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ANOTACE 
 

 Diplomová práce se zabývá problematikou ochrany objektu skladu výbušnin 

v provozním areálu hnědouhelného lomu. V úvodní části jsou uvedeny základní právní 

předpisy a základní pojmy vztahující se k dané problematice. V další části je popsán 

současný stav zabezpečení při skladování a používání výbušnin v hornictví, včetně 

identifikace a analýzy možných rizik plynoucích z této činnosti. Hlavní část diplomové 

práce tvoří návrh zabezpečení objektu skladu výbušnin v provozním areálu hnědouhelného 

lomu, analýza rizik navržených možností a vyhodnocení efektivnosti zvoleného řešení 

zabezpečení. 
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SUMMARY 
 

This thesis deals with the protection of storage of explosives in the operating 

premises brown coal mine. In the preamble  the basic legal regulations and basic concepts 

related to the topic are presented. The next section describes the current state of security in 

the storage and use of explosives in mining. The main part of the thesis provides security 

design of the object store of explosives in the area of brown coal mine operation, 

evaluating the effectiveness of a risk analysis of the proposed options. 
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1    ÚVOD 

Bezpečnost má základní význam pro fungování a existenci člověka. Můžeme ji 

chápat jako ochranu života a zdraví osob, ochranu majetku před ztrátou, která může nastat 

v důsledku požáru, krádeže nebo ztráty nebo také jako stav, kdy se necítíme být ohroženi. 

Tento stav závisí zejména na znalosti, pochopení a dodržování práv a svobod, která nám 

jsou dána zákonnou normou, a dojde-li k porušení těchto norem, musí nutně dojít k postihu 

narušitele. Přesto jsme denně vystaveni řadě nebezpečených situací. 

Některým nebezpečným situacím jsme schopni předcházet sami, některým však 

pouze za pomoci státu, neboť právě stát je tvůrcem právních a legislativních norem  

a systémů pro zajištění bezpečnosti uvnitř státu. Stát má také nezbytnou funkci v oblasti 

výchovy a vzdělávání, vytváří bezpečnostní složky a záchranné systémy a podílí se na 

prevenci. I přesto je povinností každého občana nebo organizace chovat se tak, aby 

nebezpečím předcházeli a neohrožovali sebe a své okolí, a ve svém vlastním zájmu řešili 

otázky své bezpečnosti a prevence. Zejména v České republice však tento přístup, narozdíl 

od států západní Evropy ještě není úplně obvyklý, neboť zejména občané spoléhají hlavně 

na pomoc státu. Důvodů může být několik: úroveň vzdělání, vztah ke svěřeným nebo 

nabytým hodnotám a z toho vyplývající snaha ušetřit, neboť prvotní investice do 

bezpečnostních opatření domu, bytu či podniku bývají nákladné. Vysoký počet 

majetkových trestných činů, mimořádných událostí či rizik ohrožujících naši bezpečnost je 

však podnětem, který vede k větší odpovědnosti občanů a organizací, a problematika 

bezpečnosti se tak stává standardní součástí našeho života.  

Činnost, při které provádíme analýzu rizik a příčin, plánování a opatření k prevenci 

nebo omezení rizik pomocí technických prostředků a v souladu s platnou legislativou, 

nazýváme bezpečnostní politikou. Bezpečnostní politika organizace je vždy úzce spjata s 

ekonomickými cíli organizace, neboť obsahem podnikání je uspokojování cizích potřeb za 

účelem dosažení zisku. Nepřizpůsobuje-li se filozofie organizace podmínkám svého okolí, 

může se vlivem vnějších faktorů dostat do stadia krize, která může skončit finanční ztrátou, 

popř. zánikem organizace. Mezi tyto krizové situace řadíme právě trestné činy proti 

majetku, nehody a přírodní pohromy. Cílem bezpečnostní politiky je tedy najít odpovědi na 

tři otázky: čeho v oblasti bezpečnosti chceme dosáhnout a proč, jakých cílů chceme 

dosáhnout a jaká provedeme opatření, abychom stanovených cílů dosáhli. 
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Pro potřeby této diplomové práce jsem zvolil fiktivní sklad výbušnin ve smyšleném 

areálu hnědouhelného lomu. Důvodem této volby je skutečnost, že jakékoliv informace 

týkající se bezpečnosti a bezpečnostních opatření organizace patří mezi citlivé údaje a jsou 

určeny pouze pro vnitřní účely organizace. Zabezpečení každého skladu výbušnin však 

vychází ze stejných principů, které jsou dány platnou legislativou a technickými normami. 

Cílem mé diplomové práce je popsat současný stav zabezpečení při skladování 

výbušnin, provést analýzu rizika spojeného se skladováním výbušnin a navrhnout vhodné 

zabezpečení objektu, které bude v souladu s ekonomickými cíli organizace. Součástí 

návrhu bude i vyhodnocení efektivnosti a analýza rizik navržené alternativní možnosti. 
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2     LEGISLATIVNÍ ASPEKTY SLEDOVANÉ   

PROBLEMATIKY  

Legislativní rámec sledované problematiky se skládá z právních předpisů  

a technických norem, které souvisejí se zabezpečením ochrany majetku a bezpečnosti 

v důlním díle. Horní právo, stejně jako oblast ochrany majetku, není v České republice 

speciálním právním odvětvím. Existuje pouze soubor právních norem, které horního právo 

a oblast ochrany majetku upravují. Tyto právní normy jsou obsaženy v jednotlivých 

právních předpisech.  

 

2.1 Základní právní předpisy  

Ústava České republiky a  Listina základních práv a svobod jsou nejvyššími  

 zákony státu a všechny ostatní zákonné normy s nimi musí být v souladu. Dalšími 

právními předpisy, kterými se stanovují podmínky pro zajištění bezpečnosti práce  

a ochranu majetku z pohledu předcházení rizikům, jsou: 

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.  

Ústava České republiky je základní zákon České republiky. Byla přijata jako ústavní 

zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní 

zákon ČNR č. 1/1993 Sb. Účinnosti nabyla dne 1. ledna 1993. Je tvořena preambulí  

a 8 hlavami, zahrnujícími základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc 

soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, územní samosprávu a přechodná  

a závěrečná ustanovení. Článek 7 Ústavy České republiky stanovuje, že stát dbá o šetrné 

využívání přírodních zdrojů a ochranu přírodního bohatství. [21] 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a byla 

vyhlášena ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod, ve znění pozdějších předpisů. Tato listina je deklarací základních lidských práv  

a svobod, kdy lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou  

a jejich omezení je možné pouze na základě zákona. Dle článku 7 Listiny základních práv 

a svobod je zaručena nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, článek 11 pak umožňuje 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Česko
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústavní_zákon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ústavní_zákon
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_národní_rada
http://cs.wikipedia.org/wiki/16._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/1992
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zákonodárná_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Výkonná_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudní_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudní_moc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nejvyšší_kontrolní_úřad
http://cs.wikipedia.org/wiki/Česká_národní_banka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Samospráva
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každému občanovi České republiky vlastnit majetek. Stát může stanovit, který majetek je 

nezbytný k zabezpečování potřeb celé společnosti, k rozvoji národního hospodářství  

a veřejného zájmu a smí být jen ve vlastnictví státu, obce nebo určených právnických osob. 

Zákon může také stanovit, že určité věci mohou být pouze ve vlastnictví občanů nebo 

právnických osob. Vlastnictví majetku zavazuje a nesmí být zneužito a nakládání s ním 

nesmí poškozovat zdraví druhých a životní prostředí nad míru stanovenou dalšími zákony. 

[26] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, upravuje rovněž právní vztahy 

kolektivní povahy, zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství a upravuje též 

některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů. Část pátá zákoníku práce 

stanovuje povinnost zaměstnavateli vytvářet vhodné podmínky pro bezpečnost při práci, 

povinnost předcházet rizikům a dále přijímat opatření pro případ zdolávání mimořádných 

událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně nebo jiná vážná nebezpečí. Každý 

zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví 

i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, 

případně opomenutí při práci. [27] 

Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, kterým se upravují další požadavky pro 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci tak, aby vyhovovaly bezpečnostním  

a hygienickým požadavkům. Zákon specifikuje konkrétní opatření pro pracoviště 

s rizikovými faktory, ukládá povinnost označení těchto pracovišť a určuje odbornou 

způsobilost pro zaměstnance při plnění úkolů v prevenci rizik. [29] 

 

2.2     Právní úprava pro provoz a výstavbu skladů výbušnin  

Pro provoz a výstavbu skladů výbušnin platí obecná a zvláštní právní úprava.  

2.2.1 Obecná právní úprava 

Obecná právní úprava vychází zejména ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje 

podmínky pro projektovou činnost a provádění staveb, obecné požadavky na výstavbu  
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a ochranu veřejných zájmů. Dále se jedná například o vyhlášku č. 268/2009 Sb.,  

o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje 

technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů. 

[25] [28] 

Požadavky nutné pro provoz a výstavbu skladů výbušnin jsou obsaženy i v zákonu  

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Jeho účelem je vytvořit 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry  

a pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. [22] 

2.2.2 Zvláštní právní úprava 

Povinnosti organizace, které vykonávají činnost hornickým způsobem, jsou obsaženy 

v právních předpisech, které obecně nazýváme horním právem. Tyto právní předpisy jsou 

vydávány v působnosti Českého báňského úřadu. Pro potřeby této diplomové se jedná 

zejména o tyto zákony a vyhlášky: 

 zákon č. 44/1988 sb., zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon č. 146/2010 Sb., zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní 

použití, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 44/1988 sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, je základním a nejdůležitějším zákonem horního práva. 

Stanovuje zásady ochrany a hospodárného využívání nerostného bohatství, zejména při 

vyhledávání a průzkumu, otvírce, přípravě a dobývání ložisek nerostů a stanovuje 

podmínky pro úpravu a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním. V části první zákon taxativně rozděluje nerosty na nerosty vyhrazené  

a nevyhrazené, v části druhé definuje povinnosti organizace při činnostech prováděných 

hornickým způsobem a část desátá pak stanovuje základní podmínky pro zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. [31]  
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Zákon č. 61/1988 Sb., zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších předpisů, upravuje podmínky pro provádění hornické činnosti 

a činnosti prováděné hornickým způsobem, podmínky pro nakládání s výbušninami  

a s výbušnými předměty, podmínky pro bezpečné provozování podzemních objektů, 

podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví osob, bezpečnost provozu a ochranu 

pracovního prostředí při činnostech prováděných hornickou činností. Zákon dále definuje 

působnost orgánů státní báňské správy. [32] 

Zákon č. 62/1988 Sb., zákon o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, 

stanovuje podmínky pro projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, 

jejich koordinaci a kontrolu a pro využití jejich výsledků v národním hospodářství, ve vědě 

a technice. Zákon definuje pojem geologické práce a stanovuje organizacím podmínky 

k provádění těchto prací.  [33] 

Zákon č. 146/2010 Sb., zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní 

použití, ve znění pozdějších předpisů, upravuje povinnosti osob podnikajících v oboru 

výbušnin a upravuje působnost orgánů státní správy. Zákon stanovuje jednoznačné označení  

a identifikaci výbušnin pro civilní použití, stanovuje povinnosti výrobců, dovozců a osob, které 

s výbušninami nakládají, upravuje působnost státní správy a určuje sankce při správních 

deliktech.  [24] 

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje zásady pro provedení stavby skladu výbušnin a výbušných předmětů na povrchu  

i pod povrchem a stanovuje podmínky pro jejich umístění a požadavky k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při skladování výbušnin. Je rozdělena na pět částí, přičemž 

sklady na povrchu a sklad pod povrchem tvoří samostatnou část. Definuje přesné vybavení 

skladů výbušnin a podmínky pro provoz a pro práci ve skladech výbušnin. [19] 

 

2.3  Právní předpisy pro zajištění bezpečnosti a ochrany majetku 

organizace 

Zákonné podmínky při zajišťování bezpečnosti a ochrany majetku organizace  

a zaměstnanců jsou dále stanoveny těmito zákony a vyhláškami: 

 zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
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 zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

 zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 

 vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Účelem Zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona, ve znění pozdějších předpisů je 

chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy 

fyzických a právnických osob. Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka 

tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. [23] 

Vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů, stanovuje způsob zabezpečení objektů, technické prostředky, použití těchto 

prostředků, podmínky nasazení fyzické ostrahy a režimová opatření pro účely objektové 

bezpečnosti. [20] 

Norma ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - 

Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace,  určuje požadavky a systém klasifikace 

vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží  

a okenic. [7] 

 

2. 4    Základní pojmy vztahující se k dané problematice 

 Hornictví je pracovní obor zabývající se geologicko-provozním průzkumem, 

otvírkou, přípravou, dobýváním, úpravou a odbytem užitkových nerostů, příslušnou 

výstavbou, jakož i zahlazováním škodlivých následků hornické činnosti. [31] 

 Lom je těžební závod, ve kterém se užitkový nerost dobývá povrchově z ložisek 

uložených na povrchu, blízko povrchu nebo z větších hloubek daných ekonomickou 

hloubkou dobývání. [32] 

 Organizací jsou myšleny právnické a fyzické osoby, které v rámci podnikatelské 

činnosti při splnění podmínek stanovených právními předpisy vykonávají vyhledávání, 

průzkum nebo dobývání výhradních ložisek nebo jinou hornickou činnost. [31] 

 Nerostná surovina je produkt těžebního procesu užitkového nerostu určený 

k průmyslovému využití. [31] 
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 Ložisko je nahromadění určitého užitkového nerostu, které je zpravidla 

ekonomicky využitelné. [31] 

 Výbušniny jsou látky schopné chemického výbuchu. Podle způsobu vyvolání 

výbušné přeměny dělíme výbušniny na: 

- přímé, které se přivedou k typické výbuchové přeměně jednoduchým podnětem, např. 

třením, nárazem, nápichem nebo plamenem. Patří sem třaskaviny a střeliviny.; 

- nepřímé, které můžeme přivést k výbuchu obvykle jen pomocí většího množství 

energie, zpravidla výbuchem přímé výbušniny. Do této skupiny patří téměř všechny 

průmyslové trhaviny. 

Podle způsobu použití rozdělujeme výbušniny na tyto základní skupiny: 

- střeliviny,  

- třaskaviny, 

- trhaviny, 

- výbušné pyrotechnické slože. [9] [13] 

 Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, 

přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. Obecně lze za 

mimořádnou událost považovat náhlou závažnou událost, která způsobila narušení stability 

systému s možným ohrožením jeho bezpečnosti nebo existence. [1] 

 Havárie je člověkem zapříčiněná
 
nehoda či katastrofa, jež vedla ke zničení nebo 

poškození nějakého stroje, důležitého přístroje, budovy, technologického celku, lidského 

zdraví či života, k rozsáhlým ekologickým nebo hospodářským škodám a podobně. 

Zvláštním případem havárie je požár. Mezi havárie nepatří katastrofy způsobené 

přírodními silami a živly typu přírodních povodní, zemětřesení, tsunami, vichřic, tornád, 

sesuvů půdy, sněhových lavin, sopečných erupcí, kamenných lavin, přírodních požárů  

a podobně. [1] 

 Trestný čin je čin, který je nebezpečný pro společnost, a jeho znaky jsou uvedeny 

v trestním zákoně. Obecně platí zásada, že jestliže jednání nevykazuje byť jeden jediný 

znak, pak nemůže být posouzeno jako trestný čin. [30] 

 Perimetr je vnější prostor. [3] 

 Detektor je technické zařízení umožňující podle své konstrukce odhalení změny na 

základě jejího fyzického nebo chemického projevu. [3] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Jev
http://cs.wikipedia.org/wiki/Člověk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Havárie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Život
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdraví
http://cs.wikipedia.org/wiki/Majetek
http://cs.wikipedia.org/wiki/Životní_prostředí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Životní_prostředí
http://cs.wikipedia.org/wiki/Událost
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabilita_systému&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Stabilita_systému&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezpečnost&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Existence
http://cs.wikipedia.org/wiki/Katastrofa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Stroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Přístroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Budova
http://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Člověk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdraví
http://cs.wikipedia.org/wiki/Život
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Požár
http://cs.wikipedia.org/wiki/Povodeň
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zemětřesení
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tsunami
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vichřice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tornádo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sesuv_půdy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sníh
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lavina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sopečná_erupce
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hornina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Požár
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 Bumping je násilný způsob otevíraní  zámků bez použití originálního klíče. [3] 

 Podhrabové desky jsou prostředky, které tvoří ochranu plotu proti jeho podhrabání 

nebo podlezení. Používají se v případě, že je plot postaven na mělkém podloží. [3] 
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3   POPIS SOUČASNÉHO STAVU ZABEZPEČENÍ 

Z TECHNICKÉHO, ORGANIZAČNÍHO  

A EKONOMICKÉHO HLEDISKA, ANALÝZA 

SOUČASNÝCH RIZIK  

V České republice se při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 

způsobem spotřebuje za rok zhruba 13 500 tun průmyslových trhavin. V hnědouhelných 

lomech se trhaviny se používají zejména pro nátřasné trhací práce při odstraňování skrývky 

nebo pro snížení rypného odporu rypadla. Jedná se tedy o doplňkovou činnost pro úpravu 

horninového masivu při dobývání ložiska. Důvodem používání trhacích pracích je kromě 

plynulejšího postupu při dobývání ložiska také úspora elektrické energie rypadel  

a snížení opotřebení mechanizace. [10] 

Sklady pro uložení výbušnin se pro potřeby organizací  budují přímo v areálech lomů 

nebo dolů, popřípadě jsou tyto sklady umístěny mimo provozní areály a výbušniny pro 

trhací práce se na pracoviště dovážejí. Tento případ nastává zejména tehdy, vykonávají-li 

trhací práce při těžbě nerostných surovin externí firmy, respektive dodavatelé na základě 

objednávek organizace. Další možností skladování výbušnin jsou mezisklady, kdy jsou 

výbušniny od výrobce nebo dodavatele přijímány na místě spotřeby a zde jsou v krátké 

době spotřebovány. [10] 

Pro trhací práce v hnědouhelných lomech se nejčastěji používají sypké 

amonoledkové trhaviny, takzvané trhaviny DAP a trhaviny plastikované vodou, takzvané 

trhaviny SLURRY. Trhaviny DAP jsou směsi paliva s dusičnanem amonným. Trhaviny 

SURRY tvoří směsi paliva s dusičnanem amonným a vody. Oba typy trhavin se řadí mezi 

moderní neklasické trhaviny. Důvodem pro používání těchto trhavin je zejména jejich 

cena, která je zhruba o 20 - 60 % nižší než cena klasických trhavin, dále velké možnosti 

způsobu balení a tím snadnější skladovatelnost a manipulace. Mají sníženou citlivost 

k nárazu a neobsahují výbušnou složku. [15] 

Dusičnan amonný má chemický vzorec NH4NO3 a patří mezi nebezpečné látky. 

Způsobuje podráždění očí, pokožky a dýchacích cest, proto je při manipulaci s ním třeba 

používat osobní ochranné pracovní prostředky. Je nutné ho skladovat na suchém  
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a chladném místě v těsně uzavřených obalech. Musí být chráněn před světlem, mimo dosah 

hořlavých materiálů, tepelných a zážehových zdrojů a také v dostatečné vzdálenosti od 

oxidačních činidel a silně kyselých nebo alkalických materiálů. Za běžných skladovacích 

podmínek je chemicky stabilní, jedná se však o látku podporující hoření, při kterém se 

uvolňují nebezpečné výpary, například oxidy dusíku a amoniak. Hasit požár ve skladech, 

kde se vyskytují trhaviny s dusičnanem amonným, lze jakoukoliv nehořlavou látkou a za 

použití speciálních ochranných pomůcek chránících dýchací cesty. [15] 

 

3.1     Popis současného stavu při skladování výbušnin 

Skladování výbušnin a nakládání s nimi patří mezi rizikové činnosti, neboť zde 

dochází k manipulaci s nebezpečnými chemickými látkami a dalšími předměty, které 

mohou vést ke vzniku mimořádné události nebo provozní nehody. Ty vznikají následkem 

lidského faktoru nebo jako důsledek přírodních vlivů. Patří mezi ně zejména předčasné 

rozněty, požáry, otrava povýbuchovými zplodinami a krádež. Při likvidaci mimořádné 

události je také třeba si uvědomit, že se jedná o prostor s obtížnými podmínkami pro zásah 

a likvidaci. [10] 

Předcházet těmto nežádoucím stavům lze dvěma způsoby. Jednak prevencí, kdy na 

základě známých předpokladů vedoucích ke vzniku nežádoucího stavu a příčin, které již 

způsobily vznik nežádoucího stavu, hledáme možnosti, jak jim předcházet. Druhým 

způsobem jsou represivní opatření, kdy samotnou krádež nebo nedodržování právních 

předpisů, pokynů zaměstnavatele a dalších místních opatření a postupů trestáme. [3]  

Účelem každého skladu výbušnin je tedy zajištění dostatečné ochrany výbušnin před 

krádeží a následným zneužitím, dále ochrana okolí před nechtěnými účinky trhavin  

a zachování potřebné kvality výbušniny pro její účel. [10] 

 

3.1.1     Požadavky pro výstavbu skladů výbušnin 

Skladem obecně rozumíme místo, které je určeno pro ukládání materiálu v jeho 

původní podobě a pro jeho další využití. Samotné ukládání materiálu na určené místo ve 

skladu do času spotřeby materiálu nazýváme skladováním. Skladováním výbušnin tak 
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zajišťujeme jejich plynulou spotřebu, která je nezbytná pro potřeby organizace při 

dobývání suroviny. [10] 

Podmínky pro skladování jsou obecně určené výrobcem a jsou součástí výrobku. 

Výbušniny se skladují ve skladech v podzemí nebo ve skladech na povrchu. Oba typy 

skladů pak dále dělíme na sklady malé a velké. Rozhodujícím faktorem pro rozdělení 

skladu dle velikosti je hmotnost uložené trhaviny a počet rozbušek v dílčím a celkovém 

prostoru skladu. Tyto údaje jsou uvedeny v tabulce 1. Dílčím prostorem rozumíme 

uzavřený prostor určený k samotnému skladování, přičemž sklad se může skládat 

z několika dílčích prostorů.  [10] 

 

Tabulka 1: Rozdělení skladů pro skladování výbušnin (zdroj - [10]) 

 

Sklady dále dělíme na příruční, staveništní, základní, na mezisklady, popřípadě na 

využívané a nevyužívané. Pro všechny typy skladů však platí při výstavbě stejné zákony, 

vyhlášky, prováděcí předpisy a technické normy. Metodické pokyny a technické standardy 

pro projektování skladů jsou pak uvedeny v informačním systému České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (systém ČKAIT). [10] 

Pro každý sklad se zpracovává „Místní řád skladu“, ve kterém jsou kromě zásad pro 

bezpečný provoz při normálních podmínkách uvedena také opatření pro mimořádné 

události, která vycházejí z analýzy rizik. Následně je zde uvedena odpovědná osoba za 

provoz skladu, popřípadě její zástupce, údaje o skladovacích mechanizačních prostředcích 

včetně jejich technické dokumentace, termíny prověrek prostorů skladu z hlediska 

bezpečnosti práce, proškolování zaměstnanců, způsob a četnost kontrol a další důležité 

údaje dle místních provozně-technických podmínek. [10] 

Při projektování skladů výbušnin na povrchu jsou důležitá zejména tato hlediska: 

 terén, ve kterém se sklad buduje, a vzdálenost skladu od okolních objektů; 

 možnosti přístupu do skladu; 

 

Malé sklady Velké sklady 

dílčí 

prostor 
celkem dílčí prostor celkem 

trhaviny v kg 150 1 500 2 500 je určeno počtem 

dílčích prostorů rozbušky v kusech nebo 10 000 a 20 000 nebo 200 000 
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 použitá stavební konstrukce; 

 zařízení samotného skladu. [10] 

Při umísťování nového skladu vycházíme z územního plánu dané lokality  

a přihlížíme k velikosti území, kde může být stavební konstrukce vystavena účinkům 

dobývání. Důležitým faktorem pro umísťování skladů výbušnin je bezpečnostní 

vzdálenost, která vymezuje hranice pásem, ve kterých dochází pouze k definovanému 

poškození staveb v nich umístěných. [10] 

Příjezdové silniční komunikace do skladu musí vyhovovat bezpečnému příjezdu  

a odjezdu vozidel pro zásobování, popřípadě pro údržbu zařízení, a vozidlům 

integrovaného záchranného systému. Součástí objektu by měla být rampa s dostatečným 

manipulačním prostorem pro vykládku materiálu. Příjezdová cesta by se neměla křížit se 

železniční dráhou, popřípadě s jinou komunikací. Komunikace musí být vzdálena nejméně 

50 metrů od pracovišť, ve kterých se pracuje s otevřeným ohněm, a nejméně 10 metrů od 

provozních budov, ve kterých se nacházejí nebezpečné látky. Pro komunikaci musí být 

dále stanovena nejvyšší povolená rychlost a nejvyšší možná hmotnost přepravovaných 

výbušnin. Povrch komunikace musí být z pevného materiálu s minimální prašností. [10]  

Použitá stavební konstrukce musí být vždy projektována v souladu s právní úpravou 

a technickými normami. Stěny, dveře, střešní konstrukce, zárubně, přepážky a podobně 

musí být zhotoveny z nehořlavých materiálů, popřípadě upraveny na snížený stupeň 

hořlavosti. Povrch materiálu musí být také snadno omyvatelný. Podlahy musí být 

dostatečně odizolovány proti vlhkosti a musí být odolné chemickým látkám. [10] 

Technické vybavení skladu a zařízení pro provoz skladu, jako je například elektrická 

požární signalizace, elektronický zabezpečovací systém, kamerový systém, osvětlení 

včetně nouzového osvětlení, dále zařízení pro větrání a vytápění skladu musí svou 

konstrukcí odpovídat technickým normám pro zařízení instalovaná v prostředí 

s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin. Součástí každého skladu musí být také 

prostředky požární ochrany, například hasící přístroje. Ty musí být vhodně umístěné  

a řádně označené. Samozřejmostí je také lékárnička, popřípadě balíček první pomoci. 

Vchod do skladu je pak nutné označit symboly informujícími o třídě a skupině 

nebezpečnosti skladovaných výbušnin, ostatními bezpečnostními symboly, jménem 
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vedoucího skladu a rozhodnutím o povolení užívání stavby, popřípadě kolaudačním 

rozhodnutím. [10] 

 

3.1.2    Požadavky pro provoz skladu výbušnin 

Výbušniny a rozbušky se skladují v lepenkových obalech nebo v plastových pytlích, 

které se ukládají na podložky či regály. Ty se dále musí zajistit proti převržení a spadnutí. 

Samotné podmínky pro skladování konkrétní výbušniny pak zpravidla stanovuje výrobce. 

Obecně lze však říci, že se výbušniny skladují při určené teplotě a vlhkosti okolí po 

stanovenou dobu a tyto podmínky je nutné zajistit a neustále kontrolovat. Je-li z důvodu 

chemického složení nutné skladovat výbušniny odděleně od jiných výbušnin, je potřeba 

pro tyto vyčlenit samostatný prostor. Toto opatření platí i pro rozbušky, které je zakázáno 

společně skladovat s ostatními výbušninami. [10]  

 Za dodržování podmínek pro správné skladování výbušnin a za samotný provoz 

skladu odpovídá vedoucí skladu. Vedoucím skladu se může stát pouze odborně a zdravotně 

způsobilá osoba, která musí dále splňovat podmínku bezúhonnosti a plnoletosti. 

Požadovanou odbornost stanoví zaměstnavatel. Skladují-li se ve skladě vysoce toxické 

výbušiny, musí mít navíc vedoucí skladu zvláštní odbornou způsobilost určenou zákonem 

č. 258/200 sb., ve znění pozdějších předpisů. [10] 

Organizace, která výbušniny skladuje, musí vést o jejich držení evidenci. Z evidence 

musí být patrné, v jakém množství se daná výbušnina skladuje, její původ, způsob použití  

a  údaje o osobě nebo organizaci, která výbušninu použila, popřípadě způsob likvidace. 

Příklad tiskopisu pro evidenci výbušnin je uveden v tabulce 2. Kontrolu evidence výbušnin 

pravidelně provádí vedoucí organizace a musí být v řádné formě kdykoliv k dispozici 

kontrolním organům, například orgánům Státní báňské správy nebo Policii České 

republiky. [10] 
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3.2 Popis současného zabezpečení ochrany majetku z technického  

        a organizačního hlediska 

Účelem zabezpečovacího systému je znemožnění přístupu případného pachatele, 

který se chce dostat do chráněného prostoru nebo objektu. Tohoto cíle můžeme dosáhnout 

prostředky fyzické ochrany a prostředky technické ochrany. [3]  

Organizační zabezpečení pak tvoříme režimovou ochranou, která tvoří nadstavbu 

fyzické a technické ochrany.  Kombinací a správným využíváním všech těchto prostředků 

pak vytvoříme nejúčinnější systém pro ochranu majetku. [3]  

3.2.1 Prostředky technické ochrany 

Prostředky technické ochrany rozdělujeme podle způsobu, na kterém fungují,  

a podle objektu nebo předmětu, který mají chránit. Volba samotných prvků technické 

ochrany pro zabezpečení objektu musí vycházet z celkového významu objektu, dále  

z prostředí, ve kterém se předmět nebo objekt nachází, a z nároků na požadovanou úroveň 

zabezpečení. Základní rozdělení prvků technické ochrany pak můžeme rozdělit na 

mechanické zábranné systémy a elektrické a elektronické systémy. [17] 

Hlavní význam mechanických zábranných systémů spočívá v zabránění vniknutí do 

chráněného objektu. Mechanické zábranné systémy jsou určeny k ochraně volného 

prostoru, budovy či pozemku, ale i určené místnosti vně objektu. Patří mezi ně mříže, 

zámky, závory, rolety, úschovné objekty, ploty, bezpečnostní dveře a bezpečnostní fólie  

a skla. [17] 

Elektrické zabezpečovací systémy jsou určeny primárně k signalizaci možné 

hrozby při neoprávněném vniknutí do sledované oblasti, popřípadě k signalizaci jiného 

nebezpečí, například požáru, a následné předání této informace obsluze, a to 

prostřednictvím zvukového, obrazového nebo světelného signálu. Jejich funkcí tedy není 

zadržení pachatele nebo likvidace nebezpečí, ale pouze upozornění na toto nebezpečí. Patří 

mezi ně zejména elektrické zabezpečovací systémy. [18] 

Elektrické zabezpečovací systémy jsou moderním zařízením pro ochranu majetku. 

Jejich hlavní funkcí je upozornit obsluhu zařízení na vstup neoprávněné osoby do 
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chráněného prostoru. Na základě tohoto upozornění pak obsluha EZS provede potřebné 

úkony k zadržení této osoby. Elektrická zabezpečovací signalizace se skládá z těchto částí: 

- ústředna 

- detektor 

- přenosové zařízení 

- signalizační zařízení. [18] 

Ústředna tvoří hlavní část celého zařízení. Vyhodnocuje informace z detektorů  

a podle stanoveného programu následně vyhlašuje alarm. Alarm může být vyhlášen 

sirénou, prostřednictvím signálu na pult centralizované ochrany nebo na mobilní telefon. 

Jednotlivé způsoby signalizace lze také kombinovat. [3] [18] 

Detektory se instalují přímo do chráněného prostoru. Nebezpečí detekují na základě 

nastavených hodnot, například tlaku nebo teploty okolí. Dojde-li ke změně těchto hodnot, 

předají informaci elektrickým signálem prostřednictvím přenosového zařízení na ústřednu 

EZS. Podle způsobu napájení je rozdělujeme na aktivní a pasivní, podle umístění na  

vnitřní a vnější, podle jejich funkce pak na pohybové, akustické, kombinované a speciální. 

[3] [18] 

 

3.2.2 Prostředky fyzické ochrany 

Prostředky fyzické ochrany tvoří hlídací služby. Patří mezi nejstarší  

a nejpoužívanější metodu při zajišťování ochrany majetku. Zaměstnanci hlídací služby jsou 

schopni narozdíl od prostředků technické ochrany okamžitě reagovat na nebezpečnou 

situaci a provést ihned opatření k odvrácení nebezpečí. Proto patří hlídací služby, 

v kombinaci s prostředky technické ochrany, k nejúčinnějším prostředkům ochrany 

majetku vůbec. [3] 

Fyzickou ochranu provádí buď soukromé bezpečnostní agentury nebo ji organizace 

zajišťuje vlastní ochrannou službou, kterou mohou tvořit speciální útvary či odbory firmy. 

Hlavní náplň fyzické ochrany tvoří zejména tyto činnosti: 

 zabránění nežádoucímu vstupu nebo vjezdu dopravních prostředků do střeženého 

prostoru,  

 provádění kontroly osob a dopravních prostředků při vjezdu a odjezdu z chráněného 

prostoru na místě k tomu určeném; 
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 zabránění rozkrádání, ničení nebo zneužívání majetku organizace; 

 realizace opatření na záchranu lidských životů, zdraví a majetku firmy při vzniku 

mimořádné události. [3] 

V současné době není činnost bezpečnostních služeb upravena zákonnou normou. Při 

provádění fyzické služby je tak důležité si uvědomit, že zaměstnanec hlídací služby má 

stejná práva, povinnosti a pravomoci jako běžný občan České republiky. Při zjištěné 

trestné činnosti nebo jiné protiprávní činnosti musí postupovat v souladu s dodržením 

přiměřenosti zásahu, a to s ohledem na charakter a společenskou nebezpečnost 

protiprávního jednání, a při poskytnutí pomoci a odstranění nebezpečí vyrozumět složky 

integrovaného záchranného systému. [3] 

3.2.3 Organizační opatření 

Organizační a administrativní opatření tvoří režimovou ochranu. Tato opatření 

stanovují pravidla pro činnost a pohyb uvnitř organizace, a jsou určena pro zaměstnance  

i pro ostatní subjekty pohybující se uvnitř chráněného prostoru, popřípadě upravují vztahy 

mezi nimi. Musí být zpracovány v písemné formě, a to jak v souladu s platnými zákony, 

tak s potřebami organizace. Součástí těchto opatření jsou zejména protipožární směrnice, 

návštěvní řády, spisové plány, popřípadě jiné interní normy a organizační řády, které 

sjednocují pracovní postupy a činnosti uvnitř organizace.  [3] 

3.3  Ekonomické hledisko při zajišťování bezpečnosti skladování 

výbušnin 

Sklad výbušnin, včetně skladových zásob výbušnin, je majetkem organizace  

a je využíván k vytváření dalších hodnot. Tvoří tak základ prosperujícího chodu 

organizace. Každá ztráta nebo poškození majetku je finančně vyčíslitelná a je tedy  

v zájmu každé organizace těmto ztrátám předcházet. Úkolem bezpečnostního 

managementu organizace je zvolení optimální metody k zabránění škod a k eliminaci 

rizika. [3] 

Při volbě prostředků ke snížení rizika na přijatelnou úroveň se posuzuje účelnost  

a efektivnost vynaložených finančních prostředků. Náklady navrhovaných opatření  

s možnou finanční ztrátou po vzniku rizika můžeme poměřit analýzou Cost – benefit, kdy 
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vyčíslíme veškeré finanční náklady, výnosy a nepřímé důsledky vzniklého rizika. Vztah 

minimalizace rizika je znázorněn na obrázku 1. Křivka znázorňuje, jak velkého snížení 

rizika můžeme dosáhnout zvýšením nákladů na odstranění míry rizika. [6]  

 

Obrázek 1: Vyjádření křivky riziko - náklady (zdroj - [6]) 

 

3.4 Analýza rizika 

Riziko definujeme jako možnost vzniku ztráty nebo jako možnost výskytu událostí, 

které mohou ohrozit cíle jednotlivce nebo organizace. Je tedy spojeno s pravděpodobností 

nebo možností vzniku škody. Pravděpodobnost, kdy tyto okolnosti nastanou, můžeme 

označit jako nejistotu, nebo-li neschopnost spolehlivého odhadu budoucího vývoje. [11] 

S rizikem je spojeno nebezpečí, které můžeme definovat jako zdroj rizika. Je vždy 

spojené s určitou technologickou strukturou okolí nebo se systémem okolního prostředí  

a s pravděpodobností toho, že právě zdroj rizika povede k nechtěné události. Riziko tak 

představuje určitou zranitelnost okolního prostředí, na které nežádoucí událost může mít 

vliv nebo následky. Za takový zdroj rizika považujeme veškerou činnost spojenou 

s nakládáním s výbušninami, neboť samotná výbušnina může být zdrojem ohrožení nebo 

možné škody. Vytvoříme-li však při skladování výbušnin a nakládání s nimi vhodná 

opatření, můžeme riziko výrazně snížit. [11] 

Abychom taková opatření mohli vytvořit, musíme určit pravděpodobnost vzniku 

rizika. K určení pravděpodobnosti vzniku rizika, k vyčíslení škod nebo ke stanovení 
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zranitelnosti jakéhokoliv systému provádíme analýzu rizika. Analýza rizika poskytuje 

významné množství informací, které můžeme následně využít  při prevenci nežádoucích 

událostí, a v případě, že by taková situace nastala, jsou tyto informace důležité i pro její 

následnou likvidaci. Veškeré poznatky o rizicích se také mohou využít při vytváření 

bezpečnostní politiky organizace.  [11] 

Pro hodnocení rizik existuje velké množství způsobů a metod analýzy rizika. Pro 

spolehlivé vyhodnocení rizika je tedy důležité určit vhodnou metodu. Metody analýzy rizik 

můžeme všeobecně rozdělit na kvalitativní a kvantitativní, přičemž princip kvantitativní 

analýzy rizik spočívá v pravděpodobnosti výskytu události a následné ztráty hodnoty. 

Princip kvalitativní analýzy rizik se spíše využívá ke stanovování priorit mezi riziky. [16] 

Výběr vhodné metody je závislý na datech a informacích, které máme k dispozici. 

Zdrojem těchto informací mohou být znalosti odborníků, kteří se v dané oblasti pohybují, 

nebo zkušenosti z jiných domácích nebo zahraničích firem zabývajících se podobnou 

problematikou. Dále je výběr vhodné analýzy závislý na finančních zdrojích, ale i na 

sociálním prostředí, ve kterém se analýzou rizik zabýváme. V zásadě však platí, že při 

každé analýze rizika na začátku postupujeme podle stejných kroků, který následně podle 

zvolené metody analýzy rizika dále rozvíjíme. Základem každé analýzy rizika je tedy: 

 identifikace nebezpečí, 

 posouzení pravděpodobnosti, že taková situace nastane, 

 rozhodnutí, zda takové riziko přijmeme. [11] [16] 

Při identifikaci nebezpečí postupujeme tak, že stanovíme seznam pracovních postupů 

a činností, které jsou v organizaci prováděny, a určíme zdroje nebezpečí, které se vztahují 

k těmto činnostem. Dále musíme vzít v úvahu nebezpečné fyzikální situace, jako je 

například teplota, která může mít vliv na vznik požáru nebo výbuchu. Identifikovat 

nebezpečí je vhodné nejen za normálního stavu, ale i v situacích, jako jsou havárie, 

výpadky elektrického proudu a podobně. Tuto činnost by měl vykonávat co nejširší okruh 

zaměstnanců organizace, případně je vhodné využít i externí specialisty. Subjektivním 

odhadem vzniku rizika spojeného s každým identifikovaným nebezpečím pak posuzujeme 

pravděpodobnost vzniku rizikové situace. [16] 

Identifikace nebezpečí a posouzení pravděpodobnosti vzniku takové situace nám 

poskytne údaje, na základě kterých se rozhodneme, zda riziko přijmeme nebo nepřijmeme. 
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Toto rozhodnutí ovlivňuje jednak riziková kapacita organizace, kterou vyjádříme jako 

nejvyšší finanční ztrátu, která neovlivní fungování organizace a ta je schopna ji přijmout,  

ale také posuzujeme vliv vzniku rizikové situace na zdraví člověka a na životní prostředí. 

[16] 

Na základě výsledků analýzy rizika  musí organizace přijmout taková opatření, která 

povedou ke snížení nebezpečnosti zdrojů rizika a ke snížení pravděpodobnosti výskytu 

nežádoucích událostí. Toho lze docílit zvýšením spolehlivosti zařízení, přijetím vhodných 

organizačních opatření a k připravenosti organizace tyto nežádoucí situace řešit. [3] 

3.4.1 Hodnocení rizika objektu skladu výbušnin 

Hodnocení rizika je postup pro určení míry rizika analyzovaného nebezpečí. 

Posuzování rizika na základě analýzy rizika hodnotí závažnost odhadnuté velikosti rizika 

a posuzuje potřebu jeho snížení na přijatelnou úroveň. Pro analýzu rizika objektu skladu 

výbušnin použiji metodu FMEA, tedy analýzu selhání a jejich dopadů. Tato metoda byla 

vyvinuta v šedesátých letech v USA pro kosmický výzkum a pro analýzu spolehlivosti 

zařízení v jaderné energetice. Pro svou univerzálnost se ale následně začala používat 

k předcházení neshod i v dalších oborech.  [16] 

Podle zvolené metody FMEA stanovíme míru rizika ze vztahu 1. 

R = P x N  x H (1) 

kde 

P je pravděpodobnosti vzniku rizika,  

N je závažnost následků, 

H odhalitelnosti rizika. [16] 

Jednotlivé složky vztahu ohodnotíme číselnými parametry v intervalu 1 až 5, 

přičemž hodnota 1 je pro nás vždy nejpříznivější. Hodnotící parametry jsou uvedeny  

v tabulce 3. [16] 
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Tabulka 2: Hodnotící parametry pro určení míry rizika (zdroj - [11] [16]) 

Pravděpodobnost vzniku rizika P 

Nahodilá  1 

Nepravděpodobná 2 

Pravděpodobná 3 

Velmi pravděpodobná 4 

Trvalá 5 

Možné následky ohrožení N 

Malé ohrožení (malá škoda) 1 

Větší ohrožení (větší škoda) 2 

Vyšší ohrožení (vyšší škoda) 3 

Vysoké ohrožení (vysoká škoda) 4 

Velmi vysoké ohrožení (velmi vysoká škoda) 5 

Odhalitelnost rizika H 

Okamžitá  1 

Snadno odhalitelná (v řádech minut) 2 

Odhalitelná (v řádech hodin) 3 

Nesnadno odhalitelná (v řádech dní) 4 

Neodhalitelná 5 

 

Výsledkem je pak hodnota míry rizika, které přiřadíme dle tabulky 4 rizikový stupeň 

závažnosti rizika. Celkové hodnocení míry rizika je pak následující:  

 zanedbatelná míra rizika, kdy nemusíme přijímat žádná zvláštní opatření, 

 méně významná míra rizika, kdy je třeba uvažovat o přijetí vhodných 

organizačních opatření, například formou školení zaměstnanců, ověřením odborné 

způsobilosti nebo důslednější kontrolou zaměstnanců, 

 nežádoucí míra rizika, kdy je na základě rozhodnutí vedení organizace v určeném 

časovém období nutné přijmout taková bezpečnostní opatření, aby se nežádoucí situace 

neopakovala, 

 významná míra rizika, kdy je třeba okamžitě přijmout bezpečnostní opatření pro 

snížení rizika na přijatelnou úroveň, přičemž na taková opatření je potřeba vynaložení 

nákladů, 

 nepřijatelná míra rizika,  kdy je třeba okamžitě přerušit vykonávanou činnost do 

doby snížení rizika na přijatelnou úroveň. [11] [16] 
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Tabulka 3: Stanovení míry rizika (zdroj - [11] [16]) 

Stupeň rizika Hodnota R Míra rizika 

I > 100 Nepřijatelné riziko 

II 51 ÷ 100 Nežádoucí riziko 

III 11 ÷ 50 Mírné riziko 

IV 3 ÷ 10 Akceptovatelné riziko 

V < 3 Bezvýznamné riziko 

 

 

Identifikace možných zdrojů rizika se provádí na základě skupinové diskuze se 

zaměstnanci organizace, popřípadě i s experty na danou problematiku. Možné zdroje rizika 

pro účely své diplomové práce jsem identifikoval takto: 

 krádež,  jejíž příčinou může být snaha zaměstnance nebo cizí osoby se obohatit, 

popřípadě získat výbušniny pro teroristické účely, 

 požár, jehož příčinou může být úmyslné založení zaměstnancem nebo cizí osobou, 

zásah bleskem, nedodržování protipožárních opatření, 

 zatopení skladu, jehož příčinou může být přívalový déšť, 

 úmyslné poškozování majetku, jehož příčinou může být vandalismus zaměstnanců 

nebo cizí osoby. [16] 

 

Krádež výbušniny 

- pravděpodobnost vzniku rizika P: 3 

- možné následky ohrožení N: 4 

- odhalitelnost rizika H: 3 

- hodnota rizika R: 36 (mírné riziko) 

- Opatření k odstranění nebo ke snížení rizika: posílení bezpečnostních prvků 

zabezpečení, důslednější fyzická kontrola, instalace elektronického zabezpečovacího 

systému. 

 

Požár 

- pravděpodobnost vzniku rizika P: 3 

- možné následky ohrožení N: 5 
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- odhalitelnost rizika: 2 

- hodnota rizika R: 30 (mírné riziko) 

- opatření k odstranění nebo ke snížení rizika: pravidelné údržby elektroinstalace, 

dodržování povinností vyplývající z předpisů o požární ochraně. 

 

Zatopení skladu 

- pravděpodobnost vzniku rizika P: 1 

- možné následky ohrožení N: 3 

- odhalitelnost rizika H: 2 

- hodnota rizika R: 6 (akceptovatelné riziko) 

- opatření k odstranění nebo ke snížení rizika: zpracování havarijního plánu, poučení 

zaměstnanců. 

 

Úmyslné poškozování majetku 

- pravděpodobnost vzniku rizika P: 2 

- možné následky ohrožení N: 1 

- odhalitelnost rizika H: 3 

- hodnota rizika R: 6 (akceptovatelné riziko) 

- opatření k odstranění nebo ke snížení rizika: dodržování režimových opatření, poučení 

zaměstnanců. 



Václav Kettner: Zabezpečení ochrany majetku vybraného objektu v areálu hnědouhelného lomu  
 

   

2014  24   

 

 

4         NÁVRH ALTERNATIVNÍHO ZPŮSOBU 

ZABEZPEČENÍ OCHRANY VYBRANÉHO OBJEKTU 

V AREÁLU HNĚDOUHELNÉHO LOMU 

Na základě provedené analýzy rizik se při návrhu vlastního návrhu zabezpečení 

objektu zaměřím na taková opatření, která znemožní nebo ztíží nežádoucí vstup 

nepovolané osoby do skladu výbušnin a zabrání tak krádeži výbušniny. Nejcennějším 

chráněným aktivem jsou tedy samotné výbušniny. 

Sklad výbušnin musí být trvale střežen způsobem zamezujícím odcizení výbušnin 

nebo musí být zabezpečen elektrickým zabezpečovacím systémem, kdy signál o narušení 

skladu nebo násilné vniknutí do skladu musí elektrický zabezpečovací systéme přenášet na 

trvale obsazené pracoviště. [19] 

V této části diplomové práce tedy uvedu možný způsob zabezpečení technickými 

prostředky. Dále navrhnu variantu zabezpečení A, ve které zajistím trvalé střežení skladu 

prostředky fyzické a režimové ochrany. Dále navrhnu variantu zabezpečení B, ve které 

zajistím trvalé střežení skladu pouze prostřednictvím technické ochrany.  

 

4.1 Popis provozního areálu 

Hnědouhelný lom, ve kterém se sklad výbušnin nachází, se rozkládá na ploše 

zhruba 8 500 hektarů. Trhaviny se zde používají pro rozrušování prachovitých jílovců, 

zpevněných pískovců a  pelokarbonátových proplástků. Hrubá roční těžba se zde pohybuje 

okolo 9 500 tun hnědého uhlí. Součástí areálu jsou provozní budovy a vlastní železniční 

vlečka.  

Sklad se nachází v předepsané bezpečnostní vzdálenosti od provozních budov lomu 

a veřejných a soukromých budov vně provozního areálu. Do provozního areálu vede jedna 

hlavní přístupová cesta, která je společná pro zaměstnance organizace, cizí právní subjekty 

vykonávající smluvní činnosti pro organizaci a návštěvy. Dále je přístup do areálu 

umožněn vedlejší přístupovou cestou, která je určena pouze pro potřeby organizace. 

Jednoduchý náčrtek provozního areálu je znázorněn na obrázku 2.  
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Obrázek 2: Náčrtek provozního areálu (zdroj - autor) 

 

U obou přístupových cest jsou vrátnice: vrátnice 1 a vrátnice 2. Obě vrátnice jsou 

nepřetržitě obsazeny hlídací službou, která provádí kontrolu osob a kontrolu vjíždějících  

a odjíždějících dopravních prostředků. Znemožňuje tak přístup do areálu nepovolaným 

osobám a zamezuje vynášení majetku organizace, popřípadě vnášení nežádoucích 

předmětů nebo materiálu.  

 

4.2  Zabezpečení objektu skladu mechanickými zábrannými systémy  

Hlavním úkolem mechanických zábranných systémů je posunutí časového 

okamžiku do takzvaného pásma bezpečnosti, kdy se systém dostává pod fyzickou 

kontrolu. Čas překonání závisí na kvalitě mechanických zabezpečovacích systémů, 

znalosti konstrukce překonávaného zařízení, umístění mechanických zabezpečovacích 

systémů, jejich druhu a kvalitě a přítomnosti energetických zdrojů, například zásuvky 

220 V.  [17] 
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4.2.1 Obvodová ochrana objektu skladu 

V první fázi řešení problému se zaměřím na zabezpečení prostoru kolem skladu, 

tedy na obvodovou ochranu. Obvodovou ochranou skladu vymezíme hranice areálu  

a stanovíme tak oblast, do které je zakázán vstup nepovolaným osobám. Provedení 

obvodové ochrany zajistíme plotovými panely PILOFOR s rozměry 2 500 milimetrů na 

délku a 2 400 milimetrů na výšku. Panely mají zvýšenou mechanickou odolnost a jedná se  

o oplocení určené pro průmyslové využití, s nízkými pořizovacími náklady a dlouhou 

životností. Umísťuje se na betonovou podezdívku nebo na podhrabové betonové desky. 

Z jedné strany jsou plotové panely opatřeny svislými trny v délce 30 milimetrů pro 

ztížení případného překonání plotu. Kombinace malých ok plotových panelů a silných 

drátů znemožňují plot přešplhat. Mechanické narušení drátů je ztížené, neboť malými oky 

nelze prostrčit nářadí a přestřihnutí drátů je velmi obtížné. Panely se montují hákovým 

šroubem s maticí na jeklové pozinkované sloupky. Délku sloupce volíme podle výšky 

plotového panelu s přičtením 500 mm výšky.  

Vstup do vymezeného prostoru objektu skladu zajistíme dvoukřídlovou vstupní 

bránou EGIDIA s rozměry 4000 x 2400 mm. Brána je opatřena zámkem.  Jeden klíč od 

zámku brány bude v držení vedoucího skladu, jeden klíč bude v držení u jeho zástupce  

a třetí klíč bude uložen na vrátnici A. Klíč na vrátnici bude zapečetěn a hlídací služba jej 

vydá pouze oprávněným osobám. Vydá jej také případě, že nastane mimořádná událost,  

a to vedoucímu zásahu hasičské záchranné služby nebo jiné složky integrovaného 

záchranného systému. 

 Pro vymezení obvodové ochrany bude potřeba 1 000 metrů plotu, to je 400 kusů 

plotových panelů PILOFOR, a dále 400 kusů plotových sloupků. Cena jednoho plotového 

panelu je zhruba 1 320 Kč včetně DPH, cena jednoho kusu sloupku 405 Kč včetně DPH, 

cena dvoukřídlé brány EGIDIA je 23 160 Kč včetně DPH. [14] 

 

4.2.2 Plášťová ochrana objektu skladu 

Otvorové výstupy objektu zabezpečíme plášťovou ochranou. V této diplomové 

práci se budu zabývat pouze vstupními dveřmi, neboť sklad výbušnin je bez oken. Použiji 

bezpečnostní dveře v kombinaci s bezpečnostní cylindrickou vložkou a ochrannou mříží. 



Václav Kettner: Zabezpečení ochrany majetku vybraného objektu v areálu hnědouhelného lomu  
 

   

2014  27   

 

 

Dveře jsem zvolil se zvýšenou odolností proti mechanickému poškození,  

z pozinkovaného plechu a s vnitřním jaklovým jádrem. Hodnota požární odolnosti dveří je 

stanovena hodnotou EW 60 DP1, omezují tedy požár a v případě jeho vzniku vně objektu 

nezvyšují jeho intenzitu v časovém období 60 minut. 

Dveře zasadím do bezpečnostních zárubní, které jsou součástí konstrukce objektu,  

a opatřím bezpečnostní cylindrickou vložkou EVVA DPX. Ta zajišťuje dlouhou životnost 

a vysokou odolnost. Ochrana proti odvrtání, bumpingu a vyhmátnutí je zajištěna čtyřmi 

nezávislými bezpečnostními úrovněmi. Bezpečnostní třída cylindrické vložky je 4. 

Minimální doba průlomové odolnosti je 10 minut a k překonání je zapotřebí zkušenosti 

narušitele a použití speciálních nástrojů, jako jsou například zámečnické kladivo, sekera, 

dláto, sekáče, popřípadě přenosná vrtačka, přičemž otázku hluku při překonávání narušitel 

neřeší.  

Dveře dále navrhuji opatřit pevnou certifikovanou otevírací mříží typu MKO 4 PT 

ze čtvercové oceli o tloušťce 10 milimetrů a s velikostí ok 150 x 150 milimetrů a se 

zamykáním ve 4. bezpečnostní třídě. Mříž umístím do rámu, který bude stavebně zakotven 

do zdiva.  

Průměrná cena bezpečnostních dveří s výše uvedenými hodnotami je 4 521 Kč 

včetně DPH, průměrná cena cylindrické vložky je pak 5 102 Kč včetně DPH. Cena 

certifikované mříže typu MKO 4 PT se určuje dle plochy, kterou je nutné chránit,  cena  

2 m
2 

činí v průměru 3 117 Kč včetně DPH. Za cylindrickou vložku je pak příplatek 2 120 

Kč včetně DPH. [2] 

Doba průlomové odolnosti za použití jednotlivých nástrojů v dané bezpečnostní 

třídě je uvedena v tabulce 2. Z tabulky vyplývá,  že celková doba potřebná k překonání 

dveří a kovových mříží je v ideálních podmínkách 20 minut. Je to tedy nejdelší možná 

doba, ve které musíme dostat objekt skladu pod fyzickou kontrolu. 
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Tabulka 4: Určení bezpečnostní třídy (zdroj - [7] [16]) 

Bezpe-

čnostní 

třída  

Předpokládaný způsob napadení 

Doba 

průlomové  

odolnosti 

1 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a 

fyzickým násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 

Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanických zábranných 

systémů, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk.  

Nezkouší se 

2 

Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a 

fyzickým násilím. Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží 

se nezpůsobit hluk.nástrojů  

3 minuty 

3 

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla délky 710 mm a dalšího 

šroubováku, ručního nářadí, jako malé kladívko, důlčík a mechanická ruční vrtačka. 

Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto 

znalostí využít. Při použití páčidla o  délce 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické 

násilí.  

5 minut 

4 

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou 

akumulátorovou vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet 

způsobů napadení, případně jejich kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. Problém 

hluku zloděj neřeší.  

10 minut 

5 

Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí, např. úhlovou 

brusku do průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem.  

15 minut 

6 

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí, např.úhlovou 

brusku do průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem.  

20 minut 

 

4.3 Zabezpečení objektu skladu elektrickým zabezpečovacím systémem: 

varianta A 

Pro zabezpečení objektu elektrickým zabezpečovacím systémem použiji výrobky 

české firmy Jablotron. Důvodem je osvědčená kvalita výrobků a lehce dostupný servis. 

Dle normy ČSN EN 50131-1 stanovím stupeň zabezpečení, který se určuje podle 

předpokládané informovaností nepovolané osoby při pokusu o narušení objektu. Protože se 

objekt skladu nachází v uzavřené a hlídané části provozního areálu lomu, zvolím stupeň 

zabezpečení 2, tedy střední riziko. Ze zvoleného stupně zabezpečení potom vyplývá, že se 

zaměřím na zabezpečení otvorů objektu, tedy vchodových dveří. [8] 

Jednotlivé části elektrické zabezpečovací signalizace tvoří zabezpečovací řetězec, 

který je znázorněn na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Zabezpečovací řetězec EZS (zdroj - [3]) 

 

Pro zajištění objektu skladu jsem se rozhodl použít bezdrátový elektrický 

zabezpečovací systém. Jeho hlavní předností oproti drátovým systémům je velice snadná 

instalace, kdy není třeba provádět jakékoliv zásahy v objektu. Moderní bezdrátové systémy 

jsou stejně spolehlivé jako drátové systémy, jedinou jejich nevýhodou je častější údržba 

kvůli výměně bateriových článků. Zařízení je však zkonstruováno tak, že na tuto 

skutečnost automaticky upozorní. [12] 

Pro zabezpečení objektu skladu jsem vybral tyto části elektrického zabezpečovacího 

systému: 

- bezdrátový magnetický detektor otevření  JA - 83M, který je určen k detekci 

otevření dveří. S ústřednou komunikuje bezdrátově a napájení je bateriové. Komunikační 

dosah detektoru je 300 metrů, životnost baterie jsou přibližně 3 roky.  

- bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA - 80P, který je určen k detekci pohybu 

osob ve vnitřních prostorech objektu. S ústřednou komunikuje bezdrátově a napájení je 

bateriové, přičemž komunikační dosah a životnost baterie jsou shodné s detektorem  

JA - 83M, 

- ústřednu JA-83K, která může být ovládána místně nebo dálkově. Je napájena 

z externího zdroje, při výpadku elektrického proudu pak ze zálohovacího akumulátoru. 

- bezdrátová klávesnice JA - 81F-RGB, která je určena k ovládání a programování 

systému EZS. Klávesnici lze napájet z externího zdroje nebo bateriově, přičemž životnost 

baterie jsou zhruba 3 roky; 

- vnější sirénu JA-80A, která je uložena v robustním krytu a je také určena jako 

vnější detektor sabotáže. Je napájena bateriově, podle četnosti vyhlášení alarmu se 

životnost baterie pohybuje v rozmezí tří až pěti let. [12] 

Do ústředny EZS instaluji komunikátor JA-82Y GSM, který je určen ke komunikaci 

se sítí GSM a umožňuje hlásit narušení na pult centralizované ochrany. Je napájen 

z externího zdroje, při výpadku elektrického proudu pak ze zálohovacího akumulátoru. 

[12] 
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V tabulce 6 je uvedena cenová kalkulace a počet jednotlivých částí elektrického 

zabezpečovacího systému. Cena je určena dle ceníku firmy Jablotron a není zde započítána 

cena za instalaci zařízení, nastavení a oživení systému, neboť předpokládám, že toto 

provede organizace prostřednictvím svých odborně způsobilých zaměstnanců. [12] 

Signál o narušení skladu bude přenášen na vrátnici 2 prostřednictvím sítě GSM na 

telekomunikační zařízení. [12] 

 

Tabulka 5: Instalované prvky EZS (zdroj - autor, [12]) 

Část EZS Počet instalovaných kusů Cena celkem včetně DPH 

detektor otevření  JA - 83M 1 890 Kč 

PIR detektor pohybu JA - 80P 1 1280  Kč 

ústředna JA-83K 1 2 590 Kč 

klávesnice JA - 81F-RGB 1 2 570  Kč 

vnější siréna JA-80A 1 2 465 Kč 

komunikátor JA-82Y GSM 1 6 025 Kč 

proškolení obsluhy - 5000 Kč 

Cena celkem  20 820 Kč 
 

4.4 Zabezpečení objektu skladu prostřednictvím fyzické ochrany: 

varianta B 

V této části diplomové práce zajistím trvalé střežení objektu prostřednictvím fyzické 

ochrany. Tu bude provádět zaměstnanec hlídací služby, a to prostřednictvím hlídkových 

služeb na pochůzkových strážních stanovištích.  

Pro výkon služby bude zaměstnanec hlídací služby vybaven prostředky osobní 

obrany, a to pepřovým sprejem a elektrickým šokovým prostředkem. Dále bude vybaven 

služebním mobilním telefonem pro přivolání okamžité pomoci. Službu bude vykonávat ve 

stejnokroji. 

Pevné stanoviště zaměstnance hlídací služby bude v kanceláři v přízemí provozní 

budovy 1 a jeho hlavními povinnostmi budou: 

- pozorování objektu skladu a jeho okolí na pochůzkových strážních stanovištích,  

- v případě zjištění pohybu neoprávněných osob v perimetru skladu nebo při 

podezřelém jednání osob v blízkosti skladu provést taková opatření, aby zabránil případné 

krádeži, ničení majetku nebo vzniku takové události, která by mohla způsobit poškození 

zdraví  zaměstnanců organizace, 
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- při pravidelných pochůzkách kontrolovat neporušenost zajištění objektu, při vzniku 

mimořádné události okamžitě přivolat jednotky integrovaného záchranného systému, 

případně posily vnitropodnikové bezpečnostní služby. Dále bude při vzniku mimořádné 

události poskytovat první pomoc a provádět další nutná opatření pro záchranu životů  

a majetku, 

- v případě, že hrozí fyzické napadení jeho osoby nebo byl-li již fyzicky napaden, 

použije osobní obranné prostředky nebo obranné a ochranné zákroky formou nutné obrany 

a jen v krajní nouzi. Po provedení takového zákroku je jeho povinností poskytnout 

útočníkovi první pomoc a následně tuto událost neprodleně ohlásit jednotkám 

integrovaného záchranného systému, zejména pak Policii České republiky a zdravotnické 

záchranné službě. [3] 

Z výše uvedených povinností vyplývá, že tuto činnost může vykonávat pouze fyzicky 

a psychicky zdatný člověk, proto musí zaměstnanec hlídací služby splňovat zejména tyto 

povahové a charakterové vlastnosti : 

- důrazné a nekompromisní jednání, 

- neúplatnost, nestrannost a cílevědomost, být vzorem pro ostatní zaměstnance 

organizace při předcházení nežádoucích událostí, 

- schopnost okamžitě řešit psychicky a fyzicky náročné situace. [3] 

Tyto vlastnosti jsou snadno ověřitelné při přijímacím řízení, například formou 

pohovoru s psychologem nebo písemným psychotestem. 

Hlídací služba bude zajištěna jedním zaměstnancem nepřetržitě po dobu 24 hodin 

denně ve dvou dvanáctihodinových směnách. Předávka hlídací služby bude probíhat vždy 

v 6:00 hodin a v 18:00 hodin. Pro zajištění této ochrany bude tedy potřeba čtyř 

zaměstnanců.  

Náklady na čtyři zaměstnance ve dvousměnném provozu jsou vyjádřeny v tabulce  

7 a vycházejí ze mzdového tarifu 15 000 Kč/měsíc pro jednoho zaměstnance. Tuto částku 

jsem stanovil na základě průměrných mzdových nákladů bezpečnostních agentur 

v ústeckém regionu. 
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Tabulka 6: Celkové náklady na zaměstnance hlídací služby (zdroj autor) 

Náklady Měsíc Rok 

Mzdové náklady 60 000,00 Kč 720 000,00 Kč 

Zákonné sociální pojištění 15 000,00 Kč 180 000,00 Kč 

Zákonné zdravotní pojištění 5 400,00 Kč 64 800,00 Kč 

Příspěvek na stravování 3 000,00 Kč 36 000,00 Kč 

Příspěvek na údržbu stejnokroje 800,00 Kč 9 600,00 Kč 

Spotřeba materiálu ze skladu 500,00 Kč 6 000,00 Kč 

Spotřeba drobného hmotného majetku 200,00 Kč 2 400,00 Kč 

Spotřeba vody 100,00 Kč 1 200,00 Kč 

Spotřeba tepla 1 500,00 Kč 18 000,00 Kč 

Spotřeba elektrické energie 1 000,00 Kč 12 000,00 Kč 

Výkony spojů - telefony 100,00 Kč 1 200,00 Kč 

Odvoz odpadu 200,00 Kč 2 400,00 Kč 

Náklady celkem 87 800,00 Kč 1 053 600,00 Kč 

 

Zákonné sociální pojištění tvoří přibližně 25 % mzdových nákladů, zákonné zdravotní 

pojištění pak přibližně 9 % mzdových nákladů. Pro každého zaměstnance jsem dále navrhl 

příspěvek na jídlo ve výši 50 Kč na směnu ve formě poukázek a příspěvek 200 Kč měsíčně 

na údržbu stejnokroje. Do nákladů jsem zahrnul spotřebu dalšího materiálu, jako jsou 

hygienické pomůcky, materiál na údržbu a očistu pracoviště a spotřebu drobného 

hmotného majetku, například pracovní stůl, židle a další nábytek. Další nákladovou 

položkou jsou pak energie, odpady a poplatky za telefony.  
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5 Vyhodnocení efektivnosti a analýza rizik navržené     

alternativní možnosti 

V části 4 diplomové práce jsem navrhl vlastní způsob zabezpečení. Zabezpečení 

objektu je plně v souladu s vyhláškou o skladování výbušnin č. 99/1995, ve znění 

pozdějších předpisů. Ve variantě A jsem navrhl zajistit trvalé střežení objektu elektrickým 

zabezpečovacím systémem, kdy signál o narušení objektu bude přenášen na trvale 

obsazenou vrátnici 2, ve variantě B jsem pak zvolil trvalé střežení objektu zaměstnancem 

hlídací služby. Nyní provedu analýzu rizika jednotlivých variant prostřednictvím Išikavova 

diagramu a následně provedu vyhodnocení efektivnosti zvoleného řešení. 

 

5.1 Analýza rizika varianty A  

Chceme-li vyhodnotit příčiny selhání zabezpečení jednotlivého druhu zabezpečení, 

musíme nejdříve identifikovat příčinu, která k selhání vede. U elektrického 

zabezpečovacího systému se jedná zejména o tyto důvody: 

- funkčnost systému, která závisí na kvalitě výrobku a jeho realizaci, 

- opotřebení systému nebo-li jeho životnost, 

- způsobilost zaměstnanců provádějících obsluhu systému,  

- kvalita a četnost servisu.  

Důvody k selhání znázorním graficky v Išikavově diagramu na obrázku 3: 

 

 

Obrázek 4: Išikavův diagram znázornění důvodů vedoucích k selhání systému (zdroj -  autor, [3]) 
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Aby nedocházelo k selhání zabezpečovacího systému a následnému ohrožení, je 

v zájmu organizace zajistit řádné proškolení zaměstnanců provádějících obsluhu systému. 

Tato povinnost organizace také vychází ze zákonu č. 262/2006, zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů, neboť zaměstnavatel je povinen zaškolit zaměstnance pro výkon 

práce, za který mu přísluší mzda. Zaměstnanec je pak povinen prohlubovat si svou 

kvalifikaci prostřednictvím školení či seminářů.  

Dále je nutné věnovat dostatečnou pozornost kvalitě servisu a při volbě elektrického 

zabezpečovacího systému zvolit kvalitního a ověřeného výrobce, neboť právě kvalita 

výrobku je závislá na funkčnosti a opotřebení systému. Proto jsem zvolil výrobky české 

firmy Jablotron, která má s výrobou elektrických zabezpečovacích systému dlouholeté 

zkušenosti. 

 

5.2 Analýza rizika varianty B 

Příčiny vedoucí k selhání systému zabezpečení objektu skladu výbušnin, kdy je 

objekt střežen zaměstnancem hlídací služby, jsem shledal tyto: 

- způsob, kterým organizace provádí výběr zaměstnanců, 

- motivace zaměstnanců pro vykonávanou činnost, 

- úroveň vzdělání zaměstnanců a dostatek zkušeností, 

- vhodný psychologický profil. 

Důvody k selhání opět znázorním graficky v Išikavově diagramu na obrázku 4: 

 

 

 

           Obrázek 5: Išikavův diagram znázornění důvodů vedoucích k selhání systému (zdroj -  autor, [3]) 
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Způsob výběru zaměstnanců je vnitřní záležitostí organizace, která si sama určuje 

podmínky pro splnění přijetí na danou pozici. Jedná se zejména o úroveň vzdělání a praxi 

v oboru. Tyto požadavky může organizace prověřit zejména formou dotazníku,  osobního 

pohovoru nebo testem způsobilosti pro danou pozici. Cílem je pak získat pro danou pozici 

nejvhodnějšího uchazeče.  

Výběr vhodných kandidátů je také závislý na momentální ekonomické a sociální 

situaci regionu. Obecně lze však říci, že profese strážníka hlídací služby je ohodnocena 

spíše podprůměrnými výdělky a najít takového uchazeče, který by splnil všechny 

organizací požadované nároky, je velice obtížné. Z praxe je potom zřejmé, že právě lidský 

faktor je hlavní příčinou vzniku mimořádných událostí. 

 

5.3 Porovnání ročních nákladů navrhovaných řešení 

Nyní provedu porovnání celkových ročních nákladů na zajištění ochrany objektu 

skladu, a to pro variantu A a variantu B.  

Pro zajištění ochrany objektu skladu včetně obvodové a plášťové ochrany bude ve 

variantě A pro období 1 roku potřeba těchto nákladů: 

Obvodová ochrana 713 160  Kč 

Plášťová ochrana 17 977 Kč 

Elektrický zabezpečovací systém 20 820 Kč 

Celkem 746 957 Kč 

 

Pro zajištění ochrany objektu skladu včetně obvodové a plášťové ochrany bude ve 

variantě B pro období 1 roku potřeba těchto nákladů: 

Obvodová ochrana 713 160  Kč 

Plášťová ochrana 17 977 Kč 

Hlídací služba 1 053 600 Kč 

Celkem 1 784 737 Kč 

 

Při porovnání celkových nákladů pro období jednoho roku je tedy zřejmé, že 

výhodnější variantou pro zabezpečení objektu skladu je varianta A, tedy zabezpečení 

prostřednictvím elektrického zabezpečovacího systému.  
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Pro zvolení výhodnější varianty A je dále třeba vzít v úvahu i možná rizika 

vyplývající ze špatného výběru zaměstnanců na pozici strážníka hlídací služby  

a následného narušení bezpečnostního systému. 

 

5.4 Vyhodnocení ekonomické efektivnosti vybrané varianty A 

I přes relativně nízké náklady na zabezpečení objektu prostřednictvím elektrického 

zabezpečovacího systému provedu formální vyhodnocení ekonomické efektivnosti 

vybraného řešení. Pro vyhodnocení ekonomické efektivnosti jsem vybral metodu výpočtu 

čisté současné hodnoty investice.  

V rámci metody CSHI budu porovnávat očekávané výdaje spojené s variantou A 

(investiční, provozní, daňové) s úsporou, kterou firma bude realizovat v případě, že nezvolí 

pro zabezpečení objektu fyzickou ostrahu spojenou zejména s vysokými mzdovými 

náklady. 

 

Kapitálové výdaje 

S variantou A budou spojeny celkové kapitálové výdaje ve výši 20 820 Kč. Tyto 

výdaje, zahrnující pořízení EZS a proškolení obsluhy, budou vynaloženy před uvedením 

zařízení do provozu v roce 0. 

 

Provozní náklady varianty A 

Provozní náklady spojené s provozem EZS představují prakticky pouze výměnu 

baterií, která je uvažována každý 3. rok, poprvé tedy bude uskutečněna v roce 3. Další 

složkou provozních nákladů budou odpisy zohledňující očekávanou životnost EZS o délce 

10 roků. Roční odpisy tedy uvažuji ve výši 10% z celkových investičních výdajů varianty 

A. 

Dále uvažuji, že provozní náklady, s výjimkou odpisů, budou ročně růst o inflaci ve 

výši 2%. Výši inflace jsem odvodil od stávajícího platného inflačního cíle České národní 

banky ve výši 2%. [4] 
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Provozní výnosy varianty A 

Provoz varianty A není spojen s generováním žádných přímých výnosů. Nepřímo 

však tím, že firma zabezpečí ochranu objektu pomocí EZS, uspoří náklady alternativní 

varianty B. Na základě principu nákladů ušlé příležitosti proto pro účely výpočtu uvažuji 

náklady varianty B za „výnosy“ varianty A. 

Analogicky s provozními náklady je také pro provozní výnosy uvažován roční nárůst 

ve výši 2%. 

 

Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) 

Za účelem stanovení daňových efektů spojených s volbou varianty A je nutno 

vypočíst „hospodářský výsledek před zdaněním“. Tento ukazatel je v modelu stanoven 

jako rozdíl výše uvedených provozních výnosů a nákladů. 

 

Daňové efekty 

Bude-li firma realizovat variantu A, každý rok bude generovat daňové náklady, 

včetně odpisů, odpočitatelné od základu daně z příjmů. Dosáhne tak určitého pozitivního 

daňového efektu. Naproti tomu, pokud by byla realizována varianta B spojená s vyššími 

provozními náklady, firma by dosáhla vyššího pozitivního daňového efektu. Opět tedy na 

principu nákladů obětované příležitosti uvažuji tento nerealizovaný daňový efekt varianty 

B za negativní daňový efekt varianty A. Oba tyto dílčí efekty jsou zahrnuty v celkovém 

daňovém efektu vypočteném na základě výše popsaného hospodářského výsledku před 

zdaněním a daňové sazby pro daň z příjmu právnických osob ve výši 19%. 

 

Peněžní tok (Cash Flow) 

Metoda čisté současné hodnoty je založena na součtu předpokládaných 

diskontovaných peněžních toků realizovaných v jednotlivých letech životnosti investice. 

Do cash flow jsem pro účely výpočtu zahrnul následující položky: 

- Provozní náklady očištěné o odpisy (-) 

- Provozní výnosy (+) 

- Celkový daňový efekt (+) [6] 
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Nediskontované cash flow následně ve výpočtu diskontuji s použitím podnikové 

diskontní sazby. Podnikovou diskontní sazbu jsem stanovil na základě analýzy Cost of 

Capital by Sector, z ledna 2014 od Aswatha Damodarana, přičemž jsem použil náklady 

kapitálu pro sektor Coal & Related energy ve výši 8,24%. [5] 

 

Současná hodnota peněžního toku (SHCF) 

Současná hodnota peněžního toku představuje součet všech diskontovaných 

peněžních toků od roku 1 do roku 10. 

 

Čistá současná hodnota investice (CSHI) 

Čistá současná hodnota investice se vypočte jako rozdíl Současné hodnoty peněžního 

toku SHCF a Investičních výdajů spojených s realizací varianty A. 

 

Vyhodnocení výsledků 

Varianta A, dle tabulky 7, vykazuje Čistou současnou hodnotu investice ve výši 

6 103 962 Kč. Základním kritériem pro přijetí investičního záměru při použití metody 

CSHI je, aby CSHI vykazovala kladnou hodnotu, jinými slovy součet diskontovaného cash 

flow musí být vyšší než celkové investiční výdaje.  

Výše uvedená vypočtená hodnota CSHI pro variantu A je výrazně kladná  

a prokazuje oprávněnost původní hypotézy, že varianta A je významně ekonomicky 

výhodnější než varianta B. Z ekonomického hlediska tak je varianta s pořízením EZS 

jednoznačně správnou volbou.  
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Tabulka 7: Posouzení efektivnosti investice zabezpečení ochrany skladu prostřednictvím EZS (zdroj -  autor) 
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6    ZÁVĚR 

Ve své diplomové práci jsem se věnoval problematice ochrany majetku 

organizace, která se zabývá hornickou činností. Pro účely práce jsem si vybral sklad 

výbušnin, který se nachází v areálu hnědouhelného lomu, neboť právě při hornické činnosti 

se spotřebovává největší množství výbušnin pro civilní použití a nakládání s nimi patří 

mezi rizikové činnosti. Jejich ochrana před krádeží nebo případným zneužitím je pak 

důležitou podmínkou pro bezzávadný a bezpečný provoz organizace při těžbě nerostné 

suroviny.  

V první kapitole jsem uvedl legislativní aspekty vztahující se k dané problematice 

a vysvětlil některé základní pojmy spojené s ochranou majetku a s nakládáním  

s výbušninami. V další kapitole jsem se věnoval současnému stavu při skladování výbušnin 

a možnostem zabezpečení této činnosti. Pomocí vybrané metody analýzy rizika jsem dále 

vybral možné zdroje nebezpečí při této činnosti a objasnil vztah mezi náklady na prevenci 

rizik s možnou finanční ztrátou při vzniku těchto rizik. Na základě provedené analýzy 

možných rizik jsem následně navrhl možnosti zabezpečení objektu skladu výbušnin tak, 

aby tyto návrhy byly plně v souladu v platnou legislativou a v souladu se zájmy 

organizace.  

Pro jeden návrh zabezpečení jsem použil klasické bezpečnostní prostředky 

mechanické ochrany v kombinaci s fyzikou ochranou, pro druhý případ pak kombinaci 

klasických bezpečnostních prostředků mechanické ochrany se zabezpečením 

prostřednictvím elektrického zabezpečovacího systému. Oba tyto návrhy jsem poté 

vyhodnotil a shledal jsem, že pro dokonalejší ochranu majetku je efektivnější  

a spolehlivější využití moderních elektrických zabezpečovacích systémů, neboť při 

provádění této činnosti prostřednictvím fyzické ochrany hrozí díky selhání lidského faktoru 

větší riziko.  

Veškeré informace uvedené v této diplomové práci nám dokáží vytvořit si ucelený 

pohled na problematiku spojenou se zabezpečením ochrany majetku v organizaci. Samotné 

zabezpečení technickými, mechanickými a organizačními opatřeními však mnohdy nestačí 

a způsob zabezpečení v jednotlivých organizacích je nutné posuzovat jednotlivě. Úroveň  

a způsob zabezpečení ochrany majetku organizace jsou totiž také závislé na místních 

sociálních a ekonomických podmínkách daného regionu, kdy vysoká nezaměstnanost může 
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mít velký vliv na počet spáchaných majetkových trestný činů.  

Dalším hlediskem při volbě vhodného zabezpečení je také aktuální bezpečnostní 

situace ve státě, protože například hrozba teroristických útoků zvyšuje zájem o výbušniny 

a může tedy dojít ke zvýšení počtu krádeží výbušnin. V neposlední řadě je také třeba při 

předcházení majetkové trestné činnosti využít zkušenosti z minulosti nebo z jiných 

organizací provozující stejnou činnost.  

Úkolem  vedení  organizace je  tedy, na základě zpracovávání  podstatných  

informací z vnějšího okolí, jejich ověřování a analyzování, vhodně a včas reagovat  

a provádět taková opatření pro zabezpečení ochrany majetku, jejichž s cílem bude ochrana 

aktiv organizace.  

Důležitý je ale i přístup samotných zaměstnanců organizace. Ke krádežím nebo  

k pokusům o ně totiž nedochází jen pachateli z vnějšího okolí, ale mnohdy i ze strany 

vlastních zaměstnanců. Pozornost je tak třeba věnovat i motivaci samotných zaměstnanců, 

neboť jejich chování musí vždy v souladu se záměry vedení organizace. Případná 

provinění zaměstnanců, zejména v souvislosti s majetkovou trestnou činností, zanedbávání 

povinností s úmyslem poškození organizace, nebo případnou nedbalost, je pak důležité 

potrestat.
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