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Anotace 

ULLMANNOVÁ, Tereza. Analýza účinků výbuchů v prostorách vlakového nádraží 

v Bohumíně. Ostrava, 2014. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav 

Lichorobiec,  Ph.D. 

Bakalářská práce se v prvé řadě zabývá termíny „terorismus“ a „nástraţný výbušný 

systém“, podává jejich charakteristiku spolu se souvisejícími právními předpisy. Následně 

popisuje místa přístupná veřejnosti v prostorách vlakového nádraţí v Bohumíně, která jsou 

dále vyhodnocována z hlediska jejich rizikovosti pro uloţení nástraţného výbušného 

systému. Účinky výbuchu v prostorách vlakového nádraţí jsou analyzovány pomocí 

výpočtů. V závěru jsou navrţena opatření, a to z pohledu ochrany osob a majetku v případě 

výbuchu nástraţného výbušného systému a za účelem minimalizace rizik.    

 

Klíčová slova: terorismus, nástraţný výbušný systém, výbuch, nádraţí, účinky 

výbuchu. 

 

ULLMANNOVÁ, Tereza. Analysis of the effect of explosions on the premises of 

the railway station in Bohumín. Ostrava, 2014. Thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of 

safety engineering, Department of securitas services. Head of thesis Ing. Stanislav 

Lichorobiec, Ph.D. 

The bachelor thesis primarily deals with terms “terrorism” and “improvised 

explosive device”, it provides their characteristics together with related legislation. 

Subsequently it describes places in the area of Bohumín railway station that are accessible 

to the public and afterwards it evaluates risks of improvised explosive device being placed. 

Effects of the explosion within the area of the railway station are analyzed by calculations. 

In conclusion, there are measures proposed in terms of the protection of persons 

and property in case of explosion and in order to minimize risks. 

Key words: terrorism, improvised explosive device, explosion, railway station, 

explosion effects.  
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Úvod 

Útoky provázející násilí patří jiţ delší dobu mezi velmi aktuální témata. 

Při bliţším pohledu na politické a náboţenské dění ve světě, nic nenasvědčuje změně 

k lepšímu. Násilné trestné činy jsou vedeny převáţně proti prostým lidem, 

kteří nezapříčinili útočníkův hněv. Jsou vlastně nástrojem ke zviditelnění a snadnou kořistí 

k dosaţení teroristických cílů.  

Toto téma pro svou bakalářskou práci jsem si vybrala z důvodů stále se zvyšujícího 

počtu teroristických útoků, které se mohou dotknout kteréhokoliv z členských států EU. 

Nejčastější prostředky teroristů jsou bombové útoky, v podání vraţedných atentátníků 

nebo s vyuţitím nástraţných výbušných systémů. Cílem této práce je poukázat 

na skutečnost, ţe pravděpodobnost vzniku tohoto rizika není zanedbatelná ani na území 

České republiky a důvody ke zpřísnění bezpečnostních opatření k této hrozbě 

jsou opodstatněné. 

K přiblíţení problematiky si připomeňme útoky teroristů z nedávné historie. V prosinci 

roku 2013, při odpálení sebevraţedné atentátnice na nádraţí ve Volgogradu v Rusku, 

bylo zabito 15 lidí a dalších 40 zraněno. Útok v Madridu ve Španělsku v roce 2004, 

který měl pomocí 13ti časovaných bomb ukrytých v taškách v příměstských vlacích 

za následek 191 mrtvých a 2050 zraněných. A asi nejznámějším v poslední době 

se stal útok z 11. září roku 2001, jehoţ cílem bylo světové obchodní centrum a Pentagon 

v USA, s vyuţitím civilních letadel. Zemřelo při tom 3000 lidí. Tento útok změnil pohled 

a vnímání lidí na tuto problematiku, v mnoha zemích. [41]  

Teroristických útoků a míst, ve kterých byly spáchány, je velké mnoţství. Pomocí 

této práce bych chtěla poukázat na veřejnou dopravu a místa s ní spojena. V bakalářské 

práci se nejdříve zabývám terorismem, od jeho historie aţ po současnost. 

Následně terorismem v České republice, teroristickými metodami a profilem teroristů. 

Dále problematikou nástraţného výbušného systému, z čeho se skládá, jaké jsou moţnosti 

uloţení a jeho účinky. Popíšu místa přístupná veřejnosti na nádraţí v Bohumíně, 

jak uvnitř tak i zvenčí. Pomocí dvou metod vyhledám rizikovější místa pro uloţení 
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nástraţného výbušného systému, včetně doby předpokládané k iniciaci. Prostřednictvím 

výpočtů vyhodnotím účinky výbuchu v jednotlivých místnostech. Na závěr navrhnu 

opatření, týkající se uloţení nástraţného výbušného systému ve veřejných prostorách 

vlakového nádraţí.  
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1. Rešerše  

BRZYBOHATÝ, Marian, Miroslav KROUPA, Miroslav HOS, Barbora 

JANEČKOVÁ, Jaromír CHENÍČEK a Dušan SLÁVIK. Terorismus a my : základy 

sebeobrany. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2001, xxiii, 216 p. ISBN 80-722-6584-9. 

Kniha pojednává o terorismu, jeho typech a o jednotlivých zbraních hromadného 

ničení. A dále jsou popsány určité typy reakcí lidí v krizových situacích a moţnosti 

sebeobrany a první pomoci. Také jsou zde popsány obecné zásady chování při vzniku 

mimořádných událostí. 

HRAZDÍRA, Ivo a Milan KOLLÁR. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Vydavatelství 

a nakladatelství Aleš Čeněk, 2006, 205 s. ISBN 80-868-9887-3. 

Publikace je koncipována základní teorií výbušnin, druhy výbušnin, způsoby 

roznětu a jejich druhy. Dále o nástraţném výbušném systému, jeho účelu, účinku 

a konstrukci. A také o výkonu policejní pyrotechnické činnosti. 

MAKOVIČKA, Daniel, Břetislav JANOVSKÝ, Milan ČERNÍN, Jaroslav 

DAMEC, Jiří DOHNÁLEK, Pavel DOHNÁLEK, Jaroslav JAVŮREK, Jaromír KRÁL, 

Daniel MAKOVIČKA, Tadeáš PODSTAWKA, Vlastimil PROKOP, Marie 

STUDNIČKOVÁ, Petr ŠELEŠOVSKÝ a Jan ZIGMUND. Příručka protivýbuchové 

ochrany staveb. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT v Praze, 2008, 185 s. 

ISBN 978-80-01-04090-4. 

Příručka seznamuje se stavebním zatíţením a analýzou reakcí konstrukcí 

při výbuchu, a posuzování jeho účinku. Pomocí těchto podkladů lze navrhnout určitá 

bezpečnostní opatření nebo případná ztuţování konstrukcí.  

JANÍČEK, Miroslav. Pyrotechnická ochrana před terorismem. Vyškov: Educa 

Consulting, 2002, 158 s., [16] s. barev. obr. příl. ISBN 80-902-0896-7. 

Kniha se zaobírá terorismem, útoky teroristů i pouţití nástraţného výbušného 

systému, jeho rozpoznání podle určitých znaků a jejich účinky a jevy při výbuchu. 

Dále ochranná opatření důleţitých objektů, prostředky detekce a zneškodňování výbušnin. 

Popisuje i druhy a způsoby prohlídek pyrotechniků od prostředků určených k dopravě 

po  objekty.   
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2. Právní předpisy 

Právní předpisy a normy, které nyní zmíním, jsou ať přímo nebo úzce spjaty 

s problematikou, kterou se v této práci zabývám. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

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

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994., o dráhách 

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

Vyhláška 72/1988 Sb., o pouţívání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů 

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

Vyhláška č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

Vyhláška č. 248/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti 

provozování dráhy a dráţní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí 

na  dráhách. 

Nařízení Rady (EU) č. 2580/2001/ES, o zvláštních restriktivních opatření namířených proti 

určitým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu 

Společný postoj Rady (EU) č. 2001/1930/SZBP, o boji proti terorismu 

Úmluva o fyzické ochraně jaderného materiálu (Vídeň, 26. Října 1979) 

Mezinárodní úmluva proti braní rukojmí (New York, 17. Prosince 1979) 

Úmluva o označování plastických trhavin pro účely identifikace (Montreal, 

1. Března 1991) 

 Mezinárodní úmluva o potlačení teroristických bombových útoků (New York, 

15. Prosince 1997) 

Mezinárodní úmluva o potlačení financování teroristů (New York, 9. Prosince 1999) 

Mezinárodní úmluva o potlačení činů jaderného terorismu (New York, 14. Září 2005) 

ČSN EN 50 132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy- EZS systémy uvnitř a vně budov 
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ČSN EN 50131-2-1 Společné poţadavky pro detektory (čidla) 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy- EZS. Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN EN 50 132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: černobílé kamery 
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TEORETICKÁ ČÁST 

3. Terorismus 

Terorismus je pojem, který je pevně usídlen v kaţdodenním ţivotě. Jde 

o celosvětový problém. Původ tohoto pojmu lze vyhledat ve 14. století ve Francii. 

V latinském slovníku se objevuje „terror“ či „terroris“, coţ v překladu znamená hrůza, 

nahánět strach, děsit apod. Jednotná definice tohoto termínu neexistuje. Všechny 

se od sebe liší, jedinou shodou je, ţe teroristické činy nejsou osobní záleţitostí jedince, 

nýbrţ jde o společenský jev obsahující formy násilí a zastrašování. Česká republika 

vyuţívá definici NATO, která ve výkladovém slovníku pojmů a definic uvádí: 

„Terorismus- Nezákonné použití nebo hrozba použití síly nebo násilí proti jednotlivcům 

nebo majetku s cílem donutit k ústupkům nebo zastrašit vlády nebo společnost za účelem 

dosažení politických, náboženských nebo ideologických cílů.“ [24]  

Smysl terorismu lze také nalézt v jednom starém čínském přísloví: „Zabij jednoho 

a postrašíš deset tisíc“. Nevystihuje to vše, ale jde o filozofii, kterou se pachatelé řídí. [23]  

Vţdy jde o akci neočekávatelnou a předem dobře naplánovanou. Na následujícím 

obrázku jsou zobrazeny fáze teroristického útoku. [1] 

 

Obrázek č. 1: Fáze teroristického incidentu [15] 
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I kdyţ v České republice nečelíme přímo terorismu, je potřeba se touto 

problematikou zabývat a vytvářet určitá opatření. 

 

3.1. Historie terorismu  

Historii terorismu lze definovat dle publikace profesora Rapoporta
1
, který tento 

vývoj tzv. moderního terorismu přenesl do čtyř časových úseků. První vlna začíná roku 

1880 v Rusku tzv. „anarchistická vlna“. Cílem bylo nové revoluční povstání pomocí bomb, 

jehoţ důsledkem byly atentáty na některé politické představitele. První teroristická skupina 

v této vlně byla Narodnaja Volja. Její členové věřili, ţe k naplnění svých cílů je potřeba 

zastrašit společnost. Velmi rychle se tyto zkušenosti rozšířily také do Evropy, Asie 

a Ameriky, avšak jejich ústup nastal ještě před dosaţením jejich cílů. V této vlně byla 

zaloţena také organizace bojující za sjednocení Srbska, s názvem Černá ruka. Jejich činy 

vedly aţ k první světové válce. 

Druhá vlna je zde pojata jako protikoloniální, v časovém úseku od roku 1917 

do roku 1965. Po první světové válce je hlavním motivem sebeurčení národů, který 

byl posílen i koncem druhé světové války. Oproti první vlně, je vraţdění politických 

představitelů nahrazeno atentáty směřujícími především na policii a pořádkové sloţky. 

Teroristé si začali uvědomovat sílu propagandy, coţ vedlo ke zviditelňování se veřejnosti, 

včetně té mezinárodní. V této vlně měly teroristické organizace také úspěch. Došlo 

k vytvoření některých států, jako Irsko, Kypr, Alţírsko a také Izrael. Ne všechny 

teroristické organizace zanikly, některé organizace jako IRA
2
 jsou stále aktivní. 

Třetí vlna je zvaná jako „nová nacionalistická levice“. Probíhala 

v období 70. a 80. let a byla kombinací radikalismu s nacionalismem. Po skončení 

vietnamské války se stala modelem teroristických skupin Organizace za osvobození 

Palestiny (dále jako OOP), jejímţ hlavním nepřítelem byl a je Izrael. Nyní, více neţ dřív, 

                                                 
1
 Profesor David C. Rapoport je zakladatelem centra UCLA pro studium náboţenství, profesor politologie, 

2
 Irská republiková armáda, pomocí pumových útoků a atentátů mířených na Britské území, si chtěla osvojit 

severní Irsko.  
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jde spíše o mezinárodní terorismus. OOP se „proslavila“ únosy letadel, teroristickou akcí 

nazvanou Černé září
3
. Jejich cíle směřovaly mimo jiné i k získání politického vlivu. 

Poslední, neboli čtvrtá vlna trvá dodnes. Lze tedy říci, ţe se nyní v daném úseku 

nacházíme. Můţeme jí dát název „náboţenská vlna“, i kdyţ náboţenství hrálo velkou roli 

jiţ v předchozích vlnách, velmi často slouţilo zájmům etnopolitických stran. Náboţenství 

má v této časové fázi diametrálně odlišný význam. Nutno podotknout, ţe samotná 

náboţenství nejsou násilná, spíš naopak a většina náboţenství zabíjení zakazuje. 

Mezi nejvýznamnější náboţenství v tomto ohledu patří islám, ale nelze opomenout ani 

ostatní náboţenství. Ţidovští teroristé se pokusili vyhodit do povětří posvátnou jeskyni 

muslimů v Jeruzalémě a byl jimi spáchán také atentát na palestinského starostu. 

Teroristická skupina Óm Shinrikyo, jejíţ členové jsou vyznavači buddhismu, křesťanství 

a hinduismu, v roce 1995 měla na svědomí smrt 12ti nevinných lidí, díky uvolnění 

nervového plynu v Tokijském metru. V roce 1995 došlo k bombovému útoku v Oklahoma 

City, který mají na svědomí křesťanští separatisté. Nejznámější islamistická teroristická 

organizace, s charakteristickým odůvodněním její existence a náborováním, se jmenuje 

Al-kajda. Byla zaloţena v Saudské Arábii, v čele s Usama bin Ladinem. Jejím cílem 

je vytvořit samostatný stát pro všechny muslimy, který jiţ dříve existoval a byl by řízen 

šaríou
4
. Tahle idea se ujímá u sunnitů

5
, obyvatelů ţijících napříč středním východem, 

Afrikou a Asií. V minulosti šlo o rekrutování na základě jedné národnosti. Al-kajda 

se snaţí rekrutovat členy ze všech části sunnitského světa. Jednota je umocněná společnou 

zkušeností z Afganistanu, kde jsou všichni rekruti cvičeni. Prvním krokem k dosaţení cíle, 

by bylo posílení různých povstalců ze sunnitského světa a zmaření snahy Američanů. 

Odstranění amerického vlivu můţe přispět ke sjednocení států. Snahou je vyhnat americké 

vojáky z islámských zemí s vyuţitím obecného nesouhlasu s americkým vlivem 

na palestinské a irácké otázky. Al-kajda nedosáhla ţádných svých cílů, jejich útoky 

nepřinesli odezvu, kterou očekávali. Útok z 11. záři 2001 můţe být chápan jako zoufalý 

pokus o vyvolání reakce Američanů a tím získání důvodu k boji. [2] 

                                                 
3
 V roce 1972 v Mnichově došlo k únosu 11 olympijských atletů, kvůli vysvobození několika palestinských 

vězňů, všichni rukojmí byli zavraţděni.  

4
 Šarí´a je islámské Boţí právo, kterým se musí kaţdý zboţný muslim pevně řídit. Islámské právo stejně jako 

Korán je chápáno jako věčné a nestvořené. [25]  

5
 Sunnité, jsou jednou ze dvou větví muslimů, takto se označují podporovatelé sunny, coţ znamená přesně 

se řídit danými pravidly v Koránu a sunně.[26] 
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3.2. Rozdělení terorismu 

Terorismus je moţno rozdělit na nejčastější uţívané typy: 

Terorismus vnitřní je tvořen 

o válečným terorismem, při kterém dochází k útokům státu na civilní obyvatelstvo 

v období války, 

o státním terorismem, vyuţívajícím státní moc k odstranění protivníka, 

o revolučním vnitřním terorismem, který se snaţí změnit politický reţim či rozloţit 

stát.  

Mezinárodní terorismus je tvořen  

o mezistátním terorismem, usilujícím o rozvrat území protivníka, 

o konzervativním terorismem, kde se jedná o vnější podporu vládnoucího reţimu, 

ta můţe být vojenská, finanční ale i jiná, 

o koloniálním terorismem, kde jde o udrţení nadvlády nad daným území,  

o separatistickým terorismem, jenţ je opak koloniálního terorismu, tedy jejich snahou 

je ukončení nadvlády nad daným územím, 

o revolučně mezinárodním terorismem, jenţ je zase opakem konzervativnímu, 

a kterému jde o vnější podporu revolučních změn. 

Další typy jsou následující  

o ekologický terorismus, kdy jde o vyuţívání násilí za účelem ochrany přírody, můţe 

jít také o poškozování přírody,  

o ekonomický terorismus vyuţívá ekonomické nástroje a mechanismy k oslabení 

potenciálního protivníka, který vede k rozvratu ekonomických vztahů, 

o elektronický terorismus usiluje o ochromení či vyřazení počítačového systému 

či elektroniky k napadení bezpečnosti státu, 

o extrémistický terorismus se vyznačuje nenávistí vůči etnickým a sociálním 

skupinám, ale také k politickým odpůrcům, 

o fundamentalistický terorismus, jehoţ cílem je násilné prosazování daného 

náboţenství, 
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o konvenční terorismus je nejrozšířenější formou teroristických útoků, vyuţívá 

výbušné a hořlavé látky, střelné, bodné a sečné zbraně a také klasické násilné 

metody jako únosy atentáty a drţení rukojmí, 

o kriminální terorismus, jehoţ hlavním cílem je zisk, je spojován s organizovaným 

zločinem, 

o nekonvenční terorismus znamená vyuţití dopravních prostředků jako auta, letadla 

a vlaky naplněné výbušninou, 

o superterorismus vyuţívá k dosaţení svých cílů zbraně hromadného ničení. 

Při pouţití biologických zbraní jde o biologický terorismus, v případě chemického 

terorismu jde o pouţití chemických zbraní a při pouţití jaderných a radioaktivních 

zbraní jde o jaderný a radioaktivní terorismus. [3, 4]  

 

3.3. Teroristické metody 

Metody terorismu jsou bezohledné, vysoce nebezpečné a brutální. Teroristé se snaţí 

prostřednictvím násilí dosáhnout potřebné publicity, coţ umoţňuje psychologicky působit 

na veřejnost. Čím větší hrubosti se dopouští, tím větší šanci na zviditelnění mají. Dalším 

aspektem je, ţe se dopouští těchto násilných činů právě na osobách, které nemohou nijak 

dopomoci k dosaţení jejich cílů. Tyto osoby jsou drţeny jako rukojmí. Pomocí nich mohou 

vytvářet nátlak prostřednictvím sdělovacích prostředků na vládu či jiné instituce, které 

ustupují a díky tomu tak mohou dosáhnout svých cílů. 

Teroristické metody mohou být s přímou účastí teroristů, jako únosy dopravních 

prostředků, pumové, sebevraţedné či vraţedné atentáty i braní rukojmích a únosy osob. 

Metodou s nepřímou účastí teroristů je myšleno, ţe jejich účast končí při aktivaci daného 

ohroţení, jako jsou zbraně hromadného ničení, pouţívání raket, ale také elektronický 

terorismus a ekologický terorismus. [5, 4]   
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3.4. Profil teroristy 

Profil teroristy nelze přesně určit, lze jen uvést poznatky ze studií. I kdyţ podle 

analýz existuje všeobecný profil teroristy, který lze nalézt v knize Miroslava Janíčka, 

Pyrotechnická ochrana před terorismem s. 19, není moţné jej brát vţdy jako pravidlo. 

Je nutno brát na zřetel fakt, ţe teroristou se člověk nerodí, teroristou se člověk 

stává. 

K tomu, aby se normální člověk stal teroristou, můţe vést řada podnětů. Můţe jít 

o traumatický záţitek, který je doprovázen silným pocitem nenávisti. 

Frustrace, která je uváděná v souvislosti s islámskými komunitami. Racionální úvaha, 

kdy je terorismus povaţován za jedinou a moţnou cestu k dosaţení cílů. Sociální 

ovlivňování je vytváření ideologií, indoktrinace, coţ je nečastějším prostředkem 

k rekrutování a přípravě teroristů. Mohou to být také materiální výhody, jako jeden 

z moţných motivačních prostředků k finančnímu zabezpečení rodiny. A v neposlední řadě 

také psychopatologie. Psychopatičtí teroristé jsou velmi specifičtí. Obvykle své činnosti 

provádějí samostatně a jsou velmi nepředvídatelní, coţ také ukazuje na obtíţnost zjištění 

motivace. Tyto faktory se ve většině případů propojují. [6, 15]   

 

3.5. Terorismus v ČR  

I kdyţ dosud v ČR nedošlo ke klasickému teroristickému útoku, jsou zaznamenány 

trestné činy s teroristickými znaky. Nejčastěji byly vyuţívány nástraţné výbušné systémy, 

ale také hrozba biologického terorismu. Rokem 1999 ČR vstoupila do NATO a tím začala 

mimo jiné spolupráce se všemi stoupenci, kteří se zaobírají celosvětovými problémy, mezi 

které patří i hrozba teroristických útoků. Spojenectví ČR s USA a západní Evropou můţe 

ale dojít ke vzniku nových eventuálních nepřátel.  

V současnosti lze předpokládat zdroje terorismu v ČR v oblasti  

o extremismu - je závaţným společenským problémem, vyznačujícím se prvky 

netolerance, útočícím proti základním demokratickým ústavním principům, 

o kriminality - jejich účast můţe mít podobu sdělování podstatných informací nebo 

například uloţení nástraţného výbušného systému, 
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o mezinárodních vztahů - rizika plynoucí z participace ČR v mezinárodních 

aktivitách, 

o patologických jedinců a skupin- tuto oblast lze brát spíš jako ojedinělou, ale přesto 

moţnou.  

V ČR byly zaznamenány případy s uţitím nástraţného výbušného systému, 

ale politická motivace nebyla prokázána. [5, 27]   

 

3.6. Zbraně hromadného ničení a jejich hrozba 

Zbraně hromadného ničení hrály velkou roli v období tzv. studené války
6
a díky 

tomu vznikaly i velké obavy z vyústění v třetí světovou válku. Mezi zbraně hromadného 

ničení (dále ZHN), patří zbraně jaderné, biologické a chemické. Jejich vyuţití spočívá 

hlavně v tom, ţe jsou špatně detekovatelné a není snadné se proti nim ubránit.  

Biologické zbraně, jsou chápany jako zbraňový systém, v němţ je zahrnut 

prostředek dopravy na cíl a přenos biologického agens (B-agens), na bojovou látku. 

B-agens, tvoří hlavní ničivou náplň, jde o ţivé choroboplodné organismy nebo jejich 

toxické produkty, vyvolávající nakaţlivé onemocnění či otravu lidí, zvířat nebo rostlin. 

Původci infekčního onemocnění a jejich základní skupiny jsou bakterie, viry, rickettsie, 

mykotické (houby a plísně), toxiny, geneticky modifikované organismy a nemoci 

ţivočišného původu. Biologické zbraně patří mezi nejlevnější a jejich výroba je relativně 

jednoduchá. B-agens se běţně vyskytují v ţivotním prostředí, ale i v databankách 

pro lékařské účely. V neposlední řadě, by mohl být reálnou hrozbou také ostrov 

Vozrozhdeniye
7
. Od roku 1936 na jeho území tehdejší Sovětský Svaz testoval biologické 

zbraně. Ruská vojska se roku 1991 stáhla, ale podle vědců je na tomto ostrově světově 

největší pohřebiště antraxu. Biologické látky jsou velmi obtíţně detekovatelné a jejích 

pouţití není snadné dokázat. Účinnost látky nenastává ihned, podle druhu a inkubační doby 

                                                 
6
 Studená válka se odehrála v letech 1947-1991 na jedné straně byly Spojenými státy a spojenci NATO 

a na straně druhé Sovětský svaz a spojenci Varšavské smlouvy. Velmi zjednodušeně bych jí charakterizovala 

jako poválečný boj o rozdělení Evropy. 

7
 Nynější poloostrov Vozrozhdeniye se nachází na území Uzbekistánu. Dříve ostrov, se díky vysychání 

Aralského moře stal poloostrovem.  
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lze v rozmezí několika dnů zjistit nakaţení jedince. Šíření je moţné buď z jednoho 

bodového zdroje, coţ můţe být zásobník pitné vody, kontaminací vzduchu v uzavřené 

místnosti, prostřednictvím hmyzu, rozprašováním z letadel nebo přímé šíření 

prostřednictvím raket. Jako nevýhoda vyuţití těchto látek se jeví moţná nákaza 

uţ při manipulaci s nimi. 

Chemické zbraně jsou všechny látky, které prostřednictvím svého chemického 

účinku působí nepříznivě na lidský organismus, ţivočichy a rostliny. Bojové chemické 

látky se podle charakteristických účinků příslušné sloučeniny dělí na dusivé, obecně 

jedovaté, zpuchýřující, nervově paralytické, dráţdivé a psychicky zneschopňující. Kaţdá 

látka působí na lidský organismus odlišně. Některé mají dusivé účinky, jiné zase přímo 

napadají centrální nervový systém. Všechny ale mají jeden cíl, a to zneschopnit normální 

fungování člověka, proti kterému je látka pouţita. Ne vţdy nastává smrt. 

Na světě  je nepřeberné mnoţství chemických a toxických látek a i přes všechna omezení 

jejich výroby a manipulace s nimi, jsou snadno dostupné a relativně levné. Většina těchto 

látek byla vytvořena pro zabíjení lidí. Účinek chemických i biologických látek, působí 

pouze na ţivé organismy, nikoliv na neţivou hmotu.  

Jaderné zbraně patří mezi fyzikálně sloţité, ale vynikají svou účinností, 

která se nedá přirovnat k ţádné konvenční zbrani. Projevují se tepelnou a tlakovou vlnou, 

pronikavou radiací a zamořením zasaţených oblastí radioaktivitou. Základní typy 

jaderných reakcí jsou slučování jader lehkých prvků a štěpení jader prvků těţkých. 

Zneuţití jaderných zbraní teroristy nelze zcela vyloučit, i kdyţ je tato moţnost mnohdy 

sdělovacími prostředky zveličována. Návody pro zkonstruování jednoduchých jaderných 

zbraní jsou dostupné ve vědeckých literaturách. Existuje také reálná hrozba prodeje 

či nezákonného zmocnění se materiálů pro jejich konstrukci. Pravděpodobnější by mohl 

být pád letadla na jadernou elektrárnu či sklad jaderného odpadu a to i přes bezpečnostní 

opatření. I kdyţ jsou tato zařízení vybudována z nejkvalitnějšího betonu a velmi kvalitní 

oceli, jsou součástí ochrany jaderných elektráren, nikoliv ochrany skladů jaderného 

materiálu.  

Za zmínku stojí i radioaktivní materiál (dále RA materiál), který by mohl být 

zařazen do podskupiny jaderných zbraní. RA materiál lze vyuţít k výrobě tzv. špinavé 
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bomby
8
. Nejde ovšem o jadernou zbraň.  Její účinky spočívají v zamoření určitého místa 

radioaktivním materiálem, který můţe způsobit onemocnění a mnohdy i smrt. I přes 

ne zcela prokazatelné nebezpečí, dle analýz jde o reálnější hrozbu, neţ v případě zneuţití 

jaderného materiálu. [7, 8, 28, 29, 30, 36]   

 

  

                                                 
8
 Špinavá bomba je tvořena z méně cenného RA materiálu a průmyslovou výbušninou. Její účinek není 

zaloţen na silném výbuchu, ale v zamoření. Následky jsou spíše psychický efekt, neţ v rozsahu radiace. 
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4. Nástražný výbušný systém  

Nástraţný výbušný systém (dále NVS), je systém, jenţ je tvořen výbušninou, 

výbušnou látkou či pyrotechnickou sloţí anebo zápalnou látkou spolu s funkčním prvkem 

iniciace, který za určitých, předem výrobcem stanovených podmínek, můţe způsobit 

loţisko poţáru nebo výbušný účinek. Jeho uloţení v obalu drţí jednotlivé sloţky systému 

pohromadě a také skrývá jeho skutečné úmysly.  

Vyuţití NVS se stalo velmi populární u teroristů. Díky předpokladu dosaţení svého 

cíle a po výbuchu i zahlazení veškerých stop, okolnost, ţe nejsou odhaleni, je pro pachatele 

velmi důleţitá. Identifikovat a vyhledat pachatele po výbuchu je velmi sloţité.  Popularita 

uţívání výbušných systémů spočívá také v levných a poměrně dostupných materiálech. 

Mnohdy se jedná o improvizaci. Dostupnost informací ke zkonstruování NVS lze nalézt 

jak v literaturách, tak i na internetu. Dle statistik je tento způsob hrozby nejúčinnější. 

Účelem můţe být pouhé zastrašení, ale mnohdy jde o materiální škody nebo i zranění 

či dokonce zabití osob. Nutno podotknout, ţe za NVS se povaţují i pouhé atrapy. [9, 15, 

21]  

 

4.1. Účinek NVS 

Účinek NVS se projevuje jak na lidský organismus, tak na okolí. Je závislý na jeho 

konstrukci, na pouţitých materiálech a mnohdy i na jeho velikosti. 

Prvotními účinky jsou tlaková a rázová vlna, akustický a tepelný účinek. Tlaková 

a rázová vlna, přichází spolu s výbuchem. Tlaková vlna vzniká při výbuchu, kdy se během 

několika tisícin sekundy začnou rozpínat horké plyny a šířit se do okolí.  

Sekundární výbuchové účinky jsou poţár a panika, fragmentační a seismický 

účinek, který vzniká při uloţení výbušniny pod vodu nebo pod zem. Její detonace otřásá 

zemí tak, ţe jí lze přirovnat ke krátkému zemětřesení. Fragmentační účinek závisí 

na konstrukci obalu. Při výbuchu dochází k jeho roztříštění a účinky mohou být závaţnější 

při přidání fragmentů do obalu, který při výbuchu funguje jako smrtící projektily. Zápalný 

účinek je řazen do sekundárního působení NVS. Při výbuchu dochází k velkému nárůstu 

teploty, která způsobí vznik loţiska poţáru při styku s hořlavým materiálem. Všechny tyto 
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účinky způsobí také paniku, kdy člověk není schopen rozumného myšlení a jeho činnost 

je ovládána pudem sebezáchovy. Při tomto stavu můţe dojít ke zranění či usmrcení osob, 

například ušlapáním. [15, 21] 

 

4.2. Konstrukce NVS 

Konstrukce NVS mohou být od velmi jednoduchých po sloţité. NVS je tvořen 

třemi základními konstrukčními elementy, výbušnou nebo zápalnou látkou, obalem 

a iniciačním prvkem. Kaţdá z těchto součástí můţe mít různý původ výroby. 

Od podomácku vyráběných přes ilegální průmyslovou výrobu, aţ po výrobu pro vojenské 

účely.  

Výbušné (zápalné) látky mohou být 

o pyrotechnické sloţe- obsahující hořlaviny, oxidovadla, pojidla a další přídavné 

látky, které chemickou přeměnou ve formě různě rychlého hoření vyvolávají 

světlené, dýmové, zvukové a další efekty k získání pyrotechnických efektů, 

o střeliviny- jsou látky, které po iniciaci mají schopnost uvolňovat velké mnoţství 

plynů o vysoké teplotě a tlaku, 

o trhaviny- jsou klíčovým typem, jejichţ výbušnou přeměnou je detonace, 

k níţ je potřeba vyvolat silný impulz, 

o třaskaviny- jsou velmi citlivé na vnější podněty, coţ poukazuje na moţnost 

detonace, například pouhým úderem či jiskrou. Mnoţství uvolněné energie 

při výbuchu není příliš velké, proto se nejčastěji vyuţívají pro počáteční iniciaci 

trhavin nebo náplň rozbušek, 

o výbušné plyny- vyuţívají se běţně dostupné, například propan butan. [9,21] 
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4.3. Obal NVS 

Obal všechny komponenty NVS drţí pohromadě a skrývá jeho skutečný úmysl. 

NVS mohou být skryty v dopisních zásilkách, různých dózách, kufrech či v automobilech, 

ale také v předmětech, které se běţně na daném místě vyskytují, jako například v hasicích 

přístrojích nebo v obyčejných potravinách jako je například meloun.  

 
Obrázek č. 2: Uloţení NVS v hasicím přístroji [18]  

 

       
Obrázek č. 3: Detailnější zobrazení uloţení 

NVS v hasicím přístroji [18] 

 

    

Na obrázcích č. 2 a 3 je znázorněno uloţení NSV v hasicím přístroji. Obrázek č. 3 

detailněji ukazuje uloţení výbušniny, baterie jako zdroj elektrické energie, budík pro 

vyuţití časového spínače a náboje k vyuţití fragmentačního účinku. 
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Obrázek č. 4: Uloţení NVS v příručním zavazadle [18] 

 

 

Obrázek č. 5: Detailnější pohled na NVS v batohu [18] 

Na obrázku č. 4 je znázorněn NVS uloţený v kanystru a zdrojem je baterie uloţena 

v levé časti. Na obrázku č. 5 jsou patrnější fragmenty v podobě hřebíků a iniciační prvek 

jako kuchyňské minutky.  

Z toho vyplývá, ţe pro uloţení NVS se meze, aţ na poţadovanou velikost, 

nekladou. Kromě hlavních sloţek NVS lze také do obalu uloţit, jak jiţ bylo zmíněno, 

různé fragmenty. Jedná se například o hřebíky, kovové kuličky, a jiné malé součástky. [9, 

21] 
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4.4. Iniciační prvky 

Je mnoho způsobů jak uvést NVS k detonaci. Tyto způsoby mohou být závislé 

na čase, na vnějším prostředí, ale také mohou být ovládané na dálku. Všechny tyto 

způsoby mohou být také vzájemně kombinovány.   

Iniciační systémy se dělí na: 

1) časové - jde o časovou prodlevu od odjištění aţ po detonaci,  

a) fyzikální - jsou závislé na časově fyzikálních změnách vlastností látek, 

i) mechanické - podle druhu to mohou být hodinové strojky nebo systémy 

vyuţívající mechanické vlastnosti materiálu, 

ii) elektronické - vyuţívají k iniciaci elektronický časovací obvod, zdrojem energie 

často bývá baterie, 

iii) ostatní - pro sepnutí kontaktu se vyuţívají látky, které se rozpouští nebo naopak 

bobtnají,  

b) biologické - vyuţívají změnu objemu či velikosti, při určité změně dojde k sepnutí 

elektrického obvodu, 

c) chemické - fyzikálně časové vlastnosti způsobené chemickými reakcemi, 

jako hoření, korodování a jiné, 

2) citlivé na vnější podněty - tyto systémy iniciace přivedou NVS k detonaci díky předem 

určené změně, můţe jít o klimatické podmínky, RTG záření nebo pohyb osob, 

a) reagující na manipulaci - tento způsob iniciace můţe reagovat na změnu pohybu, 

přerušení elektrického obvodu nebo změnu polohy a řadí se mezi 

ty nejnebezpečnější, 

b) reagující na změnu vnějšího prostředí - jako je světlo, zvuk nebo barometrický tlak, 

RTG záření, namočení i vyschnutí, změna teploty nebo akustika, 

c) reagující na pohyb - smyslem je vyvolat destrukci při pohybu osob 

i) mechanické nástrahy - vyuţívají pouţití různých nástraţných nášlapných 

předmětů, 

ii) elektronická prostorová čidla - reagují na pohyb v daném prostoru, 

vyuţívají se ultrazvukové, kapacitní, mikrovlnné či pasivní infračervené, 

iii) elektronické závory - princip je zaloţen na vysílání a přijímání optických nebo 

infračervených paprsků, reagují na jejich přerušení, 
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3) dálkově ovládané  - umoţňují pachateli uskutečnit výbuch v okamţiku, který je ideální,  

a) bezdrátově elektronické - lze ovládat rádiem, zvukem, světlem, mobilním 

telefonem, 

b) po elektrickém vedení- ovládají se spínačem, elektrické vedení je skryté, 

4) kombinované - lze kombinovat iniciační systémy, například dálkově ovládané mohou 

být doplněny i systémem reagujícím na manipulaci. Tím je zajištěna účinnost. 

Při selhání jednoho, je účinné druhé. [9, 15] 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

Na mnoha místech jsou jiţ z důvodu ochrany proti terorismu nastavena a zajištěna 

určitá opatření. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na existenci podobných opatření proti 

teroristickým útokům v nádraţních budovách. Stejně jako jiné dopravní prostředky, tak 

i vlaky mohou být zneuţity teroristickými útoky nebo můţe v nich být spáchán atentát. Při 

srovnání bezpečnostních opatření na letišti, kde všechny prohlídky začínají v terminálu 

letiště, tedy i u vlakové dopravy je potřeba začít na nádraţí. Nelze však opomenout, 

ţe vstup do vlaku lze uskutečnit i mimo nádraţní budovu. Z tohoto důvodu bych se chtěla 

zaměřit hlavně na bezpečnost uvnitř nádraţí a na nástupištích, na kterých je potřeba 

opatření nově nastavit či zpřísnit. Denně projde halou vlakového nádraţí několik tisíc 

aţ desítek tisíc osob a to jak místních, vyuţívajících tuto dopravu převáţně k přepravě 

do práce a škol, tak lidí, kteří cestují na druhou stranu republiky či do zahraničí. Podle 

statistik
9
 je vlak třetím nejvyuţívanějším dopravním prostředkem pro cestování. Mezi 

první se řadí letadlo, pak následuje autobusová doprava. 

  

5. Popis nádraží v Bohumíně 

I kdyţ není Bohumín velké a známé město, je i tak jedním z hlavních ţelezničních 

uzlů, co se týče vlakové přepravy mezi Českou republikou, Slovenskem a Polskem.  

Bohumín se nachází v Moravskoslezském kraji poblíţ hraničního přechodu s Polskem. 

Nádraţí bylo postaveno roku 1847, kdy tudy také projel první vlak. Od tohoto roku prošla 

nádraţní budova mnoha rekonstrukcemi. Poslední zásadní rekonstrukce se uskutečnila 

v roce 2005 při výstavbě nového traťového koridoru. Nyní patří nádraţní v Bohumíně, 

které je zobrazeno na obrázku č. 6, k nejpěknějším a nejmodernějším historickým 

objektům ve městě i v České republice. [28] 

                                                 

9
 Ministerstvo dopravy ročenka 2012. [33]  
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Obrázek č. 6: Nádraţí v Bohumě [31] 

 

Nádraţí stojí v Bohumíně, části Nový Bohumín na ulici Ad. Mickiewicze, 

jenţ je značně frekventovaná. Před nádraţím jsou umístěny zastávky autobusů, které 

přepravují osoby do blízkého okolí. Přes ţelezniční koleje je vedena pěší lávka, která tak 

spojuje centrum s dalšími částmi města. Samotná budova má dvě patra, v 1. patře jsou 

kanceláře, které ČD a.s. (dále ČD) pronajímají a nejsou běţně veřejnosti dostupné. 

Pro tuhle práci navrhuji opatření pro místa volně přístupná v tomto, případě je to přízemí. 

Budova se skládá z hlavní části budovy, dvou křídel a velínu. Na pravé křídlo se napojuje 

budova České pošty s. p.. Při vstupu do vestibulu jsou po pravé straně kanceláře informací. 

V levém křídle se momentálně díky opravám stropu nenachází ţádné obchody, pouze 

úschovna zavazadel, kancelář dozorčího provozu, venkovního výpravčího a denní místnost 

posunové čety. V pravém křídle se nachází toalety, restaurace, trafika, pokladny, sazková 

kancelář a místnost vyhrazená pro bezdomovce. Budova má tři hlavní vchody. Jeden 

hlavní vchod z čela budovy, dva se vyuţívají při průchodu z prvního nástupiště a další jsou 

neveřejné. Jeden vchod v pravém křídle v restauraci, který je v současné době uzamčen pro 

průchod. Levé křídlo má dva veřejnosti nepřístupné vstupy. Jeden vchod z boku budovy 
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a druhý vchod je vedle hlavního vstupu. Všechny jsou zakresleny na obrázku č. 8. 

Na obrázku č. 7 je znázorněn popis budovy, hlavní části nádraţí a je zde znázorněno 

umístění velínu vedle hlavní budovy. Detailnější umístění jednotlivých místností 

je znázorněno v nákresu půdorysu budovy, obrázek č. 8.  

 

 

Legenda místností     

1 Hlavní budova - vestibul 6 Pošta 

2 Pravé křídlo 7 1. nástupiště 

3 Levé křídlo 8 2. nástupiště 

4 Kanceláře pro zaměstnance 9 3. nástupiště 

5 Velín 10 4. nástupiště 

 

Obrázek č. 7: Mapa nádraţí v Bohumíně [40] 

 

 

 



24 

 

5.1. Detailnější popis jednotlivých místností 

 

Legenda místností         

1 Vstupní hala 5 Pokladny 9 Místnosti pro zaměstnance 

2 Informace 6 Sazková kancelář 10 Rekonstruovaná část 

3 Toalety 7 Místnost pro bezdomovce 11 1. nástupiště 

4 Restaurace 8 Zavazadlová místnost     

 

Obrázek č. 8: Půdorys nádraţí v Bohumíně 

 

Hlavním vstupem cestující vchází do vstupní haly neboli vestibulu. Uprostřed jsou 

umístěny dva podpěrné nosné sloupy, mezi nimiţ jsou příjezdové a odjezdové tabule 

a za nimi je podchod. Podchod je pouţíván k příchodu a odchodu z nástupišť. Ze vstupní 

haly jsou dva východy vedoucí na 1. nástupiště. Do obou křídel se vstupuje z vestibulu 

velkými skleněnými dveřmi, za kterými je široká chodba s prodejnou novin a časopisů 

na konci. Rozmístění prostoru je vykresleno na obrázku č. 8.  Restaurace s výčepem a 12ti 

stoly, má dvoje vstupní dveře. Jedny vedou do restaurace z nádraţí a druhé z venkovního 

prostranství, které jsou nyní neprůchodné. Pokladny mají dvě přepáţky, jednu 

s vnitrostátním a druhou s mezinárodním prodejem jízdenek. V této části budovy 

je i místnost, která je zřízená pro vyuţívání bezdomovci. Rekonstruovaná část 
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je na obrázku č. 8 znázorněna červeně. Podél 1. nástupiště se vstupuje do místnosti pro 

zavazadla a do části budovy určené zaměstnancům ČD. 

 

5.2. Místo uložení  

Uloţením a následným výbuchem NVS ve velínu, by byla ochromená ţelezniční 

doprava mezi Karvinou, Ostravou a Polskem. Ztráty na ţivotech by byly pouze 

u momentálně se nacházejících zaměstnanců. Škody by byly hlavně materiální. Je velmi 

obtíţné do tohoto prostoru vniknout bez povšimnutí. Uloţení NVS v podchodu, kde nejsou 

ani odpadkové koše, by se mohlo zdát nápadné. K jeho destrukci by nedošlo díky 

materiálu, ze kterého je tvořen.  Avšak tlaková - rázová vlna by měla velký vliv na ztrátách 

na ţivotě. NVS uloţený v kolejišti se způsobem iniciace při projetí vlaku, by zapříčinil 

nejen výbuch samotné lokomotivy a vagónů, ale také výbuch nástupiště a ztráty by byly 

vysoké jak z pohledu materiálního, tak i na ţivotech. Uloţení NVS zde, ale není vůbec 

snadné bez jakéhokoliv povšimnutí. Nejméně nápadné uloţení by bylo v zavazadle 

či v odpadkovém koši. U pokladen by zapomenuté zavadlo, z důvodu netvořících se příliš 

dlouhých front, nezůstalo dlouho bez povšimnutí. V restauraci bývá většinu času hodně lidí 

a málo kdo si všimne něčeho neobvyklého či zapomenutého. V roce 2008 se zastupitelé 

města Bohumín ve spolupráci s ČD rozhodli vyřešit problém s lidmi bez domova 

potulujících se v prostorách nádraţí, speciální čekárnou pro bezdomovce. Proto můţe být 

uloţen NVS i zde. Ve vestibulu se shromaţďuje nejvíce lidí a tvoří se tam občasné hloučky 

cestujících. Jednou z moţností je zapomenuté zavazadlo, uloţení NVS do odpadkového 

koše nebo mezi nosné sloupy pod příjezdovou a odjezdovou tabuli. V prostorách určených 

pro zaměstnance ČD, je neustále někdo přítomen, uloţení zavazadla by nebylo moţné 

bez povšimnutí. Nemohu opomenout ani na příjem zavazadel. Kdy moţnost uloţení 

výbušniny do zavazadla, a tím následné vyvolání výbuchu přímo v této tranzitní místnosti, 

ve vlaku či cílové stanici, je také moţnou hrozbou pro obyvatele. Cestující se u této sluţby 

prokazují občanským průkazem, ale ţádná kontrola zavazadel zde není zajištěna. [31] 
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5.3. Čas iniciace NVS 

Čas lze určit podle toho, na koho je útok mířen. Pokud je bráno v úvahu, ţe útočník 

má v plánu zasáhnout místní obyvatele, dle zkoumání by byla doba pro iniciaci 

nejúčinnější v ranních hodinách při cestě do zaměstnání a škol, přesněji mezi pátou 

a osmou hodinou nebo v odpoledních hodinách, coţ by mohlo být mezi třináctou 

a šestnáctou hodinou včetně. Moţnost iniciace NVS, lze také ojediněle odhadnout podle 

příjezdu určitého druhu vlaku. Kdyby ovšem byla v plánu iniciace v nočních hodinách, 

byl by nejvhodnější čas kolem půl čtvrté hodiny ranní. V tuto dobu se v prostorách nádraţí 

nachází mnoho cizinců polské, ruské, ukrajinské, maďarské či asijské národnosti. Je nutno 

brát v úvahu taky případné útoky na bezdomovce. Ti se zdrţují v prostorách k tomu 

vyhrazených, které jsou vidět na obrázku č. 8. Vhodný čas iniciace je těţko odhadnutelný. 

Pozorováním jsem došla k závěru, ţe největší počet osob se tam shromaţďuje v nočních 

hodinách.  
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6. Vyhledávání rizik  

V této bakalářské práci jsou moţná rizika vyhledávána pomocí dvou metod. Jedná 

se o metodu FTA a metodu FMEA, které se řadí k metodám preventivním. Pomocí metody 

FTA je graficky vyjádřen systém příčin, který můţe vyústit v daný problém. A metodou 

FMEA je přiřazeno číselné hodnocení ke kaţdé konkrétní příčině a následně jsou 

vyhodnoceny ty nejrizikovější.   

 

6.1. Metoda FTA 

Fault tree analysis (FTA), je deduktivní metoda, která vyhledává jednotlivé havárie 

nebo systémové poruchy a určuje příčiny těchto událostí. FTA je grafický model různých 

kombinací příčin, které mohou vyústit v hlavní poruchu zvanou „vrcholová událost“. 

Model je zaloţen na Booleovské algebře (hrdla „a“, „nebo“) při vyhledávání poruch 

vedoucí k vrcholové události, výsledkem jsou typy poruch a primární příčiny. [10] 
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                                              Obrázek č. 9: FTA                                                        
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6.2. Hodnocení rizik metodou FMEA 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) je kvalitativně systematická 

metoda zabývající se příčinami poruch a jejich následků na systém s moţností 

kvantifikace. Její odhad také zahrnuje případy nejhorších následků. Pomocí této metody 

mohu odhalit nejrizikovější místa, která mají mimořádný vliv na bezpečnost na nádraţí. 

Všechna riziková místa jsou očíslována v tabulce č. 5 a pomocí metody vyhodnocena 

ta nejzávaţnější. Míra rizik je vyhodnocena dle závaţnosti následků (N) v tabulce č. 2, 

pravděpodobnosti vzniku a existence (P) jsou znázorněny v tabulce č. 1 a odhalitelnosti 

rizik (H) v tabulce č. 3. Závaţností následků se rozumí úraz osob, škody na majetku, 

či delikty. Odhalitelností rizika se rozumí, do jaké míry je riziko objevitelné. Pro tuto 

metodu jsou vyuţity stupnice pěti hodnot. Výsledky jsou vyznačeny v grafu č. 1 Paretově 

diagramu 80/20. [10, 22] 

 

Tabulka č. 1: Pravděpodobnost vzniku rizika [22] 

P   

1 Nahodilá 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 

 

Tabulka č. 2: Závaţnost následků [22] 

N   

1 Malý delikt, škoda 

2 Větší delikt, škoda úraz s pracovní neschopností 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, větší škoda 

4 Těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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Tabulka č. 3: Odhalitelnost rizika [22] 

H   

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Riziko snadno odhalitelné během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

Míra rizika je dána vztahem R=P*N*H 

 

Výslednou míru rizika dle závaţnosti lze vyhodnotit podle tabulky č. 4 a dále 

se zabývat tím nejzávaţnějším uţ z pohledu ztrát na ţivotech či materiálních škod. 

 

Tabulka č. 4: Výsledná míra rizika [22] 

R   

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Neţádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 
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Tabulka č. 5: Analýza rizik metodou FMEA 

Subjekt Rizika P N H R R [%] 

Případný 1. Zahraniční terorista 3 5 1 15 1,89 

útočník 2. Zaměstnanec ČD 2 3 5 30 3,78 

  3. Zaměstnanec bezpečnostní agentury 2 3 2 12 1,51 

  4. Konkurence 1 3 5 15 1,89 

  5. Místní obyvatel 4 2 3 24 3,02 

  6. Cestující 3 2 2 12 1,51 

Místo 7. Toalety 5 1 3 15 1,89 

uloţení  8. Místnost pro bezdomovce 5 5 2 50 6,30 

NVS 9. Vestibul 5 4 3 60 7,56 

  10. Pokladny 3 3 2 18 2,27 

  11. Restaurace 5 5 3 75 9,45 

  12. Sazková kancelář 3 5 2 30 3,78 

  13. Místnost pro zaměstnance ČD 1 5 2 10 1,26 

  14. Velín 1 5 4 20 2,52 

  15. Rekonstruovaná místnost 4 3 5 60 7,56 

  16. Podchod 4 5 2 40 5,04 

  17. Nástupiště 5 5 3 75 9,45 

  18. 1. a 2. kolej (kolejový svršek) 1 5 4 20 2,52 

  19. Vstup před nádraţím 2 3 3 18 2,27 

  20. Místnost pro přepravu zavazadel 5 2 5 50 6,30 

Způsob  21. Sebevraţedný atentátník 1 5 5 25 3,15 

uloţení  22. Poštovní zásilka 4 2 5 40 5,04 

NVS 23. Odloţené zavazadlo 3 5 4 60 7,56 

  24. V běţných předmětech  1 5 4 20 2,52 

  (hasicí přístroj, odpadkový koš)         

 
Vyhodnocení je zakončeno Paretovou analýzou spolu s Lorenzovou křivkou  
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Graf č. 1: Paretova analýza 

 

6.2.1. Vyhodnocení výsledků metody 

Výsledek ukazuje na nejrizikovější místa a podle tohoto výsledku je bráno v úvahu 

8 míst. Mezi nejrizikovější místo je řazena restaurace, dále nástupiště, vestibul, 

rekonstruovaná část, čekárna pro bezdomovce, místnost pro přepravu zavazadel, podchod 

a sazková kancelář. Nejrizikovější formou uloţení je odloţené zavazadlo, následuje 

poštovní zásilka a poslední je sebevraţedný atentátník. Co se týče případného útočníka 

pomocí metody FMEA se mezi nejrizikovější řadí zaměstnanec ČD a místní obyvatel.  
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 7. Výbuchové účinky na stavební konstrukci  

Při výbuchu je působení tlakové - rázové vlny na překáţku v tomto případě 

na stavební konstrukci, závislé na situování objektu, hmotnosti a druhu výbušné látky. 

Dále je závislé na parametrech rázové vlny a podobných vlastnostech ať objektu nebo 

náloţe. 

Při stanovení přetlaku v čele rázové vlny, šířící se od výbuchu do okolí, se vychází 

se z redukované vzdálenosti. 

Redukovanou vzdálenost vyjádříme vztahem 

 Z =
R

W
1
3

  (1)  

Kde: R  je vzdálenost od epicentra výbuchu (m), 

W  je hmotnost ekvivalentu náloţe TNT (kg). 

Ekvivalentní hmotnost náloţe TNT (kg) 

 W = WN ∙ KTNT −p ∙ KE ∙ KG    (2) 

Kde: WN  je hmotnost náloţe pouţité trhaviny (kg), 

KTNT −p  je tlakový tritolový ekvivalent,  

KE  je koeficient těsnění náloţe, 

KG  je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru. 

 

Hmotnosti různých trhavin se vyjadřují pomocí tzv. tritolového ekvivalentu. 

Díky předpokladu, ţe uvolněná energie výbuchem je přímo úměrná hmotnosti výbušniny, 

byla zavedena referenční výbušnina, za niţ byl zvolen trinitrotoluen (TNT).  

Tlakový tritolový ekvivalent je dán vztahem  

 KTNT −p = 0,3 ∙ 𝑄𝑣 − 0,2  (3) 

Kde: 𝑄𝑣 je výbuchové teplo (MJ.Kg
-1

) 
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Vztah platí pro výbušniny s výbuchovým teplem v intervalu 2 aţ 5 MJ.Kg
-1

. 

 

Koeficient těsnění 

 𝐾𝐸 = 0,2 +
0,8

1+𝐾𝐵
  (4) 

Kde: 𝐾𝐵 je balistický poměr 

 𝐾𝐵 =
ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑜𝑏𝑎𝑙𝑢

ℎ𝑚𝑜𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡  𝑡𝑟ℎ𝑎𝑣𝑖𝑛𝑦
  (5) 

Pro koeficient KG platí, ţe 

a) pro detonaci ve volném vzdušném prostoru je KG=0,5 

b) pro detonaci na povrchu země je KG=1 

 

Výpočet přetlaku pro nálož detonující na povrchu země 

Přetlak v čele rázové vlny  

 ∆𝑝+ =
0,106

𝑍
+

0,43

𝑍2 +
0,14

𝑍3   (6) 

 

[16,17,32] 

Pro tento výpočet jsou vybrány určité druhy výbušniny z důvodu dostupnosti díky 

důlním činnostem na Ostravsku a Karvinsku, dále vzorky černého prachu, které je moţné 

zakoupit na zbrojní průkaz a jeden vzor výbušniny pro zvláštní vyuţití.  

Pro povrchové i důlní trhací práce jsou pouţívány Permonex V 19, Perunit 28E 

skalní důlní trhavina typu dynamit, Infernit 45, Ostravit C, Semtinit 50, Explo DAP I, 

Vesuvit TN a Semtex 10. Pro kaţdou výbušninu je počítáno více druhů hmotností 

a to 0,5kg, 1kg, 1,5kg a 2kg. Příčina těchto váhových rozdílů je, ţe se jen zřídka vyskytují 

NVS s vyšší hmotností ukryté například v kufru. Při výpočtech je brána v úvahu 

vzdálenost od epicentra výbuchu od 2 metrů po 25 metrů. Hodnoty výsledného tlaku v čele 

tlakové vlny jsou uvedeny v následujících tabulkách č. 6-9 a jejich porovnání s účinky 

na stavební konstrukce a ohroţení osob, pomocí tabulek č. 10 a 11. 
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Tabulka č. 6: Výsledný přetlak v čele tlakové - rázové vlny v závislosti na mnoţství výbušniny Ostravit C 

a Semtinit a vzdálenost od epicentra výbuchu [KPa] 

Vzdálenost   Ostravit C     Semtinit 50   

  0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 

2m 65,3  86,4 106,2 125,2 108,4 139,8 167,4 192,6 

5m 17,1 20,5 23,3 25,9 26,2 32,4 37,6 42,2 

10m 7,9 9,2 10,3 11,2 10,5 12,6 14,4 15,9 

15m 5,2 6,0 6,7 7,3 6,4 7,7 8,7 9,5 

20m 3,9 4,5 5,0 5,4 4,6 5,5 6,1 6,7 

25m 3,1 3,6 4,0 4,3 3,6 4,2 4,7 5,2 

 

Tabulka č. 7: Výsledný přetlak v čele tlakové - rázové vlny v závislosti na mnoţství výbušniny  

Permonex V19 a Perunit 28E a vzdálenost od epicentra výbuchu [KPa] 

Vzdálenost   Permonex V19     Perunit 28E   

  0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 

2m 174,3 227,9 275,7 319,6 185,3 242,8 294,0 341,2 

5m 38,8 48,5 56,8 64,2 40,9 51,1 59,9 67,8 

10m 14,8 18,0 20,6 23,0 15,5 18,8 21,6 24,1 

15m 8,9 10,7 12,1 13,4 9,3 11,1 12,7 14,0 

20m 6,3 7,5 8,5 9,3 6,6 7,8 8,8 9,7 

25m 4,9 5,8 6,5 7,1 5,1 6,0 6,8 7,4 
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Tabulka č. 8: Výsledný přetlak v čele tlakové - rázové vlny v závislosti na mnoţství výbušniny Vesuvit TN 

a Infernit 45 a vzdálenost od epicentra výbuchu [KPa] 

Vzdálenost   Vesuvit TN     Infernit 45   

  0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 

2m 137,8 179,0 215,4 248,9 186,8 244,8 249,0 296,5 

5m 32,0 39,7 46,3 52,2 41,1 41,3 51,5 60,4 

10m 12,5 15,1 17,3 19,2 15,6 16,5 18,9 21,8 

15m 7,6 9,1 10,3 11,3 9,3 10,5 11,2 12,7 

20m 5,4 6,4 7,2 7,9 6,6 7,7 7,9 8,9 

25m 4,2 5,0 5,6 6,1 5,1 6,0 6,1 6,8 

 

Tabulka č. 9: Výsledný přetlak v čele tlakové - rázové vlny v závislosti na mnoţství výbušniny Semtex 10 

a Explo DAP I a vzdálenost od epicentra výbuchu [KPa] 

Vzdálenost   Semtex 10     Explo DAP I   

 

0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 0,5kg 1kg 1,5kg 2kg 

2m 196,5 257,9 312,7 363,2 107,9 148,2 186,8 224,4 

5m 42,9 53,8 63,1 71,5 23,6 28,8 33,3 37,5 

10m 16,2 19,7 22,6 25,2 10,4 12,2 13,7 15,0 

15m 9,6 11,6 13,2 14,6 6,7 7,9 8,8 9,5 

20m 6,8 8,1 9,2 10,1 5,0 5,8 6,5 7,0 

25m 5,3 6,2 7,0 7,7 4,0 4,6 5,2 5,6 

  [38] 
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Tabulka č. 10: Poškození objektu a stavebních konstrukcí přetlakem v rázové vlně od účinků výbuchu [17] 

p+[kPa] Účinek Příklady objektů 

do 0,5 Ţádné poškození   

0,5 ~ 1 Malé poškození okenních výplní (praskliny)   

1 ~ 2 

Větší poškození okenních výplní (vysypání 

trosek skel)   

3,5 

Většina zasklení rozbita, váţná poškození 

 lehkých příček Obytné a kancelářské budovy 

2 ~ 5 

Částečné poškození rámů dveří a oken, 

 porušení omítky   

7,5 

Úplné rozbití zasklení, poškození dveří 

 a oken, trhliny ve zděných příčkách   

5 ~ 20 Zničení oken, poškození lehkých staveb 

Běţné zděné konstrukce a lehké 

halové konstrukce 

10 ~ 30   Částečné rozrušení staveb 

Menší průmyslové haly, vesnické 

stavby 

20 ~ 30 Značná rozrušení městských staveb 

Osamělé obytné domy, stavby 

 a  zařízení 

30 

Zhroucení nenosných příček, váţné 

 poruchy nosných prvků zděných 

 konstrukcí, propadnutí nebo zřícení střech Stavby obytné a průmyslové 

50 

Poboření části nosných prvků zděných 

 konstrukcí   

100 a více Totální havárie zděných konstrukcí Destrukce zděných staveb 
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Tabulka č. 11: Zranitelnost osob přetlakem rázové vlny [37] 

Přetlak v čele tlakové vlny p+ (Kpa) Dopady na člověka 

méně neţ 5  Nepravděpodobná zranění 

5 ~ 10 Zranění létajícími troskami 

10 ~ 30 
Povalení stojící osoby, lehké úrazy, 

poškození ušních bubínků 

30 ~ 45 Těţké úrazy, poškození plic 

45 ~ 150 20% úmrtí 

150 ~ 200 100% úmrtí 

 

7.1. Vyhodnocení účinků výbuchu 

Vyhodnocení účinků výbuchu, je rozděleno do tří druhů účinků. Přesněji rozdělení 

místností, kde by v případě iniciace NVS došlo ke zranění osob, ztrátám na ţivotech 

a k materiálním škodám, je znázorněno jsou v tabulkách č. 12-14. Všechny rizikové 

místnosti jsou vloţeny do tabulek a dále hodnoceny. Ve vybraných výbušninách jsou 

patrné čtyři vzorky s nejvyšší účinností na okolí. Jedná se o vzorky Permonex V19, 

Perunit 28E, Infernit 45 a Semtex 10. Při vyhodnocení účinků výbuchu je vţdy bráno 

v úvahu uloţení NVS uprostřed místnosti. Dle tabulek č. 6-11. lze samozřejmě vyhodnotit 

účinky výbuchu uloţení NVS i s bliţší vzdáleností od osob či zdí, coţ by mělo fatálnější 

následky.  

 

Tabulka č. 12: Rozdělení místností, kde dojde při uloţení NVS hlavně ke zranění osob či ztrátách 

na ţivotech 

 

Ztráty na ţivotech   

  Místnost  Rozměry[m] 

1 Restaurace 20x10 

2 Vestibul 30x16 

3 Místnost pro bezdomovce 8x5 

4 Podchod 60x5 
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Při destrukci 1,5Kg Permonexu V19, můţe dojít aţ k 20% úmrtnosti osob. 

Výbuch 1Kg Explo DAP I ve vestibulu nádraţí by měl za následek zranění osob způsobené 

létajícími troskami, při čemţ způsobený tlak by byl 7,9 KPa. 

Místnost pro bezdomovce by díky velikosti měla i v případě pouţití 0,5Kg Vesuvitu TN 

20-100% úmrtnost, při výši tlaku 137 KPa. 

Pokud by útočník vyuţil NVS v podchodu, je předpoklad, ţe by jej uloţil v místě 

očekávaném výskytu osob. Jako příklad by mohl být uveden příjezd vlaku ze směru Přerov 

okolo půl třetí hodiny odpoledne, kdy lidé přijíţdí z práce a škol. Vzhledem k tomu, 

ţe vlak ve stanici Bohumín končí, lze předpokládat, ţe jeho příjezd bude u třetího 

či čtvrtého nástupiště. Z toho důvodu lze předpokládat uloţení NVS v rozmezích 

uvedených nástupišť. Díky tomu by bylo moţno určit vzdálenost od epicentra ve dvou 

metrech, coţ by způsobilo přetlak 65,3 KPa, a to i přesto, ţe by byla pouţita z výše 

zmíněných výbušnin ta nejslabší. Zranitelnost procházejících osob by byla moţná aţ s 20% 

úmrtností, díky výbušnině Ostravit C. 

 

Tabulka č. 13: Rozdělení místností, kde dojde při uloţení NVS hlavně k materiálním škodám 

 

Materiální škody   

  Místnost  Rozměry[m] 

1 Rekonstruovaná část 30x15 

2 Místnost pro zavazadla 16x10 

 

Při pouţití 2kg výbušniny Perunit 28E v rekonstruované části budovy by byl 

přetlak tlakové vlny je 14KPa, coţ by způsobilo zničení oken, poškození lehkých staveb 

aţ částečné rozrušení stavby. 

Výbuch 2Kg semtexu 10 v místnosti pro zavazadla, by vyvolalo přetlak 25,2 KPa 

jenţ by mělo značný význam na rozrušení staveb. 
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Tabulka č. 14: Rozdělení místností, kde dojde při uloţení NVS ke zranění osob a škodám materiálního 

charakteru 

 

Ztráty na ţivotech i materiální škody   

  Místnost Rozměry [m] 

1 Nástupiště 150 

2 Sazková kancelář 5x3 

 

Vyhodnocení účinků výbuchu na nástupišti v souvislosti se ztrátami na ţivotech při 

vyuţití 2Kg Infernitu 45: 

 pro osoby pohybující se ve vzdálenosti do 2m  od NVS lze počítat se 100% 

úmrtností, 

 pro osoby pohybující se ve vzdálenosti okolo 25m od NVS by došlo ke 

zranění osob létajícími troskami.  

 

Škody materiální na nástupištích by byly způsobeny destrukcí stavebních materiálů. 

Účinek v místnosti sazkové kanceláře, při výbuchu 1Kg Semtinitu 50, by způsobil  

100% úmrtnost osob a destrukci stavebních konstrukcí.  
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8. Návrh opatření 

V této kapitole jsou navrhnuta opatření proti moţnému teroristickému útoku 

nebo jakémukoliv útoku, při němţ by byl vyuţit NVS. Co se týče bezpečnostního opatření, 

jsou prostory nádraţí v současnosti zabezpečovány pracovníky bezpečnostní agentury 

pouze v nočních hodinách. Nádraţí v Bohumíně je nepřetrţitě přístupné veřejnosti, 

proto by neměl být důvod k násilnému vniknutí. Jediný časově omezený prostor 

je restaurace. 

 

8.1. Perimetrická ochrana  

Moţnost oplocení nádraţí a tím zajištění moţnosti vstupu do objektu nádraţí pouze 

hlavním vchodem lze provést následovně. Plot by vedl od budovy velína po pěší lávku 

a od ní po nádraţní budovu. Vstup pro zaměstnance by byl povolen pouze na identifikační 

kartu nebo čip. Jeho překonání by bylo sledováno kamerovými systémy. Toto řešení není 

reálné, protoţe nelze eliminovat vstup do kolejiště v celém rozsahu Bohumínského 

nádraţí. Proto v tomto případě oplocení nádraţní budovy v Bohumíně se jeví jako ne zcela 

účinné.  

Hlídání prostoru okolo nádraţí bych zhodnotila za nejúčinnější pomocí 

průmyslových kamer. Tyto kamery bych navrhovala instalovat na konec levého křídla 

budovy, aby byly vidět osoby, které přichází k nástupišti. Dále na konec pravého křídla, 

a také na protější budovu, která by snímala nádraţní budovu zepředu. [12,13] 

 

8.2. Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana zajišťuje ochranu pláště objektu, jako okna, dveře, větrací šachtu 

a podobně. V této práci jsem se zaměřila na dveře a okna. Primárním úkolem je odradit 

útočníka od vniknutí do objektu a dále mu toto vniknutí co nejvíce ztíţit.  

Jako zabezpečení proti nezákonnému vniknutí do restaurace mimo otevírací dobu, 

navrhují vnější mříţe do oken pevně uchycené a rolovací typ mříţí do dveří. Mříţe musí 

mít určitou pevnost, aby se nedaly prohnout ani roztáhnout, spojení tyčí provedeno nejlépe 
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svarem, aby nebyly snadno rozebratelné. Ukotvení mříţí je nutno zapustit do zdi, kvůli 

neţádoucímu vytrţení a v neposlední řadě také oka mříţí by neměla být příliš velká, aby 

se útočník nemohl jimi protáhnout. Kromě mříţí bych navrhla také bezpečnostní fólie a to 

do oken i dveří. Bezpečnostní fólie jsou odolné proti roztříštění skla při prohození 

předmětu a také zvyšují ochranu před účinkem tlakové vlny při výbuchu a zpomalují šíření 

poţáru. Lepením bezpečnostní fólie ve vrstvách dostává bezpečnostní sklo vyšší odolnost.    

Vzhledem k faktu, ţe nádraţní budova v Bohumíně, jak jsem jiţ zmínila, patří 

k historickým památkám, instalování mříţí bych uţ z estetického hlediska tak i finančního 

nedoporučovala. Přikláněla bych se spíše k bezpečnostním foliím a elektrickým 

zabezpečovacím systémům, jako jsou například magnetické kontakty. Celý princip 

magnetických kontaktů je zaloţen na sepnutých kontaktech, které se při otevření oken 

čí dveří rozepnou a spustí alarm. Instalace obou bezpečnostních prvků by byla 

jak na oknech, tak i na dveřích. 

Bezpečnostní fólie bych vyuţila i na dveře, které oddělují vestibul od levého 

i pravého křídla. A to z důvodu ochrany před případnou tlakovou - rázovou vlnou. [12,13] 

 

8.3. Prostorová ochrana 

Zajištění prostorové ochrany navrhuji pomocí uzavřeného televizního okruhu 

(CCTV). Instalace kamerového systému by byla vhodná do vstupní haly, kde by byl 

snímán nejen vstup, ale celý prostor haly. Dále v restauraci, u pokladen, v sazkové 

kanceláři a také v místnosti pro bezdomovce a na nástupištích. Kamery by měly být 

instalovány tak, aby snímaly vstup a pokud moţno i celý prostor. Kamery by měly být 

umístěny v dostatečné výšce pro zamezení poškození a s dostatečným rozlišením. Záběry 

z kamer by byly nepřetrţitě sledovány pracovníky bezpečnostní agentury na předem 

k tomu určeném místě. Kromě CCTV bych vyměnila stávající odpadkové koše 

za bezpečnostní.  
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 Obrázek č. 10: Bezpečnostní koš [21] 
  

 Obrázek č. 11: Výbuch v bezpečnostním koši [21] 

 

Konstrukce těchto bezpečnostních košů je zobrazena na obrázku č. 10. Pro daný 

objekt navrhuji konstrukci těchto košů na odolnost 2000g TNT. Odolnost těchto košů 

spočívá ve směřování tlakové vlny vzhůru, jak je vidět na obrázku č. 11, oproti výbuchu 

ve volném prostranství. Průběh tlakové vlny je znázorněn na obrázku č. 12, kde modrá 

znázorňuje výbuch v koši a červená výbuch na volném prostranství. 

 

 

Obrázek č. 12: Průběh tlakové vlny při výbuchu [34] 
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Pro místnost s přepravou zavazadel, bych navrhla školení zaměstnanců, kteří 

by z pouhého pozorovacího hlediska mohli vyhodnotit podezřelé chování. Následně by 

díky tomu zaměstnanec mohl podniknout určité kontrolní kroky. Přesněji doklad totoţnosti 

a dotazy o obsahu v zavazadle, z důvodu konkrétnějšího označení. Jako předpoklad 

podezřelého chování u osob s nebezpečným předmětem lze brát nervozitu, nadměrné 

pocení, nepřiměřené ohlíţení kolem sebe více, neţ ostatní cestující a podobně. [34, 35, 14, 

11] 

 

8.4. Fyzická ostraha 

Zabezpečení fyzickou ostrahou vyškolenými pracovníky bezpečnostní agentury, 

je nezbytnou součástí navrhovaného opatření. Bezpečnostní agentura, zabezpečující 

ostrahu nádraţí hlavních vlakových uzlů dopravy, by měla být jedna. A vzhledem k tomu, 

ţe nádraţí je veřejný objekt a jde i o bezpečnost státu, dalo by se uvaţovat 

o spolufinancování této sluţby ČD s městem a ministerstvem dopravy, případně 

ministerstvem vnitra. Fyzická ostraha, ale také samotní zaměstnanci ČD musí být všímaví 

a schopni případně vyhodnotit nebezpečný předmět či podezřelé chování osob. Úkolem 

ostrahy v dané souvislosti je zejména zabránit mimořádné události a v případě jejího 

vzniku vyrozumět určité sloţky. Z časového hlediska se jedná o nepřetrţitou ostrahu, jejíţ 

formy jsou stráţní sluţba a bezpečnostní průzkum. Fyzickou ostrahu je nutné umístit 

u monitoru, na který je přenášen obraz z kamerového systému a v případě zpozorování 

něčeho podezřelého vyslat členy ostrahy na speciální obchůzku. Je nezbytné provádět 

vizuální kontroly v nepravidelných intervalech a ve všech částech objektu. V době výskytu 

většího mnoţství lidí v prostorách nádraţí je zapotřebí provádět obchůzky nepřetrţitě 

a jejich trasy obměňovat. Výskyt ostrahy je nutný i v prostorách podchodu, kde by 

kamerový systém neměl velký význam a také v části, kde právě probíhá rekonstrukce. 

Na veřejnosti, by mohla vystupovat jak veřejná (označená) ostraha, tak i skrytá.  

Kontrolu pochůzek ostrahy bych navrhovala pomocí pochůzkového systému. 

Přidělit čipy ostraze a pomocí snímačů, které by byly instalovány na určitých místech. 

Při obchůzkách ostrahy by nesmělo být opomenuto přiloţení čipu ke snímači. To by bylo 
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v centrálním zařízení sledováno a vyhodnocováno v daném čase jejich přítomnosti. Princip 

je zachycen na obrázku č. 13. 

 

 

Obrázek č. 13: Schéma pochůzkového systému [39] 

 

Restaurační zařízení by mohlo být kromě kamerového systému, z velké části 

hlídáno provozovatelem a v případě zpozorování něčeho podezřelého by byla přivolána 

ostraha. [18, 19, 20, 39] 

  



46 

 

Závěr 

V bakalářské práci se zabývám analýzou účinků výbuchů v prostorách vlakového 

nádraţí v Bohumíně s pouţitím nástraţného výbušného systému. Práce je rozdělena 

do dvou částí. První část je teoretická, která popisuje samotný pojem a definici terorismu, 

historii terorismu aţ po současnost, jeho hrozbu v ČR, rozdělení, metody a profil teroristy. 

Také popisuji hrozby zbraněmi hromadného ničení, a moţnosti vyuţití NVS teroristy. 

Dále se věnuji samotným NVS, jeho účinkům, konstrukci a druhy iniciace. V druhé části 

práce, která je praktická popisuji nádraţí v Bohumíně, a to jak samotnou budovu 

a její jednotlivé části, tak i nástupiště, moţnosti uloţení NVS a případnou dobu iniciace. 

Uvádím také způsoby uloţení NVS. Pomocí metod nejprve vyhledávám příčiny moţného 

útoku a následně je vyhodnocuji podle rizikovosti. Podle míry rizik jsou vyhodnoceni 

případní útočníci, ale i místa a způsob případného uloţení nástraţného výbušného systému 

a následně se jimi dále zabývám. Pomocí vzorců vypočítávám způsobený přetlak, v těchto 

místech. Následně vyhodnocuji účinky výbuchu na stavební konstrukce a osoby. 

Pro toto vyhodnocení jsem rozdělila místnosti podle druhu účinků, na prostory, 

kde vzniknou materiální škody a na prostory, kde dojde ke zranění či usmrcení osob. 

K výpočtům jsou pouţity různé druhy výbušnin, které není sloţité získat. 

Z návrhu opatření jsem vybrala ty nejvhodnější pro ochranu osob a majetku. 

Navrhnutá opatření rozděluji na perimetrickou, plášťovou, prostorovou a fyzickou 

ochranu.  

Jako vizi do budoucna bych navrhovala vyuţití pásových bezpečnostních rentgenů 

pro přijímaná zavazadla, spolu s vyškolenými pracovníky pro danou činnost.  Při přijetí 

zavazadla, by jej cestující vloţil na pohybující dopravníkový pás pohybující se skrz tunel, 

kde se nachází rentgenové záření a detekční část. Pásové rentgeny díky skenovacím 

principům umoţňují detekovat výbušniny a jiné nebezpečné látky. Veškerá opatření, 

která jsou navrţena, musí být v souladu s planými právními předpisy.  

Jestliţe se ţelezniční přeprava má orientovat na rychlost a kvalitu osobní přepravy, 

je třeba bezpečnostní opatření dále rozvíjet. Musíme mít na paměti, ţe chráníme 

bezpečnost obyvatel České republiky. Kvůli stále se zvyšující moţnosti hrozby, 

ať uţ teroristických nebo jiných protiprávních činů, je nutno k této problematice 
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přistupovat jiţ preventivně. Z pohledu bezpečnosti je letecká doprava na nejvyšší a stále 

se zvyšující úrovni.  Tímto směrem by se měla vyvíjet také bezpečnost ostatní dopravy. 

Bezpečnostní opatření, jsou samozřejmě finančně nákladná, ale tato problematika 

je spjata s bezpečností státu, a proto bych navrhovala částečnou výpomoc z finančních 

prostředků ministerstva dopravy či vnitra, případně i měst, ve kterých se nádraţí nachází. 
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