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1 Úvod 

V současné době je Armáda České republiky (AČR) zapojena do několika vojenských 

operací na územích cizích států. Potřeba účasti českých vojáků na zahraničních misích 

pramení jak z našich povinností vůči spojencům v North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) tak i z toho důvodu, že mezinárodní terorismus se rozrůstá do stále větších rozměrů 

a je potřeba proti němu bojovat všemi možnými prostředky a silami. 

Boj proti terorismu, takový jaký ho známe nyní, započal útokem USA na Afghánistán 

jako odplata za útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon 11. září 2001. Boje byly 

s úspěchem vedeny proti diktátorské vládě Talibanu, otevřeně podporující teroristickou 

organizaci Al-Kajdá. Tato se záhy přihlásila k teroristickým útokům na USA. 

Příslušníci Armády České republiky, ale nejsou zapojeni pouze do této mise na území 

Afghánistánu. Další velkou zahraniční misí, do které je AČR zapojena, je Joint Enterprise na 

území Kosova. Dále má AČR rozmístěných po světě několik vojenských pozorovatelů 

v krizových oblastech jako je Gruzie nebo Demokratická republika Kongo, kde je nutné 

monitorovat politickou, vojenskou ale i bezpečnostní situaci v dané oblasti. 

S pobytem našich vojáků v místech vojenských konfliktů a krizových situací je 

spojeno mnoho nebezpečí. Většina těchto konfliktů probíhá již po delší dobu a z toho plyne 

jedno z velkých nebezpečí jak pro samotné vojáky, tak i pro civilní obyvatelstvo daného 

území. Na takovýchto územích je možné nalézt velké množství nástražných výbušných 

systémů, nevybuchlé munice a také nelegálně držených zbraní. K ochraně našich vojáků je 

třeba zřizovat speciálně vycvičené skupiny pyrotechniků, kteří budou schopni nebezpečný 

nález zajistit a zneškodnit. Tyto skupiny jsou v naší armádě součástí prakticky každého 

kontingentu na zahraničních misích a jsou vedeny pod názvem  Explosive Ordonance 

Disposial (EOD). 

Cílem této práce je analýza a následná minimalizace rizik spojených s pobytem našich 

vojáků na zahraničních misích. Dále také optimalizace postupů EOD skupin při vyhledávání 

a zajišťování nebezpečných výbušných předmětů a zbraní, ale i při zajišťování bezpečnosti 

samotných základen našich vojsk v zahraničí. Práce se zaměřuje především na území Kosova. 
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2 Definice základních pojmů 

Detonace – intenzivní výbušná přeměna trhavin, při níž se uvolňuje značné množství 

energie ve velmi krátkém čase. Při detonační přeměně se šíří trhavinou detonační vlna 

rychlostí řádově několik tisíc m.s-1. 

Iniciace (roznět) – počáteční podnět, který vyvolává výbuchovou přeměnu. Může to 

být zážeh nebo počin (rozbuch). 

Zážeh je roznět, který vyvolává (explozivní) výbuchové hoření. 

Počin neboli rozbuch je roznět, který vyvolává detonaci. 

Mina – označuje jakoukoliv munici určenou k umístění pod zemí, na zemi nebo 

v blízkosti země či jiného povrchu a zkonstruovanou tak, aby explodovala přítomností, 

blízkostí nebo kontaktem osoby či vozidla. 

Nástražný výbušný systém (NVS) – systém, tvořený výbušným předmětem, 

výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky 

iniciace. Bývá zpravidla ukryt v obalu, nebo má takovou vnější formu, která skrývá pravý 

účel předmětu. 

Protipěchotní mina – označuje minu zkonstruovanou tak, aby explodovala 

přítomností, blízkostí nebo kontaktem osoby a způsobující zneschopnění, zranění nebo 

usmrcení osoby nebo osob. 

Rozbuška – iniciátor vytvářející detonační vlnu, určený k iniciaci počinové nebo 

přenosové náplně zapalovače, popřípadě trhavinové náplně jiné munice nebo k iniciaci 

trhavinové náložky při ničení munice. Podle způsobu přivedení k činnosti rozbušky 

rozdělujeme do 4 skupin: 

1. Zážehové, aktivované plamenem od roznětky, zpožďovače nebo zápalnice; 

2. Nápichové, aktivované nápichem na jehlu 

3. Nárazové, aktivované nárazem na cíl, resp. překážku; 

4. Elektrické, aktivované elektrickou energií. 

Výbušniny – látky schopně chemického výbuchu, Dělí se na střeliviny, trhaviny 

a třaskaviny. K výbušninám se řadí též pyrotechnické slože, i když některé nemají vyhraněný 

charakter výbušniny. 

Výbuch – fyzikální děj nebo chemická reakce, šířící se samovolně, velkou rychlostí 

při uvolnění velkého množství tepla a ohřátých plynů, které umožňují okamžitou přeměnu 

chemické energie v energii mechanickou - > vzniká práce. 
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Zaminovaný prostor – prostor, který je nebezpečný vzhledem k přítomnosti nebo 

podezření z přítomnosti min. 
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3 Právní úprava 

V následující kapitole budou objasněny záležitosti kolem právní úpravy pobytu našich 

vojáků na zahraničních vojenských misích. Kapitola je rozdělena na dvě části. V první části 

jsou rozepsány informace o dotčených mezinárodních organizacích a ve druhé části jsou 

vyjmenovány důležité právní předpisy upravující danou problematiku. 

3.1 Mezinárodní organizace 

North Atlantic Treaty Organization (NATO) – Severoatlantická aliance vznikla 

4. dubna 1949 podpisem Severoatlantické smlouvy ve Washingtonu D. C. Tím vznikl 

bezpečnostní systém, jehož členy se stalo 10 evropských států Spojené státy americké 

a Kanada. Česká republika byla do aliance přijata v roce 1999. 

Základním posláním Severoatlantické aliance je zajišťování bezpečnosti, ochrana 

všech členů a jejich svobody, jak politickými, tak i vojenskými prostředky a to v souladu 

s chartou OSN. [12] 

Organizace spojených národů (United Nations Organization) – mezinárodní 

organizace, jejímiž členy jsou téměř veškeré státy světa. Cílem této organizace je zachování 

míru, bezpečnosti a také spolupráce mezi jednotlivými státy. Základním dokumentem 

Organizace spojených národů je Charta OSN. Ta stanovuje šest základních orgánů OSN, 

kterými jsou: Rada bezpečnosti, Valné shromáždění, Hospodářská a sociální rada, Poručenská 

rada, Mezinárodní soudní dvůr a Sekretariát OSN. Výkonným orgánem je Rada bezpečnosti 

OSN. Jejím hlavním úkolem je udržení mezinárodního míru a bezpečnosti. Rada bezpečnosti 

vydává rezoluce, jež jsou právně závazné.[17] 

Evropská unie (EU) – je to ekonomická a politická unie, kterou tvoří 27 členských 

států. Smyslem této organizace je posílit společné zájmy evropských států a směřovat ke 

komplexní integraci. Evropská unie je založena na třech základních kamenech: 

1. Evropská společenství, jako seskupení pro hospodářskou spolupráci a Evropské 

společenství pro atomovou energii 

2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika. Součástí je i Evropská bezpečnostní 

a obranná politika. 

3. Policejní a soudní spolupráce v trestních věcech. 

Hlavními institucemi EU jsou Evropská komise, Rada EU, Evropský parlament, 

Evropský soudní dvůr a Evropský účetní dvůr. Ministerstvo obrany ČR se podílí na 

zpracovávání společné Evropské bezpečnostní a obranné politiky.[6] 
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3.2 Právní předpisy 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

ústavních zákonů. Tento zákon mimo jiné upravuje vyhlašování Stavu ohrožení státu a také 

Válečného stavu. [20] 

Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Tento právní předpis upravuje postavení, úkoly a členění ozbrojených sil České 

republiky, jejich řízení, přípravu a vybavení vojenským materiálem. Dále upravuje také 

použití zbraně vojáky v činné službě a náhradu škody.[21] 

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon upravuje vznik, změnu a zánik služebního poměru vojáků z povolání.[22] 

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999. Tato rezoluce 

obsahuje zásady k řečení Kosovské krize. Jsou to mimo jiné: okamžité a prokazatelné 

ukončení represí v Kosovu, stažení policejních, vojenských a paramilitárních jednotek 

Svazové republiky Jugoslávie, rozmístění mezinárodních civilních a bezpečnostních jednotek 

v Kosovu, s výraznou účastí Severoatlantické aliance v bezpečnostních složkách, vytvoření 

dočasné správy atd. [14] 

Usnesení vlády České republiky č. 1114 ze dne 4. října 2006 k návrhu působení sil 

a prostředků Armády české republiky v zahraničních operacích v roce 2007 

Usnesení vlády České republiky č. 1179 ze dne 22. října 2007 k návrhu působení sil 

a prostředků Armády české republiky v zahraničních operacích v roce 2008 

Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min 

a jejich zničení. V tomto dokumentu se státy zavazují k tomu, že nebudou používat 

protipěchotní miny, nebudou je vyvíjet, vyrábět, jinak získávat, skladovat a ani je převádět 

jiným subjektům.[23] 

Doktrína Armády České republiky v mnohonárodních operacích obsahuje souhrn 

zásad a pravidel pro zapojení AČR jako celku nebo jejich součástí při jejich nasazení do 

mnohonárodních operací řízených NATO, EU popřípadě OSN.[5] 
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4 Působení příslušníků Armády České republiky na Balkánském 

poloostrově 

Působení vojáků Armády České republiky na zahraničních misích pod vlajkou NATO 

vychází z našich členských povinností vůči Severoatlantické alianci. Rovněž od vstupu České 

republiky do evropského společenství jsou čeští vojáci zainteresováni v zahraničních misích 

EU. Neméně významní jsou ovšem také vojenští pozorovatelé, kteří působí na nejrůznějších 

místech naší planety buď pod vlajkou Organizace spojených národů (OSN) nebo také jako 

součást Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). V následujícím textu bude 

rozvedena veškerá působnost českých vojáků v zahraničních misích na Balkánském 

poloostrově. 

UNPROFOR – mírová operace, 1992 – 1995, země bývalé Jugoslávie, 2250 

příslušníků. Mise United Nations Protection Force (UNPROFOR) byla ustanovena 

rozhodnutím Rady bepečnostni OSN č. 721 ze dne 27. listopadu 1991. 

UNCRO – mírová operace, 3/1995 – 1/1996, Chorvatsko – Krajina, 750 příslušníků 

UNTAES – mírová operace, 1/1996 – 1/1998, Chorvatsko – Východní Slavonie, 

100 příslušníků. Obě mise jak UNCRO tak UNTAES byly vysláním polního chirurgického 

týmu do mírových sil mise UNPROFOR. 

IFOR – mírová operace, 1995 – 1996, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko. 

Severoatlantická aliance získala koncem roku 1995 souhlas Rady bezpečnosti OSN 

s provedením vojenské operace na území Bosny a Hercegoviny. Vojenská opatření měla vést 

k zastavení ozbrojeného násilí. 

SFOR, SFOR II – mírová operace, 1996 – 2004, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, 

6300 příslušníků (včetně IFOR). Mise navazovala na misi IFOR a byla zahájena v lednu 

1997. Čeští vojáci měli hlavně úkoly jako například realizovat závěry Daytonské dohody 

nebo zajišťovat bezpečný návrat utečenců do jejich domovů. 

AFOR – 6. polní nemocnice, Albánie, Turecko, 100 příslušníků. Tato humanitární 

mise byla zaměřena především na pomoc kosovským uprchlíkům. 

KFOR – mírová operace, 1999 – 2/2002, Kosovo, 980 příslušníků. Hlavním cíle této 

operace bylo podporovat misi OSN v Kosovu (UNMIK). 

ESSENTIAL HARVEST (TFH) – mírová operace, 2001, Makedonie, 120 

příslušníků. Hlavním úkolem byla ochrana velitelství mnohonárodní brigády. 

KFOR II – Česko – slovenský prapor, od 2/2002 – 7/2005, Kosovo, 2400 

příslušníků. Hlavními úkoly byly nepravidelné prohledávací operace, kontrola propouštěcích 
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stanovišť, odhalování organizovaného zločinu, výcvik a dohled nad Kosovským ochranným 

sborem a také asistence UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). 

KFOR – Joint Enterprise, 7/2005 – dosud, Kosovo. Hlavním cílem této zahraniční 

mise je zejména vytváření a udržování bezpečného prostředí, které umožní pokračování 

mírových procesů a v budoucnu také samostatné fungování země bez přítomnosti 

mnohonárodních jednotek na území Kosova. V současné době působí na území Kosova již 

14. kontingent Armády České republiky. 

Kontingent AČR v silách KFOR tvoří: 

• příslušníci AČR v odborných a řídících funkcích na hlavním velitelství sil KFOR 

v Prištině    

• příslušníci AČR na velitelství mnohonárodní brigády Střed  

• příslušníci AČR v mnohonárodní dopravní rotě sil KFOR;  

• příslušníci AČR v mnohonárodní rotě Vojenské policie sil KFOR  

• mechanizovaná jednotka v sestavě roty  

• rota zabezpečení k přímé logistické podpoře 

Hlavním částí celého kontingentu je mechanizovaná rota, která je součástí 

mnohonárodního úkolového uskupení STŘED – MNTF (C). Český kontingent je v současné 

době dislokován na základně Šajkovac na severovýchodu Kosova. [9] 

 
Obrázek 1: Oblast působnosti MNTF (C) 

 12



Další příslušnici AČR působí rovněž na hlavním velitelství sil KFOR v Prištině, na 

velitelství mnohonárodního úkolového uskupení STŘED na základně CampVille a také 

v mnohonárodní jednotce Vojenské policie. Na obrázku můžeme vidět rozlišovací znaky 

příslušníků sil KFOR. [10] 

 
Obrázek 2:Rozlišovací znaky příslušníků AČR na jednotlivých misích 
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5 Rizika spojená s pobytem na zahraniční misi v Kosovu 

S pobytem našich vojáků na zahraniční misi v Kosovu (KFOR) je spojeno mnoho 

rizik, která nemusí být na první pohled patrná. Mezi úkoly jednotek AČR na této misi patří 

například prohledávání podezřelých objektů za účelem nalezení nástražných výbušných 

systémů, nedovoleně držených zbraní a munice nebo také kontroly osob a automobilů na 

propouštěcích stanovištích. V této kapitole bude popsáno vše o Nástražných výbušných 

systémech, prostředcích k jejich včasné detekci a zneškodnění a také popis ochranného 

vybavení a prostředků pyrotechnických skupin. 

5.1 Nástražné výbušné systémy 

Účel nástražného výbušného systému může být různý podle záměru toho, kdo jej 

zkonstruoval a připravil k použití. Lze jej rozdělit do cca 4 skupin, které se liší svou 

nebezpečností jak pro obyvatelstvo, tak pro zasahující pyrotechnickou jednotku a jsou to tyto: 

1. demonstrace, že umí pracovat s nástražným výbušným systémem. V tomto případě 

vzniknou většinou jen materiální škody menšího rozsahu. 

2. způsobení materiální škody většího rozsahu 

3. zranění jedné nebo více osob 

4. usmrcení osob nebo velký počet těžce zraněných 

Použití nástražných výbušných systému je většinou motivováno prosazením určitých 

zájmů ať už jednotlivce, skupiny, anebo organizace. 

Pokud dojde k aktivování nástražného výbušného systému (dále jen NVS) 

a následnému výbuchu tak účinky, které budou působit na okolní prostředí, jsou závislé 

především na konstrukci daného NVS. Tyto účinky se rozdělují na: 

Prvotní účinky – vznikají následkem přímého působení výbuchu. Patří mezi ně 

tlaková vlna, teplo a rázová vlna. Pokud NVS obsahuje větší množství (desítky kilogramů) 

výbušniny, je třeba počítat i s tím, že se může objevit seismická vlna, která může narušit 

statiku budov. 

Druhotné účinky – tyto následují okamžitě po prvotních účincích. Mezi druhotné 

účinky NVS se řadí: 

• Střepinový účinek – vzniká jednak při roztržení obalu nástražného výbušného 

systému tlakovou vlnou výbuchu, ale také působením tlakové vlny na předměty 

v nejbližším okolí výbuchu. Obal NVS je roztříštěn na malé kusy, které jsou tlakovou 
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vlnou rozmetány do okolí, kde můžou zranit nebo i zabít a také způsobit nemalé 

materiální škody. 

• Pád uvolněných předmětů – může být způsoben jak tlakovou tak i seismickou vlnou 

vyvolanou výbuchem. Hrozí zde především nebezpečí pádu nepřipevněných předmětů 

z výšky, čímž mohou způsobit zranění nebo i smrt. Nebezpečné je také uvolnění 

velkých desek (např. obklady, skleněné tabule), které pokud padají z velké výšky, 

nemusí dopadnout na místo pod nimi, ale mohou plachtit, z čehož pramení horší 

odhad místa pádu předmětu, a tím i větší nebezpečí zranění. 

• Poškození vedení nebo zásobníků – působení tlakové vlny na zásobníky nebo vedení 

např. plynu, vody, elektrického proudu, ropy atd. může způsobit jejich poškození. 

U podzemních nádrží nebo zásobníků hrozí při větším výbuchu poškození seismickou 

vlnou. Proto je nutné při každé takové události zkontrolovat stav těchto zařízení, aby 

nedošlo k následným haváriím a nevznikaly další rozsáhlé škody. 

• Požár – je zapříčiněn působením tepla vzniklého při výbuchu, na hořlavé látky. 

Samotný požár může mít v důsledku daleko horší následky než samotný výbuch. 

• Panika – při výbuchu je ovlivněna psychika člověka, který následně není schopen 

rozumně myslet a nebere ohledy na nikoho kolem. Pokud panika vznikne, může dojít 

např. k ušlapání osob v davu.  

V praxi se nástražné výbušné systémy vyskytují v různých provedeních od 

primitivních až po složité komplexní systémy. S postupujícím pokrokem elektrotechnice 

můžeme předpokládat další zdokonalování těchto systémů. 

Nástražný výbušný systém se většinou skládá z těchto základních částí: 

• výbušná látka 

• obal 

• spouštěcí systém 

Výbušná látka je tou částí systému, která po své iniciaci působí na okolní prostředí. 

Dochází k ničení materiálních hodnot, zranění popř. i usmrcení osob. Výbušná látka je 

bezprostředně pojena se spouštěcím systémem čímž jsou prakticky všechny části NVS 

výbuchem zničeny. Výbušnou látkou mohou být trhaviny, třaskaviny, střeliviny, 

pyrotechnické slože nebo také výbušné plyny. 

Trhaviny – mohou být jak průmyslově používané tak vojenské. Trhaviny jsou velmi 

málo citlivé na vnější podněty a ke své iniciaci potřebují brizantní trhavinu. 
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Třaskaviny – tyto jsou oproti trhavinám velmi citlivé na vnější podněty. Dokáže je 

iniciovat např. mechanický podnět nebo statická elektřina. 

Střeliviny – pro běžnou manipulaci jsou relativně bezpečné (kromě černého prachu) 

Pyrotechnické slože – jejich specifickou výbuchovou přeměnou je hoření. Plní mnohé 

funkce např. u munice měření času u zapalovačů, osvětlování, signalizační efekty atd. 

Třetí a neméně podstatnou částí každého nástražného výbušného systému je jeho 

spouštěcí systém. Jeho hlavní funkcí je uvedení iniciátoru a posléze celého NVS k činnosti. 

Používá se iniciátor, který slouží k vytvoření detonační vlny nebo také plamene. Mohou být 

použity, buď průmyslově vyráběné iniciátory kam můžeme zařadit např. rozbušky, palníky 

nebo lze použít také improvizované iniciátory.[4] 

5.2 Technické prostředky pro pyrotechnické prohlídky 

Pyrotechnické týmy, které provádějí prohlídky za účelem nalezení nástražných 

výbušných systémů, mají k v dnešní době k dispozici velkou škálu prostředků. Jejich hlavním 

účelem je ochránit zdraví a život pyrotechnika, usnadnit mu detekci a také následnou likvidaci 

nástražného výbušného systému. Technické prostředky pro pyrotechnické prohlídky můžeme 

rozdělit do několika skupin podle účelu: 

• Prostředky zajišťující ochranu pyrotechnika 

• Prostředky pro identifikaci NVS 

• Prostředky pro manipulaci a přepravu NVS 

• Prostředky pro zneškodnění NVS 

• Služební pes 
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5.2.1 Prostředky zajišťující ochranu pyrotechnika.  

Zde můžeme zařadit ochranné oděvy (viz. Obr. 3) a štíty, rušící zařízení k zabránění 

dálkově iniciovaných roznětů 

 
Obrázek 3:Pyrotechnický ochranný oblek 

5.2.2 Prostředky pro identifikaci NVS 

Pomocí těchto prostředků lze nalézt i ukrytý nástražný výbušný systém. Do této 

kategorie můžeme zařadit tyto prostředky: 

Endoskop – optický přístroj pro prohlídku špatně přístupných prostor kde by mohl být 

ukryt nástražný výbušný systém. V závislosti na použitém přístroji lze prověřovat prostory do 

různých hloubek (až několik metrů) 

Mobilní rentgen -  pomocí tohoto přístroje lze identifikovat nástražný výbušný 

systém v dutých nepřístupných prostorech např. u automobilů (viz. Obr. 4).[4] 

 
Obrázek 4: Digitální RTG kamera 
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Detekční přístroje – tyto přístroje jsou určeny k detekci výbušnin a s jejich pomocí 

můžeme potvrdit, zda se v podezřelém předmětu výbušná látka nachází či nikoliv. Tato 

zařízení pracují na principu detekce par a částic uvolňovaných z výbušných látek a následně 

signalizují zjištěnou látku uživateli. Tyto detektory mohou být v různých provedeních od 

lehkých mobilních přístrojů po velké průchozí detektory (viz Obr. 5). 

 
Obrázek 5: Detektory výbušných látek 

Prohlížecí zrcadla – tyto se používají především při bezpečnostních prohlídkách 

automobilů resp. jejich podvozků. Ve většině případů jsou vybaveny osvětlením (viz. Obr. 6). 

 
Obrázek 6: Prohlížecí zrcadlo s osvětlením 
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5.2.3 Prostředky pro manipulaci a přepravu NVS 

Odstupná manipulační tyč – tento prostředek se používá především pro manipulaci 

s podezřelými objekty. Je možné ji použít i např. pro relativně bezpečné otevření oken, dveří 

atd. Manipulační tyč se přenáší pomocí popruhu. Pokud dojde k explozi, popruh se uvolní od 

operátora bezpečnostní karabinou.[13] 

 
Obrázek 7: Tyč pro odstupnou manipulaci 

Pyrotechnický robot – jedná se speciální prostředek pro manipulaci s nebezpečnými 

předměty. Je určen především k průzkumu míst s možným výskytem nástražných výbušných 

systémů, průzkumu budov ale je možné jej rovněž použít k bezpečnostním prohlídkám 

automobilů a ke zřízení přístupů do uzavřených prostorů. Většinou je pyrotechnický robot 

vybaven dálkovým ovládáním včetně kamerového okruhu, hydraulickým manipulačním 

ramenem a také rozstřelovacím zařízením k ničení NVS. Armáda České republiky má ve 

výzbroji pyrotechnického robota tEODor (viz Obr. 8).[11] 

 
Obrázek 8: Pyrotechnický robot tEODor 
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Výbuchová komora – je používána především pro přepravu NVS z ohrožených 

prostor (viz. Obr. 9). Pokud dojde k výbuchu uvnitř výbuchové komory, nedojde k ohrožení 

okolního prostředí tlakovou vlnou a rozletujícími se střepinami. Po vychladnutí, a odvětrání 

komory, je možné ji opakovaně použít. 

 
Obrázek 9: Mobilní výbuchová komora 

5.2.4 Prostředky pro zneškodnění NVS 

Destrukční zařízení – používají se především ke zničení NVS. Po zasažení dojde ke 

zničení NVS a jeho rozpadu na jednotlivé součásti. Pro destrukci NVS je možné použít různé 

prostředky, od kapalinových paprsků až po ocelové tlouky. Nástražné výbušné systémy je 

tímto způsobem možné likvidovat na vzdálenosti od několika málo cm až po 3 m. 

Brokovnice – používá se k destrukci NVS pomocí vystřelených broků. Při rozstřelení 

NVS tímto systémem dojde k přerušení kontaktů v NVS a jeho následnému rozpadu, dříve 

než by mohl být systém iniciován. 

Speciální nálože a iniciátory – tyto se používají k oddělení částí NVS popř. násilné 

vstupy do objektů nebo vozidel. [15] 

5.2.5 Služební pes 

Nedílnou součástí pyrotechnických prohlídek ať už automobilů nebo objektů je 

v dnešní době služební pes. Tito psi jsou vycvičeni k vyhledávání drog, výbušnin nebo zbraní. 

Na zahraničních misích jsou používáni především na kontrolně propouštěcích stanovištích, při 

prohledávacích operacích a na hraničních přechodech.[16] 
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5.3 Nástražné výbušné systémy na Balkánském poloostrově 

Nášlapné miny jsou jedním z největších nebezpečí, které může čekat vojáka na území, 

na kterém probíhaly bojové operace. Miny zůstávají v zemi dlouho potom, co už válečné 

konflikty skončily. Miny leží v zemi, dokud je někdo „neprobudí“ a může to být noha vojáka 

ale stejně tak i civilisty.  Zaminovaná území stále připomínají již dávno skončený konflikt, ale 

hlavně zabraňují původním obyvatelům v tom, aby se vrátili do svých domovů a žili normální 

život. 

Většina nášlapných min nalezených v oblasti byla jugoslávské výroby. Na území 

bývalé Jugoslávie byly nejčastěji nalezeny tyto typy nášlapných min:[8] 

TMA-1, TMA-1A, TMA-2, TMA-2A (protitanková mina) 

Plastová mina s minimem kovových částí. Umisťuje se cca 160 mm pod povrch. 

Dokáže vážně poškodit obrněná vozidla a zničit většinu neobrněných vozidel (viz. Obr. 10 

a 11). 

• Váha: 5,6 kg (TMA-1), 7,05 kg (TMA-2) 

• Použitá výbušnina: 5,4 kg TNT + 150 g Trotyl (TMA-1), 6,5 kg TNT (TMA-2) 

• Iniciační tlak: 100 kg (TMA-1), 120 kg (TMA-2) 

 
Obrázek 10: TMA-1    Obrázek 11: TMA-2 
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TMA-3 (protitanková mina) 

Plastová mina s minimem kovových částí. Umisťuje se tak aby nášlapné kontakty byly 

3-4 cm pod úrovní terénu. Mina může být rozdělena na 3 menší miny, každá se svým vlastním 

nášlapným kontaktem. Dokáže vážně poškodit obrněná vozidla a zničit většinu neobrněných 

vozidel (viz. Obr. 12). 

• Váha: 6,5 kg 

• Použitá výbušnina: 6,5 kg TNT 

• Iniciační tlak: 180 kg nebo boční tlak 25 kg 

 
Obrázek 12: TMA-3 

 

TMRP-6 (protitanková mina se směrovou náloží) 

Tato mina dokáže prorazit pancíř tlustý 40 mm na vzdálenost až 80 cm. Může být 

položena buď ručně, nebo strojově. Je také uzpůsobena na rozhazování z helikoptéry. 

Umisťuje se většinou na povrch cest, ale jsou známy i případy kdy bylo použito těchto 

nášlapných min v budovách nebo mezi stromy a byly aktivovány použitím nataženého lanka 

(viz. Obr. 13). 

• Váha: 7,2 kg 

• Použitá výbušnina: 5,1 kg TNT 

• Iniciační tlak: 150 kg  

 
Obrázek 13: TMRP-6 
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PMA-1A (protipěchotní mina) 

Plastová mina s minimem kovových částí. Extrémně účinná protipěchotní mina. 

Způsobuje těžká zranění dolních končetin. Smrtelný rádius je 1-2 m a nebezpečná oblast 

doletu střepin je až 25 m (viz. Obr. 14). 

• Váha: 400 g 

• Použitá výbušnina: 200 g TNT 

• Iniciační tlak: 3-15 kg  

 
Obrázek 14: PMA-1A 

PMA-2 (protipěchotní mina) 

Plastová mina s minimem kovových částí. Nejmenší mina používaná na balkánském 

poloostrově. Může způsobit vážná zranění. Nízký obsah kovu činí tuto minu velice obtížně 

detekovatelnou klasickými detektory kovu. Umísťuje se těsně pod povrch tak, že vyčnívá 

pouze nášlapný kontakt (viz. Obr. 15). 

• Váha: 135 g 

• Použitá výbušnina: 70 g Hexogenu 

• Iniciační tlak: 5 kg  

 
Obrázek 15: PMA-2 
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PMR-2A a PMR-2AS (protipěchotní mina) 

Kovové tělo miny je umístěno na dřevěné tyči. V těle miny jsou nařezány drážky pro 

dosažení maximálně efektivního střepinového účinku. Mina je aktivována tahem za 

nastražené lanko. Při odpálení miny dojde zároveň k vystřelení světlice. Smrtící dosah je 

přibližně 30 m a zranit mina dokáže až do vzdálenosti 100 m (viz. Obr. 16). 

• Váha: 1,7 kg 

• Použitá výbušnina: 100 g TNT 

• Iniciační tlak: tlak 3 kg na nastražené lanko 

 
Obrázek 16: PMR-2A 

 

PROM-1 a PROM-1P (protipěchotní mina)  

Při aktivaci je mina vymrštěna nad zem ještě před tím, než je odpálena hlavní nálož. 

Nebezpečná vzdálenost je cca 65 m (viz. Obr 17).  

• Váha: 3 kg 

• Použitá výbušnina: 425 g Trotyl + 425 g RDX 

• Iniciační tlak: 3 kg  

 
Obrázek 17: PROM-1 
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M-RUD (směrová protipěchotní mina) 

Tato mina je běžně nalézaná jen tak na zemi, nebo připevněná ke stromům 

či budovám. Při iniciaci vytvoří ocelové kuličky smrtící oblouk v rozsahu 60° a vzdálenosti až 

300 m před minou (viz. Obr. 18). 

• Váha: 950 g 

• Použitá výbušnina: 900 g plastického Pentritu 

• Iniciační tlak: 3 kg 

 
Obrázek 18: M-RUD 

5.3.1 Stav kontaminace území nášlapnými minami a nevybuchlou municí 

Předpokládá se, že na území Balkánského poloostrova bylo zanecháno přes 2 000 000 

kusů nášlapných min a nevybuchlé munice (UXO) jako pozůstatek dřívějších konfliktů. 

Nášlapné miny přestavují jeden z nejvýznamnějších celosvětových bezpečnostních, 

humanitárních, environmentálních a ekonomických problémů. Zaminované oblasti přímo 

i nepřímo ohrožují komunitu žijící v daném území. V následující tabulce můžeme vidět 

přibližný přehled předpokládaných kusů nášlapných min a nevybuchlé munice v zemích na 

Balkánském poloostrově (viz. Tab. 1)[7]. Dále je zobrazen graf, který znázorňuje počty osob 

zraněných nebo usmrcených nášlapnými minami nebo nevybuchlou municí (viz. Graf 1).[3] 
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Graf 1: Počty usmrcených a zraněných osob (r. 2003) 

 
Tabulka 1: Výskyt min a UXO 

Země Počet min a UXO Rozloha 

ohroženého území 

% z celkové plochy 

státu 
Albánie nedostupné 6,3 km2 0,02 % 
Bosna a Hercegovina 670 tis. min a 600 tis. 

UXO  
2 130,6 km2 4,2 % 

Chorvatsko 500 tis. min a 400 tis. 

UXO 
1 700 km2 3 % 

Makedonie nedostupné 21 km2 0,08 % 
Srbsko 500 tis. min a neznámo. 

UXO 
44 km2 0,05 % 
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6 Analýza bezpečnostních rizik zahraniční mise 

Hlavním cílem této kapitoly bude identifikovat a následně analyzovat nejvýznamnější 

rizika, která jsou spojená s pobytem příslušníků Armády České republiky na zahraniční misi. 

Analýza se bude zaměřovat především na rizika plynoucí z nejdůležitějších povinností našich 

vojáků. Na celou zahraniční misi bude pohlíženo jako na komplexní systém s jednotlivými 

subsystémy, které budou reprezentovat právě tyto činnosti. Cílem této práce není popsat 

veškerá rizika, která se mohou vyskytnout, ale identifikovat ty nejvýznamnější a na ty se 

následně zaměřit. 

6.1 Postup analýzy 

V prvním kroku bude provedena identifikace rizik jednou ze screeningových metod. 

V tomto případě bude použit Ishikawův diagram. Tato metoda je postavena na tvrzení, 

že každý následek (chyba v systému) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Cílem této 

metody je zjištění nejpravděpodobnější příčiny selhání systému.  

Dalším krokem bude vyhodnocení zjištěných rizik metodou FMEA (Failure Modes 

and Effects Analysis). Tato metoda patří mezi metody analýzy spolehlivosti systému. Jedná se 

o významnou metodu identifikace rizik, které mohou vést k selhání posuzovaného systému. 

Výsledkem je seznam jednotlivých subsystémů, jejich možných selhání s výčtem následků. 

Závěrem celé analýzy bude provedeno zhodnocení jednotlivých rizik a návrh opatření 

pro jejich minimalizaci. Návrh pro minimalizaci rizik by měl být proveden podle zásad 

ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Podle těchto zásad by náklady na 

minimalizaci rizika neměly být neúměrné k nákladům na likvidaci škody, která by mohla 

vzniknout, pokud by rizika nebyla minimalizována.[2] 

6.2 Modelování rizik – Ishikawův diagram 

Hlavní částí celého Ishikawova diagramu je problém, u kterého se snažíme zjistit jeho 

příčiny. V tomto konkrétním diagramu je hlavním problémem narušení bezpečnosti 

příslušníků AČR. Jako několik hlavních příčin byly zvoleny tyto procesy: kontrolní činnost 

ostrahy základny, napadení základny, prohledávací operace, infiltrace nepřítele do základny, 

hlídková činnost a technické zabezpečení. Tyto hlavní příčiny mají dále rozepsány své možné 

subpříčiny, které jsou dále analyzovány metodou FMEA. Zpracovaný Ishikawův diagram 

můžeme vidět na Obr. 19.  
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Obrázek 19: Ishikawův diagram 
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6.3 Hodnocení rizik Analýzou příčin a následků (FMEA) 

V této kapitole je provedeno hodnocení zjištěných rizik pomocí metody Analýzy 

příčin a následků neboli FMEA (Failure Modes And Effects Analysis). Pro každé 

identifikované riziko je vypočtena jeho tkz. míra rizika R. Pro výpočet byl použit tento vzorec 

(viz. Rovnice 1). Parametry pro dosazení do rovnice najdeme v Tabulce 2 a jejich popis dále 

v textu.[1] 
Rovnice 1:Výpočet míry rizika R 

HNPR ..=  

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku následků 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 
Tabulka 2: Parametry pro analýzu FMEA 

R Míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobný vznik 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Větší delikt, úraz s prac. Neschopností, větší škoda 2 Snadno odhalitelné riziko do pár minut 

3 Střední delikt, převoz do nemocnice, vyšší škoda 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Těžký delikt, trvalé následky, vysoká škoda 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 5 Neodhalitelné riziko 

 

Samotnou analýzu jsme začali tím, že jsme pro každé riziko, které jsme zjistili pomoci 

Ishikawova diagramu, vypočetli jeho míru rizika R. Ta nám vyšla v intervalu <0,125> a podle 

výše uvedené tabulky (Tabulka 2), můžeme určit, o jaký druh rizika se jedná.  Jednotlivé 

parametry pro výpočet míry rizika mohou nabývat hodnot od 1 do 5. Podle oficiálního 

postupu tvorby analýzy FMEA by měly mít parametry stupňů 10. Pro účely této práce, ale 

postačí pouze 5 stupňů. Po vypočtení hodnot R pro jednotlivá rizika jsme pomocí Paretovy 

analýzy určili která rizika je nutno minimalizovat. Pro rizika jsme vypočetli jejich 

procentuální četnost, a tu poté vynesli do grafu (viz. Graf 1). Pomocí pravidla 80/20 bylo 
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určeno, že mezní míra rizika, podle které budeme posuzovat, zda je riziko ještě přijatelné či 

nikoliv, je 20. V Tabulce 3 jsou zvýrazněna nepřijatelná rizika. 

 
Tabulka 3: Hodnoty parametru R pro jednotlivá rizika 

Číslo Seznam jednotlivých rizik Míra rizika R 

1. Selhání lidského faktoru 32 

2. Úmyslná nedbalost stráže 24 

3. Nezkušenost stráže 12 

4. Zranění při prohledávání 18 

5. Zranění NVS 80 

6. Napadení vlastníkem objektu 16 

7. Výbuch nalezené munice nebo výbušnin 75 

8. Přímý útok 5 

9. Dělostřelecký útok 10 

10. Vzdušné napadení 10 

11. Záškodnická akce 15 

12. Překonání oplocení 18 

13. Zneškodnění ostrahy 20 

14. Vjezd do minového pole 20 

15. Dopravní nehoda 24 

16. Přepadení patroly 30 

17. Výpadek elektřiny 6 

18. Selhání detekčních zařízení 36 

19. Nefunkčnost EZS 36 
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Graf 2: Paretova analýza 

Z výše provedené Paretovy analýzy (viz. Graf 1) je zřejmé, že mezní kumulativní 

četnost je 81,11 %, z čehož plyne, že rizika 12, 6, 11, 3, 9, 10, 17 a 8 jsou zanedbatelná 

a tudíž není nutná jejich minimalizace. Zatímco u rizik číslo 4, 14, 13, 15, 2, 16, 1, 19, 18, 7 

a 5 je nutno provést jejich minimalizaci. 

Návrh opatření, která jsou nutná pro minimalizaci rizik, je proveden v Příloze. 
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7 Optimalizace bezpečnosti vojáků AČR na zahraniční misi 

Můžeme konstatovat, že zabezpečení vojáků AČR na zahraničních misích je na 

úrovni, která je srovnatelná s většinou dnešních moderních armád. Ovšem každá zahraniční 

mise sebou nese mnoho nebezpečí, která vyplývají jak z podstaty mise samotné tak 

i rizikových činností, které je nutno provádět. Pokud se zaměříme především na zahraniční 

misi v Kosovu (KFOR) tak se jedná především o prohledávací operace za účelem nalezení 

nelegálně přechovávaných zbraní, munice a výbušin nebo také hlídkovou činnost v prostoru 

odpovědnosti našich jednotek. Dalším hodně závažným faktem je to, že celá oblast bývalé 

Jugoslávie je poznamenána válečným konfliktem, čehož jsou důkazem, zaminované oblasti, 

časté nálezy nevybuchlé munice a spousta nelegálně držených střelných zbraní v oběhu mezi 

civilním obyvatelstvem. 

Podle výše provedené analýzy rizik bylo vyhodnoceno několik rizik, které je potřeba 

minimalizovat. Z těchto byly vybrány 3 nejzávažnější a v tabulce 4 můžeme vidět návrh je 

minimalizace. 
Tabulka 4: Návrh optimalizace rizik 

Riziko Návrh jeho minimalizace 

Zranění nástražným výbušným systémem Důkladné prohlídky objektů pyrotechnikem, 

modernizace technického vybavení, 

zvyšování kvalifikace pyrotechniků. 

Výbuch nalezené munice nebo výbušnin Pravidelný nácvik postupů při nalezení 

nevybuchlé munice nebo výbušnin a 

způsobu manipulace. 

Selhání detekčních zařízení Častější revize a údržba detekčních zařízení. 

 

Návrhy optimalizací dalších rizik jsou provedeny v Příloze. 

 

Je třeba zdůraznit, že celá analýza byla provedena na teoretické úrovni a nebylo možné 

konzultovat zjištěná rizika se skutečným stavem z důvodu přísného utajení. 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo především posoudit rizika, která v dnešní době hrozí 

příslušníkům AČR na zahraničních misích. 

V první části práce jsou rozebrány základní pojmy a právní předpisy týkající se dané 

problematiky. Dále je popsány kompletní historie působení českých vojáků na zahraničních 

misích na balkánském poloostrově jak pod záštitou OSN tak i NATO. 

Další kapitola se poté zabývá teorií nástražných výbušných systémů. Také jsou zde 

uvedeny základní prostředky pyrotechniků pro identifikaci a následné zabezpečení 

nástražných výbušných systémů. Kapitolu uzavírá výčet nášlapných min, které se nejčastěji 

vyskytují na území bývalé Jugoslávie. Rovněž jsou zde uvedeny jejich charakteristiky 

Hlavním cílem práce bylo provést analýzu nebezpečí a rizik hrozících příslušníkům 

AČR. Rizika byla nejdříve identifikována Ishikawovým diagramem a následně vyhodnocena 

pomocí metody FMEA a Paretovy analýzy. Zde byly zjištěny nejzávažnější rizika, plynoucí 

z pobytu na zahraniční misi.  Jako nejzávažnější byly identifikovány zranění nástražným 

výbušným systémem, výbuch nalezené munice nebo výbušnin a selhání detekčních zařízení. 

Tyto 3 rizika byly shledány jako nejzávažnější ale rizik, které by měly být minimalizovány, 

bylo identifikováno více. Návrh na jejich minimalizaci byl proveden v Příloze. 

Jak už bylo řečeno výše, zabezpečení příslušníků AČR na zahraničních misích je na 

velmi vysoké úrovni. Ale žádné riziko nelze úplně vyloučit a tudíž je třeba brát v úvahu 

i méně pravděpodobné události jako je třeba v tomto případě přímý útok na základnu. 

Identifikovaná rizika je třeba průběžně aktualizovat a nadále se snažit je co nejvíce 

minimalizovat, aby nedocházelo ke zbytečným zraněním nebo ztrátám na životech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 
Zkratka Anglický výraz     Český výraz 

AČR  Army of the Czech Republic    Armáda České  

         republiky 

ALARA As Low As Reasonably Achievable 

EU  European Union     Evropská unie 

EZS  Electronic Prevetive Systems    Elektrické zabezpečovací 

         systémy 

IFOR  Implemetation Force 

FMEA  Failure Modes And Effects Analysis   Analýza příčin a následků 

KFOR  Kosovo Force 

MNTF  Multi National Task Force    Mnohonárodní úkolové 

         uskupení 

NATO  North Atlantic Treaty Organization   Severoatlantická aliance 

OSN  Untied Nations Organization    Organizace spojených  

         národů 

SFOR  Stabilization Force 

UN  United Nations     Spojené národy 

UNCRO UN Confidence Restoration Operation 

UNPROFOR UN Protection Forces 

UNTAES UN Transitional Authority for Eastern Slavonia  

UXO  Unexploded Ordonance    Nevybuchlá munice



Příloha 
Tabulka 5: Tabulka optimalizace rizika metody FMEA 

C
el

ek
 

Sy
bs

ys
té

m
 Identifikace nebezpečí P N H R 

 
Současný stav P N H R Nový stav Kontrola  Příčiny  Následky 

1. Selhání lidského 

faktoru 

4 2 4 32 Pravidelné 

školení a výcvik 

3 2 4 24 Pravidelný 

odpočinek 
 Nedodržení 

bezpečnostních 

předpisů 

Pronesení 

výbušniny 

nebo zbraně 

2. Úmyslná nedbalost 

stráže 

2 4 3 24 Žádné opatření 1 4 3 12 Prověrka NBÚ Kontroly osob ve 

službě 

Úmyslné 

vpuštění 

nebezpečné 

osoby 

Pronesení 

výbušniny 

nebo zbraně 

O
st

ra
ha

 z
ák

la
dn

y 

3. Nezkušenost stráže 2 2 3 12 Pravidelné 

školení a výcvik 
     Nástupní školení Nedodržení 

bezpečnostních 

předpisů 

Pronesení 

výbušniny 

nebo zbraně 

4. Zranění při 

prohledávání 

3 2 3 18 Školení o 

bezpečnosti 
        

5. Zranění NVS 4 5 4 80 Prohledání 

objektu 

pyrotechnikem 

3 5 3 45 Obnova 

vybavení 

pyrotechniků 

Pravidelný servis 

detektorů 

Nedostatečná 

citlivost 

detektorů 

Špatná 

detekce, 

výbuch 

Za
hr

an
ič

ní
 m

is
e 

Pr
oh

le
dá

va
cí

 o
pe

ra
ce

 

6. Napadení vlastníkem 

objektu 

2 4 2 16 Dočasné 

zajištění majitele 
     Nácvik zajištění 

osoby 

Zanedbání 

strážní služby 

Napadení 

majitelem, útěk 
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7. Výbuch nalezeně 

munice nebo výbušnin 

3 5 5 75 Přivolání 

pyrotechnika 

2 5 4 40 Pravidelná 

školení a 

nácvik postupů 

 Zanedbání 

bezpečnostních 

pokynů 

Iniciace UXO 

nebo výbušnin, 

zranění osob 

8. Přímý útok 1 5 1 5 MZS, Oplocení 

základny, strážní 

místa 

     Ostraha 

základny, 

pochůzky 

Napadení 

nepřítelem 

Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

9. Dělostřelecký útok 1 5 2 10 Opevnění budov, 

kryty 
     Ostraha 

základny, 

hlídková činnost 

Dopad 

dělostřelecké 

munice do 

základny 

Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

10. Vzdušné napadení 1 5 2 10 Opevnění budov, 

kryty 
     Ostraha 

základny, 

hlídková činnost 

Vzdušný útok na 

základnu 

Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

N
ap

ad
en

í z
ák

la
dn

y 

11. Záškodnická akce 1 5 3 15 Hlídková a 

pochůzková 

činnost 

      Nastražení 

výbušných 

systémů v 

základně 

Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

Za
hr

an
ič

ní
 m

is
e 

Pr
ůn

ik
 

ne
př

íte
le

  12. Překonání oplocení 3 3 2 18 Podhrabová 

deska, hlídková 

služba, žiletkový 

drát 

     Kontrola stavu 

oplocení a 

perimetru 

základny 

Nedostatečná 

ostraha, 

nepozornost 

Únik 

informací, 

zranění nebo 

smrt osob 
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13. Zneškodnění ostrahy 2 5 2 20 Výcvik ostrahy, 

střelná zbraň 

2 4 2 16 Obnova 

vybavení, 

častější výcvik 

a školení  

Periodické 

přezkoušení 

ostrahy 

Útok nepřítele na 

základnu 

Zranění nebo 

usmrcení osob 

14. Vjezd do minového 

pole 

2 5 2 20 Mapy se 

zakresleným 

výskytem 

minových polí 

1 5 2 10 Aktualizace 

mapových 

podkladů 

 Neaktuální mapy Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

15. Dopravní nehoda 3 4 2 24 Školení řidičů 2 4 2 16 Výuka rychlé 

jízdy a jízdy v 

terénu 

Periodické testy 

způsobilosti 

Nedodržení 

předpisů 

Zranění osob, 

poškození 

majetku 

H
líd

ko
vá

 č
in

no
st

 

16. Přepadení patroly 2 5 3 30 Průzkum území, 

zpravodajská 

činnost 

2 4 3 24 Obnova 

technického 

vybavení 

Aktualizace 

informací o 

bezpečnostní 

situaci 

Neúplné 

informace 

Zranění nebo 

smrt osob, 

poškození 

majetku 

17. Výpadek elektřiny 3 2 1 6 Záložní zdroje 

energie 
     Pravidelný servis Technická 

porucha 

Nedostatečné 

zabezpečení 

základny 

18. Selhání detekčních 

zařízení 

3 4 3 36 Pravidelný servis 2 4 3 24 Častější revize 

a údržba 

Servisní kontroly Technická 

porucha 

Pronesení 

zbraně nebo 

výbušniny  

Za
hr

an
ič

ní
 m

is
e 

Te
ch

ni
ck

é 
za

be
zp

eč
en

í 

19. Nefunkčnost EZS 3 4 3 36 Pravidelný servis 2 4 3 24 Častější revize 

a údržba 

Servisní kontroly Technická 

porucha 

Infiltrace 

nežádoucích 

osob  
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