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1 Úvod  

 

„Výbuch v nákupním středisku zabíjel.“ 

 

„Výbuch petard vystrašil moskevské obchodní centrum.“ 

 

„Nákupním centrem otřásl v pátek výbuch.“ 

 

Obchodní centra jsou do jisté míry fenoménem dnešní doby. Obklopují nás de facto 

na každém rohu a lákají nás svými billboardy a letáky k jejich návštěvě. Zákazníkovi však 

nabízejí kromě pohodlného nákupu i možnost zábavy, stravování a různých kulturních aktivit. 

Jistě by se dalo polemizovat o smysluplnosti uvedených budov a motivech či psychologii 

současného spotřebitele, který směřuje právě do těchto center neboli tzv. „měst ve městech“. 

Z bezpečnostního hlediska však bude mnohem zajímavější podívat se na možnosti vzniku 

mimořádné události. Možných nežádoucích jevů, které v obchodních centrech mohou 

vzniknout, je teoreticky celá řada. Za jedny z nejnebezpečnějších považuji rizika, 

která ve svém konečném důsledku mohou znamenat ohrožení života jedince. Příkladem 

takových rizik jsou rizika spojená s výbuchem, a o nich také pojednává tato diplomová práce.  

Jejím cílem je pomocí systematické analýzy nalézt závažná rizika, která by mohla být 

příčinou výbuchu v multifunkčních obchodních centrech a navrhnout pro ně taková opatření, 

která by vedla k jejich eliminaci. 

V první části práce bude možno nalézt statistiky a počty zásahů hasičského záchranného sboru 

v těchto objektech za posledních pět let, které bude sloužit především pro verifikaci výsledků 

analýz a které budou výchozím bodem práce. Teoretická část bude věnována jak samotným 

obchodním centrům, tak pojmům výbuch a analýza rizik.  

Ke zjištění eventuálních hrozících rizik, která by mohla být (jednou) z příčin výbuchu, bude 

navštíveno několik obchodních center a tato problematika bude diskutována s jejich 

bezpečnostními pracovníky. Na tomto základě budou provedeny tři analýzy a pro zvláště 

nebezpečná rizika budou navržena doplňující opatření.  
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2 Rešerše 

ŠČUREK, R. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – studijní text. Ostrava : 

VŠB-TU Ostrava, 2009. 1. vydání. 

Skriptum, které je určené pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství, se zabývá 

problematikou ochrany objektu fiktivního letiště.  Obsahuje teoretické informace související 

s bezpečností letištního prostoru. V textu jsou detailně popsány vybrané metody analýzy rizik 

(Check list, FMEA, analýza souvztažností aj.) a jsou aplikovány na objekt letiště. V závěru 

skripta jsou rozebrána opatření vedoucí ke snížení rizik v oblasti protiprávních činů. 

 

Pyromeeting 2002: 7. evropské setkání hasičů : multifunkční shromažďovací prostory, 

hypermarkety. Brno : sborník mezinárodní konference, 2002. 

Sborník příspěvků z mezinárodní konference v Brně obsahuje různá témata, která se týkají 

požární ochrany v multifunkčních shromažďovacích prostorech. Je možno zde najít některé 

aspekty zásahů jednotek požární ochrany, problematiku požárně bezpečnostních zařízení, 

pohled ochrany obyvatelstva na problematiku multifunkčních shromažďovacích prostor apod.  

 

SMEJKAL, V. a RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Praha : Grada 

Publishing, a.s., 2010. ISBN 978-80-274-3051-6. 

Třetí rošířené vydání knihy, která reflektuje poznatky v oblasti řízení rizik ve firmách. 

Pro účelý této práce výborně posloužila kapitola 4.2, ve které je podrobně popsán průběh 

analýzy rizik. 

 

JANÍČEK, M. Pyrotrechnická ochrana před terorismem. Vyškov : EDUCA Consulting, 

2002. ISBN 80-902089-6-7. 

V této publikaci je řešena problematika ochrany a eliminace teroristických útoků vedených 

za pomoci nástražných výbušných systémů, nebo pomoci zápalných prostředků. Kniha 

popisuje prostředky pro dočasné uložení nebo přípravu nástražného výbušného systému, 

prostředky pro detekci a vyhledávání výbušnin, prostředky pro zneškodňování nástražných 

výbušných systémů a jiné.  
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3 Vymezení základních pojmů 

V této diplomové práci bude použito mnoho pojmů z bezpečnostní terminologie. 

Pro pochopení tématu a obsahu práce považuji za důležité jejich objasnění. Mezi takové 

pojmy patří zejména:  

 

Obchodní centrum  

Definice pojmu multifunkční obchodní centrum (dále jen „OC“) je možno najít v několika 

publikacích týkajících se managementu podnikání, charakteristikou obchodních center 

a jiných.  Říct pouze o jedné z definic, že zrovna tato je ta jediná a správná přirozeně nejde. 

Ze všech možných definic proto vybírám takovou, který bude pro účely této práce 

nejadekvátnější. 

Podle International Council for Shopping Center1 (dále jen „ICSC“) je obecná definice 

evropských nákupních center následující: „nákupní centrum je soubor maloobchodních 

a jiných obchodních zařízení, který je plánován, postaven, vlastněn a řízen jako jeden celek 

s možností vlastního parkování a celková výměra činí minimálně 5000 m
2
.“ (21)  

 

Mimořádná událost 

Za mimořádnou událost je podle zákona o integrovaném záchranném systému považováno 

škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, 

které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných 

a likvidačních prací. (15) 

 

Nebezpečí (zdroj rizika) 

Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu schopná způsobit neočekávaný negativní jev - latentní 

vlastnost objektu. Jako objekty je třeba zahrnovat veškeré technické zařízení, látky 

a materiály, organizaci práce a jiné činnosti, které mohou ohrozit zdraví a životy lidí, způsobit 
                                                 
1 ICSC je mezinárodní obchodní asociace průmyslu obchodních center. Po celém světě má 60 000 členů. Jedná se o vlastníky 

center, developery, věřitele, investory, marketingové specialisty a ostatní profesionály stejně jako akademiky a veřejné 

činitele. (21) 
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materiální škody anebo poškodit životní prostředí. Je to vlastnost „vrozená“, projeví se však 

pouze tehdy, je-li člověk jejímu vlivu vystaven. (3) 

 

Riziko 

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému dojde během 

určité doby nebo za určitých okolností. Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V komplexním pojetí je riziko 

chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození zdraví, ztrátou života, ztrátou 

majetku atd.) a neurčitostí uvažované ztráty. (3) 

 

Analýza rizik 

K tomu, abychom dokázali riziko eliminovat na přijatelnou úroveň nebo jej v nejlepším 

případě úplně odstranit, slouží proces zvaný analýza rizik. Analýza rizik je obvykle chápána 

jako „proces, při němž definujeme hrozbu, pravděpodobnost její uskutečnění a dopadu 

této hrozby na aktivum.“ Zjednodušeně se tedy jedná o stanovení rizik a jejich závažností. 

(14)  

 

Výbuch (exploze) 

Náhlá oxidace nebo rozkladná reakce vyznačující se vzrůstem teploty, tlaku nebo vzrůstem 

obou těchto veličin.  

  

Dolní mez výbušnosti 

Minimální koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachu ve vzduchu, při které může dojít k 

výbuchu. 

 

Horní mez výbušnosti  

Maximální koncentrace hořlavých plynů, par nebo prachu ve vzduchu, při které může nastat 

výbuch.  
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4 Charakteristika multifunkčních obchodních center 

V dnešní době obchodní centra nejsou jen velké „obchoďáky“, kam lidé chodí uspokojit svou 

potřebu výhodného nakupování. Obchodní centra dnes nabízejí celou řadu společensko-

kulturních aktivit. Můžeme se zde setkat s různými druhy prostor: 

• velké prodejní plochy, 

• malé obchody, 

• stánkový prodej, 

• restaurace a jídelny, 

• fast foody (rychlá občerstvení), 

• sportovní prostory (bowlingové 

dráhy), 

• kina, 

• divadla, 

• kavárny, 

• kadeřnictví, 

• pobočky pošty, 

• parkoviště (i podzemní), 

• a další.

 

Kromě těchto výše uvedených prostor lze najít samozřejmě v OC i mnoho jiných míst, která 

jsou veřejnosti nepřístupná, jako jsou sklady, rozvodny, zázemí personálu, strojovny, velíny 

apod.  

Přesný výčet prostor a možností, která musejí nabízet OC, aby byla považována 

za multifunkční, nelze přesně určit, nicméně charakteristickým znakem je vyskytující se velký 

počet osob. Ve velkých OC2 se v jednu chvíli mohou vykytovat až desítky tisíc lidí. 

A to je přesně důvod, proč na bezpečnost OC musí být kladen velký důraz. V případě 

mimořádné události (dále jen „MU“) zde totiž hrozí nejen ztráta na majetku, ale především 

ztráta na životech nevinných občanů.  

Další podkapitoly naznačí rozvoj obchodních center v Evropě, základní požadavky na jejich 

bezpečnost a statistiku událostí, které si vyžádaly zásah jednotek hasičského záchranného 

sboru (dálen jen „HZS“). 

 

                                                 
2 Podle Mezinárodního standardu pro jednotlivé typy evropských nákupních center je za velké obchodní centrum 
považováno takové, které má plochu minimálně 40 000 m2. (21) 
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4.1 Vznik a vývoj obchodních center v USA 

První OC se začala vyskytovat začátkem 20. století ve Spojených státech amerických, 

kdy několik firem postavilo a dále pronajímalo své prodejny, které spojovala pěší ulice. 

Klasické OC v podobě, jak je známe dnes, se začala objevovat později, přesněji po 2. světové 

válce. Prvním z takových objektů, postavených na volném prostranství, bylo centrum  

Northgate v Seattlu. Mezi první tři prvotní centra patří také nákupní centrum Northland 

v Detroitu otevřené v roce 1954 a  Southdale v Edině otevřené v roce 1956. Plochy 

k pronajmutí činily na tu dobu neuvěřitelných 100 000 m2 a byly projektovány „otcem 

regionálních nákupních center“ Victorem Gruenem. (13) 

 

4.2 Obchodní centra v Evropě 

Do Evropy se obchodní centra oproti USA dostala o 10 let později. Za první historicky 

nejstarší obchodní centrum postavené v Evropě je považován Palais Royal, který se nachází 

nedaleko pařížského Louvru. Zajímavostí je, že součástí tohoto obchodního centra byly 

i hotely a lázně, což se v dnešní době málokdy vidí. (13) 

Největším nákupním centrem celé Evropy byl však až do začátku 90. let frankfurtské Main 

Taunus Zentrum. Pozadu ani nezůstávaly severské země, které však styl svých obchodních 

domů zakládaly na formě nezastřešených pěších ulic mezi objekty, které měly návaznost 

na stanice metra. (13) 

Centra, která se v průběhu těchto desítek let stavěla, měla klasickou podobu, jak je známe 

dnes. Byla dvoupodlažní a prostory centra byly vybaveny různými kulturními zařízeními 

tak, aby se nakupující cítili v objektu příjemně a svoji návštěvu centra nespojovali pouze 

s možností nákupu. Součástí samozřejmě byla přízemní parkoviště. Mezi zástupce takového 

centra uvádím pro názornost obchodní centrum City Sud postaveného ve Vídni. (13) 

 

4.3 Počet obchodních center v ČR 

Celkový počet OC na území ČR lze zjistit z průzkumu společnosti Incoma GfK Shopping 

Center & Hypermarket. Podle Cimlera a Zadražilové existovalo v roce 2005 na 200 

obchodních center, jejichž plocha přesahovala 5000 m2. Nutno podotknout, že do svého 
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průzkumu nezapočítávali starší obchodní domy a naopak zahrnovali i samostatně stojící 

hypermarkety. (4)   

Tabulka 1 dokazuje neustálý rozvoj obchodních center, kdy se za 5 let zvětšil počet center 

o celou polovinu. Od roku 2005 z 200 obchodních center na celkový počet 300 v roce 2010.  

   

Nákupní centra v ČR 

Typ Pronajímatelná plocha Počet 

velmi velká více než 80 000 m2 4 

velká 40 000 až 79 999 m2 9 

střední 20 000 až 39 999 m2 30 

malá 5 000 až 19 999 m2 170 

velké retail parky více než 20 000 m2 10 

střední retail parky 10 000 až 19 999 m2 23 

malé retail parky 5 000 až 9 999 m2 50 

oktetová centra více než 5 000 m2 2 

Tabulka 1:  Počet obchodních center v ČR v roce 2010 (18) 

 

4.4 Konstrukce 

Tato diplomová práce bude analyzovat rizika, která mohou být elementárním zdrojem 

výbuchu. Z tohoto pohledu je proto nutné se podívat blíže také na konstrukční řešení center. 

Tu popsal ve své studii, která zkoumá komplexní bezpečnost OC, Bariš. 

Domnívá se, že konstrukce je v drtivé většině případů stejná. „Jde zpravidla o železobetonový 

skelet (sloupy, stěny, vazníky, filigrány). Střešní konstrukce jsou řešeny převážně v kombinaci 

prefabrikace a monolitu. Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové, střecha je zpravidla 

nesena trapézovým plechem uloženým na prefabrikované vaznice podpírané monolitickými 

průvlaky, je zateplena a prosvětlena světlíky. Opláštění může být provedeno v mnoha variantách, 

většinou se však využívá montovaných obvodových plášťů z plechových sendvičových panelů, 

zčásti bývá prosklená“. (37) 
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4.5 Bezpečnostní prvky ochrany 

Každé obchodní centrum dnes disponuje řadou požárně bezpečnostních zařízení3 

(dále jen „PBZ“). Ve většině případů se jedná o hasicí přístroje, nouzová osvětlení, požární 

dveře, elektrickou požární signalizaci (dále jen „EPS“), stabilní hasicí zařízení 

(dále jen „SHZ“) a zařízení pro odvod tepla a kouře (dále jen „ZOTK“). Tři poslední 

zmiňovaná zařízení patří podle vyhlášky4 do skupiny tzv. vyhrazených požárně 

bezpečnostních zařízení. (34) 

 

4.5.1 Elektrická požární signalizace 

Multifunkční obchodní centra využívají pro včasnou detekci požáru, úspěšnou evakuaci osob 

a účinný protipožární zásah, stejně, jako většina prostor určených pro seskupování osob, EPS. 

Toto zařízení sestává ze třech základních částí 

• hlásiče požáru (ukázka tlačítkového hlásiče, který lze běžně spatřit v OC, lze vidět 

na obrázku), 

• ústředny EPS a 

• doplňující zařízení EPS. 

EPS dokáže vznikající požár zjistit, dokáže okamžitě vyhlásit požární poplach a jsou-li 

nainstalována i přídavná zařízení (viz níže) dokáže provést i další potřebná opatření. 

Mimo to dále EPS může  

• předávat informaci o vzniklém požáru na předem určená místa,  

• vydávat signály pro ovládání technologických zařízení (jejich odstavení z provozu) 

nebo 

• ovládat zařízení, která brání šíření vzniklého požáru. 

Pro to, aby byl tento provoz takového sytému spolehlivý a efektivní, musí být kladen důraz 

na jeho pečlivou údržbu, servis, provoz, ale především by měl být správně navržen, 

nainstalován a uveden v provoz. V opačném případě se může stát využívání 

EPS kontraproduktivním. (2) 

                                                 
3 Tato skutečnost je dána kodexem norem požární bezpečnosti staveb řady ČSN 738XX (především ČSN 
730802, ČSN 730804, ČSN 730845, ČSN 730835, ČSN 730831 atd.) 
4 §4 odst. (3) vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. (33) 
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4.5.2 Stabilní hasicí zařízení 

Stabilní hasicí zařízení je systém, který se (nejen) v prostorách OC využívá k ochraně 

prostoru a nosných konstrukcí. Je-li SHZ kvalitně nainstalováno, je schopno začít likvidovat 

vznikající požár již v jeho raném stadiu. Tím dokáže zabránit velkým škodám na majetku, 

ale především na zdraví a životech osob. SHZ je spuštěno autonomně signálem od EPS. 

Skládá se z ústředny SHZ, ovládacího zařízení, potrubních rozvodů a zdroje hasicího média. 

V multifunkčních obchodních centrech se využívají zejména vodní SHZ, která jako hasicí 

médium využívají vodu. Zástupem vodních SHZ jsou sprinklerová hasicí zařízení, jež jsou 

nejvyužívanějším a nejspolehlivějším druhem SHZ (viz obrázek 2). (2) 

 

4.5.3 Zařízení pro odvod tepla a kouře 

Hlavním úkolem ZOTK je odvod zplodin hoření a tepla pryč z objektu, čímž se dosáhne 

přívětivějších podmínek pro evakuaci osob, snížení tepleného namáhaní stavebních 

konstrukcí a jednotkám HZS je umožněn úspěšný zásah. Princip požárního odvětrání spočívá 

v usměrnění toku zplodin hoření a jejich odvedení požárními klapkami (popř. ventilátory) 

Obrázek 1: Tlačítkový hlásič (2 str. 16) 

Obrázek 2: Schéma sprinklerového stabilního zařízení (2 str. 30) 
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vně objektu při současném zajištění přítoku vzduchu do odvětrávané části objektu. 

Vezmeme – li v úvahu, že nejvíce ztrát na zdraví a životech osob při požárech nevzniká 

přímým působením žáru, ale právě zplodinami hoření a snížením obsahu kyslíku, je ZOTK 

považováno za aktivní protipožární zabezpečení budov.  

Obdobně jako u výše zmíněných vyhrazených PBZ platí, že pro efektivnost a spolehlivost 

je vyžadování odborné posouzení a instalace. (2) 

Mimo PBS však OC uplatňují i jiné bezpečnostní systémy. Za zmínku stojí uvést poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen „PZTS“) nebo v současné době stále oblíbenější 

speciální televizní systémy sledující pohyb osob uvnitř i vně objektu – tzv. CCTV systémy. 

Obsluhu těchto systémů a pravidelný dohled nad bezpečností v prostorách multifunkčních 

OC mají na starosti zejména soukromé bezpečnostní služby.  

 

4.5.4 Soukromé bezpečnostní služby 

Protože SBS nemají svůj samostatný zákon, jejich pravomoce v objektech klientů 

(obchodních centrech) vyplývají hlavně z obsahu uzavřených smluv a jsou určeny instrukcemi 

pro výkon dané služby. Tímto kontraktem jsou smluvní subjekt a jeho zaměstnanci 

na konkrétních stanovištích a úsecích nejen pověřeni a zmocněni k výkonu ochrany majetku, 

ale zároveň svým podpisem udělují souhlas s požadavky a způsoby tohoto zabezpečení. 

Činnost SBS je rozsáhlá a určená k zabezpečení spousty oblastí. Mezi ty nejdůležitější patří 

ochrana majetku, zboží, budov, ale také ochrana základních lidských práv, mezi které patří 

ochrana lidské důstojnosti, nedotknutelnost oprávněných práv a zájmů člověka, jejich 

neporušitelnost, dále realizace veřejného pořádku, zajištění rychlé evakuace nebo výkon 

nezbytných opatření proti nežádoucímu vniknutí.  

Jak lze tedy z výše uvedeného vyvodit, provozovatel (nebo majitel) konkrétní budovy 

nebo komplexu tzv. návštěvním řádem (popř. provozním řádem) zajišťuje 

bezpečnost tím, že dává návštěvníkům, klientům, pracovníkům a dalším osobám 

vyskytujících se v objektu určité instrukce a pokyny, jak se na daném místě chovat 

a jakého chování se naopak zdržet.  Tímto je eliminován vznik nežádoucích událostí a situací. 

Samotný dohled nad dodržováním těchto opatření pak spadá do povinností SBS. 

Chod multifunkčního obchodního centra může být někdy složitý. Je pro něj typická rozlehlost 

a jeho místnosti nejsou vždy dostupné všem osobám. Naopak je charakteristické, 
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že do mnohých z nich mají přístup jen omezené skupiny osob nebo pouze konkrétní 

jednotlivci.  Není však možné zajistit neustálou přítomnost těchto oprávněných osob v budově 

(například v nočních hodinách nebo jiných dobách a dnech, kdy je budova uzavřena) a právě 

v obdobné chvíli je nezbytné v případě potřeby, ať už z důvodu poruchy nebo jiné neobvyklé 

nebo potřebné situace, zajistit přístup do všech prostor. SBS je využívána 

také k těmto situacím, neboť vlastní klíče a přístupové kódy od všech místností. Dále vede 

potřebnou dokumentace a údaje o používání klíčů (propůjčování, vrácení, popřípadě 

kdo a kdy danou místnost navštívil). 

 

4.6 Statistika mimořádných událostí 

Pro představu o tom, jaké zkušenosti má HZS se zásahy v obchodních centrech vlivem 

mimořádné události, která by mohla být jakýmkoliv způsobem zdrojem výbuchu, jsem 

kontaktoval Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky 

(dále jen „GŘ-HZS ČR“). Na požádání mi byl poskytnut statistický soubor5, který čítá 

výjezdy HZS do míst OC za účelem některých MU. Vzhledem k velké četnosti výjezdů 

je zpracováno pouze období od roku 2006 do roku 2010.  

Mezi nejčastější MU vzniklé v OC patří zejména požáry, technické havárie, živelné pohromy, 

úniky nebezpečných látek, technická pomoc, ale také třeba plané poplachy. Je třeba vzít 

na vědomí, že poskytnutý soubor zahrnuje pouze ty MU, které vznikly v takových typech 

center, jak jsou definovány výše. Celkový počet MU v jednotlivých letech je zobrazen 

na obrázku 3. 

                                                 
5 Soubor je přiložen na CD-ROMu (41) 

Obrázek 3: Celkový počet mimořádných událostí v obchodních centrech za období 2006-2010 
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Na obrázku 4 lze pozorovat více či méně stagnující počet požárů, což lze z hlediska 

bezpečnosti i přes každoroční nárůst center vnímat jako negativní stav. Mezi tyto požáry patří 

požáry všeho druhu, od požárů rozvodních skříní přes požáry elektroinstalace a částí 

OC jako jsou např. podhledy až po požáry odpadkových košů. Podrobnější informace 

o požárech v odvětví „obchod“ by poskytla Statistická ročenka HZS, kterou GŘ-HZS ČR 

vydává pravidelně každý rok, tyto informace však pro účely práce nepovažuji za relevantní. 

 

Pojem živelné katastrofy v sobě zahrnuje MU jako povodeň, větrná smršť, převažující sníh 

a námraza. Vývoj počtu těchto událostí je patrný z obrázku 5.   

 

Obrázek 4: Počet požárů v obchodních centrech za období 2006-2010 

Obrázek 5: Počet živelných katastrof v obchodních centrech za období 2006-2010 
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Mezi nejfrekventovanější situace, kdy si OC vyžádala zásah HZS, patří různé technické 

závady, jako jsou ucpání kanalizace, elektrický zkrat, zátopy útrobních prostor center, prasklé 

odpadní potrubí, signalizace od elektrické požární signalizace, odstranění nebezpečného 

materiálu, ale i výbuch. Počet výjezdů jednotek HZS znázorňuje obrázek 6. 

 

Úniky nebezpečných látek patří mezi nerizikovější faktory, díky kterým může následně dojít 

k větší MU, než k samotnému úniku. Tím mám na mysli především k požáru, k intoxikaci 

a v neposlední řadě také k výbuchu. Jak dokazuje obrázek 7, není takovýchto případů 

ani vzhledem k velkému počtu OC6  mnoho. 

 

Nejčastěji vyjížděli jednotky HZS k planým poplachům (obrázek 8). V drtivé většině případů 

se jednalo o planý poplach z hlásičů EPS.  

 
                                                 
6 K roku 2010 bylo evidováno 300 obchodních center (18) 

Obrázek 6: Počet technických závad v obchodních centrech za období 2006-2010 

Obrázek 7: Počet úniků nebezpečných látek v obchodních centrech za období 2006-2010 
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Další statistikou, která stojí za to být zmíněna, je počet usmrcených osob v rámci těchto MU. 

Tato statistika je relativně „pozitivní“, protože při celkovém počtu 111 požárů nebyl usmrcen 

ani jeden člověk, taktéž nula obětí mají na svědomí i zbylé výše uvedené události včetně 

různých typů technických závad. S výjimkou jediné. Za posledních 5 let členové HZS 

vyjížděli k zásahu do OC kvůli výbuchu (mám na mysli výbuch, který nastal, ne který hrozil) 

pouze jedinkrát7. Bohužel, tento výbuch měl za následek jednu usmrcenou osobu, čtyři 

zraněné a čtyřicet evakuovaných.  

Hrozící výbuch je nepochybně také podnětem pro stupeň nejvyšší pohotovosti. Nástražný 

výbušný systém (dále jen „NVS“) byl v OC umístěn za jakýmkoliv účelem každý rok 

minimálně pět krát (viz obrázek 9). Vzhledem k tomu, jak málo stačí jedinci, aby aktivoval 

pohotovost IZS, lze předpokládat, že už tak neklesající počet těchto událostí klesat nebude. 

Nebezpečí vzniku výbuchu (nejen) v prostorách multifunkčních obchodních center 

je především v době jeho trvání. Exploze nastává totiž ihned (řádově několik milisekund) 

po iniciaci zdrojem a únik před teplenými a tlakovými účinky výbuchu je nemožný, 

                                                 
7 Výbuch granátu v OC Prior v Krnově (21) a (41) 

Obrázek 8: Počet planých poplachů v obchodních centrech za období 2006-2010 

Obrázek 9: Počet umístění NVS v obchodních centrech za období 2006-2010 
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neboť šíření výbuchu dosahuje mnohdy i nadzvukové rychlosti8. V drtivé většině případů 

nastává okamžitá smrt. Další kapitola bude proto věnována výbuchu. Mimo jiné nastíní, 

jak výbuch probíhá, jaké jsou příčiny vzniku zdrojů iniciace nebo jakým způsobem 

lze možnost výbuchu ovlivnit. 

  

                                                 
8 Tzv. detonace. (5 str. 2)  
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5 Obecně o výbuchu 

J. Damec charakterizuje výbuch jako „negativní nežádoucí jev, který svými zejména tlakovými 

účinky boří stavební konstrukce, narušuje hranice mezi požárními úseky, demoluje větrací 

systém, výrobní zařízení, stroje a vše ostatní, co je v jeho dosahu.“ (5) Včetně lidského života.  

Aby mohl výbuch nastat, musí být splněny tři základní podmínky (viz obrázek 10). Musí být 

k dispozici prostor, ve kterém se bude vyskytovat potřebná koncentrace hořlavé látky 

(palivo), oxidační prostředek (kyslík) a silný iniciační zdroj (zdroj iniciace).  

Dosáhne-li koncentrace hořlavé látky ve vzduchu dolní meze výbušnosti a je-li iniciační zdroj 

dostatečně silný, může dojít k explozi. 

 

V praxi se jako palivo nejčastěji vyskytuje hořlavý plyn, pára nebo mlha hořlavé kapaliny.  

Je-li výbušná směs iniciována, dojde k exotermické reakci9. Vlivem této reakce se bude 

vyvíjet větší množství tepla než tepla odváděného. Dojde-li k výbuchu v uzavřeném prostoru, 

působením narůstající teploty dojde také k navýšení tlaku. Průběh tlaku v závislosti na čase 

(výbuchová křivka) je zaznamenán na obrázku 11. 

 

                                                 
9 Reakce, při níž se uvolňuje velké množství energie (tepla). Jako příklad exotermní reakce lze uvést hoření. 

Obrázek 10: Výbuchový trojúhelník 
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A … bod, ve kterém vzniká iniciace 

B … bod, ze kterého dochází k nárůstu výbuchového tlaku 

C … inflexní bod křivky (narůstání výbuchového tlaku je v tomto bodě nejvyšší) 

D … maximum křivky, maximální výbuchový tlak 

 

Po iniciaci v bodě A dochází k časové prodlevě ti, výb, někdy nazývaná také jako přípravná 

doba výbušné směsi k hoření. Od bodu B dochází ke zvyšování teploty, čili zvyšování tlaku 

až do svého maxima – bodu C. Protože reakční složky hoření mají omezenou kapacitu, dojde 

k jejich úbytku a tlak začne nepatrně klesat. V bodě D je rychlost narůstání výbuchového 

tlaku nulová a vlivem snižování teploty dochází i k poklesu tlaku. (5) 

 

5.1 Jak vzniká výbuch 

Únikem hořlavého prachu, hořlavé mlhy (páry) nebo hořlavého plynu do prostředí vznikne 

výbušná atmosféra. To samo o sobě ještě nemusí znamenat výbuch. Výbuch nastane 

v momentě, kdy koncentrace paliva dosáhne dolní meze výbušnosti, nepřekročí mez horní 

a zároveň bude přítomen aktivní zdroj iniciace. Hořlavá směs se začne roztahovat do celého 

svého objemu a nastane výbuch. (1) 

Obrázek 11: Výbuchová křivka (5 str. 7) 
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Dolní a horní mez představují rozsah výbušnosti. Má-li prostředí nedostatek hořlavé látky 

ve  směsi s oxidačním prostředím, jeho koncentrace bude pod úrovní dolní meze. Dolní mez 

závisí na množství hořlavé látky (paliva). Naopak horní mez závisí na množství kyslíku 

v oxidačním prostředí. Je-li koncentrace paliva příliš vysoká, není v atmosférickém prostředí 

dostatek kyslíku na to, aby nastal výbuch. (35 str. 8) 

Z toho vyplývá, že nejnebezpečnější jsou substance, jejichž meze výbušnosti 

jsou nejrozsáhlejší. Příklady některých mezí výbušnosti jsou vypsány níže v tabulce 2. 

 

Vznětlivá substance Dolní mez výbušnosti Horní mez výbušnosti 

zemní plyn 5 % 13 % 

propan 1,5 % 9,5 % 

acetylen 2,5 % 9,5 % 

aceton 1,6 % 15,3 % 

amoniak 15,5 % 31,0 % 

metan 5,0 % 15,0 % 

oxid uhelnatý 12,5 % 75,0 % 

benzin 1,1 % 6,0 % 

sirovodík 4,3 % 45,5 % 

Tabulka 2: Meze výbušností vybraných látek (26) 

 

5.2 Zdroje výbuchu 

Oproti možným příčinám vzniku iniciačního zdroje, kterých je neomezené množství, 

je samotných zdrojů iniciace relativně málo. (22)  

Mezi klasické iniciační zdroje podle (5), (1) a (27) patří: 

• horké povrchy, 

• plameny a horké plyny, 

• mechanické jiskry (náraz, tření, vniknutí nežádoucích materiálů do zařízení), 

• elektrická zařízení, 

• vyrovnávací proudy a katodické protikorozní ochrany, 

• statická elektřina, 

• úder blesku, 
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• vysokofrekvenční elektromagnetické pole v rozsahu frekvence 10 kHz až 300 GHz, 

• elektromagnetické záření v rozsahu frekvencí 300 GHz až 300 THz, 

• ionizující záření, 

• ultrazvuk, 

• adiabatická komprese, rázové vlny a proudící plyny, 

• chemické reakce. 

 

Z výše zmíněných iniciačních zdrojů bych zdůraznil především kontakt s horkým povrchem, 

který může mít za následek vznícení prachu (prašnost na pile). Pro prevenci výbuchu je také 

dobré vědět, že čím vyšší bude teplota a obsah plochy, tím bude účinnost iniciace vyšší. 

Dalším důležitým zdrojem jsou plameny a horké plyny, které jsou považovány za jedny 

z nejúčinnějších zdrojů iniciace.  

Mimo tyto (a vůbec všechny) iniciační zdroje je zde i jeden zdroj latentní. Na první pohled 

možná podružný, leč v oblasti bezpečnosti (nejen obchodních center) velmi důležitý. 

Tím je samotný člověk. Ten totiž z různých důvodů ohrožuje činnost obchodních center 

použitím NVS. Vzhledem k tomu, že použití NVS je v OC realitně časté (viz statistiky výše), 

další podkapitola bude věnována právě nástražnému výbušnému systému.  

 

5.3 Nástražný výbušný systém 

(39) 

Pod pojmem nástražný výbušný systém je možno si představit systém, který je tvořen 

výbušným předmětem, hořlavinou nebo výbušninou a prvky iniciace kombinovanými 

s nebezpečnou nástrahou. Takto vyrobený systém je schopen za určitých podmínek vyvolat 

výbuch. Pro latentnost a znesnadnění identifikace NVS je zpravidla ukrytý v obalu, 

který jej „drží pohromadě“ nebo zefektivňuje jeho účinek. 

 

5.3.1 Účel nástražného výbušného systému 

Výrobci vynakládají úsilí do sestavení NVS z důvodů jeho účinnosti. Mezi hlavní účinky 

patří: 

• pohrozit bez vzniku větších škod a ukázat, že můžu a umím pracovat s NVS, 
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• vydírat, 

• způsobit materiální škodu, 

• zranit, 

• zabít. 

V souvislosti s bezpečnosti multifunkčních obchodních center lze uvést uložení NVS 

v obchodech IKEA. „V květnu byly nastraženy výbušniny nebo tam kvůli podezřelým balíčkům 

zasahovali pyrotechnici, ve třech obchodech IKEA ležících v Belgii, Nizozemsku a ve Francii. 

Nálože či podezřelé balíčky explodovaly nebo byly objeveny v obchodech v belgickém Gentu, 

nizozemském Eindhovenu a ve francouzském městě Lomme. Pachatelé při útocích použili 

mechanické budíky, které ukryli do kartonů od mléka. V červnu explodovala nálož v oddělení 

kuchyňského nábytku IKEA v Drážďanech. Výbuch lehce zranil dva lidi.“ (25) 

 

5.3.2 Konstrukce nástražného výbušného systému 

Pyrotechnici se během své praxe sekávají s různými typy konstrukcí, od těch nejjednodušších 

až po sofistikované a jen stěží odstranitelné, zneškodnitelné anebo odhalitelné. Vzhledem 

k neustálému vývoji ve světě elektrotechniky a masivní dostupnosti internetu pyrotechnici 

předpokládají zlepšování už tak dobré kvality NVS. 

Základními konstrukčními prvky každého NVS však vždy jsou 

• obal, 

• výbušná látka a 

• iniciační a nástražný systém. 

 

Obal 

Tvoří z jednotlivých částí NVS jednotný celek a většinou maskuje jeho prvotní účel. NVS 

má potom často vzhled balíků, mobilních telefonů, dopisních obálek, zavazadel – kufříků, 

anebo předmětů, které se ve vytypovaném prostředí běžně vyskytují – hraček, hasící přístrojů, 

počítačů, atd. V extrémních případech se pro lepší účinek do obalu přidávají fragmenty typu 

šroubků, kuliček, hřebů, střepin apod. 
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Výbušná látka 

Výbušná látka bývá umístěna v těsné blízkosti iniciačního zdroje a je považována za koncový 

stupeň. Pro pachatele má dvakrát kladnou funkci. Jednak po iniciaci výbušnina začne na okolí 

působit svými destruktivními účinky. A za druhé, vlivem této destrukce dochází rovněž 

ke zničení drtivé většiny stop, dle kterých by bylo možné pachatele vysledovat.  

Výbušnou látkou může být: 

• trhavina – standardní vojenská, průmyslová, nebo podomácku vyráběná, 

• třaskavina – standardní, nebo podomácku vyrobená, 

• střelivina, 

• pyrotechnická slož – standardní vojenská laborovaná v imitačních výrobcích, 

veřejně prodávaná jako zábavná pyrotechnika, nebo vyrobena podomácku, 

• hořlavina, 

• výbušné plyny – propan butan, acetylén, apod. 

 

Iniciační a nástražný systém 

Jednoduše se dá říct, že iniciační systém uvádí celý NVS do činnosti, jinak řečeno způsobuje 

výbuch! Ten nastává v pachatelem stanoveném časovém okamžiku nebo při neoprávněné 

manipulaci. Součástí iniciačního sytému je iniciátor – koncový prvek, který způsobuje 

detonační vlnu. Pod pojmem iniciátor si lze představit – rozbušku, vlákna žárovky, palník atd. 

Výbuch může být nežádoucím jevem v různých průmyslových podnicích, výrobnách, 

pracovištích, dolech a významných budovách. Pro jeho úplné potlačení a předcházení vzniku 

je zapotřebí důkladně zjistit zdroje rizika, která by mohla ve výbuch vyústit. Je nutno provést 

důkladnou analýzu rizik objektu. Co to analýza je, jaký je její účel a jak se provádí je popsáno 

v následující kapitole.  
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6 Teorie analýzy rizik 

Bezpečnost, jinými slovy pocit bezpečí, patří mezi základní lidské potřeby. Lidské chování 

ovlivňují přímo či nepřímo tzv. potřeby nižšího řádu Maslowovy pyramidy potřeb 

(viz obrázek 12). Mezi nejzákladnější potřeby patří pocity jako hlad nebo žízeň. Hned za nimi 

je motivace člověka žít v bezpečném a stabilním prostředí.  

To je jen jeden z důvodů, proč musíme věnovat bezpečnosti dostatečně velkou pozornost 

a veškerá rizika, která nám hrozí, se pokusit eliminovat. Vyhledat veškerá hrozící rizika 

ale není snadný úkol, k takovýmto účelům se využívá postup zvaný analýza rizik. 

 

6.1 Obecně o analýze rizik 

Analýza rizik je proces, který tvoří podklad pro budoucí rozhodnutí otázky ochrany aktiv. 

Nejedná se pouze jeden ustálený postup, ale v praxi se v dnešní době používají různé druhy 

metod (viz kapitola 6.4). Výběr vhodné metody záleží na několika faktorech. Nejdůležitější 

je zhodnotit klady a zápory dané metody, zda je pro hodnocení rizik přijatelná a jestli bude 

výsledek efektivní. Dalším faktorem je zhodnocení vstupních dat, která by měla 

mít vypovídající hodnotu z hlediska rizik a do dané metody by měla být aplikovatelná. (40)  

K tomu, aby výsledky analýzy rizik (dále jen „analýza“) byly jasné a srozumitelné, vyžaduje 

se po zpracovateli systematický postup, při kterém bude využívat co nejvíce dostupných 

informací o systému, pro který analýzu zpracovává. Nelze jasně vydat metodický pokyn, 

jak má analýza vypadat. Rozmanitost technologií a budov, různé lokalizace, rozdílná 

Obrázek 12: Maslowova pyramida potřeb (40) 
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konstrukční řešení, účely a jiné faktory jsou fakta, díky kterým nastávají specifické situace, 

na které je třeba nahlížet a analyzovat je zcela individuálně.  

Pro efektivní zpracování analýzy je zapotřebí znát veškeré údaje o objektu10, legislativní 

základ, metody analýz a ostatní bezpečnostně důležité informace, díky kterým bude možno 

brát v potaz všechny významné aspekty, které přispívají k bezpečnosti daného objektu.  

Smyslem analýzy je poukázat na ta rizika, která mohou způsobit negativní stav. To znamená, 

že se může provádět při jakýchkoliv změnách v objektu, např.: přístavba, personální změny, 

organizační změny, zařazení nového stroje do objektu, změna pracovních předpisů atd. 

Je zapotřebí si uvědomit, že riziko ve většině případů neexistuje samostatně, ale jedná 

se o kombinace více rizik. Úkolem zpracovatele analýzy je komplexně pospat konkrétní 

kořenovou příčinu, díky které riziko hrozí. To je hlavní cíl. Podle cíle je stanovena hloubka 

analýzy, a také požadavky na databázi vstupních údajů. Po přezkoumání dřívějších MU 

v objektu, množství dostupných informací, účelu hodnocení rizika a kladů a záporů 

jednotlivých metod analýz si zpracovatel vybere nejvhodnější metodu. Na zpracování analýzy 

by se rovněž měli podílet pracovníci zařízení, kteří zázemí objektu znají nejlépe. Při analýze 

musí být identifikovány a analyzovány všechny zdroje rizik. (12) V každé organizaci, objektu 

existuje několik desítek rizik. Snaha o odstranění veškerých potenciálních rizik by však 

znamenala pro společnost neuvěřitelné vysoké finanční náklady. Proto je dobré na konci 

analýzy určit tzv. zbytková rizika11. (14) 

 

6.2 Rozdělení analýzy rizik 

Metody analýzy rizik lze rozdělit do dvou velkých skupin – metody kvalitativní 

a kvantitativní. Třetí skupinou mohou tvořit i metody semikvantitativní., které však nebudu 

v rámci této práce používat, proto nebudou ani dále rozebírána.  

Výše uvedené dělení je dáno především způsobem, jak dané metody vyjadřují veličiny, 

které analýza dále zpracovává.  

 

                                                 
10 Tento pojem budu používat v této práci i dále. Vyjadřuje výrobní technologie, významné budovy – obchodní 
centra, skládky a jiná zařízení, na které se dá analýza rizik aplikovat.  
11 Riziko, jež je eliminováno na úroveň, kterou jsme schopni akceptovat. 
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6.2.1 Kvalitativní metody 

Tyto metody jsou využívány hlavně pro svou schopnost vyjádřit pravděpodobnost rizika 

nebo zhodnotit riziko v určitém rozsahu. Jejich aplikace je velice subjektivní, 

proto se považují za metody jednoduché a rychlé. Využívají se především v případech, 

kdy zpracovatel nemá velký výchozí soubor dat nebo pro ujasnění postupů jiné detailní 

analýzy, které spadají to kvantitních metod. 

 

6.2.2 Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody jsou oproti metodám kvalitativním přesnější. Jsou založeny 

na matematickém výpočtu rizika a jeho nebezpečí vyjadřují číslem. Vyžadují systematický 

postup a jako daň své efektivnosti si vybírají více času a úsilí, nicméně se jedná o nejhlubší 

analýzy, které jsme schopni aplikovat. Hlavní nevýhodou, kromě času stráveného analýzou, 

je také „vysoce formalizovaný přístup, jenž může vést k jeho vysoké zranitelnosti, 

a to z důvodu zahlcení hodnotitele značným objemem formálně strukturovaných dat. “ (14)  

Kvantitativní metody se obvykle skládají z identifikace možných událostí, popis scénářů 

událostí, odhad pravděpodobnosti, výpočet následků a určení tzv. míry rizika, které můžeme 

chápat jako individuální společenské riziko. 

 

6.3 Obecný postup  

Obecný postup hodnocení rizik, potažmo analýzy rizik, je zahájen identifikací 

charakteristických nebezpečí a ohrožení při použití vhodných metod k identifikaci 

příznačných zdrojů nebezpečí. Následuje výběr vhodné metody s ohledem na procesní přístup 

a určení hranice akceptovatelnosti s ohledem na fakt, jak jsou jednotlivá rizika vzájemně 

závislá. Vzhledem ke zdrojům nebezpečí se stanoví odpovídající scénáře. V dalším kroku 

analýzy se stanoví pravděpodobnosti těchto scénářů s ohledem na synergičnost. Následuje 

odhad rizika. (40) 

Rizika, která jsou z bezpečnostního hlediska nepřijatelná je nutnost snižovat na takovou 

úroveň, kdy budou akceptovatelná a zároveň výdaje na snížení rizika nebudou neúměrná vůči 

chráněnému aktivu12. (40) 

                                                 
12 Toto pravidlo rovněž je známo pod pojmem ALARA 
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V této práci se budu zabývat riziky, které by mohly vést k výbuchu v OC, z tohoto důvodu 

považuji za aktivum zejména lidské zdraví a život. 

Jak je patrné z obrázku 13, proces analýzy rizik lze rozdělit do 4 fází. 

 

6.3.1 Identifikace zdrojů nebezpečí 

Identifikovat zdroj rizika patří mezi prvotní kroky, které je potřeba realizovat důkladně. 

Jakýkoliv opomenutý zdroj rizika nemůže být dále analyzován. Pro zjištění všech rizik 

se musí využít veškeré hmotné či nehmotné materiály od detailní znalosti objektu 

až po zkušenosti hodnotitele.  

 

6.3.2 Výběr scénářů 

Jsou-li zdroje nebezpečí odhaleny, je možno na jejich základě sestavit pravděpodobné scénáře 

(nehodové události). V této fázi analýzy není podstatné, na kolik je scénář závažný, 

ale že může nastat. Neméně důležitou součásti je zjištění příčin. Deterministický přístup 

zakládá svou teorii na faktu, že čím více víme o příčinách, tím více víme o následcích.  

 

Obrázek 13: Proces analýzy rizik (3) 



26 

6.3.3 Odhad rizik 

Problémem u odhadu rizika je jeho závislost na subjektivním pocitu hodnotitele. 

Každý člověk je individuální a riziko může vnímat rozdílným způsobem. Proto je vhodné, aby 

osoba, která provádí analýzu, byla co nejlépe obeznámena o lokalitě a funkci objektu, 

minulých MU apod. 

 

6.3.4 Zhodnocení rizik 

Neplatí, že jev, který nenastal, nemůže nastat. Z tohoto důvodu ani nelze určit, zda jev, 

který je zkoumán, nastane. Nicméně je na něj nutno nahlížet jako na potenciální nebezpečí 

a určit jeho riziko, resp. jeho pravděpodobnost výskytu a míry zranitelnosti aktiva. 

 

6.4 Metody analýzy rizik 

Existuje několik desítek metod a popisovat zde každou zvlášť by vydalo na samostatnou 

diplomovou práci, pokusím se tedy alespoň zmínit ty metody, které se v praxi využívají 

nejčastěji a obzvláště ty, které jsou použity v této práci (viz tabulka 3). Z toho také usuzuji, 

že se jedná o metody nejefektivnější. 

Český název metody Anglický název metody Zkratka 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Revize bezpečnosti Safety Rewiev SR 

Kontrolní seznam Check List CL 

Analýza „Co se stane, když…“ What – If Analysis WI 

„Co se stane, když…“ / kontrolní seznam What - If / Checklist Analysis WI / CL 

Analýza nebezpečnosti a provozovatelnosti Hazard and Operability Analysis HAZOP 

Analýza příčin a následků poruch Failure Mode and Effect Analysis FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause – Consequence Analysis CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reability Analysis HRA 

Analýza souvztažností Correlation Analysis CA 

Ishikawův diagram Ishikawa diagram ID 

Tabulka 3: Vybrané metody analýzy rizik 
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6.4.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram (diagram příčin a následků) slouží pro nalezení všech možných příčin 

koncové události - následku. Podle svého tvaru je také někdy nazýván „Diagram rybí kosti“. 

Metoda je založená na brainstormingu13, jehož úkolem je nalezení veškerých 

pravděpodobných příčin. Tato metoda se tedy neobejde bez týmové práce. 

V rámci mé práce jsem Ishikawův diagram tvořil s pomocí bezpečnostních pracovníků 

obchodních center. 

Princip Ishikawova diagramu je založen na primární myšlence, že jakýkoliv následek musí 

být způsoben příčinou. Určit ale konkrétně, o kterou příčinu se jedná, není snadný úkol. 

Proto je volena koncová událost (následek) a na jednotlivé větve Ishikawova diagramu 

jsou pro přehlednost vypsané možné příčiny. Diagram neurčí, o kterou příčinu se jedná, pouze 

charakterizuje veškerý výčet možností, který může sloužit jako výchozí zdroj příčin 

pro důkladnější analýzu. (24) 

 

6.4.2 Metoda „What – if“ 

Metoda What – If je další z metod založená na brainstormingu. Tentokrát se zkušený tým 

odborníků snaží systematicky odpovědět na otázku „Co se stane, když…“. V praxi metoda 

vypadá tak, že se sejde kvalifikovaný pracovní tým, a kdokoliv z účastněných může položit 

otázku „Co se stane, když…“. Ostatní poté hledají odpověď na otázku, popisují různé scénáře, 

odhadují následky a navrhují opatření. Veškerý proces záleží na zkušenosti jednotlivců, 

proto se doporučuje vytvoření takového týmu, který bude schopen aktivně a efektivně 

přistupovat k zadanému problému. (7) 

Je vhodné se na tuto analýzu připravit. Příprava spočívá především ve shromažďování všech 

informací, které jsou k dispozici, včetně fyzické prohlídky objektu. Metoda je sice časově 

nenáročná, nicméně její nesystematičnost je zdrojem její obecnosti. (12)  

Podrobnější analýzu poskytují metody jiné. V této práci jsou použity analýza souvztažnosti 

a metoda FMEA.  

 

                                                 
13 Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma (17) 
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6.4.3 Analýza souvztažností 

Analýza souvztažností patří do skupiny kvantitativních metod. Cílem této analýzy je zjištění 

vazeb mezi riziky a její použití je vhodné pro posuzování celých objektů. Základním 

a prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. V mém případě budu vycházet 

z Ishikawova diagramu. Následuje hodnocení jednotlivých rizik a hodnocení vazeb mezi nimi. 

Tato část analýzy je klíčová. Je třeba ji provést zodpovědně a věnovat jí maximální pozornost. 

Výstupem analýzy je graf rozdělený na čtyři kvadranty, ze kterého je patrné, které vazby mezi 

riziky jsou nezávažnější. (16) 

 

6.4.4 Metoda FMEA 

Metoda FMEA je systematická, kvalitativní analýza sloužící k identifikaci poruch systémů, 

jejich příčin a následků.  V současnosti patří metoda FMEA k nejpoužívanějším metodám 

je využívána v řadě oborů – od prevence závažných havárií přes různé technické systémy 

až po analýzu procesů a software. Metoda je relativně jednoduchá, vyžaduje ale velikou 

zkušenost zpracovatele. V nejideálnějším případě metodu zpracovávají odborníci z různých 

druhů oborů, kteří jednotlivým dílčím etapám problému (příčinám, projevům) rozumí. Pokud 

je FMEA zpracovávána pouze jednou osobou, je zde veliký předpoklad, že osoba nevezme 

v úvahu veškeré možné druhy nebezpečí a rizik a jejich příčiny. 

Výsledkem FMEA je číselná hodnota rizika následku, kterou představuje jí odpovídající 

příčina. V této souvislosti je vhodné zmínit Paretův princip (Paretovu analýzu). 

 

6.4.5 Paretův princip 

Italský ekonom Wilfredo Pareto v 19. století zjistil zajímavý fakt, že 80% veškerého majetku 

v Itálii je vlastněno pouze 20% lidmi. Tato skutečnost dala základ dnešnímu pravidlu, které 

je známo jako „pravidlo 80/20“. (12) V analýze rizik je toto pravidlo využíváno v nemalé 

míře především pro svou schopnost zachování principu ALARA. 
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Pro názornost uvádím některé příklady Paretova pravidla: 

• 80% všech zmetků je způsobeno 20% výrobních chyb, 

• 80% výkonu práce je vykonáno 20% pracovníky, 

• 80% následků MU je způsobenu 20% těchto MU, 

• 80% následků MU je odstraněno 20% použitých sil a prostředků. 

Důvod, proč tuto analýzu zmiňuji, je ten, jak jsem uvedl na začátku této kapitoly, že se nelze 

z ekonomických důvodů zabývat všemi riziky, které objektu hrozí.  

Po aplikaci paretova principu analogicky na tuto diplomovou práci lze odvodit, že 80% všech 

následků je způsobeno 20% riziky.  Z tohoto důvodu budu tuto analýzu aplikovat na metodu 

FMEA a výstupem budou pouze ta rizika, která budou z tohoto hlediska potenciálně 

nejnebezpečnější. 
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7 Aktuální rizika v OC 

Osobně jsem navštívil deset obchodních center za účelem zjištění bezpečnostního stavu. 

Po konzultacích s bezpečnostními pracovníky, řadovými zaměstnanci i manažery obchodních 

center jsem došel k závěru, že za provozního stavu jsou rizika výbuchu nepatrná.  

 

7.1 Rizika za běžného provozu  

Mezi zástupce klasických rizik patří: 

• Technická závada  

Technické závady patří mezi typické nežádoucí jevy, které se vykytují ve všech 

odvětvích provozních či výrobních objektech. Za technické závady vyskytující 

se v OC jsou považovány ucpání přívodu/odvodu vzduchu, elektrický zkrat, nefunkční 

ventil, konstrukční závada, vada materiálu, koroze, nedodržení technologické kázně 

při výstavbě a opravě atd. 

Příkladem může být výbuch ve strojovně OC; vlivem technické poruchy došlo 

k destrukci olejového potrubí u výrobníku studené vody ke klimatizaci . 

• Skladování barev, laků 

Pro skladování těchto hořlavých materiálů používají OC sklady, které jsou ve většině 

případů opatřeny protipožárními dveřmi, hasicími přístroji a systémem odvětrávání. 

(Velké riziko hrozí při nedodržování bezpečnostních opatření – zahozený nedopalek, 

kouření, při překročení limitního množství skladování.) 

• Tlakové láhve 

Tlakové láhve jsou považovány také za nebezpečný potenciál, a to vzhledem ke svému 

vysoce hořlavému obsahu, který je pod stálým tlakem. 

• Prašnost na pile (v obchodním domě OBI, Hornbach) 

V obchodních domech OBI a Hornbach jsou používány pro zpracování materiálu 

(dřeva) zákazníkovi pily. Při nedostatečném úklidu či nefunkčním odsávání 

(v Hornbach) může dojít ke vzniku nebezpečné koncentrace pilin a v extrémních 

případech i k výbuchu. 

• Zábavná pyrotechnika 

Zábavná pyrotechnika se skladuje v prodejnách OC zhruba od listopadu do konce 

prosince, prozatím všechny OC považuji pyrotechniku za velice nebezpečnou 
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a za běžného provozu jako nerizikovější faktor, v této době mají zvýšená bezpečnostní 

opatření. 

• Terorismus a použití NVS 

V České republice nemají OC s terorismem žádné zkušenosti, ale vzhledem k tomu, 

že Česká republika je členem Evropské unie a podepsala Severoatlantickou smlouvu, 

není toto riziko vůbec vyloučeno.  

Oproti klasickému terorismu je však uložení NVS v OC relativně časté (viz kapitola 

4.6).  

• Zaparkovaná auta v podzemních garážích 

Určitým zdrojem výbuchu jsou samozřejmě i dopravní prostředky, kterých se v okolí 

OC vyskytují desítky, výjimkou nejsou ani stovky. Velká obchodní centra disponují 

pro zákazníky podzemními garážemi, kde v případě nehody je riziko výbuchu 

zvýšené. 

 

7.2 Rizika při stavebních pracích 

Mnohem větší rizika výbuchu však hrozí za stavu, kdy se obchodní centra rekonstruují, 

opravují, staví se další části apod. Obecně je známo, že havárie a MU se stávají většinou 

při údržbě, manipulací s látkou a různých pracích, které se za běžného stavu v místech 

OC nevyskytují. V takovém případě jsou na místě pracoviště stroje, technika a další prvky, 

které mohou výbuch způsobit. Rizika při výstavbě nebo opravě OC jsou běžná jako u jiných 

pozemních staveb, jedná se především o: 

• Svařování 

Svařování je nebezpečný proces, při kterém hrozí rizika úrazu elektrickým proudem, 

popálení, vzniku nebezpečné koncentraci a jiné. Z hlediska ochrany před výbuchem 

musí být dodržována základní bezpečností opatření, aby nedošlo k explozi plynů. 

• Řezání materiálu 

Riziko, při němž mohou vznikat jiskry, a tím může dojít k založení požáru. 

• Riziko požáru 

Toto riziko souvisí přímo či nepřímo s výše uvedenými riziky. Je považováni za jedno 

z největších vážně hrozících rizik.  

• Zvýšené riziko nedodržení bezpečnostních předpisů  

Každý pracovník, který provádí výstavbové nebo opravné práce je poučen 

o bezpečnosti na staveništi, nicméně riziko porušení předpisů nelze vyloučit. 
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• Únik pohonných hmot 

Na místě prací bývá často využívána těžká technika a stroje, které pro svůj provoz 

využívají pohonné hmoty. Jejich únik je zdrojem pro důvodné obavy z výbuchu. 

• Havárie 

Největší pravděpodobnost výbuchu nastává v případě nějaké poruchy a nutnosti oprav. 

Jako příklad havárie uvádím tento: při údržbě a čištění vnitřku tlakové nádoby 

o obsahu 25 m
3
, která slouží jako zásobník vody pro stabilní hasicí zařízení, byl použit 

aceton a výpary této vysoce hořlavé látky vybouchly. (19) 
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8 Analýza rizik v multifunkčních obchodních centrech 

Při vytváření analýz jsem vycházel z osobních konzultací s pracovníky obchodních center. 

Považuji za důležité zmínit, že pro vytvoření opravdu efektivní analýzy je zapotřebí zkušený 

tým odborníků, který by se měl být složen ze systémového inženýra, bezpečnostního technika, 

konstruktéra, výrobního inženýra, materiálového inženýra, servisního technika, jakostního 

technika, spolehlivostního inženýra apod. Spolupráce se všemi těmito odborníky byla pro mě 

z časových důvodů (ať už z mé či druhé strany) nemožná. V drtivé většině případů jsem 

o rizicích možného výbuchu hovořil pouze s řadovými pracovníky OC začleněných 

do požárních hlídek včetně zaměstnanců SBS a ve dvou případech přímo s bezpečnostním 

technikem. Proto je nutné brát výsledky analýz pouze orientačně. 

K tomu, aby bylo možno vytipovat potencionálně nejzávažnější riziko výbuchu, bylo použito 

následujících třech metod analýz. Při vybírání metod jsem mimo jiné vycházel z předpokladu, 

že by analýza rizik měla odpovídat na tyto tří hlavní otázky: 

 

• Jaká rizika ohrožují nebo mohou ohrozit stanovené chráněné zájmy? 

• Jaká je pravděpodobnost a závažnost těchto rizik? 

• Jakým způsobem lze tato rizika eliminovat na přijatelnou úroveň14? (8) 

 

Pro zodpovězení první otázky jsem použil diagram příčin a následků, tzv. Ishikawův 

diagram, který bude sloužit pro výchozí stanovení veškerých potenciálních rizik. Druhou 

zvolenou metodou byla analýza FMEA (Failure  Mode and Effect Analysis – Analýza 

způsobů a důsledků poruch), která odpovídá na zbývající dvě otázky. Metoda souvztažnosti, 

kterou jsem zvolil jako třetí metodu analýzy, slouží pro účely verifikace předchozí analýzy -

 analýzy FMEA.  

 

 

  

                                                 
14 Viz zbytkové riziko, str. 22 
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8.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram (viz obrázek 14) znázorňuje potenciální příčiny výbuchu. 

Postup při tvorbě tohoto diagramu spočívá ve stanovení následku a jeho příčin. V diagramu 

jsou formou grafického znázornění analyzovány zásadní příčiny, které způsobují nežádoucí 

problém - následek. Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. 

Jako následek byl stanoven výbuch v obchodím centru a na jednotlivé větve jsou poté 

vypisovány příčiny, které jej mohou způsobit.  

Diagram napomáhá k vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění zajišťuje 

jeho přehlednost. Ishikawův diagram bude sloužit jako výchozí zdroj potenciálních rizik, 

kterými se budu dále zabývat v dalších analýzách. 
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Obrázek 14: Ishikawův diagram koncové události Výbuch v multifunkčním obchodním centru



36 

8.2 Analýza rizik možného výbuchu v OC metodou FMEA 

Analýza FMEA je velice často využívanou metodou pro identifikaci rizik, respektive 

pro určení míry rizika. Analýza umožňuje systematické hledání příčin a následků na základě 

strukturovaně vedených selhání (rizik). (40) 

Pro postup tvoření metody FMEA je zpracována norma15, dle které jsem v rámci této práce 

snažil metodu FMEA aplikovat na hrozbu výbuchu v multifunkčních obchodních centrech. 

Pro posuzování míry rizika se vychází se znalosti významu následku (N), pravděpodobnosti 

jeho výskytu (P) a odhalitelnosti rizika (H).  

V normě se pro jednotlivé parametry používá rozpětí 1-10. Zobrazení těchto hodnot 

vůči jednotlivým parametrům je zobrazeno níže v tabulkách 4 - 7. Míra rizika (také rizikové 

prioritní číslo) se podle vzorce [1] vypočítá jako součin N, P a H. Maximální rizika se tedy 

vyskytují v rozpětí <1; 1000>, přičemž jednotlivé klasifikace míry rizika jsem si zvolil 

sám (viz tabulka 7). Hodnoty pro ně jsou pro maximální zvýšení bezpečnosti mírně 

nadsazeny.   

 

Vzorec [1] pro výpočet míry rizika je následující: 

 

     RPN = N x P x H      [1] 

 

RPN… rizikové prioritní číslo 

N…význam, závažnost následků 

P… pravděpodobnost výskytu 

H…odhalitelnou rizika 

 

 

  

                                                 
15 ČSN EN 60812 (28)  
 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Postup vytváření analýzy 

Rizika (scénáře) jsem zaznamenal do tabulky 8 a dle vlastního uvážení a doporučení 

některých zaměstnanců OC jim přiřadil bodové hodnocení dle tabulek 4 - 6. Ke každému 

scénáři jsem popsal jeho následek, příčina a stávající kontrolní opatření. Následně jsem 

vypočítal míru rizika RPN pro každý scénář. Scénáře jsem seřadil dle výsledku míry rizika 

od nejvyššího po nejnižší a provedl výpočet kumulativních četností a kumulativních četností 

vyjádřených v procentech (viz tabulka 9).  

 

Závažnost N Klasifikace 

Žádná 1 

Velmi málo významná 2 

Málo významná 3 

Velmi nízká 4 

Nízká  5 

Střední  6 

Vysoká 7 

Velmi vysoká 8 

Nebezpečné s varováním 9 

Nebezpečné bez varování 10 

Pravděpodobnost P Klasifikace 

Nepravděpodobná 1 

Velmi nízká 2 

Nízká 3 

Malá 4 

Příležitostná 5 

Střední 6 

Vyšší 7 

Vysoká  8 

Velmi vysoká 9 

Téměř jistá 10 

Tabulka 4: Klasifikace závažnosti rizik Tabulka 5: Klasifikace pravděpodobnosti výskytu rizik 

Odhalitelnost H Klasifikace 

Téměř jistá 1 

Velmi vysoká 2 

Vysoká 3 

Středně vysoká 4 

Střední 5 

Nízká 6 

Velmi nízká 7 

Slabá 8 

Velice slabá 9 

Absolutně nejistá 10 

Míra rizika RPN Klasifikace 

Bezvýznamná 1 – 8 

Akceptovatelná 9 – 36 

Mírná 37 – 180 

Nežádoucí 181 - 511 

Nepřijatelná 512 - 1000 

Tabulka 7: Klasifikace míry rizika 

Tabulka 6: Klasifikace odhalitelnosti rizik 
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Identifikace rizik metodou FMEA 

Subsystém Scénář Následek Příčina 

Současný stav 

Doporučená opatření 
     

Kontrolní 
opatření 

Z
ávažnos

t 

V
ýskyt 

O
dhalení  

RPN 

Rizika výbuchu v OC 

Technická závada 

zanesení 
výměníku tepla 

(1) 

výbuch, 
nefunkční 
chlazení 

prašnost, nepravidelná 
revize 

žádná 6 3 3 54 pravidelná revize 

elektrický zkrat 
(2) 

výbuch, požár 
špatná izolace, nekvalitní 

elektroinstalace, vada 
materiálu 

jističe 5 5 3 75 pravidelná revize 

nefunkční 
odsávání pilin (3) 

výbuch, vznik 
neb. 

koncentrace 

závada přístroje, vadná 
pojistka 

žádná 3 3 2 12 
revize, pravidelná údržba, 

záložní zdroj 

porucha 
odvětrávání ve 

skladu (4) 

výbuch, vznik 
neb. 

koncentrace 

přerušení dodávky el. 
energie, závada 

žádná 4 2 2 16 
revize, pravidelná údržba, 

záložní zdroj 

Uskladněný materiál 

únik skladované 
látky (5) 

výbuch, požár 
porušený obal, špatná 

manipulace 
žádná 6 4 4 96 dodržování bezp. předpisů 

rizika zábavné 
pyrotechniky (6) 

výbuch, požár úmysl, samovznícení zvýšená ostraha 6 5 5 180 
speciální sklady, zabránění k 

přístupu 

překročení 
kapacity skladu 

(7) 
výbuch 

touha po zisku, jediná 
možnost uskladnění 

kontrola 
vedoucím 

skladu 
5 1 1 5 kontrola nadřízeným 
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Mimořádná událost 

havárie (8) výbuch 
lidský faktor, špatné 

těsnění, vada materiálu 
žádná 5 3 2 30 

kontrola dodržování 
stanovených postupů 

únik plynu (9) 
výbuch, požár, 

otrava 
porucha ventilu, prasklé 
potrubí, vada materiálu 

pojistné ventily 5 4 4 100 detektory uniklé látky 

dopravní nehoda 
(10) 

výbuch, požár, 
zranění osob 

nepozornost, tech. stav 
vozidla 

omezení 
rychlosti 

6 4 3 72 
snížení max. povolené 

rychlosti 

požár (11) 
výbuch, 

finanční ztráty 
zkrat, úmysl, 

samovznícení materiálu 
použití EPS 9 3 3 81 požární hlídky 

NVS 

terorismus (12) výbuch, požár 
politické, náboženské 

cíle 
SBS, CCTV 10 3 9 270 

žádná! 
(školení pracovníků) 

 

vydírání (13) výbuch, požár 
touha po penězích, 

pomsta 
SBS, CCTV 10 5 8 400 

žádná! 
(školení pracovníků) 

 

Lidský faktor 

nedbalost (14) pracovní úraz nezodpovědnost školení 6 5 3 90 kontroly bezp. technikem 

porušení bez. 
předpisů (15) 

pracovní úraz 
neproškolení 
zaměstnance, 

nezodpovědnost 

bezpečnostní 
předpisy, 
školení 

7 7 2 98 
kontroly bezp. technikem, 

přísnější tresty 

kouření (16) požár, výbuch porušení bezp. předpisů 
bezpečnostní 

předpisy, 
školení 

4 8 3 96 přísnější tresty 

Tabulka 8: Metoda FMEA 
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Č. Scénář - riziko Míra rizika  

RPN 

Kumulativní  

četnost 

Kumulativní  

četnost v % 
13 NVS - vydírání 400 400 24 
12 NVS - terorismus 270 670 40 

6 rizika záb. pyrotechniky 180 850 51 

9 únik plynu 100 950 57 

15 porušení bezp. předpisů 98 1048 63 

16 kouření 96 1144 68 

5 únik skladované látky 96 1240 74 

14 nedbalost 90 1330 79 

11 požár 81 1411 84 

2 elektrický zkrat 75 1486 89 

10 dopravní nehoda 72 1558 93 

1 zanesení výměníku tepla 54 1612 96 

8 havárie 30 1642 98 

4 porucha odvětrávání 16 1658 99 

3 nefunkční odsávání pilin 12 1670 99 

7 překročení kapacity skladu 5 1675 100 
  

Tabulka 9: Kumulativní četnosti rizik 

 

Tato data jsem vložil do grafu, proložil Lorenzovou křivkou a zjistil, která rizika jsou z pohledu 

Paretova principu 80/20 nepřijatelná. V tomto případě se jedná o všechna rizika, jejichž 

kumulativní četnost je do 80 %.  Kompletní strukturu analýzy FMEA znázorňuje tabulka 8. 

 

8.2.2 Výstup analýzy FMEA 

Výstupem analýzy FMEA je její grafická podoba, která ilustruje nejzávaznější rizika, která 

mohou způsobit výbuchu v OC. Červenou barvou jsou znázorněna ta rizika, kterými by bylo 

vhodné se dále zabývat, případně pro ně navrhovat lepší inovativní opatření. Jedná 

se o uložení NVS, rizika zábavné pyrotechniky, únik plynu, porušení bezpečnostních 

předpisů, únik skladované látky, nedbalost, kouření na pracovišti a rizika při požáru. 

Každému výše uvedenému riziku je navrženo opatření. 
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8.3 Analýza rizik možného výbuchu v OC metodou souvztažností 

Tato metoda hodnotí jednotlivé rizika a hledá vazby mezi nimi. Zdroje rizika jsem použil pro 

kontrolu stejná jako v předchozí analýze. Při této metodě se sestavuje tabulka (matice) 

a porovnává se každý prvek systému (riziko) s každým prvkem sytému. Je – li mezi riziky 

možné ovlivnění, zapisuje se do příslušného pole hodnota „1“, v opačném případě hodnota 

„0“. V diagonále jsou uvedena prázdná pole, protože vycházím z předpokladu, že riziko 

nevyvolá stejné riziko. Výsledné hodnoty se poté sečtou v řádcích a sloupích a stanoví 

se koeficienty Kar a Krb, což jsou procentní vyjádření počtu navázaných rizik Rb, která mohou 

být vyvolána rizikem Ra a naopak. 

Výstupem analýzy je grafické znázornění. Do grafu jsou zaneseny hodnoty z tabulky, ve které 

jsou procentuálně stanoveny koeficienty Kar a Krb. Graf je rozdělen do čtyř kvadrantů, z nichž 

každý představuje zvlášť nebezpečnou oblast.  
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8.3.1 Postup vytváření analýzy 

Prvotním krokem bylo vytvoření tabulky - matice (viz tabulka 10). 

Rb Ra 
scénář  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑∑∑∑ Kar 

1   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 
2 1   1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 10 

3 0 1   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 6 

4 0 1 0   0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 
5 0 0 0 0   0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 6 

6 1 1 0 0 0   1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 8 

7 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 
8 0 1 1 0 1 0 0   1 1 1 1 1 1 1 1 11 

9 0 1 1 0 0 0 0 1   1 1 0 0 1 1 0 7 

10 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0 1 0 0 2 
11 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1   1 1 1 1 1 13 

12 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 

13 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1 1 0 5 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1   1 0 4 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1   0 5 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1   3 

∑∑∑∑ Kbr 3 8 4 4 2 1 2 5 4 5 9 6 6 13 12 5   
Tabulka 10: Identifikace rizik metodou souvztažností 

Postup při tvorbě této matice byl následující. Procházel jsem rizika (scénáře) jedno po druhém 

a ptal jsem se, zda se mohou vzájemně ovlivnit. Pro názornost uvádím příklad vyplnění 

prvního sloupce. První riziko v pořadí je „1 - zanesení výměníku tepla“. Ptám se: „Může 

1 zanesení výměníku tepla způsobit elektrický zkrat?“ V tomto případě je odpověď kladná, 

a proto do políčka Ra=1 Rb=2 vypisuji hodnotu „1“. Druhá otázka zní: „Může zanesení 

výměníku tepla způsobit nefunkční odsávání pilin?“ Odpověď zní NE a proto je do políčka 

Ra=1 Rb=3 zapsána hodnota „0“. Obdobným způsobem jsem pokračoval dále až do vyplnění 

celé tabulky.  

Scénář 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Kar (%) 20 67 40 20 40 53 13 73 47 13 87 7 33 27 33 20 

Krb (%) 20 53 27 27 13 7 13 33 27 33 60 40 40 87 80 33 
Tabulka 11: Stanovení koeficientů 

Dalším mým krokem bylo sestavení tabulky 11, která představuje procentuální výpočty 

koeficientů Kar a Krb.  
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To jsem provedl dle těchto vzorců:  

    100*)])1/([(∑ −= xKK arar      [2] 

Kar … procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra 

x … celkový počet hodnocených rizik (v tomto případě 12) 

 

    100*)])1/([(∑ −= xKK rbrb      [3] 

Krb … procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik 

x … celkový počet hodnocených rizik 

 

V této fázi analýzy bylo pro určení výsledku nutné zobrazit hodnoty jednotlivých rizik 

(viz tabulka 11) v grafu. Samotné hodnoty jsou ale v grafu nic nevypovídající. Z tohoto 

důvodu jsem musel graf rozdělit do čtyř kvadrantů, z nichž každý představuje pro riziko 

kategorický význam (viz tabulka 12). 

Kvadrant Význam rizika 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost 

Tabulka 12: Význam kvadrantů grafu souvztažností (16 str. 28) 

Rozdělení grafu jsem provedl prostřednictvím dvou os – osy O1 a osy O2. Protože 

v předcházející analýze jsem využil Paretova principu 80/20, obdobně jsem při této analýze 

zvolil 80 - ti procentní spolehlivost systému.  

 

Osa O1 je rovnoběžná s osou Y a její hodnotu pro X jsem vypočetl dle vzorce [4]: 

   (%)*]100/)[(100 minmax1 sKKO arar −−=     [4] 

Kar max … maximální hodnota Kar 

Kar min … minimální hodnota Kar 

s … spolehlivost (0 - 100), v tomto případě 80 
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Osa O2 je rovnoběžná s osou X a její hodnotu pro Y jsem vypočetl dle vzorce [5]: 

   (%)*]100/)[(100 minmax2 sKKO rbrb −−=     [5] 

Krb max … maximální hodnota Krb 

Krb min … minimální hodnota Krb 

s … spolehlivost (0 - 100), v tomto případě 80 

 

Po dosazení do vzorců [4] a [5] vyšly tyto hodnoty os:  

O1 = 36 

O2 = 36  



8.3.2 Výstup analýzy souvztažností

Výsledný graf metody souvztažnosti pak 

 

Jak jsem již napsal výše, graf je rozd

rizika v jednotlivých kvadrantech podle možnosti být p

obchodních centrech. 

I. kvadrant, který obsahuje primárn

a požár.  

II. kvadrant představuje sekundárn

NVS terorismus, NVS vydírání

Zbývající dva kvadranty nepředstavují závažná rizika.

Závěrem bych rád zmínil, že tato analýza neslouží pro ú

vzniku výbuchu vlivem daného rizika, ale pro identifikaci nezávažn

mezi těmito riziky. 
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Výstup analýzy souvztažností 

Výsledný graf metody souvztažnosti pak vypadá takto: 

Graf 2: Výsledný graf metody souvztažností 

Jak jsem již napsal výše, graf je rozdělen do čtyř kvadrantů. Z tohoto hlediska graf zobrazuje 

jednotlivých kvadrantech podle možnosti být příčinou výbuchu v

I. kvadrant, který obsahuje primárně nebezpečná rizika, obsahuje rizika 

edstavuje sekundárně nebezpečná rizika a v tomto kvadrantu se vykytují rizika 

NVS vydírání, nedbalost a porušení bezpečnostních př

ředstavují závažná rizika. 

rem bych rád zmínil, že tato analýza neslouží pro účely stanovení pravd

vzniku výbuchu vlivem daného rizika, ale pro identifikaci nezávažnějších 
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8.4 Porovnání analýz a stanovení nejzávažnějších rizik 

Pro stanovení potencionálních rizik výbuchu jsem využil Ishikawův diagram a dvě analýzy, 

díky kterým jsem byl schopný rizika rozdělit na závažná a méně závažná až minimální. 

V této kapitole jsem se pokusil výsledky analýz sloučit a stanovit taková rizika, která se jeví 

pro bezpečný chod obchodních center jako nejzávažnější. 

Při posuzování závažnosti rizik jsem primárně vycházel z metody FMEA, protože 

ta identifikuje jak samotná rizika, tak jejich příčiny a následky včetně jejich míry rizika. 

Metodu souvztažnosti jsem využil pouze pro verifikaci metody FMEA a zjištění vazeb mezi 

riziky. Porovnáním výstupů obou analýz (viz tabulka 13) jsem mohl stanovit rizika, 

která vyšla jako závažná v obou analýzách. 

Porovnání analýz 
Rizika stanovená metodou FMEA Rizika stanovená metodou souvztažností 

uložení NVS elektrický zkrat, 

rizika zábavné pyrotechniky požár 
únik plynu NVS terorismus 

porušení bezpečnostních předpisů NVS vydírání 
únik skladované látky nedbalost 

nedbalost porušení bezpečnostních předpisů 

kouření na pracovišti - 

požár - 
 Tabulka 13: Porovnání výstupu analýz 

Rizika, kterými bychom se měli zabývat, a určit pro ně určitá opatření, jsou z toho pohledu 

• riziko uložení NVS, 

• riziko požáru a 

• rizika zábavné pyrotechniky. 

Nástražný výbušný systém je samozřejmě považován za závažný zdroj rizika výbuchu, 

protože zde nastává přímo hrozící výbuch. Mimo to statistiky dokazují (viz kapitola 4.6), 

že tato rizika nejsou zcela ojedinělá. Důvody pro uložení NVS jsou především terorismus, 

vydírání, konkurence a pomsta (viz tabulka 8). 

Riziko požáru je svým způsobem specifické, protože podle metody FMEA je jeho míra 

nebezpečnosti těsně na rozhraní rizik, kterými bychom se měli zabývat a kterými nikoliv. 

To je dáno jeho vysokým hodnocení závažnosti - 9, ale vzhledem k tomu, že OC disponují 

požárně bezpečnostními zařízeními, je jeho odhalitelnost charakterizována jako vysoká – 

hodnocení 3. Na druhou stranu metoda souvztažností prokázala, že s tímto rizikem možného 



47 

výbuchu musíme počítat v plné míře, protože je vyvoláno a zároveň vyvolává většinu 

ostatních rizik, která mohou být rovněž jednou z příčin výbuchu.   

Zábavná pyrotechnika je třetím vážným rizikem. To je důsledkem toho, že na rozdíl 

od mnoha jiných uskladněných materiálů je zábavná pyrotechnika lehce zápalná a výbušná. 

Z tohoto důvodů je považována zaměstnanci OC za nebezpečnou, a to i přesto, 

že v multifunkčních obchodních centrech se vyskytuje pouze dva měsíce v roce.  

Pro některá výše zmíněná rizika jsem se tedy pokusil navrhnout taková opatření, 

která by vedla k jejich eliminaci. Popis těchto opatření je uveden v další kapitole. 
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9 Navrhovaná opatření pro vybraná rizika 

V drtivé většině případů jsem došel při hledání (ne)přímých příčin vzniku nežádoucí události 

v obchodních centrech k tomu, že došlo k selhání lidského činitele. (41) Ve výsledku se tedy 

jednalo převážně o sabotáž a nedodržení předepsaných bezpečnostních postupů. Další častou 

příčinou, například požárů, jsou technické závady. 

Vezmeme – li v úvahu výsledky výše uvedených analýz a porovnáme je se statistikami 

(viz kapitola 4.6), měla by být pozornost zaměřena na rizika vzniku požárů a uložení 

nástražného výbušného systému. Důkladná opatření by ale jistě měla být stanovena také pro 

zabezpečení zábavné pyrotechniky, a to z důvodů uvedených v kapitole 8.4. 

 

9.1 Školení všech zaměstnanců obchodních center 

Všichni pracovníci by měli být proškoleni o způsobu chování nebezpečných pachatelů.  

Všímat by si měli osob, jejichž chování vykazuje známky: 

• nervozity,  

• rozhlížení se,  

• pocení,  

• procházení se bez cíle.  

Zvýšená pozornost by měla být věnována osobám, které se vyskytují v prostoru 

s nebezpečným materiálem (barvy, laky, pyrotechnika) nebo osobám s předmětem, který 

si sami přinesly.  

Zvláštní pozornost musí být věnována opuštěným předmětům, jako jsou batohy, balíčky, 

tašky, kabelky, kufříky apod. V případě nálezu je nutno s předmětem nemanipulovat 

a bezodkladně upozornit pracovníka bezpečnostní služby. 

 

9.2 Preventivní kontroly 

Zaměstnanci by měli provádět průběžné preventivní kontroly uskladněného potenciálně 

nebezpečného materiálu, a to jak ve skladech, tak na prodejně. 

 



49 

9.3 Zabezpečení pyrotechniky 

Pyrotechnika by měla být skladována ve speciálních skladech s protipožárními dveřmi. 

V prostorách skladu by mělo být nainstalováno stabilní hasicí zařízení.  

Sklad by měl být udržován při stálé teplotě a vlhkosti. 

Sklad je nutno uzamykat a zabránit vstupu neoprávněným osobám. 

V místě prodeje by mělo být k dispozici protipožární zařízení, tedy přenosné hasicí přístroje 

 vnitřní požární hydrant. 

 

9.4 Použití CCTV 

Místo určené pro prodej zábavné pyrotechniky by měla trvale sledovat bezpečnostní kamera. 

 

9.5 Protipožární zabezpečení 

Požární zabezpečení multifunkčních obchodních center musí být splněno dle příslušných 

platných předpisů16.  

Veškerá elektroinstalace by měla být podrobena odborným revizím nejméně jednou za dva 

roky. 

  

                                                 
16 Normy řady 73 08XX, např. (29), (30), (31), zákon o požární ochraně (32) nebo vyhláška o požární prevenci 
(33) 
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10 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo nalézt rizika možného výbuchu v multifunkčních 

obchodních centrech a navrhnout pro ně taková opatření, která by vedla ke zvýšení 

bezpečnosti. Celou práci jsem rozdělil do dvou částí, a to část teoretickou a praktickou.  

V teoretické části jsem se snažil o přiblížení obchodních center, jejich historii, výstavbě v ČR, 

konstrukci aj. Do této části jsem zařadil i statistiku mimořádných událostí v obchodních 

centrech. Abych dokázal rizika analyzovat, bylo zapotřebí vědět, jaká rizika těmto centrům 

hrozila v minulosti. Za tímto účelem jsem si vyžádal z GŘ HZS ČR statistiky, které 

obsahovaly zásahy jednotek HZS ČR v multifunkčních obchodních centrech za posledních pět 

let. Už z těchto statistik bylo patrné, že nalézt rizika, která by způsobila výbuch, nebude 

snadné. Od roku 2006 do roku 2010 totiž hasiči zaznamenali v prostorách obchodních center 

pouze jeden výbuch.  

Další část teorie jsem věnoval právě výbuchu a nástražnému výbušnému sytému a poslední, 

třetí část, měla za úkol objasnit analýzu rizik.  

V praktické části jsem popsal svůj postup při hledání rizik. Jednak se jednalo o návštěvy 

obchodních center a osobní konzultace s jejich pracovníky, ale hlavně o aplikování několika 

vybraných metod analýz. 

V této práci jsem použil Ishikawova diagramu pro stanovení všech možných rizik a dvou 

metod analýz, které rizika dále identifikovaly z různých úhlů pohledu. První použitou 

metodou byla analýza příčin a následků poruch (analýza FMEA), díky které jsem stanovil 

rizika z pohledu jejich míry rizika. K ověření výstupů analýzy FMEA jsem použil druhou 

metodu, metodu souvztažností. Tím jsem určil rizika z pohledu jejich vzájemného 

ovlivňování. Porovnáním výstupů obou analýz s ohledem na statistiky HZS jsem došel 

k závěru, že relevantní rizika výbuchu jsou vskutku malá. Mezi nejzávažnější rizika i přesto 

patří požár, uložení nástražného výbušného systému a skladování a prodej zábavné 

pyrotechniky.   

Ačkoli jsou v současné době multifunkční obchodní centra zabezpečena na vysoké úrovni, 

snažil jsem se pro tato rizika nalézt taková přijatelná opatření, která by plnila svůj účel a nijak 

by neovlivnila chod centra. Obchodní domy již však mají nainstalovány EPS, SHZ, detektory 

úniku chladící látky v chladicích boxech, používají k hlídání prostorů CCTV a spoustu dalších 

technických zařízení, proto se má opatření vztahují především na selhání lidského faktoru. 

Souhrn navrhovaných opatření jsem detailně popsal v kapitole poslední. 
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Naprosté bezpečnosti však nelze za žádných okolností dosáhnout a další snaha 

o maximalizaci bezpečnostních opatření je nemožná. Je naprosto nemyslitelné docílit 

stoprocentní bezpečnosti. Jako příklad extrémního zabezpečení, které (ne)lze aplikovat 

v multifunkčních obchodních centrech, je možno zmínit bezpečnostní opatření zavedená 

na letištích. Samozřejmě by se tím například snížil počet umístěných nástražných výbušných 

systémů, ale obchodní centra jsou stavěna hlavně pro pohodlné nakupování. Pro to, aby 

se v nich nakupující cítili příjemně, aby zde strávili co nejvíce času a tím investovali 

do nákupu co nejvíce financí. Zřízením detekčních rámu, osobních prohlídek nebo kontrol 

osobních tašek, by se tento účel obchodních center zhroutil.  

Bohužel, dnešní svět nám nenabízí jinou možnost, než přijmout fakt, že možnost výbuchu 

v obchodím centru je a bude. Alespoň, co se týče uložení nástražného výbušného systému. 

Můžeme se ale vynasnažit minimalizovat takováto rizika všemi myslitelnými prostředky. 

A těmi obchodní centra již disponují.  
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