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Práce se zabývá možnou detekcí chemických látek v SuperCity Pendolino. Popisuje stávající 

právní úpravu chemických zbraní v České republice. Seznamuje s jednotlivými 

nejzávažnějšími typy chemických látek a jejími účinky na lidský organismus. V navazující 

části jsou pomocí multikriteriální analýzy vyhodnoceny dostupné detekční přístroje na trhu 

České republiky. Výběr umístění detektoru ve vozovém prostoru SuperCity Pendolino bylo 
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1 ÚVOD 

Ve válkách se využívaly chemické látky již  v antice, ale v masovém měřítku byly 

použity až v 1. světové válce. Za počátek chemických zbraní se dá všeobecně považovat útok 

německých vojsk s použitím chlóru dne 22. 4. 1915. Následovalo použití více toxického 

plynu – fosgenu, který se stal nejpoužívanější látkou 1. světové války. Téměř po dvou letech 

byla použita u města Ypres nová látka - hořčičný plyn, který vešel do historie pod názvem 

yperit. Jedna tuna klasických výbušnin způsobila 4,9x více zdravotnických ztrát. V porovnání 

se stejným množstvím chemických látek, které způsobily zhruba 8x více ztrát a následně 

v porovnání se zpuchýřujícími látkami, pak jedna tuna těchto látek způsobila 36,4x více ztrát 

(efekt je ve srovnání se současnými typy látek mnohanásobně nižší). Ve 2. světové válce však 

nebyly tyto látky masově použity. Ke konci 2. světové války genpor. Širo Išiji v přísně tajném 

výzkumném středisku testoval chemické sloučeniny, biologické zbraně i za použití lidí jako 

pokusného materiálu. Jeho znalosti byly ve válečném průmyslu využity, proto nebyl za tyto 

pokusy potrestán. [1], [2], [3], [4] 

Dne 20. března 1995 v Tokiu byl na několika místech v metru použit sarin. 

Vypuštěním nepříliš čistého sarinu, systémem odvětrávání metra i zásluhou doktora, jenž 

věděl, že se jedná o sarin, způsobily, že ztráty na životech nebyly tak vysoké. V Moskvě 

v říjnu 2002 byly použity chemické látky k protiteroristickým účelům. Čečenští teroristé 

obsadili moskevské divadlo, kde drželi cca 700 lidí. Brzy ráno vnikla do budovy divadla elitní 

jednotka a rukojmí osvobodila pomocí neznámého plynu. Jeho použitím však nepřežilo 118 

rukojmích, protože lékaři nebyli informováni o složení použité látky a proto nemohli podat 

účinnou pomoc. [4] 

Nutnost vývoje kvalitních prostředků protichemické ochrany nabývá na nutnosti jak 

z důvodů použití chemických látek jako zbraní za války, tak i jejich použití na civilní 

obyvatelstvo. Jde o ochranné masky, filtry a detektory chemických látek. Avšak nejdůležitější 

je jakákoliv možnost využití detekčního systému zejména u míst, kde se lidé často 

shromažďují, jsou v uzavřených prostorách. Detekční systém, který látku včas odhalí, sníží 

expozici zasažených osob či k zasažení osob vůbec nedojde.  

Na základě výše uvedených skutečností je hlavním cílem práce navrhnout možný 

detekční systém do vlaku SuperCity Pendolino. Dílčími cíli jsou teoretická část, stručná 

právní problematika týkající se chemických zbraní, analýza detektorů a závěr tvoří návrh 

umístění a opatření.  
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2 REŠERŠE LITERATURY 

PITSCHMANN, Vladimír. Analýza toxických látek detekčními trubičkami. 2. upr. vyd. 

Drahelčice: Econt Consulting, 2005. 194 s. ISBN 80-86664-03-1. 

V první části knihy se autor zabývá vlastností analyzovaných látek, jejich historií 

a významem detekčních trubiček. Dále se věnuje teorii a konstrukcí, trubičky pro bojové 

chemické látky a průmyslové toxické látky.  V závěru řeší problematiku trubiček pro speciální 

použití, přehled reakčních principů a citlivostí trubiček Oritest. 

STŘEDA, Ladislav, HALÁMEK, Emil, KOBLIHA, Zbyněk. Bojové chemické látky ve 

vztahu k Úmluvě o zákazu chemických zbraní. 1. vyd. Praha: Azin CZ, 2004. 

120 s. ISBN 80-239-3102-4. 

Publikace obsahuje klasifikaci bojových chemických látek, jejich účinky a skupinové 

rozdělené. Dále uvádí deklarační a inspekční povinnosti vyplývající z Úmluvy o zákazu 

chemických zbraní a současný stav likvidace chemických zbraní. 

MATOUŠEK, Jiří, LINHART, Petr. CBRN: Chemické zbraně.  1. vyd.  Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2005. 151 s. ISBN 80-86634-71-X. 

Kniha seznamuje se základním dělení otravných látek, tak i s fyzikálními, chemickými 

a toxickými vlastnostmi látek. Dále dle dělení jednotlivé otravné látky podrobně popisuje 

chemické složení, účinek a skupinově je charakterizuje. V poslední kapitole se zabývá 

problematikou chemického odzbrojení. 

BAJGAR, Jiří. Používání chemických zbraní a jednání o jejich zákazu: od historie 

k současnosti.  1. vyd. Hradec Králové: Nucleus HK, 2006. 180 s. ISBN 80-86225-75-5. 

Autor se v této knize věnuje historii použití chemických zbraní. Popisuje velmi stručně vývoj 

jednání o zákazu chemických a biologických zbraní, dále o možnosti dalšího vývoje 

chemických zbraní a binárních zbraní.  
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SFEROPOULOS, Rodi. A review of Chemical Warfare Agent Detector Technologies and 

Commercial-Off-The-Shelf Items. 1st ed. Commonwealth of Australia: Human 

Protection and Performance Division - Defence Science and Technology Organisation, 

2009. 98 p.  

Publikace seznamuje čtenáře s jednotlivými druhy přístrojů na detekci chemických látek. 

Především uvádí, jak daná technologie funguje, její klady a zápory. Srovnání v tabulce dle 

stanovených parametrů k jednotlivým přístrojům na daném fyzikálním principu.   

Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 

a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském 

podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., 

trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.  

Tento zákon vyjmenovává, co se rozumí pod pojmem chemické zbraně. Stanovuje zákaz 

chemických zbraní, nakládání se stanovenými látkami a jejich členění na vysoce nebezpečné, 

nebezpečné a méně nebezpečné látky. Upravuje dozor nad dodržováním zákona a za porušení 

taxativně vypisuje správní delikty. 

  

http://www.sujb.cz/docs/Chemie_20110627.pdf
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3 ROZDĚLENÍ A PŘÍZNAKY CHEMICKÝCH LÁTEK 

Chemické látky, které jsou pro člověka nebezpečné, se nazývají bojové chemické 

látky („BCHL“). BCHL mohou svým působením na životní procesy způsobit onemocnění, 

dočasné zneschopnění, trvalou újmu na zdraví nebo smrt lidem, zvířatům anebo zničení či 

poškození rostlin. [2] Základní rozdělení je dle fyziologických účinků na organismus, 

neboť charakterizuje jejich nebezpečnost, způsob nutné ochrany a zpravidla i prostředky 

speciální očisty. Podle něj se dělí na [3]: 

 nervově paralytické; 

 zpuchýřující; 

 všeobecně jedovaté; 

 dusivé; 

 dráždivé. 

Chemická zbraň se skládá ze tří částí: 

 z bojové chemické látky;  

 ze zařízení, které je schopno dopravit ji k cíli;  

 ze zařízení, které je schopno ji v oblasti rozšířit.  

Česká republika nevlastní chemické zbraně ani jiné bojové chemické látky. 

Chemické zbraně a bojové chemické látky jsou v České republice zakázány zákonem 

č. 19/1997 Sb. a prováděcí vyhláškou č. 208/2008 Sb. V některých výzkumných ústavech 

a zařízeních jsou pouze malá množství bojových chemických látek, která jsou určena pro 

testování detekčních, indikačních a monitorovacích prostředků, ochranných masek, 

ochranných filtrů, ochranných oděvů, dekontaminačních prostředků, apod. Tyto aktivity 

nejsou Mezinárodní úmluvou o chemických zbraních zakázány. [5] 
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3.1 Nervově paralytické látky 

Jedná se o hlavní skupinu chemických látek a patří k smrtícím látkám. Zejména 

z důvodu rychlého účinku na organismus, vysokou letalitou a velmi nízkými dávkami. Proto 

patří k nejnebezpečnějším prostředkům chemického terorismu. Příslušné látky zobrazuje 

tabulka 1.  

Podle druhu a lokalizace rozeznáváme muskarinové, nikotinové a centrální příznaky. 

Muskarinové příznaky intoxikace se projevují zúžením zornic, spojivek a otokem nosní 

sliznice, zvýšeným sliněním, slzením a pocením, poklesem krevního tlaku, na srdci je 

pozorována brachykardie. Ochablost svalů, třes, záškuby až křeče jsou nikotinové příznaky. 

Centrální příznaky charakterizují deprese dechových center, bolesti hlavy, úzkost, neklid, 

závrať, zmatenost a i bezvědomí. 

Nejdůležitější je opustit zamořený prostor, zabezpečit základní životní funkci 

a aplikovat antidota dle chemické látky např. Atropin. 

Tabulka 1 Přehled nejvýznamnějších nervově paralytických látek [2], [4] 

 název označení barva skupenství zápach 

G látky 

tabun GA 

b
ez

 b
ar

v
y
  

k
ap

al
in

y
 

b
ez

 v
ý
ra

zn
éh

o
 

zá
p
ac

h
 /

 p
o
 o

v
o
ci

 

sarin GB 

soman GD 

cyklosin GF 

V látka látka VX VX 

ja
n
ta

ro
v
á 

 

k
ap

al
in

a 

b
ez

 

v
ý
ra

zn
éh

o
 

zá
p
ac

h
u

 

Látka se 

střední 

těkavostí 

látka Iva GP/GV 

b
ez

 b
ar

v
y

 

k
ap

al
in

a 

- 
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3.2 Zpuchýřující látky 

Z hlediska zneužití proti civilnímu obyvatelstvu se jedná o rizikovou skupinu látek 

(tabulka 2). Příznaky zasaženého jedince se objevují až po dlouhé době latence (mají 

zpožděný účinek včetně dráždění cca 4-6 hodin), pak zčervenáním a otokem s pocitem 

svědění a pálení. Za zhruba 24 hodin se začínají tvořit na zasažené kůži puchýřky, jež se 

slévají v jeden veliký puchýř. Zasažení oka může způsobit zánět duhovky a následně i ztrátu 

oka. Jestliže byla látka inhalována, dochází k zánětu plic a hrozí smrt jedince. 

První pomoc se poskytuje prostředky ochrany kůže, očí a dýchacích cest pomocí 

ochranných masek a oděvů, dále co nejrychlejším opouštěním místa. Sterilně kryjeme 

puchýře a podáváme antibiotika a při zasažení dýchacích cest pomoc spočívá v inhalaci 

roztoku bikarbonátu sodného a aplikaci specifického antidota. 

Tabulka 2 Přehled nejvýznamnějších zpuchýřujících látek  [2], [4] 

 název označení barva skupenství zápach 

Yperit 

Sirný 

yperit 
HD b

ez
 

b
ar

v
y

 

k
ap

al
in

a 

p
o
 č

es
n
ek

u
 

Dusíkatý 

yperit 

HN1, 

HN2, 

HN3 

n
až

lo
u
tl

á 

Lewisity Lewisit L 

b
ez

 b
ar

v
y
  

k
ap

al
in

a 

p
el

ar
g
o
n
ie

 

Fosgenoxim CX 

žl
u
to

h
n
ěd

á 
 

k
ap

al
in

a 

n
ep

ří
je

m
n
ý
, 

d
rá

žd
iv

ý
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3.3 Všeobecně jedovaté látky 

Všeobecně jedovaté látky, jejichž příklad uvádí tabulka 3, jsou vyráběny chemickým 

průmyslem. Dříve byly nazývány krevními jedy. Jsou usmrcující a v otevřeném terénu mohou 

způsobit těžkou intoxikaci organizmu, jejímž následkem je smrt. 

Při zasažení vysokou koncentrací je vyvolána závrať a pocit sevření hrdla, křečovité 

dýchání a ztráta vědomí. Zasažený umírá v křečích během 2-3 minut. U menší koncentrace 

dochází k bolesti hlavy, závratím, šumění v uších, poruchám vidění a ztíženému dýchání. 

První pomoc se poskytuje evakuací jedince ze zasaženého prostoru a zahájením 

umělého dýchání přes roušku a podáním aktivního uhlí. 

 

Tabulka 3 Přehled nejvýznamnějších všeobecně jedovatých látek  [2], [4] 

název označení barva skupenství zápach 

Kyanovodík AC 

b
ez

 b
ar

v
y

 

k
ap

al
in

a 

h
o
řk

é 

m
an

d
le

 
Chlorkyan CK 

b
ez

 b
ar

v
y

 

p
ly

n
 

o
st

rý
, 

d
rá

žd
iv

ý
 

ch
lo

ro
v
ý
 

3.4 Dusivé látky 

Níže uvedené látky (tabulka 4) lze nazývat „látky poškozující plíce“, jelikož toto 

pojmenování vystihuje hlavní zasaženým orgán při jejich působení na organismus. Účinek se 

projevuje po 2 až 5 hodinách úporným kašlem, nápadnou bledostí a slabostí. Stupňuje se 

tělesnou námahou (i chůzí), prochladnutím nebo pobytem na přímém slunečním světle. 

Vyvolávají celkové onemocnění organismu s nejvýznamnějšími změnami v dýchacích 

orgánech. Nejzávažnějším projevem otravy je toxický otok plic. 

U těchto látek existuje riziko zneužití, vyplývající z jejich dostupnosti, jelikož jsou 

hromadně vyráběny (například fosgen). Ochranou je použití plynové masky. 
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Tabulka 4 Přehled nejvýznamnějších dusivých látek  [2], [4] 

název označení barva skupenství zápach 

Fosgen CG 

b
ez

 b
ar

v
y

 

p
ly

n
 

se
n
o
 

Difosgen DP b
ez

 

b
ar

v
y

 

k
ap

al
in

a 

o
v
o
cn

á 

v
ů
n
ě 

Chlorpikrin PS 
b
ez

 b
ar

v
y
 

až
 

n
až

lo
u
tl

á 

k
ap

al
in

a 

p
ro

n
ik

av
ý
 

p
o
 m

y
ši

n
ě 

3.5 Dráždivé látky  

Tyto látky se rozdělují na slzotvorné a látky dráždící horní cesty dýchací a látky 

s kombinovanými účinky (tabulka 5). Jsou účinné již ve velmi malých dávkách a mají nízkou 

toxicitu. Používají se ve formě aerosolu.  

 Jejich účinek se projevuje silným pálením až řezáním na sliznici oční rohovky, 

následuje zarudnutí a otok očí. Při vyšších koncentracích může být další příznak podráždění 

dýchacích cest. Ochranou může být plynová maska, zasažený nepotřebuje lékařské ošetření 

a účinky těchto látek rychle mizí na čerstvém vzduchu. 

 

Tabulka 5 Přehled nejvýznamnějších dráždivých látek  [2], [4] 

název označení barva skupenství zápach 

Chlor-bezyli-denmalo-

nonitril 
CS 

b
íl

á 
či

 

n
až

lo
u
tl

á 

p
ev

n
é 

p
o
 p

ep
ři

 

Chlor-aceton-fenon CN b
íl

á 

p
ev

n
é 

p
o
 

k
v
ět

ec
h
 

je
řa

b
in
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4 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

V českém právu existuje tzv. právní síla právního předpisu v rámci právního řádu. 

Mezinárodní smlouva, kterou stát ratifikoval, má vyšší stupeň právní síly než normativní 

právní akty, a jestliže zákon odporuje mezinárodní smlouvě, přednost má vždy právní předpis, 

který má vyšší právní sílu tzn., že všechny zákony České republiky (dále jen „ČR“) musí být 

v souladu s mezinárodními smlouvami, které byly ČR podepsány, jinak jsou neplatné. 

4.1 Úmluva o zákazu chemických zbraní 

Jedná se o mnohostrannou dohodu o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob 

a použití chemických zbraní a jejich ničení. Mezinárodní organizace pro zákaz chemických 

zbraní (Organization for the Prohibition of Chemicals Weapons - OPCW) sídlící v Haagu 

ustanovená v roce 1997 za účelem zajištění dodržování Úmluvy o zákazu chemických zbraní. 

Mezi hlavní úlohy OPCW vyplývající z Úmluvy patří:  

 chemické odzbrojení,  

 likvidace stávajících zásob chemických zbraní,  

 kontrola nešíření chemických zbraní prostřednictvím předkládání deklarací 

a notifikací jednotlivými smluvními státy a následnou verifikací deklarovaných 

údajů mezinárodními inspekčními týmy,  

 pomoc smluvním státům a ochrana proti případnému použití chemických 

zbraní, 

 mezinárodní spolupráce smluvních států v oblasti mírového využití 

chemického odvětví. 

 Česká republika patří k zakládajícím členům OPCW. Úmluvu podepsala na 

Konferenci smluvních stran v Paříži, kde byla slavnostně otevřena k podpisu, dne 14. ledna 

1993, a ratifikovala ji dne 6. března 1996. Ratifikační listiny uložila téhož dne v New Yorku 

u depozitáře, jímž je generální tajemník Organizace spojených národů (OSN), jako 48. stát 

Úmluvy. Závaznou se pro Českou republiku Úmluva stala dne 29. dubna 1997.  Národním 

orgánem zodpovědným za implementaci Úmluvy v ČR je Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

(SÚJB). [6], [7] 

  

http://www.sujb.cz/
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Součástí Úmluvy jsou tři přílohy: 

 o chemických látkách (tři seznamy toxických chemických látek a jejich 

prekurzory, rozdělené podle nebezpečnosti a rozsahu jejich komerčního 

využití); 

 o provádění a kontrole (kontrolní příloha); 

 o ochraně důvěrných informací (důvěrností příloha). 

4.2 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky. 

Stanovuje základní práva a svobody jednotlivce v České republice, která jsou zaručena. Pro 

všechna základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná 

a nezrušitelná a že jsou pod ochranou soudní moci, a [8]: 

Článek 6  

(1) „ Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením.“  

(2) „Nikdo nesmí být zbaven života.“  

4.3 Zákon č. 19/1997 Sb. 

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní vymezuje, 

co se rozumí pod pojmem chemická zbraň, toxická chemická látka a prekurzory. Dále 

upravuje v části druhé zákaz chemických zbraní a jejich nález. Za jakých podmínek je možno 

se stanovenými látkami nakládat. Úřad pro státní jadernou bezpečnost uděluje licence 

právnické osobě k nakládání s těmito látkami, je-li splněna podmínka účelu a množství, musí 

být v souladu s Úmluvou o zákazu chemických zbraní, a [9]: 

§ 3 Zákaz chemických zbraní 

(1) „Vývoj, výroba, držení, použití a nakládání s chemickými zbraněmi se zakazují.“  

(2) „Převod chemických zbraní do České republiky nebo jejich tranzit se zakazují.“  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soudn%C3%AD_moc
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4.4  Zákon č. 40/2009 Sb. 

Trestní zákoník taxativně vyjmenovává trestné činy a stanovuje tresty za porušení 

chráněného zájmu. §280 zák. č. 40/2009. Sb. upravuje vývoj, výrobu a držení zakázaných 

bojových prostředků, což je implementace vázaná na Úmluvu o zákazu chemických zbraní, 

a [10]: 

§ 280 Vývoj, výroba a držení zakázaných bojových prostředků 

(1) „Kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, vyvíjí, přechovává nebo hromadí zbraně, bojové 

prostředky nebo výbušniny zakázané zákonem nebo mezinárodní smlouvou anebo s nimi jinak 

nakládá, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až osm let nebo propadnutím majetku.“ 

(2) „Stejně bude potrestán, kdo provozy určené k vývoji, výrobě nebo skladování zbraní, 

bojových prostředků nebo výbušnin uvedených v odstavci 1 projektuje, staví nebo užívá.“ 

(3) „Odnětím svobody na pět až dvanáct let nebo propadnutím majetku bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, 

b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 

c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.“ 

(4) „Příprava je trestná.“  

4.5 Vyhláška č. 208/2008 Sb. 

Je prováděcím předpisem pro zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem 

chemických zbraní. Hlavními částmi jsou seznamy vysoce nebezpečných látek (příloha č. 1 

a příloha č. 2), nebezpečných látek (příloha č. 3 a příloha č. 4) a méně nebezpečných látek 

(příloha č. 5, příloha č. 6). Mezi další podstatné části patří hlášení o činnostech prováděných 

k ochranným účelům a hlášení o nakládání s těmito látkami, podrobnosti o vedení evidence 

a objekty. [11] 
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5 METODY ZPRACOVÁNÍ 

Kapitola uvádí využité metody při zpracování práce. Byly využity specifické a obecné 

metody. 

5.1 Obecné metody 

Dedukce 

Je proces usuzování na základě premis, dochází k závěru z těchto předpokladů. Byla 

aplikována pro multikriteriální analýzu, dále pak pro výběr vhodného umístění detekčního 

systému. 

Deskripce 

 Metoda založená na popisu či opisu byla použita pro seznámení 

s nejvýznamnějšími chemickými látkami a jejich účinky, dále pro shrnují stávající právní 

úpravy těchto látek. 

Komparace 

Spočívá v porovnání vytvořených variant řešení na základě jejich kladů a záporů. Byla 

využita v porovnání variant umístění detekčního systému do vlaku. 

5.2 Specifické metody  

Multikriteriální analýza 

Přehledně zpracovává dostupné informace a objektivně je analyzuje s cílem vybrat jednu 

nebo několik variant k řešení. Porovnává několik variant na základě předem stanovených 

kritérií. Počet kritérií není omezen. Při hodnocení se mohou vytvořit tři různé strategie – 

maximální, optimální a minimální. Metoda multikriteriální analýzy byla použita pro výběr 

vhodného přístroje na detekci chemických látek. 

Metoda párového srovnání 

Využívá se při multikriteriální analýze, jestliže každé kritérium nemá stejnou váhu. 

Porovnává každá dvě kritéria mezi sebou a vždy jedno z nich vybere jako preferované. Na 

základě výskytu preferovaných kritérií se vytvoří pořadí kritérií, kterým se přiřadí vyšší váha 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1v%C4%9Br
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než ostatním. K roztřídění důležitostí kritérií multikriteriální analýzy byla použita tato metoda 

a navržen detekční přístroj  

Brainstorming 

Skupinová metoda zaměřená na vymyšlení co nejvíce nápadů na dané téma. Myšlenkou 

je, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli 

jednotlivě. Prostřednictvím brainstormingu je řešeno optimální umístění detekčního systému 

v SuperCity Pendolino a návrh řešení poplachu, jak planého, tak ostrého.  
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6 DETEKCE CHEMICKÝCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE 

Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS) v rámci své působnosti 

zřizuje specializovaná pracoviště chemických laboratoří. Institut ochrany obyvatelstva Lázně 

Bohdaneč koordinuje a usměrňuje vědecko-výzkumnou činnost chemických laboratoří. Tyto 

laboratoře jsou v ČR dislokovány v rámci čtyř krajů: HZS Moravskoslezského kraje 

(chemická laboratoř Frenštát pod Radhoštěm), HZS Jihomoravského kraje (chemická 

laboratoř Tišnov), HZS Plzeňského kraje (chemická laboratoř Třemošná), HZS Středočeského 

kraje (chemická laboratoř Kamenice). Hlavním úlohou je monitorování situace v případě 

mimořádné události s nebezpečnými látkami, odebrání vzorku a provedení analýzy. Tato 

specializovaná pracoviště, jejímž úkolem je, kromě jiného, provádět specializovanou 

odbornou činnost na místě zásahu, také slouží veliteli zásahu pro jeho vlastní rozhodovací 

činnost. 

Prostředky, kterými disponují chemické laboratoře HZS, se rozdělují pro činnost 

v terénu a pro analýzu ve stacionárních laboratořích. 

Mobilní prostředky používané pro činnost v terénu v HZS jsou [12]: 

 analyzátor bojových otravných látek a nebezpečných škodlivin RAID-1, 

 analyzátor bojových otravných látek a nebezpečných škodlivin DRÄGER, 

 multidetektor plynů OLDHAM MX-21 Plus, 

 detektor hořlavých plynů PD-6, 

 fotoionizační detektor DL-101, 

 detektor nebezpečných látek Quantimeter-1000, 

 chemický průkazních CHP-71.  

Prostředky pro analýzy prováděné ve stacionárních laboratořích [12]: 

 plynový chromatogram GC-94, 

 IR spektrofotometr PERKIN ELEMR SPEKTRUM RXIFT – RT, 

 UV – VIS spektrofotometr HELIOS, 

 polarograf EKO – TROBO 

 spektrofotometr SPECOL-11.  

 

V České republice se pro bezpečnostní sbory, záchranné sbory ale i jiné subjekty, 

které se zabývají bezpečností a mimo jiné i detekcí těchto chemických látek pořádají veletrhy, 
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na kterých výrobci prezentují své výrobky a novinky v této oblasti.  Jedním 

z nejvýznamnějších veletrhů je mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky (dále jen 

IDET). Na mezinárodním veletrhu obranné a bezpečnostní techniky - IDET 2011, který patří 

mezi jednu z největší přehlídek obranných technologií ve střední a východní Evropě se 

představují výrobci ve svém oboru. Již patnáct let je IDET evropskou jedničkou v oboru. 

Každý lichý rok je pořádán na brněnském výstavišti. Součástí každého ročníku veletrhu je 

bohatý doprovodný program, kde odborníci na obranné technologie diskutují o aktuálních 

tématech. [13] 

Minulý rok se veletrhu zúčastnili a prezentovali své výrobky v oblasti detekce firmy 

(výrobce-přístroj): 

 Chromservis – MiniRae; 

 Bruker - RAID-M 100, RAID-1; 

 Syntchem – GID-3, GASMET DX-4000; 

 Dräger – Multi-IMS. 
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7 VÝBĚR VHODNÉHO DETEKČNÍHO PŘÍSTROJE 

Pomocí multikriteriální analýzy budou analyzovány tři vybrané varianty mobilních 

přístrojů (obrázek 1, obrázek 2, obrázek 3) pro detekci BCHL z výše zmiňované kapitoly. 

Multikriteriální analýza je jedním z nástrojů, který nám může pomoci s rozhodováním, 

jestliže existuje několik kritérií. U této analýzy není počet kritérií omezen. Jejím cílem je 

zpracovat objektivně dostupné informace a doporučit jednu anebo několik variant k realizaci. 

[14] , [15] 

 

Varianta 1 – (dále „V1“) [16], [17], [18] : 

Název přístroje:  Detektor pro rychlou výstrahu a identifikaci – RAID-M 100 

Měřící princip:  Spektrometrie pohyblivosti iontů 

Výrobce:   Bruker Daltonik, SRN 

 

 

Obrázek 1 RAID-M 100 [17]  
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Varianta 2 – (dále „V2“) [16], [18], [19]: 

Název přístroje:  Chemický detektor ChemPro100 

Měřící princip:  Spektrometrie pohyblivosti iontů a polovodičová čidla 

Výrobce:   Environics Mikkeli, Finsko 

 

Obrázek 2 ChemPro 100 [19] 
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Varianta 3 – (dále „V3“) [16], [17], [18]: 

Název přístroje:  Detektor pro automatickou detekci chemických látek 

a výstrahu – RAID-1 

Měřící princip:  Spektrometrie pohyblivosti iontů 

Výrobce:   Bruker Saxonia Analytik, SRN 

 

 

Obrázek 3 RAID-1 [17] 
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7.1 Specifikace kritérií 

Dílčím cílem je vybrat optimální přístroj vzhledem k našim informacím o detektoru. 

Skládá se z analýzy informací, což je sběr informací a dále námětových informací, což je 

alternativní varianta řešeného problému. 

Analytické informace 

Při výběru nás zajímají tyto informace: 

1. cena, 

2. rozsah měření, 

3. vlastní knihovna, 

4. možnost monitorování a vyhodnocování, 

5. výsledky měření, 

6. náklady na údržbu po 5 letech, 

7. rychlost odezvy, 

8. zvukový alarm. 

Námětové informace 

Alternativními variantami k vyřešení problému by mohly být: 

a) bezpečnostní kontrola před vstupem do vlaku: 

Při realizaci této varianty je nutné brát v úvahu nejen finanční prostředky 

vynaložené na personál a materiálové vybavení, ale také bude delší doba 

odbavení cestujících před odjezdem vlaku; 

b) necestovat se zavazadly ve vagónu: 

Tato alternativní varianta je spojena se zvýšením nákladů především vyčlenění 

dalšího vagónu určeného jen pro zavazadla a kontrolou, jestli toto opatření není 

porušováno. Dále zvýšení času potřebného při vystupování a nastupování 

s ukládáním zavazadel a riziko záměn zavazadel a ztrát, cestující s touto 

variantou mohou být nespokojeni; 

c) kontrolovat vlak pomocí kamerového systému: 

Alternativní varianta může být méně náročná na finanční náklady a i personální 

zajištění, dále je její výhodou prevence v oblasti kriminality. 

Stanovení užitností 

Rozumíme tím jednotlivé varianty, které budeme dále porovnávat pomocí užitnosti, 

což znázorňuje tabulka 6.  
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Tabulka 6 Kvantifikace kritérií pro jednotlivé varianty [18] 

Kritérium Jednotka V1 V2 V3 

K1 Kč 600.000,- 360.000,- 600.000,- 

K2 - BOL+ 5 NL BOL+13 NL BOL+5 NL 

K3 - ano 
možnost doplnění 

výrobce 
ano 

K4 - ano +PC ano +PC i displej ano 

K5 známka 2 3 1 

K6 Kč 10.000,- 25.000,- 60.000,- 

K7 sekundy 3 25 10 

K8 Ano/ne ano ano ano 

 

Legenda: 

K1 – Cena 

Množství finančních prostředků, které musíme vynaložit při pořízení dané varianty. Je 

vyjádřena v Kč. Čím je cena nižší, tím je naše spokojenost vyšší (tabulka 7). 

Tabulka 7 Bodové ohodnocení kritéria ceny 

Bodové 

ohodnocení 
Minimum a maximum 

100  ≤350 tis. Kč 

90 >350 tis. Kč ≤400 tis. Kč. 

80 >400 tis. Kč ≤450 tis. Kč. 

70 >450 tis. Kč ≤500 tis. Kč 

60 >500 tis. Kč ≤550 tis. Kč 

50 >550 tis. Kč ≤600 tis. Kč 

40 >600 tis. Kč ≤650 tis. Kč 

30 >650 tis. Kč ≤700 tis. Kč 

20 >700 tis. Kč ≤750 tis. Kč 

10 >750 tis. Kč ≤800 tis. Kč 

0 >800 tis. Kč  
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K2 – Rozsah měření 

Rozsahem měření je myšleno, jaké látky má přístroj primárně uložené v základní 

knihovně/databázi pro měření. Přehled bodového hodnocení nám uvádí tabulka 8.  

Tabulka 8 Bodového ohodnocení kritéria rozsah měření 

Bodové 

ohodnocení 
Rozsah měření 

100 BOL+ x > 10 NL 

80 BOL+ > 5 x ≤10 NL 

60 BOL + x ≤ 5 NL 

40 BOL 

20 NL 

0 - 

 

K3 – Vlastní knihovna 

Zhodnocení, zda přístroj má funkci vlastní knihovny, využití je především 

v modifikaci pro identifikaci nových látek nebo plynných směsí. Bodové ohodnocení určuje 

tabulka 9. 

Tabulka 9 Bodové ohodnocení kritéria vlastní knihovny 

Bodové 

ohodnocení 
Vlastní knihovna 

100 ano 

50 možnost doplnění výrobcem 

0 ne 

 

K4 – Možnost monitorování a způsob vyhodnocení 

Jedná se především o možnost monitorování a dále zda data lze zpětně vyvolat 

například na přenosném počítači (tabulka 10). 

Tabulka 10 Bodové ohodnocení kritéria možnosti monitorování a způsobu vyhodnocení 

Bodové 

ohodnocení 

Možnost monitorování a 

způsob vyhodnocení 

100 ano +PC nebo displeji 

50 ano 

0 ne 
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K5 – Výsledky měření 

Zohlednění známkou výsledků měření uvádí tabulka 11. 

Tabulka 11 Bodové ohodnocení výsledků měření 

Bodové 

ohodnocení 
Výsledky měření 

100 1 

75 2 

50 3 

25 4 

0 5 

 

K6 – Údržba za 5 let 

Množství finančních prostředků, které jsou nezbytné k údržbě přístroje (kalibrace či 

nákup nového čerpadla, apod.). Hodnocení nákladů na údržbu znázorňuje tabulka 12. 

Tabulka 12 Bodové ohodnocení údržby za 5 let 

Bodové 

ohodnocení 
Minimum a maximum 

100  ≤5 tis. Kč 

90 >5 tis. Kč ≤15 tis. Kč. 

80 >15 tis. Kč ≤25 tis. Kč. 

70 >25 tis. Kč ≤35 tis. Kč 

60 >35 tis. Kč ≤45 tis. Kč 

50 >45 tis. Kč ≤55 tis. Kč 

40 >55 tis. Kč ≤65 tis. Kč 

30 >65 tis. Kč ≤75 tis. Kč 

20 >75 tis. Kč ≤85 tis. Kč 

10 >85 tis. Kč ≤95 tis. Kč 

0 >95 tis. Kč  
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K7 – Rychlost odezvy 

Doba potřebná k dosažení konečného signálu. Tabulka 13 zobrazuje bodové 

ohodnocení rychlosti odezvy. 

Tabulka 13 Bodové ohodnocení rychlosti odezvy 

Bodové 

ohodnocení 
Minimum a maximum 

100  ≤6 s 

90 >6 s ≤12 s 

80 >12 s ≤18 s 

70 >18 s ≤24 s 

60 >24 s ≤30 s 

50 >30 s ≤36 s 

40 >36 s ≤42 s 

30 >42 s ≤48 s 

20 >48 s ≤54 s 

10 >54 s ≤60 s 

0 >60 s  

 

K8 - Zvukový alarm 

Vlastnost přístroje, jestli je schopný vydat zvukový či optický signál a tím upozornit 

na nebezpečí. Hodnocení upravuje tabulka 14. 

Tabulka 14 Bodové ohodnocení zvukového alarmu 

Bodové 

ohodnocení 
Zvukový alarm 

100 ano 

0 ne 

7.2 Hodnocení užitku variant 

Pro hodnocení užitku jednotlivých variant byla stanovena výše uvedená kritéria 

hodnocení a vyčíslena bodovým ohodnocením. Pro orientaci slouží tabulka 15, která 

kvantifikuje kritéria, aby byla srovnatelná pomocí matice prostých užitností na procento 

spokojenosti s danou hodnotou. Tyto bezrozměrné hodnoty jsou již srovnatelné. Platí zde 

zásada, že čím větší číslo, tím je naše spokojenost vyšší.  
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Tabulka 15 Matice prostých užitností 

Kritérium V1 V2 V3 

K1 50 90 50 

K2 60 100 60 

K3 100 50 100 

K4 100 100 50 

K5 75 50 100 

 

Metoda párového srovnání pro určení vah 

 Metodou tzv. párového srovnání (tabulka 16) se snažíme určit váhu různých kritérií, 

jelikož na každé kritérium neklademe stejnou váhu a pomocí četnosti kritéria určíme vážené 

užitnosti. 

Tabulka 16 Párové srovnání 

K1 

     

  

 

K2 

    

  

K2 

 

K3 

   

  

 

K3 

 

K1 

  

  

K3 

 

K4 

 

K5 

 

  

 

K4 

 

K5 

 

K6   

K4 

 

K5 

 

K6 

 

K7  

 

K5 

 

K3 

 

K7  K8 

K5 

 

K4 

 

K7 

 

K8  

 

K5 

 

K4 

 

K8   

K6 

 

K5 

 

K8 

 

  

 

K7 

 

K8 

  

  

K7  K8      

 K8       

K8        

 

Výpočet vážených užitností 

Pomocí párového srovnání (tabulka 16) byla zjištěna četnost výskytu jednotlivých 

kritérií a vytvořeno pořadí jednotlivých kritérií (tabulka 17), které následně ovlivňují váhu 

jednotlivého kritéria pro matici užitností.  
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Tabulka 17 Stanovení váhy kritérií 

Kritérium Výskyt Pořadí Váhy 

K1 1 6 1 

K2 1 6 1 

K3 3 4 3 

K4 4 3 4 

K5 6 2 5 

K6 2 5 2 

K7 4 3 4 

K8 7 1 6 

 

Nejdůležitějším parametrem při výběru optimálního detektoru je zvukový signál, který 

upozorňuje na výskyt nežádoucí látky. Další důležitým kritériem dle vah kritérií je výsledek 

měření, a to zejména z toho důvodu spolehlivosti přístroje. Od toho se odvíjí i následné 

parametry jako je monitorování a vyhodnocování přístroje, zda má přístroj vlastní knihovnu 

látek.  

 

Matice vážených užitností 

Matice vážených užitností byla sestavena ze stanovení váhy kritérií (tabulka 17) 

a matice prostých užitností (tabulka 15), získanou číselnou hodnotou váhy byla vynásobena 

hodnota bodového hodnocení kritéria. Dalším krokem se získalo procento užitku, ideální 

varianta představuje 100%.  
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Tabulka 18 Matice vážených užitností 

Kritérium Váha V1 V2 V3 M 

K1 1 50 90 50 100 

K2 1 60 100 60 100 

K3 3 300 150 300 300 

K4 4 400 400 200 400 

K5 5 375 250 500 500 

K6 2 180 160 80 200 

K7 4 400 240 360 400 

K8 6 600 600 600 600 

∑  2365 1990 2150 2600 

U % 90,96 76,54  82,69 100 

 

7.3 Stanovení nedostatků variant 

Tabulka 19 zobrazuje varianty nedostatků. Nedostatky se snažíme minimalizovat. Jak 

kritéria, tak i nedostatky musí mít stejnou váhu, proto je důležité, je převést na stejné 

hodnocení. Poté pomocí matice vážených nedostatků je srovnat. 

P1 – složitost ovládání 

P2 – zobrazení displeje 

P3 – nedostatek el. proudu  



 

27 

Tabulka 19 Kvantifikace rizik pro jednotlivé varianty 

Nedostatek Jednotka V1 V2 V3 

N1 známka 4 4 4 

N2 známka 3 4 3 

N3 ano/ne ano ano ano 

 

Legenda: 

N1 – Složitost ovládání 

Rozhoduje se zde, jestli je ovládání pro uživatele jednoduché či složité, bodové 

ohodnocení stanovuje tabulka 20. 

Tabulka 20 Bodové ohodnocení složitosti ovládání 

Bodové 

ohodnocení 
Složitost ovládání 

100 1 

75 2 

50 3 

25 4 

0 5 

 

N2 – Zobrazení displeje 

Nedostatkem může být malý displej a nevýrazné znaky, bodové ohodnocení stanovuje 

tabulka 21. 

Tabulka 21 Bodové ohodnocení zobrazení displeje 

Bodové 

ohodnocení 
Složitost ovládání 

100 1 

75 2 

50 3 

25 4 

0 5 
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N3 – Nedostatek el. proudu 

 Problém spočívá, zda má přístroj zabudovanou baterií, kterou může v případě výpadku 

el. proudu využít, hodnocení vyobrazuje tabulka 22. 

Tabulka 22 Bodové ohodnocení nedostatek el. proudu 

Bodové 

ohodnocení 
Nedostatek el. proudu 

100 ne 

0 ano 

 

Matice prostých nedostatků 

Dle výše stanovené legendy byla vytvořena tabulka 23, která nám nabízí srovnání rizik 

ve stejné váze. 

Tabulka 23 Matice prostých nedostatků 

Nedostatek V1 V2 V3 

N1 25 25 25 

N2 50 25 50 

N3 0 0 0 

 

Nedostatek elektrického proudu a složitosti ovládání nejsou pro další rozhodování 

důležité (při vypnutí elektrického proudu se použije baterie/složitost ovládání je pro každého 

velmi individuální), jelikož pro všechny varianty je jejich hodnota rizika stejná. Z toho 

důvodu byla rizika v dalším kroku vyřazena a i metoda párového srovnání a výpočet vah 

rizik.  
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7.4 Vyhodnocení výběru detekčního přístroje výsledků 

Při hodnocení variant pomocí tzv. výsledného efektu, který lze chápat jako rozdíl užitku 

a rizika nebo podíl užitku a rizika, což zobrazuje tabulka 24. Lze tedy přijmout tři různé 

strategické preference: 

 maximální – V1, 

 minimální – V2, 

 optimální – V2. 

U strategie maximální se snažíme maximalizovat užitnost bez ohledu na případná 

rizika. Při použití minimální strategie se naopak minimalizují rizika bez ohledu na užitnost 

variant. Strategie optimální zkoumá jak riziko, tak užitek. Celkově by se dala doporučit 

varianta V2. 

Tabulka 24 Výsledný efekt 

  V1 V2 V3 

Užitek (U) 90,96 76,54 82,69 

Nedostatek (N) 50 25 50 

U-N 40,96 51,54 32,69 

U/N 1,82 3,06 1,65 
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8 SUPERCITY PENDOLINO 

SuperCity Pendolino je skupina vysokorychlostních vlaků firmy ALSTOM 

s maximální rychlostí v rozsahu 200 - 270 km/h. Většina těchto vlaků je vybavena naklápěcím 

zařízením pro optimalizaci jízdy vysokou rychlostí na již existujících tratích. Jedná se 

o nejmodernější řešení k zajištění rychlejšího a pohodlnějšího cestování, založené na 

dlouhodobých zkušenostech a trvalém vývoji. [20]  

Vlaky s naklápěcími skříněmi pendolino jsou vybaveny technologií Tiltronix firmy 

Alstom. Podobné vlaky pendolino firmy Alstom s naklápěcími skříněmi jezdí rovněž v Itálii, 

Švýcarsku, Francii, Velké Británii, Finsku, Slovinsku, Španělsku, Portugalsku 

a v Německu. [20]  

 Od prosince roku 2005 byly nasazeny pro cestující Českých drah a.s. (dále jen „ČD“) 

sedmivozové jednotky vlaků SuperCity Pendolino (obrázek 4). Vlakové jednotky 

provozované Českými drahami a.s. pocházející z Itálie. Tyto vlaky jezdí na trase Františkovy 

lázně – Praha – Ostrava - Žilina. Přes trasu Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava a zpět 

jezdí 10x denně. Vlaky byly původně určeny pro cestování na mezinárodní trati Berlín – 

Praha -  Vídeň. [20] 

Vlak se skládá ze sedmi vozů (obrázek 6), z nich první dvě jsou vozy 1. třídy, vozu 

bistra, dále následuje 2. třída. Interiér vlaku 1. a 2. třídy zobrazuje obrázek 5. Vlak je vybaven 

místem pro vozíčkáře, klimatizací pro pohodlí cestujících, vlakovým rozhlasem a je celý 

nekuřácký. Dále jsou zde vyhrazena místa pro kola. Nově byly zavedeny tiché oddíly pro 

cestující a ve vlaku bude zřízeno i bezdrátové připojení k internetu pomocí technologie Wi-Fi. 

Ve vlakových jednotkách cestují či cestovali významné osobnosti jako např. bývalý 

prezident Václav Havel, prezident Václav Klaus, sportovní osobnosti: Martina Sáblíková, 

Aleš Valenta, Alois Loprais, fotbalisté Sparta Praha a Jablonce, hudební osobnosti: Karel 

Gott, Richard Krajčo, Václav Neckář a hudební skupina Čechomor. 

Definice pojmu: 

Vlaková jednotka [21]:  

Vozidlo je v provozu nedělitelné a její vozy lze od sebe odpojit jen dílensky, jednotka 

je vždy konstruována jako vratná čili obousměrná.  
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Obrázek 4 Vlakové jednotky SuperCity Pendolino [20]  

 

Obrázek 5 Interiér vozu 1. vlevo a interiér 2. třídy vpravo [20] 

8.1 Technické parametry vlakové jednotky 

Každý vlak se skládá ze sedmi vozů. Pendolino nabízí celkem 333 míst k sezení pro 

cestující, včetně 2 míst pro invalidy. V každé vlakové jednotce je řazen jeden vůz bistra a dva 

vozy 1. třídy.  Pro pohodlí cestujících je ve vlaku zabudována dvou zónová klimatizace. 

Maximální rychlost jednotky je 230 km/h, maximální povolená rychlost v České republice je 

160 km/h. Délka celé vlakové jednotky je 184,4 m a její celková hmotnost je 385 tun. 

Jednotka zastaví při použití rychlobrzdy na 920 m, při využití magnetické rychlobrzdy již na 

710 m. [22] Technické parametry vlaku shrnuje tabulka 25. 
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Tabulka 25 Technické parametry jednotky SuperCity Pendolino [20], [22]  

Výrobce: ALSTOM Ferroviaria S.p.A. 

Rok výroby: 2003 

Řazení jednotky: 

2 vozy 1. třídy 

1 vůz 2. třídy s bistrem 

4 vozy 2. třídy 

Celková kapacita: 331 + 2 místa pro vozíčkáře 

Rozchod: 1435 mm 

Plášť skříně: hliník 

Napájecí systémy: 15 kV 16,7 Hz, 25 kV 50 Hz, 3 kV ss 

Maximální rychlost: 230 km/h 

Trvalý výkon: 3 920 kW 

Maximální tažná síla: 200 kN 

Počáteční zrychlení: 0,41 m/s2 

Celková délka: 184,4 m 

Délka čelního vozu: 27,65 m 

Délka vloženého vozu: 25,9 m 

Šířka skříně: 2,8 m 

Celková hmotnost: 385 tun 

Naklápěcí systém: hydraulický 

Speciální výbava: 

nekuřácké vozy 

polohovací sedačky 

zásuvky 230 V 

klimatizace 

elektronické ovládání roletky 

audiosystém 

moderní informační systém a vlakový rozhlas 

možnost přepravy cestujících na vozíku 

Objem vzduchu ve vagonu: cca 148m3 záleží na typu vozu 

Výměna vzduchu: 1200m3/h 

Zabrždění vlaku: ze 160km/h při R cca 920m, při R+Mg 710m 

Klimatizace 

v každém vozu 2 klimatické jednotky 

2 okruhy, není zónová 

Režim klimatizace přetlaková, s přisáváním a úpravou vnějšího vzduchu 
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Obrázek 6 Řazení vozů SuperCity Pendolino [20] 
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8.2 Umístění detekčního systému 

Detekční systém se skládá z řídícího centra, modulu pro přenos dat, detekčního 

přístroje, nasávacího zařízení. Řídící centrum zobrazuje pomocí zobrazovací jednotky 

informace pro obsluhu z detekčního přístroje, které obdrží od modulu. Modul pro přenos dat 

je připojen k detekčnímu přístroji prostřednictvím konektoru pro připojování volitelného 

příslušenství. Systém bude fungovat tak, že vzduch proudící přetlakovou klimatizací z vagonu 

bude nasán do nasávacího zařízení přístroje, který ho vyhodnotí a pomocí modulu přidaného k 

přístroji ho předá ethernetovým kabelem do řídícího centra, kde software zobrazí informace 

z detekčních přístrojů. Dále řídící centrum ovládá zapínání a vypínání celého systému. Pro 

určení místa řídícího centra ve vlakové jednotce SuperCity Pendolino byla použita metoda 

brainstorming. Vhodnými prostory byly vyhodnoceny čtyři varianty:  

 kabiny strojvedoucího,  

 služební oddíl průvodčích,  

 bistro,  

 rack jednotky. 

Výběr optimální varianty umístění řídícího centra byl proveden na základě 

následujících kritérií: 

 nepřetržitý dohled, 

 možnost ověření správnosti informace, 

 možnost zneužití/viditelnost pro cestující řídícího centra, 

 výhody a nevýhody umístění, 

 ekonomické zhodnocení. 

 

Varianta 1 – Kabina strojvedoucího 

Pro umístění řídícího centra je vybrána kabina strojvedoucího, která se nachází 

v prvním a sedmém voze jednotky řazených zcela na koncích vlakové jednotky, obrázek 7. 

Z kabiny strojvedoucího je řízena celá vlaková jednotka. 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 

 dohled nad řídícím centrem je zajištěn strojvedoucím, který musí být při jízdě 

nepřetržitě na svém pracovišti; 
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 z výše uvedeného důvodu nemůže ověřit relevantnost informace strojvůdce, 

ověření správnosti informace by měl tedy provést palubní personál, tzn. 

strojvůdce předá informaci do služebního oddílu (při kontrole jízdenek se 

průvodčí nemusí nenacházet ve svém oddílu); 

 nedostupné nepovolaným osobám a není viditelné pro cestující; 

 druhá kabina strojvedoucího může fungovat jako záložní; 

 finančně náročnější - dvojnásobná cena zobrazovací jednotky z důvodu, že 

kabiny jsou ve vlaku dvě; 

 při výpadku jedné zobrazovací jednotky je stále funkční druhá. 

 

 

 

Obrázek 7 Dislokace řídícího centra ve strojovně  [20] 

 

 

Varianta 2 – Služební oddíl průvodčích 

Oddíl se nachází ve čtvrtém voze vlaku (obrázek 8), je v něm vyčleněno místo pro 

pracovní zázemí průvodčích. 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 

 není zajištěn nepřetržitý dohled – palubní personál je zaneprázdněn kontrolou 

cestujících při každém nástupu cestujících ve vlaku; 

 časová prodleva při ověřování informace z důvodu, že není zajištěn nepřetržitý 

dohled výše; 

 je nedostupné nepovolaným osobám, ale může zde být přepravován cestující 

(známý, osoba bez lístku), není viditelné řídící centrum pro cestující; 

 rychlá dostupnost do všech vozů; 
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 ekonomické – umisťování pouze jednoho řídícího centra a jedné zobrazovací 

jednotky, což je i nevýhodou při výpadku zobrazovací jednotky. 

 

 

Obrázek 8 Umístění řídícího centra do oddílu pro průvodčí  [20] 

 

Varianta 3 – Bistro 

Vagón s občerstvením pro cestující se nachází ve třetím voze mezi první a druhou 

třídou zobrazuje obrázek 9. Vůz je rozdělen na část bistra s obsluhou, barem a stolečky, druhá 

část je oddělena a využívána jako místa pro cestující. 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 

 není zajištěn nepřetržitý dohled obsluhou, jelikož osoba obsluhuje cestující; 

 obsluha si při práci nemusí všimnout signalizace na zobrazovací jednotce 

řídícího centra; 

 nedostupné nepovolaným osobám, není viditelné pro cestující; 

 rychlá dostupnost do všech vozů při poplachu, jelikož je umístěn téměř 

uprostřed; 

 ekonomické – umisťování pouze jednoho řídícího centra a jedné zobrazovací 

jednotky, nevýhoda při výpadku zobrazovací jednotky. 

 

 

Obrázek 9 Poloha řídícího centra v bistru  [20]  
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Varianta 4 – Ovládací pult (Rack) jednotky 

Umístěn při vstupu do vlakové jednotky (obrázek 10). 

Popis varianty dle stanovených kritérií: 

 není zajištěn nepřetržitý dohled; 

 náročnější zpohotovení, z výše uvedeného důvodu; 

 dostupné nepovolaným osobám, viditelné pro cestující; 

 jednodušší vedení; 

 ekonomicky náročné – nutno umisťovat do všech jednotek zobrazovací 

jednotku. 
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Obrázek 10 Poloha řídícího centra v jednotkách vlaku  [20] 

8.3 Návrh opatření při poplachu 

Na základě informací uvedených v předcházející kapitole byla vybrána pro návrh 

varianta jedna a to zejména z důvodu nepřežitého dozoru, ovládání jednotky a menší možnosti 

zneužití. Její výhodou je druhé zobrazovací zařízení. Tato varianta byla zvolena i navzdory 

skutečnosti, že cena zobrazovacího zařízení bude vyšší. Pro realizaci této varianty je třeba 

vyřešit možnost ověření správnosti informace, která bude provedena prostřednictvím 

komunikačního zařízení, které bude mít u sebe palubní personál (tablet, iPhone), informace 

budou předávány prostřednictvím místní sítě (WLAN).  

Zjištění mnoha látek lze odhalit čichem či zrakem, ale většina látek je bez zápachu 

a jsou bezbarvé. Naše vjemy mohou být často ještě oslabeny např. v případě opilosti nebo 

únavy. Z hlediska detoxikace nervově paralytických chemických látek je možné skupinu látek 

seřadit od nejobtížnější léčitelné takto: tabun, soman, cyklosarin, sarin, látka VX [23].  

Rizikové je vybavení jednotek klimatizací (umístění chemické látky do ní, či při úniku 

nemožnost otevřít okénka), avšak může být i přínosem, jelikož se dají látky odvětrat, jestliže 

bude přítomnost látky v čas zjištěna. Každý vůz je vybaven nouzovým únikovým východem 

prostřednictvím dveří a oken na znázorněné červenými trojúhelníky - obrázek 11. 

 

 

Obrázek 11 Rozmístění kladiva pro rozbití oken  [20] 
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 I přes vysokou spolehlivost přístroje může dojít k planému poplachu. Tato situace 

může být vyvolána např. silným parfémem či jinými kosmetickými prostředky nebo úmyslně 

osobou, aby palubní personál dospěl k závěru, že přístroj selhal. Řešením tohoto stavu je 

kontrola přístroje osobou s kyslíkovým přístrojem a předem připraveným detekčním 

přístrojem. Navržený postup v případě poplachu je okamžité zastavené vlaku nebo zastavení 

vlaku v nejbližší možné stanici. Tabulka 26 porovnává varianty opatření v případě použití 

chemické zbraně.  

Tabulka 26 Porovnání variant při poplachu 

 
zastavení v nejbližší 

možné stanici  

okamžité zastavení 

vlaku 

dostupnost složek 

IZS 

jednodušší dostupnost 

silnice,  

kratší dojezd, tzn. 

kratší čekací čas na 

IZS 

složitější dostupnost 

při zastavení např. na 

poli, delší dojezd, 

možnost kontaminace 

dalších osob při 

čekání na IZS 

koncentrace 

látky 

na nádraží při výměně 

vzduchu 

zanedbatelná, 

výměna vzduchu 

prostřednictvím 

klimatizace, tím se 

sníží koncentrace ve 

vlaku 

vyšší v místě 

zastavení 

dekontaminace 

vyklizení nádraží 

zřízení 

dekontaminačního 

centra 

ohraničení území, 

zřízení 

dekontaminačního 

centra 

ostatní - zablokování trati 
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Opatření při vypuštění chemické látky byla vybrána varianta výměny vzduchu 

a zastavení v nejbližší stanici. Výhodou je jednodušší dostupnost složek IZS, tím kratší čas, 

nižší možnost kontaminace osob. 

8.4 Finanční zhodnocení 

Náklady na vybudování detekčního systému zvolené varianty shrnuje tabulka 27. 

Z tabulky vyplývá, že náklady na detekční systém činí celkem 2.722.000,- Kč při slevě 15 % 

na nákup detekčních přístrojů. 

Tabulka 27 Celkové potřebné peněžní prostředky 

Druh materiálu: 
Počet 

kusů: 

Orientační 

cena/ks [Kč]: 

Cena za 

materiál 

celkem: 

Detekční přístroj s nasáváním* 8 306.000,- 2.448.000,- 

Modul pro přenos dat 7 15.000,- 105.000,- 

Ethernetový kabel 8 500,- 4.000,- 

Software pro řídící centrum 1 50.000,- 50.000,- 

Řídící centrum 1 50.000,- 50.000,- 

Zobrazovací jednotka 2 15.000,- 30.000,- 

Tablet 3 10.000,- 30.000,- 

Montáž a zapojení 1 5.000,- 5.000,- 

Celkem     2.722.000,- Kč 

Pozn. Uvedené ceny jsou vyjádřeny včetně DPH. 

8.5 Zhodnocení navrženého detekčního systému 

K realizaci navrženého detekčního systému ve vlaku SuperCity Pendolino bude 

k instalaci tohoto zařízení potřeba povolení od výrobce, což může být komplikované či 

výrobce nemusí souhlasit. Dále by zařízení pravděpodobně bylo instalováno přímo výrobcem, 

kterým je Italská firma Alstom. Ta se stará o servis jednotek. To obnáší zvýšení nákladů 

(např. na odvod do servisu, technici, přebudování či výměna některých částí), které lze těžko 

odhadnout. 

Dalším zásadním problémem je umístění detekčního přístroje podle konstrukčních 

plánů jednotky SuperCity Pendolino. Konstrukční plány vlaku podléhají obchodnímu 

tajemství výrobce, který je neposkytl pro zpracování této práce k nahlédnutí. Dalším 
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neznámým elementem je, zda v rámci kupní smlouvy nejsou konstrukční plány SuperCity 

Pendolino dostupné dopravci. Při uváděné ceně za jeden navržený detekční systém je největší 

slabinou životnost samotného detekčního přístroje, kterou výrobce v jeho technické 

dokumentaci neuvádí. Předpokladem je, že přístroj bude v provozu tisíce hodin. Jestliže by 

detekční přístroj fungoval rok, kdy jedna jednotka SuperCity Pendolino ujede cca 259 880 km 

za rok, při dvou cestách denně z Ostravy hl. n. do Prahy hl. n., což je cca 2251 hodin. Je tedy 

pravděpodobné, že by bylo nutné ho každý rok vyměnit. Toto řešení je finančně nákladné, 

jelikož je to nejdražší položka v systému. Dalším finančním nákladem je kalibrace přístroje, 

která by musela být prováděna častěji než 1x za 5 let. Tento problém životnosti přístroje by se 

dal řešit prostřednictvím řídícího centra, které by přístroj zapínalo jen v nejrizikovějších 

místech. 

Na českých tratích jezdí celkem sedm jednotek Pendolino, tudíž by se celková cena 

realizace detekčního systému v každé provozované jednotce SuperCity Pendolino pohybovala 

na nejméně kolem hranice 19 mil. Kč bez započítání dalších nákladů na dohodu s výrobcem 

a instalaci u výrobce.  

V multikriteriální analýze byly navrženy tři alternativní varianty řešení, bezpečnostní 

kontrola před vstupem do vlaku, necestovat se zavazadly ve vagónu, kontrolovat vlak pomocí 

kamerového systému. I přesto, že nejpřesnějším způsobem pro odhalení a určení druhu 

chemické látky je použití speciálně zaměřeného detektoru chemických látek, bylo by 

efektivnější využít kamerový systém, který chemickou látku sice nedokáže přímo odhalit, ale 

jeho prostřednictvím lze obsluhou pozorovat viditelné příznaky na zasažených osobách. 

Všeobecné indikátory přítomnosti chemických látek jsou slzy, obtížné dýchání, dušení, 

svědění, kašel a závratě. Nespornou výhodou kamerového systému se dále jeví např. prevence 

trestného činu či přestupku, který by případného pachatele mohl usvědčit anebo odradit od 

samotného spáchání. Cena kamerového systému a napojení na pult centrální ochrany se 

pohybuje cca 70.000,- Kč [24], [25], [26] za sedm barevných kamer s nočním viděním 

a příslušenstvím.   
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9 ZÁVĚR 

Chemické látky mají závažné účinky na lidský organismus, a to až smrtící. Některé lze 

odhalit čichem či zrakem, avšak část z nich jsou pro smysly člověka neodhalitelné. Zneužití 

těchto látek je sice málo pravděpodobné, ale z důvodu získání jednoduchého návodu výroby 

z vědecké literatury či Internetu, a také relativně snadné a ne příliš drahé přípravy, nelze jejich 

zneužití zcela zamítnout. Existují skupiny lidí, které jsou schopny chemické látky využít 

v masovém měřítku, a zároveň nejsou vázány morálními či etickými kodexy. Dále tyto látky 

mohou být využity například jako prostředek pro vydírání. V infrastruktuře moderní 

společnosti je celá řada míst, které lze řadit mezi nejohroženější. Patří sem autobusová, 

vlaková doprava a metro, letiště, supermarkety, sportoviště, atd. Platí zde jednoduché 

pravidlo, že vysoká koncentrace osob se rovná vysoké zranitelnosti osob. 

 Vlaková jednotka SuperCity Pendolino patří mezi nejvyužívanější vlak v České 

republice na trase Praha - Ostrava, který je pro cestující komfortní a časově výhodný. To je 

důvodem, proč vlakem cestují společensky a sportovně významné osobnosti. Proto je v tomto 

vlaku vhodné zvýšit jejich bezpečnost vybudováním detekčního systému chemických látek.  

V rámci práce byla navržena opatření, která budou provedena v případě vyhlášení 

poplachu, stejně tak jako opatření pro ověření, zda se jedná o planý nebo ostrý poplach. Jako 

vhodné řešení byla zvolena kontrola pomocí záložního detekčního přístroje, kterým je 

vybaven, stejně jako prostředky individuální ochrany, palubní personál. Při oprávněném 

poplachu jsou aktivovány složky integrovaného záchranného systému a současně vlak zastaví 

v nejbližší možné stanici. Od detekování chemické látky se automaticky začne 

prostřednictvím ventilačního systému vyměňovat vzduch v jednotlivých vagónech. 

Na základě zvolených kritérií byla z navržených variant detekčním přístrojů vybrána 

optimální varianta. Dále sestaven návrh detekčního systému pro vlakovou jednotku a umístění 

do části jednotky. Náklady na materiál potřebný k vybudování této varianty činí 2.722.000,- 

Kč. Avšak existují zde jisté komplikace při realizaci záměru, z nichž nejvýznamnějšími je: 

životnost zvoleného detekčního přístroje a povolení od výrobce pro instalaci detekčního 

systému. Realizace této optimální varianty v porovnání s kamerovým systémem navrženým 

jako alternativní varianta, pro nějž by byly potřeba finanční náklady cca 70.000,- Kč vyplývá, 

že úspora na jednu jednotku se pohybuje cca 2.600.000,- Kč. Z tohoto důvodu by bylo 

vhodnější vybudovat namísto navrženého optimálního detekčního systému alternativní 

kamerový systém. Jeho nespornou výhodou je mj. i prevence kriminality.  
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