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 Šturala, M. Identifikace a analýza hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování 
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inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. 41 stran. Vedoucí Bakalářské práce Ing. 

Dalibor Válek. 

 V této Bakalářská práci je rozebírána problematika identifikace a analýzy hrozeb na 

zařízeních pro přepravu a skladování ropy. V teoretické části se zaměříme na jednotlivá 

zařízení pro přepravu ropy, kterými jsou ropné tankery, automobilové cisterny, vlakové 

cisterny a ropovody. U skladování ropy rozebereme typy skladovacích nádrží a u ropy 

obecně se podíváme na její chemické vlastnosti a výskyt. Praktická část je zaměřena na 

identifikaci hrozeb pomocí Ishikawova diagramu a následnou analýzu metodou FMEAIA, 

která nám určí nejkritičtější místa na těchto zařízeních. Následně je vypracován 

jednoduchý návrh zabezpečení proti útokům na tyto zařízení. 
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In this thesis is discussed problems of identification and analysis of threats to 

facilities for the transportation and storage of oil. The theoretical part will focus on 

individual equipment for transporting oil, which are oil tankers, road tankers, rail tankers 

and pipelines. For crude oil storage discuss types of storage tanks and the oil generally will 

look at its chemical properties and occurrence. The practical part is focused on identifying 

threats with Ishikawa diagram and subsequent analysis by FMEAIA which we determine 

the critical points on these devices. Subsequently, a simple draft security against attacks on 

these devices. 
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1 Úvod 

 

          Na konci dvacátého století se stala ropa jednou z nejdůležitější surovin 

využívaných v  průmyslu a obchodu a dnešní civilizace si bez využívání této drahocenné 

suroviny sama nevystačí. V současnosti se využitím ropy zabezpečuje dodávka energie 

téměř pro polovinu světa. Bez energie využívané ze zpracování ropy, by v dnešní době 

nefungovaly stroje v továrnách, dopravní průmysl ale i chod běžných domácností. Její 

doprava je podstatně levnější než přeprava plynu a je také mnohem levnější a čistější než 

uhlí. 

 Po vytěžení surové ropy je dále zpracovávána a využívána k výrobě značného 

množství různých paliv jako například několika druhů benzínů, leteckých paliv, mazadel, 

olejů, nafty, asfaltů pro výrobu silnic, petrochemických výrobků, které se využívají pro 

výrobu kosmeticky, barviv, léků, pneumatik, výbušnin, přípravků pro hubení hmyzu, 

umělých vláken jako například nylon, umělých hmot a kaučuků. V roce 1950 se spotřeba 

ropy pohybovala zhruba na deseti milionech barelů denně, v roce 2014 se průměrná denní 

spotřeba pohybuje na čísle kolem osmdesáti dvou miliónů barelu denně. Svět se tedy stal 

naprosto závislý na ropě. Při takto velké denní spotřebě ropy začala její těžba značně 

ovlivňovat dění na mezinárodní úrovni, například v roce 1967 podpořili státy ze středního 

východu bohaté na ropu své arabské spojence Sýrii, Egypt, Jordánsko v Arabsko-izraelské 

válce. Na tuto nastalou situaci reagovaly rozvojové státy vytvořením organizace zemí 

exportujících ropu OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries). OPEC tvořily 

státy jako například Kuvajt, Irán, Venezuela, Saudská Arábie a Irák. Postupem času  

se připojovaly i jiné rozvojové státy. Ropa hrála důležitou roli i v dalších válečných 

konfliktech, zejména v zemích středního a blízkého východu.  

 Téma ropy, její přepravy a skladování jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti, 

protože jak jsem se již zmiňoval, tak je ropa důležitou surovinou dnešní doby, bez které  

se neobejdeme a může se stát relativně snadným cílem útoku různých teroristických 

skupin, živelných pohrom nebo technických selhání. Tato bakalářská práce na téma 

Identifikace a analýza hrozeb na zařízeních pro přepravu a skladování ropy bude zaměřena 

na analýzu důležitych části na zařízení v oblasti ropného odvětví, které je nejvíce 

ohroženo.  
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 Ve své bakalářské práci se v teoretické části zaměřím na ropu jako surovinu dnešní 

doby, kde stručně analyzuji vznik ropy, její fyzikálně-chemické složení, dělení ropy, 

samotnou těžbu, její zpracování a výskyt ve světě a České republice. Následně se zaměřím 

na zařízení pro přepravu ropy a detailněji popíšu potrubní a tankerovou přepravu. Dalším 

bodem teoretické části budou zařízení pro skladování ropy, kde budu popisovat jejich 

funkci a konstrukci.  

 V praktické části této Bakalářské práce bude cíl identifikovat a vytipovat, ohrožené 

součásti zařízení pro přepravu a skladování ropy. K identifikovaní těchto součásti použiji 

brainstormingovou metodu, která se nazývá Ishikawovův diagram neboli také diagram rybí 

kosti. Tento diagram použiji na všechny typy přepravy ropy a na skladovací zařízení, takže 

dostanu pět různých diagramu, které budou obsahovat jednotlivé části skladovacího  

a přepravního zařízení pro ropu. Dále budu pokračovat samotnou analýzou. Pro 

vyhodnocení možných potencionálních součástí jsem zvolil upravenou analýzu FMEAIA. 

Tato analýza je založena na bodovém hodnocení rizik hrozících na zařízení pro přepravu  

a skladování ropy.  

 Na závěr se budu zaobírat jednoduchým řešením pro zabezpečení nejvíce 

ohrožených součástí této soustavy a navrhnu kroky pro snížení rizika útoku na tyto 

zařízení. 
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2 Rešerše 

 
 Problematiky přepravy a skladování ropy je obecně řešena především v zahraniční 

literatuře a článcích, ze kterých jsem vycházel.  Zmíněná literatura odráží poznatky 

dosažené v této oblasti a výrazně napomohla k vytvoření této Bakalářské práce. 

 

RENNE, John L and Billy FIELDS. Transport beyond oil: policy choices for a multimodal 

future. USA: Island press, March 2013, 1 online resource (338 pages). ISBN 

9781597262422 

Kniha se zabývá různými typy přepravy ropy ve Spojených státech Amerických, možností 

regulace přepravy ropy, snižovaní závislosti na ropě dalšími tématy spojených s ropou. 

 

LUN, Y. Oil transport management. New York: Springer, 2013, vii, 103 pages. Shipping 

and transport logistics. ISBN 14-471-2920-2. 

Kniha se zaobírá kompletním vývojem přepravy ropy od roku 1800 až do současnosti. 

V této knize jsou zejména popisována lodní přeprava pomocí ropných tankerů. 

 

GILBERT, Richard a Anthony PERL. Transport revolutions: moving people and freight 

without oil. London: Earthscan, 2007, xxi, 351 p. ISBN 18-440-7248-7. 

Tato kniha se soustřeďuje zejména na přepravu ropy pozemní soustavou tedy, vlaky  

a cisternami.  

 

Blažek, J. Rábl, V. Základy zpracování a využití ropy. 2. vyd. Vysoká škola chemicko-

technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-619-2. 

Tato kniha popisuje vznik, způsoby těžby ropy, zpracování ropy a přepravu ropy.  

 

BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: Sdružení požárního  

a bezpečnostního inženýrství, 2006, 86 s. ÚZ. ISBN 80-866-3489-2. 

V těchto skriptech jsou detailně popsány veškeré analýzy, které byly použity v této 

Bakalářské práci. 
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3 Právní předpisy, normy a vyhlášky 

 
V této kapitole se budeme zabývat právními předpisy a normami, které se vztahují 

k problematice přepravy a skladovaní ropy zejména pro českou republiku.  

 

ČSN EN ISO 9001 

 Tato norma obecně stanovuje zásady, kdy si management firmy nastaví plány 

v oblasti produkce a kvality a tyto zásady a plány jsou postupně dodržovány a plněny. Vše 

je následně monitorováno a měřeno, aby si poté mohla společnost vyhodnotit a určit  

co by bylo třeba změnit nebo zrušit. [1] 

 

ČSN EN ISO 14001 

 Tato norma se zabývá environmentálním managementem, tedy týkající se životního 

prostředí. [1] 

 

ČSN ISO/IEC 27001 Bezpečnost informací 

 Tato norma se obecně zabývá bezpečností informací v našem případě informací 

týkajících se přepravy a skladování. Týká se nejen informačních technologii, ale také 

v sobě zahrnuje politiku organizaci, management a pravidelné přezkoumávání. [1] 

 

OHSAS 18001 

Norma ohsas 18001 je koncipována tak aby byla použitelná pro všechny typy 

organizací a svou povahou vycházi z normy ČSN EN ISO 9001. [1] 

 

Zákon č. 17/1992 sbírky o životním prostředí 

Zákon č.17/1992 sbírky o životním prostředí stanovuje základní pojmy a předpisy  

o životním prostředí a jeho ochraně a zlepšování jeho stavu. 
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Vyhláška 165/2013 sbírky o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování 

v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích 

zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy 

Tato vyhláška pojednává o druzích ropy a skladbě jejich produktu, o způsobu 

vypočtu ropného ekvivalentu, povoleném objemu skladovacích nádrží, povinném 

technickém vybavení těchto zařízení, způsobu evidence nouzových zásob a další. 

 

Zákon 189/2013 sbírky o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o 

změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon pojednává o nakládání s nouzovými zásobami ropy a ropných produktů 

určených pro zmírnění, nebo překonání krizových stavu. 

 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

 Ústavní zákon neboli též Ústava České republiky je nevyšší zákon v České 

republice. Definuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratická stát 

založený na úctě k právům a svobodě občana. 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zabývá se majetkovými právy fyzických a právnických osob. 

Tento zákoník je základní právní normou upravující právní vztahy soukromoprávní sféry, 

jakož i práva obchodního. 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento zákon je upravuje právo hmotné a je součástí veřejného práva. Chrání    

zájmy fyzických i právnických osob, společnosti i státu. Vymezuje trestné činy a sankce, 

které hrozí jejich spácháním. Vyjmenovává také okolnosti vylučující protiprávnost činů, 

které by jinak byly činy trestnými. 
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4 Ropa 

 
Ropa vzniká fyzikálně chemickými procesy po miliony let a je směsí přírodních 

látek. Naleziště ropných ložisek se nacházejí na dně oceánů, moří ale i na souši pod 

zemským povrchem. Těžba ropy se provádí čerpáním z hloubkových vrtů, a to různými 

metodami z různých typů vrtů odlišnými zařízeními. Poté je danými postupy a metodami 

upravována přímo na nalezišti a různými zařízeními, nejčastěji ropovody, přepravována  

do rafinerií k dalšímu zpracovaní. Ropa se nejčastěji využívá k výrobě benzínu, petroleje, 

plynného oleje, mazutu, pro výrobu minerálních olejů a asfaltu.  

  

  

 

Obrázek 1 Ložisko ropy [4] 

 

4.1 Fyzikálně chemické složení ropy 

 
 Ropa je tvořena složitou směsí chemických sloučenin, tvořených vodíkem, 

uhlíkem, dusíkem, heteroatomy, kyslíkem a také stopovými prvky jako je nikl, vanad  

a další. Ropa je utvářena hlavně uhlovodíky o různé molekulové hmotnosti a délce 
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uhlovodíkových řetězců jako jsou izoalkany, cykloalkany, alkany (různé parafíny) 

 a aromáty. Různé struktury nám dávají odlišné body varu a různé vlastnosti. [2] [3] 

Svou molekulovou hmotností a strukturou se v rámci rafinerského zpracování ropy stávají 

součástí některého z produktů, nebo jsou přeměněny za účelem zajištění vyžadovaných 

vlastností, které jsou kladeny pro cílový produkt. 

 

4.2 Složení ropy 

 

 Ropa je složena ze směsi uhlovodíků s množství uhlíku 3-35, ve kterém jsou 

rozpuštěny alkany, izoalkany, cykloalkany a aromáty, také obsahuje různé druhy ropných 

pryskyřic, které se oxidací mění v pevnou hmotu alsfaltenu. Ta poté zůstává jako destilační 

zbytek, který můžeme znát pod pojmem asfalt. [4] 

 

4.3 Dělení ropy 

 

Ropu dělíme podle několika kritérií, nejčastěji dle obsahu určitých látek v ni obsažených,  

a typu uhlovodíku.  

 

1) Podle obsahu síry: 

- Sirné, kdy je obsah síry od 0,5 % a výše. 

- Nízkosirné, kdy je obsah síry do 0,5 %. 

 

2) Podle obsahu asfalténů: 

- Tmavé a těžké, kdy je hustota asfalténu 1000kg/kubík. 

- Světlé a lehké, kdy je hustota asfalténu do 800kg/kubík. 

 

3) Podle typu uhlovodíků: 

- Cylkoalkanická (obsahuje cykloalkany). 

- Nafténická (obsahuje naftalény). 

- Parafinická (obsahuje parafíny). 

- Aromatická (obsahuje aromáty).  

 



 

8 

 

Ropu dále dělíme podle kvalitativních parametrů jako například bod vzplanutí, 

viskozita, obsah vody, hustota, bod tuhnutí a další. [2] [3] 

 

4.4 Těžba ropy  

 

 Pro těžbu ropy je nutné vytvořit obsáhlou mapu cest, do nichž se poté zavedou 

vrtné soustavy, které svou prací, vrtáním vhodně připraví otevření ložiska, do jehož nitra 

je zavedeno těžební zařízení. Poté se vrty zavede k místu těžby elektrický proud potřebný 

k chodu zařízení uvnitř vrtu, zejména čerpadel. Zároveň je nutné vytvořit potrubní cesty 

pro odvod těžené ropy na povrch a následně dál do zásobníků. Ropa je dále odváděna  

ze zásobníků k předběžnému zpracování a následně přepravována transportními zařízeními 

k dalšímu zpracování do petrochemických závodů. [4] 

 

4.5 Zpracování ropy 

 

  Ihned po vytěžení se ropa musí dále upravovat což je nezbytný proces před jejím 

transportem do petrochemických závodů. Prvním krokem úpravy je stabilizace,  

což znamená její zahřátí, díky čemuž ropu zbavíme rozpuštěných plynů (ethan, propan, 

methan) a uvolní se sulfan a oxid siřičitý. Poté ropu zbavujeme rozpuštěných 

anorganických solí, tento proces odsolování je založen na přidání demineralizované vody  

a deemulgátoru  a rozdělíme pomocí gravitace ropu a vodu, následně ropu vystavíme 

vysokému elektrostatickému poli za vzniku drobných kapiček vody s rozpuštěnými solemi. 

[3] 

  

4.6 Výskyt ropy ne planetě Zemi 

 

 Ropná ložiska se na planetě Zemi vyskytují téměř po celém jejím povrchu. 

Nacházejí se zejména tam, kde jsou vázána ložiska uhlovodíku na určité typy 

sedimentárních hornin. Avšak pro vznik ropného ložiska je nutná přítomnost nádržních  

a ropomatečných hornin. Tyto podmínky splňuje řada míst na naší Planetě.  

Mezi významné ložiska považujeme naleziště v Severní Americe konkrétně 
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aljašské Prudhoe Bay, texaské East Texas Oil Field, kalifornské Midway-Sunset Field. 

Dalšími významnými ložisky jsou naleziště na Středním východě a v Kaspické oblasti, 

nejvýznamnější země s těmito nalezišti jsou Irán, Irák, Kuvajt, Saudská Arábie, 

Azerbajdžan a Kazachstán.  

Obrovským ropným bohatstvím oplývá Rusko a na evropském kontinentu se nacházejí  

tyto ložiska zejména v Severním moři, kde se o jejich těžbu starají země jako Velká 

Británie, Norsko, Dánsko. 

 

 
Obrázek 2 Hlavní oblasti s výskytem ropy [5] 

 

4.7 Zdroje ropy pro Českou Republiku  

 
V České republice (dále jen ČR) se těžba ropy provádí jen okrajově a to hlavně 

 na Jižní Moravě, a proto ji musí ČR nakupovat od zahraničních těžebních firem a 

přepravovat nejčastěji pomocí ropovodů a v menší míře pomocí tankerů. V České 

Republice zprostředkovává přepravu a skladování společnost MERO. Primárním zdrojem 

ropy pro ČR jsou zásoby Ruska. Ropa proudící z Ruska, která obsahuje ve značné míře 

síru, se k nám dostává prostřednictvím ropovodu Družba, který vede přes Ukrajinu, 

Slovensko a Bělorusko.  
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Dalšími zdroji ropy proudícími do České Republiky jsou ropovody Inglostadt (dále jen 

IKL v bavorském Vohburgu poblíž Inglostadtu a ropovod TAL v italském Terstu, na který 

se ropovod IKL napojuje a vede přes italské alpy. Ropa proudící v těchto ropovodech je 

typická vyšším obsahem parafínu. [5] 

5 Zařízení pro přepravu ropy 

 
 Na počátku těžby ropy, kolem 19. století, se ropa přepravovala koňskými  

a kravskými spřeženími v sudech ze dřeva. Právě díky této přepravě v sudech dnes měříme 

objem přepravované ropy na barel, což je asi 159 dm3. Přeprava v sudech koňskými 

 a kravskými povozy byla díky rozšíření železniční dopravy brzo neefektivní a byl tedy 

nahrazen přepravou v cisternách po železnici. Tento způsob přepravy byl díky vysoké 

poptávce po ropě brzy rovněž nedostatečný a neefektivní a bylo potřeba přepravy velkého 

množství ropy jak po souší, tak i po vodní hladině. Na mořích a oceánech se začaly 

objevovat velké transportní lodě, které se nazývaly tankery. Přeprava ropy v tankerech 

znamenala značný pokrok v transportu. Dnes enormně velké a moderní tankery jsou 

schopny přepravit až dva milióny barelů ropy, což v dnešní době postačuje na pokrytí 10% 

americké energie na jeden den, nebo na výrobu benzínu, který nám umožní objet 31 000 

krát planetu zemi dokola.  

 Naopak na souší nebylo efektivní přepravovat ropu jednorázově ve velkém 

množství a proto byly vybudovány husté a dlouhé sítě ropovodů.  Jejich vznik se datuje 

zhruba kolem 1865 ve Spojených Státech Amerických. Tento krok znamenal značné 

ušetření nákladů na eventuální výstavbu železničních tratí a jejich pravidelnou údržbu. [6] 

[7] 
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5.1 Ropné Tankery 

 

 Potrubní přeprava pod hladinou moří a oceánu je velmi nákladná na výstavbu a 

údržbu a v případě, že není ropné naleziště dostatečně rozsáhlé je tento proces značně 

neekonomický. V některých oblastech mohou být podmínky pro výstavbu ropovodů 

nepraktické, nebo dokonce i nemožné například z důvodu nestabilního mořského dna nebo 

značně dlouhé vzdálenosti.         

 Proto na dlouhé vzdálenosti a v méně přístupných podmínkách v oceánech a mořích 

jsou pro přepravu ropy výhodnější tankery, které nám přepraví ropu z těžebních zařízeni na 

břeh do přístavů, kde jejich transport pokračuje dále nejčastěji ropným potrubím nebo 

pozemní cisternovou dopravou. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Obrázek 3 Ropný tanker a těžební zařízení (ropná plošina) [12] 

 

5.2 Kapacita tankerů 

 

 Nové zdroje a rostoucí poptávka po ropě znamenala dopravu ve velkém množství 

 a na dlouhé vzdálenosti. Dálková doprava pomocí tankerů je na náklady s ní spojené 

velice efektivní. Proto výrobci tankerů vyvíjí lodě o délce až čtyř fotbalových hřišť,  

které nazývají VLCC (Very Large Crude Carrier), což ve volném překladu znamená velmi 

dlouhé hrubé/surové nosiče nebo dopravce. [8] 
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Velké tankery potřebují pro svůj chod mnohem více paliva než menší plavidla.  

I když provoz velkého plavidla potřebuje více energie je stále efektivnější přeprava  

ve větším množství než přeprava vícekrát menšími plavidly. Plavidlo o výkonu 16 000 

koňských sil je schopno přepravit 420 000 barelů ropy, ale velké plavidlo o výkonu 42 500 

koňských sil je schopno přepravit 1 820 000 barelů ropy to je více jak čtyřnásobek 

přepravené ropy, ale náklady na energie jsou u malého plavidla, při shodném množství 

přepravované ropy 2,5 krát vyšší. Ropné tankery dělíme do šesti hlavních kategorii podle 

toho, kolík váhy dokážou unést. Nákladní kapacitu měříme pomocí DWT  

(dead weight tons), což ve volném překladu znamená, kolik zvládnou přepravit „mrtvé 

váhy v tunách“, jedna jednotka DWT se rovná přibližně 2240 liber což odpovídá 1016,96 

kilogramů. ULCC (Ultra-large crude carriers) v překladu extrémně dlouhé dopravní 

tankery a VLCC jsou největšími zástupci své kategorie a dokážou nést až 200 000 DWT 

 a zvládají extrémně dlouhé cesty. Tankery třídy mid-size Suezmax a Aframax jsou středně 

velké lodě, které mohou přepravovat náklad o hmotnosti až 120 000 DWT a tento náklad 

dokážou přepravovat na dlouhé a středně dlouhé cesty. Nejmenšími zástupci kategorie 

ropných tankerů jsou lodě třídy Handysize a Panamax, což jsou lodě, které zvládají 

přepravu nákladu o hmotnosti od 10 000 do 80 000 DWT, tyto lodě jsou určeny  

pro přepravu na kratší vzdálenosti. [8] 

                                                             

5.3 Technologie tankerů 

 
5.3.1 Dvojitá konstrukce trupu (Double Hull Constuction) 

 

Tankery pro zvýšení bezpečnosti transportu ropy mají vnější a nitřní trup oddělující 

přepravovaný náklad od oceánů, kterému říkáme dvojitý trup. Náklad se převáží buďto 

v jednom nebo více oddělených nákladních nádržích umístěných ve vnitřní časti trupu. 

Prostor mezi vnitřním a vnějším trupem je zpravidla 2 metry široký, prostor mezi nádržemi 

s ropou je rovněž oddělen další přepážkou, která je u každé konstrukce lodi jinak šíroká. 

Aby došlo k úniku ropy z tankerů, musí být porušeny obě části trupu a to jak vnější část, 

tak i vnitřní část. Hlavním cílem dvojitého trupu je snížit pravděpodobnost uniku ropy  

do oceánu při kolizi s cizím předmětem. [8] 
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5.3.2 Jednoduchá konstrukce trupu (Single Hull Construction) 

 

 Tankery s jednoduchou konstrukcí trupu mají pouze jeden trup sloužící zároveň 

jako přepravní nádrž. Pro úník ropy stačí, aby byl porušen plášť tankeru. Některé třídy 

těchto tankerů s jednoduchou konstrukcí trupu mohou mít dvojité dno nebo stěny, ale tato 

konstrukce se nedá považovat za dvojitou konstrukci.     

 Před rokem 1990, byly lodě s jednoduchou konstrukcí trupu používány 

 ke kombinované přepravě ropy a tuhého nákladu. Po nařízení z roku 1990 byla tato 

kombinovaná přeprava zakázána a lodě přepravující ropu musí mít všechny do roku 2015 

dvojitou konstrukci trupu. 

 

5.3.3 Pohon a řízení tankeru  

 

 Pohon lodi je zajišťován pomocí jednotky Azipod, což je kombinace lodního 

šroubu a kormidla, které zaručují manévrovací schopnosti v rozsahu 360o . Maximální 

výkon tohoto motoru je 16 KW. To dává tankeru možnost dosáhnout na volném moři 

rychlosti až 17 uzlů, což je 31,484 km/h. Na zamrzlém moři, o tloušťce ledu 1m může 

tanker plout rychlostí 3 uzly. Pro manévrování v přístavu využívají tankery také předních 

motoru, které jsou nejčastěji umístěny na bocích plavidel. [8] 

 

5.3.4 Komunikační systémy 

 

 V současnosti moderní tankery komunikují pomocí satelitů, GPS (Global 

Positioning Systém) česky je to globální polohovací systém a další sofistikované 

elektroniky, která nám pomáhá zachovat plavidlo v bezpečí při manévrování a navigování 

v oceánech a při plavbě v blízkosti pevniny. Například AIS (Automatic Identification 

Systém) česky automatický identifikační systém je povinou výbavou všech lodí plujících 

v mezinárodních vodách o váze 300 a více tun. AIS umožňuje lodím výměnu kritických 

dat například identifikaci lodě, pozici, kurs nebo rychlost s loďmi v okolí a stejně  

tak i s řídícími objekty v přístavech. Tento nepřetržitý tok informaci umožňuje posádce 

lodi a námořním organům nepřetržité sledování trasy lodi a koordinaci pohybu lodi. 
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V případě nebezpečí, celosvětová satelitní komunikační síť umožní kapitánovi lodi nebo 

jinému členu posádky kontaktovat úřady a záchranné složky téměř odkudkoli. [12] 

 

5.4 Přeprava ropy silniční dopravou 

 

 Přeprava ropy silniční dopravou hraje stále důležitou roli v přepravě na krátké 

vzdálenosti. Přeprava na delší vzdálenosti je v tomto případě velmi neefektivní  

a neekonomická. Pohyb ropy v cisternách je potencionálně nebezpečný a to v důsledku 

ohrožení životního prostředí.[9]   

 

 

 

 

 

 

 

                           

                            Obrázek 4 Cisterna pro přepravu ropy od společnosti Tatra [14] 
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5.5 Přeprava ropy železniční dopravou 

 

 Přepravy ropy železniční dopravou byla dříve nejrozšířenější cestou přepravy ropy 

z těžebních oblasti do rafinerií. V dnešní době je kapacita železniční dopravy na svém 

maximu, a proto transport ropy po železnici je ve větší míře nemožný. Železniční doprava 

také vede k vysoké spotřebě energie, znečištění životního prostředí a tranzitních ztrátám. 

[9] 

 

                                                Obrázek 5 Schéma vlakové cisterny [15]   

 

5.6 Přeprava ropy potrubím – Ropovod 

 

 Potrubní konstrukce se dělí v závislosti na tom, jaké produkty přepravujeme. 

Nejčastěji se potrubními konstrukcemi přepravují ropa, zemní plyn nebo již v rafinerii 

upravené produkty. Nejdelší potrubí na světě nese jméno Langeled project, který se místy 

nachází v hloubce až přes 800 metrů a je postaveno na velmi nerovném podvodním podlaží 

a v mrazu. Jeho stavba byla dokončena v roce 2007 a slouží zejména pro přepravu zemního 

plynu na vzdálenost asi 750 km z Norska do Anglie. Technologické pokroky 

v konstrukcích potrubní přepravy jdou neustále dopředu, neboť přeprava surovin potrubím 

je nejúčinnější, nejrychlejší, nejbezpečnější, nejekologičtější a doposud nejvíce 

ekonomicky výhodnou přepravou. Přeprava potrubím se skládá z potrubí, regulačního, 

čerpacího a zabezpečovacího zařízení. 

 



 

16 

 

5.6.1 Potrubí 

 

 Průměry potrubí musí byt dostatečně velké, aby umožnily průchod co největšího 

objemu přepravované suroviny s minimálním odporem. Rychlost průtoku ropy, musí být 

neustále udržována na 1-1,4 m/s a to proto, aby uvnitř potrubí nedocházelo ke korozi 

 a neusazovaly se v něm nečistoty. Materiály využívané k výrobě potrubí jsou nejčastěji 

z vysoce kvalitní uhlíkové oceli, která se vyrábí podle uznaných norem a prochází po celou 

dobu její výroby testy a kontrolami kvality. Nejmenší průměr (světlost) je 30 cm a největší 

122 cm. V závislosti na délce potrubí může být nutné potrubí izolovat nebo vybavit 

přídavnými čerpadly.  

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                  Obrázek 6 Ropovod na Aljašce [16]   

 

 

5.6.2 Trasa ropovodu 

 

 Potrubní trasy jsou vybírány podle nejpřísnějších měřítek a to tak, aby byly  

po celou dobu jejich životnosti v bezpečí. Jsou prováděny průzkumy za účelem 

shromažďování údajů o mořském dně, vlastností terénu na povrchu i v moři, pohyby ledu, 

mořské proudy a další. Tyto získané data poté slouží k výběru té nejvhodnější  

a nejbezpečnější trasy pro stavbu ropovodu. 
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5.6.3. Čerpadla 

 

 Čerpadla jsou nejčastěji umístěna přibližně v 80 km intervalech podél ropovodů. 

Tyto čerpadla jsou poháněna elektromotory a využívají se k udělení požadované rychlosti 

přepravované ropy a k čistícím mechanismům, které jsou využívány k údržbě a kontrole 

potrubí. Výkon těchto čerpadel se pohybuje v rozmezí od 5000 – 6500 koňskými silami. 

Některé oblasti mohou mít až 5 čerpadel v závislosti na poloze ropovodu.  

 

5.6.4. Bezpečnostní zařízení ropovodu 

 

 Mezi ty nejzákladnější ve své podstatě nejjednodušší bezpečnostní zařízení 

 na ropovodech jsou uzavírací ventily, které jsou umisťovány na čerpadlech čerpacích 

stanic a na místech v pravidelných intervalech podél potrubí. Pakliže dojde k poklesu tlaku 

jsou tyto ventily na dálku uzavřeny během několika minut. Tyto ventily a potrubí samotné 

je monitorováno 24 hodin 365 dní v roce pomocí monitorovacího střediska.  

  Dalším bezpečnostním opatřením jsou pravidelné prohlídky trasy ropovodu 

vrtulníky a nízko letícími letadly. Piloti hledají potencionální nebezpečí, jako jsou 

neoprávněné činnosti na potrubí, půdní poruchy, které by mohly vést k poškození integrity 

potrubí.            

 Dále se používají různá monitorovací zařízení pro detekci úniku a její identifikaci 

pomocí satelitní technologie.         

 K ochraně proti korozi je využíváno takzvané katodické ochrany což znamená,  

že potrubím prochází extrémně nízké napětí. Na potrubí dochází rovněž k pravidelné 

údržbě na všech jeho částech. [7] [10]  

6 Zařízení pro skladování ropy 

 

Ke skladování ropy se v dnešní době využívá několik druhů skladovacích nádrží, 

jejichž konstrukce se liší například přístupnými technologiemi, rokem výroby, provozními 

potřebami, legislativou, klimatickými podmínkami, údržbou a dalšími aspekty. S počátku 

byly ocelové konstrukce nýtovány a ještě dnes, po téměř více jak 60 letech můžeme tyto 

konstrukce spatřit zejména v Severní Americe. Konstrukce nádrží se postupem času a 
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vývojem nových technologických postupů zpracování materiálu měnily a vyvíjely, a to 

zejména zavedením procesu svařování, až do dnešní podoby, kdy k těm nejvíce 

technologicky vyspělým nadržím, patří právě svařované ocelové nádrže.   

 Konstrukci nádrží ovlivnily i další aspekty kromě vývoje technologií a materiálů, 

k nejvýznamnějším patří: 

 Vojensko-strategické důvody (ukrývaní ropných skladovacích nádrží do 

podzemí). 

 Tektonická aktivita (v tektonicky aktivních oblastech jsou tyto skladovací 

nádrže umisťovány do speciálních betonových sil, které jsou schopny udržet 

v bezpečí kontinuitu nádrže a zabránit ekonomickým a ekologickým 

ztrátám, na mořské hladině jsou tyto nádrže umístěny na plovoucích 

terminálech). 

 Klimatické podmínky (hlavně v arktických oblastech, nebo v klimatickém 

pásmu s velkým množstvím srážek). 

Dnes s nástupem nových materiálu jako jsou speciální hmoty a lamináty můžeme 

sledovat nový vývoj těchto skladovacích nádrží. Tyto nové materiály mají své specifické 

vlastnosti, které mohou zlepšit vlastnosti ocelových nádrží, nebo je mohou svými kladnými 

vlastnostmi na některých místech úplně nahradit. V současnosti je kladen velký důraz na 

bezpečnostní zařízení těchto nádrží a co nejšetrnější a nejmenší zásah při provozu a stavbě 

do životního prostředí.         

 Velikosti ropných nádrží jsou různé od 1000 metrů krychlových až do 125 000 

metrů krychlových. Česká Republika disponuje nádržemi o velikosti 125 000 metrů 

krychlových, které patří k největším na světě. [17] [18] 

 

6.1 Rozdělení ropných skladovacích nádrží 

 

 V současné době dělíme nádrže pro skladování ropy podle: 

1. Podle pláště 

- Jednoplášťová skladovací nádrž v betonovém valu nebo jiném ochranu valu 
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- Dvouplášťová nádrž (umístěná v ochranné jímce) 

 

 

 

 

 

                      Obrázek 7 Dvouplášťová nádrž (umístěná v ochranné jímce) [18] 

2. Podle konstrukce střechy: 

- s pevnou střechou 

 

 

 

 

 

 

 

                               

                                     Obrázek 8 Konstrukce nádrže s pevnou střechou [18] 

 

- s plovoucí střechou 

 

 

 

 

                                Obrázek 9 Skladovací nádrž s plovoucí střechou [18] 

- kombinace pevné a plovoucí střechy 
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3. Podle dna nádrže: 

- s dvojitým dnem vybavená zařízením pro detekci úniku látky 

- s klasicky dvojitým dnem 

- s jednoduchým dnem 

 

4. Podle umístění skladovací nádrže: 

- plovoucí nádrž 

- podzemní nádrž 

- částečně zakrytá nádrž 

- nadzemní nádrž 

Nádrže pro skladování ropy můžeme dále dělit dle ekologické, technické a 

bezpečnostní úrovně instalovaného vybavení jako například protikorozní ochrana, 

požární zabezpečovací systém a řídící systém terminálu nebo tankoviště.  [18] 

 

6.2 Bezpečnostní zařízení na skladovacích zařízeních  

 

V současnosti mají moderní skladovací nádrže zabudovány mnohá bezpečnostní zařízeni, 

mezi které patří například automatické měření hladiny v nádržích, a to buď na radarovém 

principu, nebo mechanickém, které s dalšími prvky zabraňují přeplnění nádrží.  

 Venkovní plochy a dna nádrží jsou chráněny protikorozními nátěry,  

aby nedocházelo k úbytku materiálu stěn a dna a tím i snížení životnosti nádrže. 

Tato antikorozivní ochrana je často doplňována i o katodickou ochranu umístěnou uvnitř 

nádrže. Plovoucí střechy jsou vybaveny proti odpařovaní uhlovodíku do okolí dvojitým 

těsněním a tím je eliminovaný náhodný únik.      

 Protipožární ochrana je tvořena systémem optických čidel nebo speciálními 

termosensitivnimi čidly, které zajišťují nepřetržitý monitoring v realném čase a v případě 

iniciace požáru automaticky vyhlásí do několika minut poplach a pokud jsou nádrže 

vybaveny automatickým hasícím zařízením zajistí spuštění jeho činnosti.         

 Ochrana proti spodním vodám je zajišťována dvojitým dnem, které je rovněž 

neustále sledováno řadou čidel.        

 Všechna ochranná zařízení a opatření musí doplňovat správná instalace těchto 

zařízení, jeho používání a následná pravidelná údržba. [17] [18] 
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7 Analýza útoku na zařízení pro přepravu a skladování ropy 

 
7.1 Ishikawův diagram  

 

 Ishikawův diagram neboli také diagram rybí kosti, protože po jeho dokončení může 

připomínat rybí páteř, je konvergentní metoda, která se nejčastěji využívá pří procesu 

hledání příčin a následku. Při této metodě se nejčastěji využívá takzvaného brainstormingu, 

kdy skupina vyhledává možné rizika a zapisuje je do diagramu.                                                  

 S této analýzy budu dále vycházet při vypracování početní analýzy FMEAIA. [19] 

 

Obrázek 10 Modelování pomocí Ishikawova diagramu pro přepravu – automobilová 

cisterna [autor] 
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Obrázek 11 Modelování pomocí Ishikawova diagramu pro přepravu – ropný tanker [autor] 
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Obrázek 12 Modelování pomocí Ishikawova diagramu pro přepravu – vlaková cisterna 

[autor] 
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Obrázek 13 Modelování pomocí Ishikawova diagramu pro přepravu – ropovod [autor] 
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Obrázek 14 Modelování pomocí Ishikawova diagramu pro skladování – skladovací nádrž 

[autor] 
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7.2 Metoda FMEAIA  
 

  K analýze, které části pro přepravu a skladování ropy mohou být nejvíce ohroženy 

protiprávním činem, jsem zvolil upravenou metodu analýzy FMEA. Metoda byla 

uzpůsobena jejim autorem k posuzování vůči protiprávním činům a dále bude užíváno 

pouze její zkratky FMEAIA (Failure Mode and Effect Analysis of Illegal Acts). 

Standardní metoda FMEA je nejčastěji využívána v automobilovém průmyslu k nalezení 

 a oklasifikování vad vzniklých při výrobním procesů a jejich důsledků. Výše rizika 

ohrožení protiprávním činem je zde určena součinem subjektivně ohodnocených členů 

vzorce, který obsahuje tyto veličiny Occurence „O“, závažnost - Severity „S“,  

 odhalení – Detection „D“  a rámci naší upravené analýzy FMEAIA ještě navíc přitažlivost 

cíle – Appeal „A“ a dostupnost – Accessability „AA“. [20]   

Výsledná míra rizika je poté dána vzorcem 
AA

ADSO
R


  

Ohodnocení jednotlivých rizik probíhá oklasifikováním jejich závažností od 1 do 10 dle 

tabulky číslo 1. 

Tabulka číslo 1 Klasifikace jednotlivých členů [20] 

 O S D A AA 

Hodnocení 1 Malá 

pravděpodobnost 

Malá 

závažnost 

Velmi 

snadno 

odhalitelné 

Nepříliš 

přitažlivé 

pro útok 

Snadno 

dostupné 

Hodnocení 

10 

Velmi vysoká 

pravděpodobnost 

Velmi 

vysoká 

závažnost 

Téměř 

nemožně 

odhalitelné 

Velmi 

přitažlivé 

pro útok 

Téměř 

nedostupné 

 

 Při hodnocení rizik na soustavě pro přepravu a skladování ropy začneme výběrem 

kritických míst vis tabulka číslo 2. Po určení kritických míst soustavy pro přepravu 

 a skladování ropy můžeme začít s analýzou FMEAIA. Při vyplňování tabulky číslo 2 jsem 

vycházel z Ishikawova diagramu.   
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Příklad analýzy FMEAIA může probíhat podle následujícího postupu:   

1. Rozdělení na zařízení pro přepravu a skladování ropy. 

2. Rozdělení na jednotlivé typy zařízení například tankery, vlaková přeprava, 

automobilová přeprava, ropovody, zásobníky a další. 

3. Rozdělení na další konkrétní zařízení. 

4. Druh útoku vedený proti konkrétnímu zařízení. 

5. Ohodnoceni klasifikace jednotlivých členů.  

 

Tabulka číslo 2 FMEAIA analýza [autor] 

Účel 

zařízení 
Typ zařízení 

Konkrétní 

zařízení 
Druh útoku O S D A AA R 

Přeprava Ropný 

tanker 
Trup lodi NVS 3 7 4 6 3 168 

    Letecký útok 1 7 2 6 4 21 

    Podvodní útok 1 7 1 6 4 10,5 

                  

  Kormidlo Zablokování 1 5 3 4 8 7,5 

    NVS 1 7 4 3 6 14 

                  

  
Pohonná 

jednotka 

Odpojení 

palivového 

čerpadla 

3 5 2 1 3 10 

    

Narušení 

palivového 

potrubí 

3 5 3 1 3 15 

  

  

                

Navigační 

systém 

Selhání  

počítačových 

Systémů -

napojení  

fyzické osoby a 

následné 

vypnutí 

systému 

3 5 2 2 7 8,6 
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Plášť nádrže 

 

NVS 

 

3 

 

7 

 

4 

 

6 

 

3 

 

168 

    
Nařezání pláště 

nádrže 
3 7 2 6 5 50,4 

  
  Naleptání pláště 

nádrže 3 5 3 4 5 36 

Přeprava Auto-

mobilová 

cisterna 

Brzdový 

systém 

Naříznutí hadic 

brzdového 

systému 
4 7 2 5 3 93,3 

                    

                    

  
  Pneumatiky 

Naříznutí pláště 

pneumatiky 
4 4 2 3 2 48 

                    

    Plášť nádrže Letecký útok 1 5 2 1 2 5 

      NVS 3 5 4 2 3 40 

  
  

  Naleptání pláště 3 4 3 2 5 14,4 

      Nařezání pláště 3 5 4 2 5 24 

  

Vlaková 

cisterna Brzdový 

systém 

Naříznutí hadic 

brzdového 

systému 

4 7 2 7 3 131 

                  

  
Pohonná 

jednotka 

Odpojení 

palivového 

čerpadla 

3 2 2 2 3 8 

    

Poškození 

palivového 

potrubí 

3 5 3 1 3 15 

                  

  Plášť nádrže Nařezání pláště 3 5 4 3 5 36 

    Naleptání pláště 3 5 3 4 5 36 

    NVS 3 5 4 4 4 60 

    Letecký útok 1 5 2 2 2 10 

  
  

                

Koleje 
Demontáž 

vodičů 
2 3 7 2 2 42 
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  NVS 3 6 7 4 4 126 

    
Nařezání 

kolejníc 
5 5 7 4 5 140 

    Letecký útok 1 7 7 2 4 24,5 

                  

  Výhybky Fyzický útok  5 7 2 4 5 56 

  Ropovod 
Plášť 

ropovodu 
Letecký útok 5 10 2 10 5 200 

      NVS 10 10 2 10 1 2000 

      Nařezání pláště 5 10 2 7 2 350 

      
Podkopaní 

patky 
5 10 2 7 5 140 

                    

    
Řídící 

systém 

Odstřižení 

elektrických 

kabelů 

4 4 7 4 5 89,6 

      

Napadení 

počítačových 

systému 

3 6 7 5 5 126 

                    

    
Čerpací 

stanice 
NVS 4 6 5 5 5 120 

      Ucpání čerpadla 4 10 2 10 8 100 

      Letecký útok 5 10 2 10 5 200 

      

 

            

    Ventily NVS 7 5 6 5 5 210 

  
  

  
Zablokování 

ventilu 
3 10 2 7 6 70 

                    

  
  Regulační 

stanoviště 
NVS 4 6 7 5 5 168 

  

  

  

Napadení 

počítačových 

systému 

3 6 7 5 5 126 

                    

  

  
Detekční 

systém  

Odstřižení 

elektrických 

kabelů 

3 5 5 5 4 93,8 
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Skladování 
Skladovací 

nádrž 
Plášť nádrže Letecký útok 2 8 6 8 4 192 

      Nařezání pláště 3 8 2 4 6 32 

      NVS 3 8 5 10 5 240 

      
Letecký 

výsadek 
3 8 3 6 6 72 

                    

    
Přívodní 

potrubí 
Letecký útok 1 8 7 4 4 56 

      
Nařezání 

potrubí 
3 8 2 8 4 96 

      NVS 2 8 5 7 4 140 

                    

    
Odvodní 

potrubí 
Letecký útok 1 8 7 4 4 56 

      
Nařezání 

potrubí 
3 8 2 8 4 96 

      NVS 2 8 5 7 4 140 

                    

  

  
Detekční 

systém 

Napadení 

počítačových 

systému 

(sabotáž) 

4 6 2 4 5 38,4 

  
  

  
Poškození 

elektrické sítě 
3 6 2 4 4 36 

                    

  
  

Ventily 
Zablokování 

ventilů 
3 8 2 7 6 56 

      NVS 3 7 3 6 3 126 

                    

  
  Čerpací 

stanice 
Letecký útok 4 6 5 5 5 120 

      Ucpání čerpadla 4 10 2 10 8 100 

      NVS 5 8 2 5 5 80 
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Útoky, které lze provést na zařízeních pro přepravu a skladování ropy jsem se v této 

analýze FMEAIA vypsal do tabulky číslo 2. 

Na základě výše uvedené analýzy FMEAIA je největším rizikem na zařízeních: 

- pro přepravu ropy: 

1. Bombový útok nebo umístění nástražného výbušného systému na plášť ropovodu 

2. Nařezáním pláště potrubí pro přepravu ropy 

3. Bombový útok nebo umístění nástražného výbušného systému na ventil ropovodu 

- pro skladování ropy: 

1. Bombový útok nebo umístění nástražného výbušného systému na plášť skladovací 

nádrže 

2. Provedením leteckého útoku a zařízení pro skladování ropy 

3. Bombový útok nebo umístění nástražného výbušného systému na přívodní  

a odvodní zařízení [autor] 

 

8 Útoky na ropovody ve Světě 
 

8.1 Útoky na ropovod v Kolumbii – Cano Limon 
 

Ropovod Cano Limon je Kolumbijský ropovod, jehož délka je přes 780 kilometrů  

a nachází se na severu Kolumbie podél hranice s Venezuelou. Ropovod Cano Limon byl 

otevřen v roce 1986 a během své existence čelil doposud stovkám útoky partyzánských 

skupin, které se takto staví proti Kolumbijské vládě.  

Během roku 2014 došlo k několika útokům na Kolumbijský ropovod, za posledním 

útokem na ropovod Cano Limon stála pravděpodobně skupina makxistických rebelů, 

která odpálila na dálku dva nástražné výbušné systémy pomocí mobilního telefonu. 

O tomto útoku skupina rebelů informovala veřejnost s předstihem a díky tomu mohly 

úřady evakuovat z míst ohrožených útokem občany Kolumbijské republiky, proto nedošlo 

ke ztrátám na lidských životech. Ropovod Cano Limon může denně přepravit až 220.000 

barelu ropy, po těchto útocích musel byt uzavřen a opraven. V roce 2013 provedly 

partyzánské skupiny 259 bombových útoku. V odlehlých oblastech je ropovod hlídán 
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kolumbijskou armádou, ale dle výpovědi jednoho z vojáků střežících potrubí by mohli 

vojáci stát bok po boku podél celého potrubí a stejně by bylo těžké tyto útoky zastavit. [21]  

 

8.2 Útok na ropovod v Jemenu 

 

 Zpravodajský kanál Al arabia news zveřejnil zprávu o útoku místních teroristických 

složek na hlavní ropovod a plynovod v Jemenu. Tento útok naprosto zastavil veškerý 

transport ropy a plynu. Jemenské ropovody a plynovody jsou v poslední době opakovaně 

cílem Jemenských radikálních složek, které se neustále snaží tímto způsobem bojovat proti 

státu, jejím cílem je snaha o větší zaměstnanost, boj o půdu, urovnaní sporů a snaha o 

osvobození politických vězňů. Potrubí Marib je jedním z hlavních potrubí ve státě a jeho 

přepravní kapacita je asi kolem 70 000 barelů za den. [22]   

 

8.3 Útok kurdských separatistů na turecký hlavní ropovod  

 

. Útok se stal na potrubí Kirkuk-Ceyhan v jihovýchodním Turecku nesoucí až jednu 

čtvrtiny ropy proudící z Iráku. Oheň vypukl nedaleko města Midyat v provincii Mardin, 

nedaleko sýrské hranice. Z těchto útoků byli obviněny kurdští separatisté a to konkrétně 

kurdská skupina pracujících. [23]  

  

8.4 Útok Libyjských ozbrojenců na ropovod 

 
 Libye National Oil Corporation čelila na jednom ze svých ropovodu k útoku a 

sabotáži na potrubí v oblasti El Sarir. V incidentu zaútočili ozbrojenci nejen na ropovod ale 

i na vládní budovy, televizní a rozhlasové stanice. K tomuto útoku se zatím nepřihlásila 

žádná organizace. Po tomto útoku byly přerušena přeprava ropy na 5 hodin. Útok se ze 

začátku jevil jako bombový, ale vyšetřování potvrdilo, že šlo o sabotáž a zapálení tohoto 

potrubí. 

Situace v této oblasti je natolik kritická, že ozbrojené složky chránící ropovody a 

plynovody jsou téměř zbytečné, protože naprosto nezvládají chránit svůj perimetr. [24 
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9 Návrh bezpečnostních opatření na ropovodech 

 

 Dle analýzy FMEAIA mi jako nejdostupnější a nejzranitelnější místo na zařízeních 

pro přepravu a skladování ropy jednoznačně vyšel ropovod. Ropovod je svou délkou a 

relativně dobrou dostupnosti velmi atraktivním cílem pro potencionální útočníky. Právě 

pro svou délku je velmi obtížné a finančně náročné efektivně chránit celý perimetr. 

V současné době je prováděn letecký monitoring helikoptérou, který je finančně náročný  

a relativně neefektivní, protože abychom dokázali ochránit celou délku ropovodu, 

potřebovali bychom desítky ne-li stovky helikoptér. Obecně by měla být ochranná opatření 

snadno realizovatelná, ekonomická a hlavně a v prvé řadě efektivní. Při návrhu bychom 

měli vycházet z principu ALARA, který bere v potaz hodnotu chráněné soustavy a hodnotu 

čím tuto soustavu chráníme.                     

Pro ochranu ropovodu proti útokům fyzickou osobou musíme brát v potaz dostupnost 

ropovodu. Našim cílem bude útočníkovi buďto zcela zabránit nebo co nejvíce znepříjemnit 

a prodloužit čas potřebný k poškození této soustavy.  

Jako nejvhodnější zařízeni na ochranu jsem navrhl tyto: 

 Monitorovací bezpilotní dron (vybaven nočním viděním) 

 Ochrana perimetru – oplocení nebo žiletkový drát 

 Fyzická ochrana – použití ozbrojených složek 

Takto navržené bezpečnostní prostředky jsou finančně velice náročné, takřka 

nerealizovatelné a zcela jistě není nepřekonatelné. Cena dronu, který by se dal využít pro 

monitorování ropovodního potrubí je kolem 100 000 korun, plot vhodný pro zabezpečení 

perimetru, se pohybuje od 400 korun za jeden metr, sloupek pro napnutí pletiva  

se pohybuje od 500 korun za kus a v neposlední řadě podhrabová betonová deska  

o rozměru 2,5 m stojí od 370 korun. Cenová varianty a typy prostředků vhodných pro tuto 

ochranu naleznete v tabulce číslo 3,4. [autor]   
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Tabulka číslo 3 Návrh zabezpečení 10 kilometrů ropovodu varianta 1[autor] [25] [26] 

[27] [28] 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak můžete vidět v tabulce číslo 3, částka potřebná pro ochranu 10 kilometrového 

perimetrů ropovodu vychází zhruba na 403 296 korun s daní.  

 

 

Tabulka číslo 4 Návrh zabezpečení 10 kilometrů ropovodu varianta 2 [autor] [25] [26] 

[27] [28] 

 

Mechanické zábrané prostřeky 

(10 km ochrany)       

Prvek Množství 

Cena za jednotku s 

DPH [Kč]   

Cena s DPH 

[Kč]   

Svařovaný panel D žárový zinek 

v. 1830 x 2509/6 mm+A23 
80 1646,- 131 680,- 

Sloupek jekl 60X40X2400 mm 

žárový zinek 
88 1033,- 90 904,- 

Plotová betonová deska 

2950/300/50 mm 
66 575,- 36 432,- 

Žiletkový drát 980 mm 80 1423,- 113 840,- 

Hexakoptéra HX-009 - RTF  1 61 490,- 61 490,- 

Náhradní baterie do hexakoptéry 6 1789,- 10 374,- 

Termokamera optris PI450 1 277 200,- 277 200,- 

Garmin VIRB HD kamera  1 10 299,- 10 299,- 

celkem částka     732 219 ,- 

Mechanické zábrané prostřeky 

(10 km ochrany)       

Prvek Množství 

Cena za jednotku s 

DPH [Kč]   

Cena s DPH 

[Kč]   

Svařovaný panel AXIS C výška 

1830 mm RAL 7035 
80 1032,- 82 560,- 

Slupek AXOR 2000 mm 88 505,- 44 440,- 

Podhrabová betonová deska 

výška 290 mm, delka 2450 mm 
80 412,- 32 960,- 

Oktokoptéra Skyhawk 1 139400,- 139 400,- 

Náhradní baterie do oktokoptéry 6 1789,- 10 374,- 

Termokamera Flir PathFindIR 1 79253,- 79 253,- 

Kamera GoPro hero 4 black 1 14 309,- 14 309,- 

celkem částka     403 296 ,- 
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10 Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce, bylo analyzovat možná nebezpečí a rizika 

 na zařízeních pro přepravu a skladování ropy. V první části jsem se zaměřil na to co je 

ropa obecně, její fyzikálně chemické vlastnosti, těžbu, výskyt ropy na planetě zemi a u nás, 

zpracování a využíti v průmyslu.  

V druhé a třetí jsem se detailněji pustil do problematiky přepravy ropy pomoci 

zařízení na tuto činnost vyhrazených, jako jsou ropné tankery, vlaková doprava, cisternová 

přeprava a hlavně ropovod. Po této části jsem postupoval podobně u zařízení 

 pro skladování ropy a rovněž jsem je rozdělil a popsal.  

Ve čtvrté závěrečné části jsem si identifikoval, pomocí Ishikawova diagramu 

jednotlivá zařízení, a k nim přiřadil možné negativní jevy, které by mohly vést k havárii, 

ztrátách na lidských životech, materiálních ztrátách, ohrožení živočichů a životního 

prostředí. Takto jsem vytvořil čtyři základní diagramy, které znázorňují přepravu ropy  

a jeden diagram pro zařízení na skladování ropy. Dále jsem vycházel s Ishikawova 

diagramu a zapracoval ho do analýzy pro naši potřebu upravené FMEAIA,  

kterou pro mé potřeby upravil můj vedoucí bakalářské práce. Výsledky této analýzy  

byly jednoznačné a dle početních výkonů vyšlo jako nejkritičtější místo přepravy 

 a skladování ropy přepravní potrubí neboli ropovod. Jako nejzranitelnější místo ropovodu 

vyšlo dle mého výpočtu umístění nástražného výbušného systému na plášť ropovodu 

 a to z důvodu snadného přístupu k nástražným výbušným systémům, závažnosti útoku, 

odhalení útoku, přitažlivosti cíle a dostupnosti cíle.  

V poslední části mé bakalářské práce jsem navrhl a vyčíslil dvě varianty 

zabezpečení ropovodu, které by mohly vést k ochraně nejvíce ohrožených částí ropovodu, 

které se mi díky mé analýze jevily jako nejzranitelnější místo. Náklady na ochranu celého 

perimetru ropovodu by dosahovaly astronomických částek a jsou často nereálné 

 a pro provozovatele ropovodu je stále výhodnější zničenou část ropovodu opravit než ji 

vybavit těmito ne vždy naprosto spolehlivými prostředky.  
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