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1 Úvod

Nutnost zpracování plánu fyzické ochrany vychází z požadavků zákona č. 59/2006

Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými

látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením

činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných

havárií). Zákon o prevenci závažných havárií zapracovává příslušné předpisy Evropských

společenství a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí,

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí.

Každá právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá objekt nebo zařízení je

povinna zpracovat seznam, ve kterém je uveden druh, množství, klasifikace a fyzikální

forma všech nebezpečných látek umístěných v objektu nebo zařízení a na jeho základě

navrhnout zařazení objektu nebo zařízení do skupiny A nebo skupiny B. Provozovatel

objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny A je povinen zpracovat bezpečnostní

program, provozovatel objektu nebo zařízení zařazeného do skupiny B je povinen

zpracovat bezpečnostní zprávu. Tento zákon dále stanoví provozovateli objektu nebo

zařízení, jež je zařazeno do skupiny A nebo skupiny B, povinnost zpracovat plán fyzické

ochrany objektu nebo zařízení (plán fyzické ochrany objektu a zařízení).

Podrobnější informace o plánu fyzické ochrany a další náležitosti jsou stanoveny

vyhláškou č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření

fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.

V plánu fyzické ochrany provozovatel uvede bezpečnostní opatření, kterými jsou

analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo

zařízeni, režimové opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. Plán fyzické ochrany

a jeho změny zasílá provozovatel objektu nebo zařízení krajskému úřadu a dává na vědomí

Policii České republiky. [2]

Cílem diplomové práce je navrhnout plán fyzické ochrany pro vybraný typový

objekt Výzkumného ústavu průmyslové chemie (dále VÚPCH), který je v současné době

součástí společnosti Explosia a.s., která spolu se společností Synthesia, a.s. tvoří

významnou součást průmyslové zóny Pardubice – Semtín.
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2 Definice použitých pojmů

Objekt - celý prostor, popřípadě soubor prostorů, v němž je umístěna jedna nebo

více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních, včetně společných nebo

souvisejících infrastruktur a činností, v užívání právnických osob a podnikajících

fyzických osob. [9]

Zařízení - technická nebo technologická jednotka, ve které je nebezpečná látka

vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována a která zahrnuje také

všechny části nezbytné pro provoz, například stavební objekty, potrubí, skladovací

tankoviště, stroje, průmyslové dráhy a nákladové prostory. [9]

Provozovatel - právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která užívá nebo

bude užívat objekt nebo zařízení, v němž je nebo bude vyráběna, zpracovávána, používána,

přepravována nebo skladována nebezpečná látka v množství stejném nebo větším, než je

množství uvedené v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií v části 1 sloupci 1

tabulky I nebo tabulky II, nebo který byl zařazen do skupiny A nebo skupiny B

rozhodnutím krajského úřadu. [9]

Nebezpečná látka - vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek,

uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu v části 1 tabulce I nebo splňující kritéria stanovená

v příloze č. 1 k zákonu o prevenci závažných havárií v části 1 tabulce II a přítomné

v objektu nebo zařízení jako surovina, výrobek, vedlejší produkt, zbytek nebo

meziprodukt, včetně těch látek, u kterých se dá důvodně předpokládat, že mohou

vzniknout v případě havárie. [9]

Zdroj rizika (nebezpečí) - vlastnost nebezpečné látky nebo fyzická či fyzikální

situace vyvolávající možnost vzniku závažné havárie. [9]

Riziko - pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. [9]

Skladování - umístění určitého množství nebezpečných látek pro účely uskladnění,

uložení do bezpečného opatrování nebo udržování v zásobě. [9]

Domino efekt - možnost zvýšení pravděpodobnosti vzniku nebo velikosti dopadů

závažné havárie v důsledku vzájemné blízkosti objektů nebo zařízení nebo skupiny objektů

nebo zařízení a umístění nebezpečných látek. [9]

Plán fyzické ochrany – stanovení rozsahu a obsahu bezpečnostních opatření

fyzické ochrany objektu nebo zařízení.
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3 Průmyslová zóna Semtín

V areálu Průmyslové zóny Semtín sídlí více než 50 společností s vlastní výrobní,

obchodní a jinou činností, které dosahují celkového obratu cca 5,5 – 6 mld. Kč. Počet

firem se sídlem registrovaným mimo areál s provozy činnými v areálu Synthesia, a.s. je 81

společností. Počet zaměstnanců: Synthesia, a.s. – 2170, Explosia a.s. – 580, VÚOS – 300,

ostatní společnosti 1400, VÚPCH – 94.

Obrázek 1: Vstupní objekt průmyslové zóny Semtín

3.1 Členění průmyslové zóny Semtín

Průmyslová zóna Semtín se dělí na 6 oblastí (obrázek 2):

Zelená louka - oblast se nachází v katastrálním území Rosice nad Labem. Dominantu

Zelené louky tvoří objekty Energetiky (elektrárna), které jsou ve vlastnictví Synthesia, a.s..

Elektrárna dodává do průmyslové zóny elektřinu, teplo, zemní plyn, stlačený vzduch,

pitnou a užitkovou vodu. Další významnou částí této oblasti jsou dvě odkaliště, které jsou

po rekultivaci.

Semtín – podnikatelská - oblast se nachází v katastrálním území Semtín, mimo oplocení

areálu Synthesia, a.s., nacházejí se zde objekty pro administrativní nebo pro skladovací

využití.

Semtín – chemická - oblast se nachází v katastrálním území Semtín. V lokalitě působí dvě

velké výrobní chemické firmy - Synthesia, a.s. a Explosia a.s. (vstupní brána na obr. 1).

Výrobní budovy Synthesia, a.s. v oblasti Semtín jsou orientovány na výrobu nitrocelulózy,

kyseliny dusičné a sírové. Je zde umístěn i zcela moderní medicínský provoz na výrobu
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unikátních materiálů na bázi oxidované celulózy. Mimo uvedené zde sídlí vedení

společnosti a administrativní budovy.

Rybitví – chemická - oblast se nachází v katastrálním území Rybitví. Převládá zde

chemická výrobní činnost společnosti Synthesia, a.s. a dceřiné společnosti VÚOS, a.s..

Významným objektem je i farmaceutický provoz irské společnosti Norbrook. Nachází

se zde převážné velké výrobní vícepatrové objekty, sklady, úložiště a stáčírna.

ENVI - oblast se nachází v katastrálním území Rybitví, mimo oplocení areálu Synthesia,

a.s.. Hlavní objekt – biologickou čistírnu odpadních vod společnosti Veolia, která slouží

pro celé Pardubice a okolí, obklopují volné zelené plochy. V blízkosti se nachází vodní tok

řeky Labe.

UMA (zkratka - umělé materiály) - oblast se nachází v katastrálním území Semtín. Je

samostatně oplocením oddělena od areálu Synthesia, a.s. a přístupná vlastními branami

od Lázní Bohdaneč a od vlečkové vrátnice. V současnosti je tato lokalita téměř prodána

soukromým subjektům, které zde úspěšně rozvíjejí své podnikatelské aktivity

v nejrůznějších odvětvích.

Obrázek 2: Členění průmyslové zóny Semtín

Do průmyslové zóny Semtín je možný příjezd (obrázek 3) ze směru Praha – Semtín, kdy je

výhodou příjezd od sjezdu z dálnice D11 přímo do areálu, ze směru Hradec Králové –

Semtín (směrové ukazatele na I/37), Chrudim – Semtín (navigační systém na I/37) a Holice

– Semtín. Celoroční průměr průjezdů za 24 hodin po komunikaci I/36 činí 16 044
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průjezdů, z toho 77% osobní a dodávkové automobily, 22% těžká motorová vozidla

a přívěsy, 1% jednostopá motorová vozidla. [5]

Obrázek 3: Letecký pohled na průmyslovou zónu Semtín

3.2 Bezpečnostní dokumentace – bezpečnostní zpráva a plány fyzické

ochrany

Pro stěžejní společnosti průmyslové zóny Semtín, tj. Synthesia, a.s. a Explosia a.s.

byla podle zákona o prevenci závažných havárií a na základě jejich zařazení podle tohoto

zákona do skupiny B, vypracována jedna bezpečnostní zpráva, závazná pro obě tyto

společnosti. Rozhodnutí o společné zprávě vyplynulo ze shodného náhledu Ministerstva

životního prostředí, VÚBP a krajského úřadu, jichž se tento dokument týká. Důvodem je

skutečnost, že působení nepříznivých vlivů a mimořádných událostí by zasáhlo, nikoliv

jednotlivé společnosti, nýbrž průmyslovou zónu jako celek. Také je žádoucí, aby všechny

subjekty měly jednotný informační systém a nedocházelo ke zkreslení informací v situaci,

kdy jde bezprostředně o bezpečnost osob (únik plynů, exhalace, únik chlóru ze stáčírny

apod.). Systém musí také fungovat jednotně vůči obyvatelstvu vně průmyslové zóny.

Původní bezpečnostní zpráva byla vypracována podle zákona č. 353/1999 Sb.,

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami
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a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě

jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších

předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) k datu 21. října 2004. K současnému stavu

bezpečnostní zprávy nutno poznamenat, že zpráva není doposud aktualizována podle

zákona č. 59/2006 Sb. o prevenci závažných havárií a termín její novelizace je příslušnými

orgány stanoven do konce příštího roku, tj. 2011. Zároveň byla nastíněna možnost

vypracování samostatné zprávy pro společnost Explosia a.s. [5]

Možnost vypracování samostatných bezpečnostních zpráv vyplývá mimo jiné ze

změn, které probíhají ve společnostech Explosia a.s. a Synthesia, a.s., kde jsou

předpoklady změny vlastnických vztahů v příštích letech. Zejména lze předpokládat

privatizaci a případný vstup např. zahraničního partnera do Explosie a patrně další útlum

chemických výrob v Synthesii a.s. v nejbližších letech. Je třeba poznamenat, že původní

Bezpečnostní zpráva vznikala v době, kdy bylo majetkové propojení mezi společnostmi

SY a EX. Zpracování novelizované bezpečnostní zprávy bude pravděpodobně zadáno

specializované firmě.

Jak je výše uvedeno, společnosti Synthesia, a.s. a Explosia a.s. jsou zařazeny podle

zákona o prevenci závažných havárií do skupiny B, jsou tedy rovněž povinny zpracovat

plán fyzické ochrany. Plán fyzické ochrany je v současnosti v rámci průmyslové zóny

Semtín zpracován pro objekty a zařízení společností Synthesia, a.s. a rovněž pro objekty

a zařízení společnosti Explosia a.s. samostatně.

Z důvodu zvažovaného vyčlenění VÚPCH jako samostatného subjektu,

v současnosti však ještě významné součásti Explosia a.s., je z důvodů potřeb praxe

a naplnění dikce zákona v blízké budoucnosti nutné, aby plán fyzické ochrany byl

zpracován i pro objekty a zařízení VÚPCH.

3.3 Neoprávněné činnosti v areálu průmyslové zóny

Od roku 2000 do současnosti došlo k následujícím neoprávněným činnostem, jež

prověřili spolehlivost systému ochrany objektů průmyslové zóny Semtín.
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 V roce 2000 došlo k pokusu neohlášeného vniknutí do areálu neoprávněnou

osobou, kterou byl novinář z Velké Británie. Pan Hipkins pronikl do prostoru

vlečky, kde byl zadržen a bylo mu tak zabráněno dostat se dále do objektu.

 V témže roce se o totéž pokusil pracovník nejmenované tuzemské televizní stanice.

Tento investigativní žurnalista, pod vlivem události krádeže trhaviny na Slovensku,

chtěl na vlastní kůži prověřit, zda je totéž možné i u nás. Přes vnější oplocení

Synthesie pronikl tak, že v bráně proběhl za vozidlem, které již bylo zkontrolováno

a vpuštěno do vjezdu. Byl však ihned zadržen.

 Závažným případem „zkoušky“ bdělosti ostrahy a funkčnosti sytému bezpečnosti

areálu bylo umístění skutečného a jak se později zjistilo i funkčního nástražného

výbušného systému (NVS) na železniční vlečce na trase Rosice-Semtín. Ostraha

byla upozorněna anonymním sdělením, že je nástražný výbušný systém umístěn

někde v areálu. Důslednou kontrolou všech objektů a vstupních tras byl NVS

objeven policisty Policie České republiky. Pyrotechniky byl následně přesunut

a zneškodněn. Po ukončení vyšetřování spáchání tohoto trestného činu vyšlo

najevo, že tento nebezpečný čin byl projevem ukřivděného bývalého zaměstnance

společnosti. Tato situace potvrdila, že žádná anonymní ani nepravděpodobně

působící oznámení nelze podceňovat, neboť přes sebelepší systém ochrany může

k uskutečnění výhružek dojít a následky může odvrátit jen neustálá kontrola

systému a připravenost jeho dílčích prvků.

 Jako zrealizovaný pokus o narušení bezpečnosti lze uvést pokus o krádež kovových

částí lisovacího zařízení z průmyslové zóny, kdy se zaměstnanci podařilo odcizit

materiál z objektu a poté se jej v příhodnou dobu pokusil vynést z areálu ven.

Jelikož měl představu o pravidlech ostrahy, vyčkal na chvíli mezi jednotlivými

obchůzkami strážníků a rychle se vydal k oplocení dělící vnitřní část areálu

s vnější. Vybral si prostor, který se mu zdál dostatečně z dohledu. Byl však odhalen

díky zabezpečení perimetru kamerami. Jakmile systém pultu centrální ochrany

(PCO) ukázal stav narušení, strážníci na místo narušení přijeli a materiál zadrželi.

 V minulých letech byl mimořádný stav vyhlášen rovněž preventivně z důvodu

společensky významných akcí, jako bylo výroční zasedání MMF v Praze v roce

2000, Summit NATO v Praze v roce 2002 a bohužel také v souvislosti s událostmi

11. září 2001 ve Spojených státech amerických, kde proběhly koordinované

teroristické útoky v New Yorku, Washingtonu a Pensylvánii. K žádné mimořádné
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události během těchto opatření nedošlo. Opatřeními byla zvýšená ostraha

znamenající navýšený počet obchůzek, režim veškerých návštěv pouze

v doprovodu, nikoliv standardně v doprovodu osoby, která návštěvu očekává, ale

pouze v doprovodu provedeném samotnou ostrahou nebo vedoucím pracovníkem

dotčeného úseku, častější kontroly dopravních prostředků i uvnitř areálu, a další

nespecifikovaná opatření, která si situace vyžádala.

Závěrem lze uvedené události hodnotit tak, že nenastal případ, kdy by se

neoprávněná osoba dostala dovnitř objektu nebo naopak vynesla chráněná aktiva ven za

hranice objektu.

4 Explosia a.s.

Akciová společnost Explosia a.s. byla založena v roce 1998 jako obchodní

společnost se zaměřením na zahraniční obchod s vojenským materiálem. V roce 2001 byla

vybrána pro realizaci divestičního programu segmentu výbušnin odštěpného závodu

Synthesia Aliachem a.s.. Společnost má v současné době jediného akcionáře, kterým je

Ministerstvo financí ČR. Tím je nadále zabezpečena kontrola nad strategickou společností

významnou pro bezpečnost státu. Od 1. června 2002 vystupuje Explosia a.s. jako

samostatný právní subjekt. Strategie společnosti Explosia a.s. respektuje možnosti

uplatnění výrobků na trhu v ČR i v zahraničí v oblasti dvou hlavních vyráběných skupin

výrobků, průmyslových trhavin a širokého sortimentu bezdýmných prachů, navázala tak na

tradici z roku 1920 a za jednu ze svých priorit považuje udržení dobrého jména, které si po

celá dlouhá desetiletí budovala v této velmi speciální výrobní oblasti, stejně tak jako

ochranu životního prostředí a odpovědné podnikání. Má zaveden a certifikován systém

jakosti podle normy ČSN ISO 9001 a dalších, pro některé speciální výrobní segmenty

včetně certifikátu o prověření na stupeň „Důvěrné“ podle § 62 odst. 1 zákona č. 148/1998

Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění pozdějších předpisů (nyní zákon

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti). Ve

společnosti platí vzhledem k charakteru činnosti a výroby přísná bezpečnostní pravidla. Po

uvedení platnosti zákona č. 376/2007 Sb. (novela zákona č. 61/1988 Sb. o hornické

činnosti, výbušninách a o státní báňské správě), byla změněna působnost dozorových

orgánů bezpečnosti práce pro Explosia a.s., kterou v Semtíně dozoruje Obvodní báňský

úřad v Trutnově. [7]
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Provozní areál se rozkládá na území velkém cca 290 ha. Vstup do areálu je

realizován třemi kontrolovanými vstupy (vrátnicemi) pro osoby a vozidla (2 vnitřní a jedna

- Hrádek – vnější). Uvnitř areálu se nachází na 600 objektů převážně přízemních. Vnitřní

členění je historicky dané – výrobny trhavin (objekty A, C, T, L a H), (obrázek 4), výrobny

bezdýmných prachů (objekty B, G a S) a objekty sloužící ke skladování hotových výrobků

(objekty D – sklady Hrádek). Převážná část areálu je zalesněna. [5]

Obrázek 4: Výrobní areál Explosia a.s. s vyznačením oplocení (červeně), cest (zeleně)

a objektů (modře).

Explosia a.s. je výrobní a obchodní společností zejména v oblasti výbušných látek

a střeliva do zbraní. Zaujímá významné postavení na trhu České republiky v oblasti trhavin

a zejména střelivin a je významným exportérem do zemí Evropské unie. Největší

množstevní objemy jsou realizovány v segmentu emulzních a amonledkových trhavin.

Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je součástí Explosie a.s., se zabývá především

výrobkově orientovaným výzkumem a vývojem pro potřeby Explosie a.s., zabezpečuje

malosériové výroby speciálních výrobků pro externí odběratele a výrobu některých

komponent určených pro finální výrobky Explosie a.s. Součástí VÚPCH jsou kontrolní

analytické laboratoře a specializované zkušebny, zajišťující komplexní provozní kontrolu

výroby a konečné přejímky dle požadavků zákazníků. Kromě výzkumu a vývoje pro
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potřeby Explosie a.s. řeší VÚPCH výzkumné úkoly zaměřené na rozvoj oboru výbušnin,

financované částečně z dotačních programů Ministerstva průmyslu a obchodu (IMPULS,

TANDEM, TIP) a Ministerstva obrany České republiky.

Výroba je soustředěna do divize Trhaviny a divize Střeliviny, výzkum a technický

rozvoj zajišťuje VÚPCH a údržbu, skladování, energetiku a ekologii nově vzniklá divize

Technické služby. Divize Trhaviny vyrábí ročně kolem 10 000 tun průmyslových trhavin

s celkem asi 140 pracovníky. V oblasti střelivin Explosia a.s. zabezpečuje, na základě

výsledků výběrového řízení, výrobu munice ráže 152 mm pro AČR včetně nezbytné

výroby příslušného bezdýmného prachu. Na výrobních střediscích v roce 2008 proběhl

audit Loyd´s RQA Praha podle ISO 9001, dále audit ze strany Úřadu pro obrannou

standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti podle AQAP 2110, dále pak audit ze

strany FTZÚ Ostrava – Radvanice podle ISO 13980 (výroba bezpečnostních korýtek),

audit ze strany VVÚU Ostrava – Radvanice podle ISO 9001 (výroba střelivin), audit AČR

(prověrka standardů ISO 9001) a kontrola ČIŽP, BÚ, KHS, HZS za účelem kontroly

dodržování Zákona 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií. Všechny uvedené audity

proběhly pro Střeliviny úspěšně. Bez shledání závad probíhaly také dvě inspekce ze strany

ČIŽP (funkce lesa a kontrolní návštěva ve výrobních provozech). [5]

Výzkum a vývoj ve společnosti Explosia a.s. je zajišťován Výzkumným ústavem

průmyslové chemie. Ze strany VÚPCH byla poskytována především významná technická

pomoc divizi Střeliviny při realizaci zakázky na dodávku munice ráže 152 mm.

Významným prvkem pro rozšíření kontaktů s potenciálními odběrateli výrobků Explosie

a.s. a speciálních trhavin vyvíjených ve VÚPCH byla pokračující organizovaná školení

pyrotechniků (AČR, PČR, pyrotechnická služba celní správy) a zahraničních zájemců.

Významná je z tohoto hlediska odborná spolupráce s Vyšší odbornou školou policie České

republiky se sídlem v Pardubicích a pobočkou v Opatovicích nad Labem. [5]

4.1 Plán fyzické ochrany

Zpracování plánu fyzické ochrany bylo provedeno v souladu s požadavky

prováděcího předpisu, zákona o prevenci závažných havárií, vyhlášky č. 250/2006 Sb., kde

jsou přesně rozpracovány požadavky vztahující se k režimovým opatřením, fyzické ostraze

i technickým prostředkům, navrženým na základě provedené analýzy možností

neoprávněných činností a provedení útoku.
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Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na

objekty nebo zařízení byla provedena na základě identifikace možných neoprávněných

činností a případného provedení útoku:

 neoprávněný vstup, vjezd, překonání oplocení (vnější osoby nebo vlastní

zaměstnanci),

 krádež (látky, technologie, zařízení – vnější osoby nebo zaměstnanci),

 neúmyslné poškozování majetku (vnější osoby nebo zaměstnanci),

 úmyslné poškozování majetku (sabotáž, vandalismus – vnější osoby nebo

zaměstnanci),

 různé formy teroristických aktivit (výhružky o uložení výbušnin a předmětů

s nebezpečným obsahem – chemického nebo biologického charakteru, nebo

realizace výhružek formou útoku – jednotlivci nebo organizované skupiny),

 demonstrační činnost s projevy vandalismu (ekologičtí aktivisté apod.

– organizované skupiny z řady vnějších osob nebo vlastních zaměstnanců),

 neoprávněná manipulace se zařízením (vnější osoby nebo vlastní zaměstnanci),

 selhání fyzické ostrahy (úmyslné, neúmyslné),

 narušená technologie zabezpečení (úmyslná, neúmyslná).

Z analýzy vyplynula a byla navržena režimová opatření, pravidla výkonu fyzické ostrahy

a použití odpovídajících technických prostředků.

Je třeba zdůraznit, že při závažné mimořádné události by mohlo dojít vlivem

domino efektů k jejímu rozšíření až za hranice areálu a předpokládaný průměrný okamžitý

počet osob v nejvíce ohrožené oblasti mimo areál průmyslové zóny Semtín, tj. v sektoru

Doubravice, Universita Pardubice-technologický pavilon, autosalon Ford, benzínová

stanice a zaměstnanci a návštěvníci hypermarketů Baumarkt-Globus, lze odhadnout až na

max. 1 500 - 2 000 osob.

Režimová opatření jsou rozdělena do následujících dílčích režimů:

 vstupní a výstupní režim - určuje, že do objektu je možné vstupovat pouze

určenými vchody (vrátnicemi). Každý vstup (výstup) je kontrolován ostrahou

(vstupní doklad, povolení vjezdu, doprovod návštěvy, propustka na materiál).

Vstupy návštěv jsou evidovány v PC (datum, čas, firma, jméno a příjmení, datum
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narození, příjemce návštěvy, doprovod, místo návštěvy). Evidence je vedena

po dobu tří let. Pohyb zaměstnanci v objektu je regulován symboly na průkazu

zaměstnance (omezení vstupu do určitých lokalit a omezení času, kdy lze

do organizace vstupovat). Vstup se nepovoluje osobám pod vlivem alkoholu.

Ostraha provádí namátkové dechové zkoušky. Průkazy – vstupní doklady jsou

chráněny bezpečnostním hologramem.

 materiálový kontrolní režim - zajišťuje, že velký pohyb materiálu a věcí přes

vrátnice podléhá kontrole členů ostrahy. Osoby vyvážející nebo vnášející materiály

a věci z objektu předkládají ve všech případech členům ostrahy doklad opravňující

k převozu (odvozu). Členové fyzické ostrahy provádějí kontrolu osob při jejich

vstupu a odchodu z objektu. Osoby procházející turniketem, který náhodně vybírá

osoby k provedení osobní prohlídky členy ostrahy. V případě vynášení (vyvážení)

materiálu a věcí bez řádného dokladu je materiál zadržen, sepsán úřední záznam

a předáno odpovědným osobám k šetření a podání vysvětlení. Při podezření

na trestný čin je přestupce předán k řešení Policii České republiky.

 režim při mimořádných událostech zajišťuje, že vedení organizace vyhlašuje

v případě hrozeb a nebezpečí hrozících organizaci bezpečnostní opatření, která jsou

odstupňována do čtyř bezpečnostních stupňů. Jsou zde stanoveny požadavky

týkající se zvýšené kontrolní činnosti, omezení pohybu osob, vozidel a pracovních

činností a další kroky vedoucí k minimalizaci rizik hrozících organizaci.

I. stupeň – provoz organizace není prakticky narušen. Zvýšenou ochranu a ostrahu zajišťují

bezpečnostní složky, vedoucí zaměstnanci zvyšují kontrolní činnost,

zaměstnanci jsou vedeni k pozorování nestandardních situací v okolí pracoviště.

Jedná se o důsledné plnění předepsaných činností povýšené o vyšší kontrolní

opatření.

II. stupeň – omezuje se pohyb návštěvníků a externích subjektů po organizaci, je vyhlášena

pohotovost pro bezpečnostní složky, nastupují konkrétní opatření v kontrolní

preventivní a represivní činnosti.

III. stupeň – zásadně je omezen pohyb externích subjektů a návštěv po organizaci, jsou

uzavřeny části organizace, je omezován pohyb vlastních zaměstnanců, riziková

a citlivá místa jsou pod trvalou ostrahou. Je svolána bezpečnostní rada

a požaduje se spolupráce s Policií České republiky.

IV. stupeň – organizace je uzavřena pro veškeré externí subjekty a vstup vlastních

zaměstnanců je regulován, výroba je omezována jen na nejnutnější potřebu.
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Řízení bezpečnostních složek přebírá Bezpečnostní rada s Policií České

republiky.

V případě havárií uzavírají členové ostrahy ohrožený prostor a zaměstnanci

organizace jsou povinni se podřídit jejich pokynům. Velitel objektu ostrahy vydává dle

pokynů havarijní komise zainteresovaným zaměstnancům havarijní průkazy opravňující je

ke vstupu do uzavřené oblasti.

Pokud kterýkoliv zaměstnanec přijme telefonicky nebo jinak oznámení vyhrožující

použitím nástražného výbušného systému v areálu organizace, je povinen věnovat

takovému telefonickému rozhovoru (oznámení) zvýšenou pozornost a snažit se

o zapamatování nebo zapsání použitých výrazů. Po ukončení telefonátu je zaměstnanec

povinen neprodleně informovat svého nadřízeného. Na vybraných pracovištích jsou

umístněny tzv. „telefonní karty“ navádějící příjemce k přesnému postupu.

 klíčový režim ve střeženém areálu stanoví přidělování klíčů, jejich evidenci,

ukládání klíčů a jejich duplikátů ve vztahu k charakteru a zranitelnosti objektu.

Obdobně je řešena manipulace s identifikačními kartami, kódovanými zámky

a manipulace s elektronickým zabezpečovacím systémem (dále EZS). V klíčovém

režimu jsou definovány situace a podmínky pro výměnu zámkových systémů.

Ostraha vydává klíče provozní a klíče režimové dle specifických podmínek

pracovišť. Zvláštní pozornost je věnována klíčům od bezpečnostních zón

a zabezpečených oblastí. [4]

Fyzická ostraha je vykonávána na základě smlouvy se specializovaným

pracovištěm společnosti Synthesia, a.s. – oddělení Ochrana a Ostraha, řízené

bezpečnostním manažerem. Ostraha je zajišťována nepřetržitě kombinovaným způsobem

ochrany:

 na pevném stanovišti (vrátnice)

 v terénu (revírními pochůzkami)

 EZS a CCTV s poplachovými signály na PCO

 revírní autohlídkou Zásahové jednotky

 služebními psy.
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Ostraha na pevném stanovišti odpovídá za to, že do objektu nebude umožněn vstup

osobám a vjezd vozidlům bez platného vstupního dokladu a že nebude do objektu vnášen

(přivážen) a z objektu vynášen (vyvážen) materiál bez příslušných povolení. Ostraha

pěšími revírními pochůzkami a revírní autohlídkou. Zásahové jednotky provádí pozorování

uvnitř objektu, kontroly citlivých míst, pracovišť a budov. Provádí kontrolu osob a vozidel

pohybujících se v areálu s důrazem na bezpečnostní zóny a režimová pracoviště. [4]

Technické prostředky jsou navrženy následovně. Z technických zábranných

systémů jsou zde použity:

 přístupové systémy – vstupující osoby procházejí turnikety reagujícími na přiložení

identifikační karty na čtecí zařízení. Zároveň jsou sledovány přítomnými

pracovníky ostrahy. Turnikety jsou vybaveny generátory náhodných zvukových

a světelných signálů označujících právě procházející osoby k provedení částečné

osobní prohlídky.

 perimetr – část se sousedícím závodem Synthesia, a.s. je řešena drátěným

oplocením o výšce 200 cm ukončené ve vrcholové části výložníkem o délce 40 cm

s třemi řadami ostnatého drátu. Kontrolu oplocení a funkčnosti elektronické

ochrany provádí pracovníci ostrahy při revírních pochůzkách.

 CCTV – riziková místa jsou monitorována kamerovým systémem pro sledování

pohybu osob nebo vozidel v objektech. Záznamem je vyhodnocován a průběžně

digitálně ukládán na Pultu centrální ochrany ostrahy.

 poplachové systémy – rizikové objekty a bezpečnostní zóny jsou zabezpečovány

EZS s vyhodnocením poplachových signálů na PCO. Netypické a poplachové

události jsou prověřovány Zásahovou jednotkou ostrahy. Dojezd zásahové jednotky

je stanoven na maximální čas 8 minut. Každé zařízení EZS má určeného správce,

který zajišťuje všechny potřebné operace. Centrálně za provoz EZS odpovídá

mechanik systémů EZS a CCTV společnosti Explosia a.s.. Montáž, opravy

a pravidelné revize EZS včetně funkčních zkoušek zajišťuje smluvně

specializovaná firma z Pardubic dle příslušných norem a bezpečnostních standardů.

[4]
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4.2 Aplikace požadavků plánu fyzické ochrany

Ochrana a ostraha společnosti probíhá v praxi aplikací vnitřních předpisů fyzické

ostrahy - organizačních směrnic (dále OS) společnosti Synthesia, a.s. a Explosia a.s.. Platí

zde jednak OS E – organizační směrnice společnosti Explosia a.s., ale také OS –

organizační směrnice a IS – interní předpisy společnosti Synthesia, a.s., právě z důvodu

smluvního zajištění fyzické ostrahy areálu, kdy se jednotlivá bezpečnostní opatření

prolínají a jsou zakotvena v interních aktech řízení obou společností. [4]

Vnitřní předpisy související s fyzickou ostrahou závazné pro společnost Explosia a.s.:

OS E 800 Bezpečnostní politika Explosia a.s.

OS E 52/2 Práce s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty

OS E 52/3 Ochrana utajovaných informací v Explosia a.s.

OS E 52/4 Ochrana osob a majetku v Explosia a.s.

OS E 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do Explosia a.s.

OS E 62/2 Přejímky zařízení při opravách

OS E 67/1 Ochrana životního prostředí a ekologický sankční řád

OS 52/4 Organizační směrnice (Synthesia, a.s.)

OS 55/1 Propustkový řád (Synthesia, a.s.)

OS 63/2 Havárie (Synthesia, a.s.)

Rovněž závazné a výchozí pro společnost Explosia a.s. jsou Interní předpisy

fyzické ostrahy Synthesia, a.s. – interní směrnice a závazné pokyny.

Interní směrnice:

IS 1 Výkon strážní služby v o. z. Synthesia

IS 2 Zásahová jednotka PCO

IS 3 Mimořádné události – hrozby, terorismus, havárie

IS 4 Povolování vstupu

IS 5 Střelné zbraně

IS 6 Služební psi

IS 7 Přestupky a Sankční řád

IS 8 Personální práce

IS 9 Výzbroj, výstroj a vybavení
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IS 10 Výkon strážní služby v Explosia a. s.

Závazné pokyny:

Nastavují pravidla a ukládají plnění úkolů v dílčích oblastech zajištění bezpečnosti, mezi

důležité patří např. pokyn ZP 4 se týká EZS, ZP5 kamerových systémů, ZP 6 provozu

pultu centrální ochrany a činnosti operátora, ZP 7 technických zařízení, ZP 8 detektorů

a další ošetřují např. provozní řád PC, provoz radiotelefonní sítě, kontrolu oplocení

a perimetru, vrátnice a specifické režimy, přesun materiálu vrátnicemi, bezpečnostní zóny

a další.

Organizační směrnice OS E 52/4 stanoví jednotné zásady pro ochranu osob

a ostrahu majetku organizace před zničením, zneužitím nebo krádeží. Vymezuje povinnosti

a oprávnění zaměstnanců ostrahy při výkonu jejich funkce a povinnosti zaměstnanců

organizace. Zajišťuje komplexní preventivní i represivní ochranu a ostrahu organizace. Její

hlavní náplní je vyhledávání možných rizik v oblasti hmotného i nehmotného majetku

a jejich snižování na přijatelné minimum.

Organizační směrnice OS E 52/4 Ochrana osob a majetku v Explosia a. s. dále

definuje následující pojmy a vymezuje jejich obsah:

 Fyzická ostraha podává základní informace návštěvníkům organizace

a komplexně zabezpečuje oprávněnost vstupu osob a vjezdu vozidel v souladu se

stanovenými podmínkami. Ve stanovených případech kontroluje vstupující

a vystupující osoby. Provádí kontrolu dováženého a odváženého materiálu dle

průvodních dokladů, kontrolu uzamčení objektů, kontrolu uzavření přístupových

oken apod. Zajišťuje vydávání klíčů dle klíčových režimů. Vykonává revizní

pochůzkovou činnost vytipovaných lokalit, objektů a určeného sektoru oplocení.

Sleduje pohyb osob a vozidel v organizaci a v okolí jeho oplocení. Zajišťuje

uzavření lokalit při mimořádných událostech. Členové ostrahy jsou při výkonu

služby zevně označeni uniformou se znakem organizace na levém předloktí

a odznakem s identifikačním číslem zavěšeným na pravé náprsní kapse uniformy.

Ve stanovených případech mají na levé hrudi zavěšen průkaz s fotografií. Při

jednáních se prokazují tímto služebním průkazem.

 Zásahová jednotka (zásahová skupina) PCO komplexně zabezpečuje pořádek

a problematické situace v organizaci ve vztahu k ochraně majetku a osob.
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Je provozovatelem pultu centralizované ochrany. Zasahuje v areálu při poplachu

EZS oznámeném na PCO a žádostech na tísňovém volání při konfliktních situacích.

Metodicky zajišťuje elektronické zabezpečovací systémy v objektech společnosti

a jejich připojení na PCO. Dále zajišťuje:

- prvotní šetření přestupkové a trestné činnosti

- dokladování a zdokumentování přestupku, trestné činnosti

- revírní preventivní situační činnost

- prvotní zjištění závadové události - incidentu (požár, únik plynů, vody, dopravních

nehod, první pomoc a pod.)

- součinnost při haváriích a mimořádných situacích

- uplatňování sankčního řádu a zabezpečování základního pořádku

- ozbrojený doprovod finančních hotovostí a cenin.

 Dispečink pultu centrální ochrany - provoz PCO zabezpečuje dispečink FO

Synthesia, který zajišťuje trvalé monitorování objektu připojeného na PCO.

Eviduje všechna hlášení EZS a informace o změnách v objektu. O nekorektních

přijatých hlášeních informuje správce příslušné EZS. Při nahlášení napadení

objektu z EZS jsou zaměstnanci zásahové jednotky PCO povinni se v co nejkratším

čase dostavit k narušenému objektu a zabránit škodám na majetku, případně na

zdraví přítomných osob.

 Bezpečnostní manažer je funkce vedoucího zaměstnance zajišťujícího ochranu

majetku, osob a bezpečnost v o.z. Explosia.

 Komisař ostrahy je vedoucí zaměstnanec Fyzické ostrahy Synthesia odpovídající

za výkon fyzické ostrahy ve smyslu této OS.

Zásady a pravidla pro vstup osob a vjezd vozidel do Synthesia, a.s., včetně vstupu

a vjezdu do Explosia a.s. dále upravuje OS E 52/5, která stanoví, že perimetr společností je

zabezpečen ze dvou třetin betonovým a z jedné třetiny drátěným oplocením. Vstup osob

a vjezd vozidel je provozován 9-ti osobními, dvěma nákladovými a jednou železniční

vrátnicí. Provoz a kontrolu na vrátnicích zajišťuje vlastní ochrana společnosti. Kontrolu

provádí ostraha společnosti Synthesia, a.s. na vrátnicích Explosia a.s.. Návštěvníci vstupují

do organizace přes úsek "Povolování vstupu". Povolení vstupu a vjezdu vede evidenci

návštěv, vjezdu vozidel, externích firem a jejich zaměstnanců. Je zde zakládána evidence

příchodu a odchodu včetně doprovázejícího (příjemce) návštěvníka. Vstupující návštěvník

podepisuje seznámení s bezpečnostními zásadami. V této evidenci jsou podchyceny
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i zájmové osoby, tj. osoby u kterých si organizace z různých důvodů nepřeje, aby

vstupovaly na území závodu. Náhodné (jednorázové) návštěvy jsou vždy doprovázeny

zaměstnancem organizace tam i zpět. U ostatních návštěv je vždy informován jejich

příjemce, který rozhodne o jejich doprovodu. Do stanovených bezpečných prostor musí být

návštěva vždy doprovázena zaměstnancem těchto prostor a nesmí být opuštěna mimo

dohled. Dlouhodobé návštěvy a externí subjekty trvale působící v organizaci jsou

registrovány na "Povolování vstupu" a mají jasně stanoveny podmínky a oprávnění pohybu

a činnosti. Porušení těchto podmínek je řešeno "Sankčním řádem" (smluvní pokuty) a vede

se evidence přestupků.

Vjezd vozidel je umožněn pouze při oprávněné důležitosti vjezdu a pouze vozidlům

v dobrém technickém stavu, u nákladních vozidel s protokolem o vstupní prohlídce (ADR).

Dovoz a odvoz materiálu je zajišťován centrálním odbavovacím pracovištěm pro povolení

vjezdu, kontrolu ADR a fakturaci. Externí vozidla vjíždějí dvěma nákladovými vrátnicemi

a jsou viditelně označena "Vjezdovou kartou", která stanovuje oprávněnost jejich pohybu

(trasu, cíl parkování apod.). Jejich pohyb po organizaci je korigován do sektorových lokalit

(barevně značeno) k minimalizaci jejich neoprávněného pohybu.

Organizace je rozdělena dle stupňů důležitosti do bezpečnostních sektorů. Základní

sektor je chráněn oplocením, revírními preventivními pochůzkami, v citlivých sektorech

kamerovým dohledem a elektronickou perimetrickou ochranou. Objekty vně základního

sektoru jsou dle důležitosti zabezpečeny technickými zábranami (bezpečnostní zámky,

mříže, folie, závory apod.), individuálními přístupovými systémy, elektronickou

zabezpečovací signalizací, elektronickou požární signalizací a systémy CCTV. Tyto

elektronické systémy jsou svedeny na Pult centralizované ochrany se zásahovou skupinou.

Pro uzavírání a zajištění prostor je stanoven klíčový režim (klíčový režim, přístupový

vstupní režim, režim EZS). Samostatnou přílohu k OS E 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel

do Explosia s.s., ze dne 25. dubna 2008, tvoří závazné pokyny pro externí firmy při

vykonávání prací v areálu Explosia a.s..

5 Výzkumný ústav průmyslové chemie

Výzkumný ústav průmyslové chemie, který je součástí Explosie a.s. od roku 1998,

byl založen v roce 1954. Ústav se zejména po roce 1990 zaměřil kromě výzkumné
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a vývojové činnosti a služeb i na malosériové výroby, které se dnes podílejí významným

způsobem na ekonomických výsledcích ústavu. Od počátku devadesátých let bylo zřejmé,

že využití získaných zkušeností v rámci specializované výrobní činnosti může významným

způsobem stabilizovat hospodaření VÚPCH. Podařilo se navázat nejen na předchozí

výsledky výzkumné a vývojové činnosti, ale realizovat výrobu nových výrobků, spojených

s využitím energetických materiálů.

VÚPCH dále v rámci Explosia a.s. zabezpečuje inovace výrobkového portfolia,

rozvoj systému řízení jakosti, certifikace a akreditace v rámci společnosti, technické

informace, technickou dokumentaci a knihovní a archivní služby. Koordinuje tvorbu

vnitropodnikových norem. Zajišťuje tvorbu a aktualizace územního plánu firmy.

Z organizační struktury VÚPCH (obrázek 5) je patrné zastoupení na jednotlivé

úseky, tj. oddělení ředitele VÚPCH, oddělení analytiky, propelentů, trhavin, strojního

vývoje, dokumentace a bezpečnostního inženýrství. Takto je stanoveno v organizačním

řádu ke dni 1. dubna 2010. V současné době zde pracuje celkem 94 zaměstnanců. [6,7]

Obrázek 5: Základní organizační schéma Explosia a.s. a organizační schéma VÚPCH
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Za nejvýznamnější výrobky z hlediska náročnosti na kvalitu a spolehlivost, na

jejichž vývoji se VÚPCH dlouhodobě podílí, lze například považovat pyrotechnické

prostředky používané v záchranných systémech civilních a vojenských letadel (tabulka 1).

Tabulka 1: Prvky leteckých záchranných systémů – provoz balistické zkušebny

Označení Název výrobku Hlavní použití

PP-POP pyropatrona POP
PP-POP aktivuje mechanismus odhozu překrytu, tato

pyropatrona je ekvivalentem ruské PK-3M1

PP-TVM pyropatrona TVM
PP-TVM aktivuje teleskopický výsuvný mechanismus

záchranné sedačky, je ekvivalentem ruské PK-7T

PP-GP pyropatrona GP

PP-GP vytváří tlakové plyny v pyroválcích

dotahování ramen a břicha na záchranné sedačce

pilota

PP-

VVPR

pyropatrona

VVPR

VVPR vytváří tlakové plyny v pyroválcích dotahování

ramen a břicha na záchranné sedačce pilota

URM-1
raketový motor

URM-1

URM-1 slouží k urychlení záchranné sedačky pilota

VS-1BR1 při katapultáži

URM-

1M

raketový motor

URM-1M

URM-1M slouží k urychlení záchranné sedačky pilota

VS-2 při katapultáži

ROP
raketový motor

ROP

ROP je určen k nouzovému odhozu překrytu kabiny

letounu

V současné době VÚPCH vyrábí několik typů raketových motorů určených pro

použití v záchranných systémech UL letounů, pro vytažení záchranného padáku.

K dispozici jsou již údaje o úspěšném použití v havarijních situacích a zachráněných

pilotech. Za významný krok v oblasti malosériových výrob lze považovat zavedení výroby

pyrotechnických prvků záchranných systémů, používaných v cvičných proudových

letounech. Vývojové práce v oblasti pyropatron (příloha 1) a raketových motorů, určených

pro záchranné systémy pilotů proudových letounů probíhaly prakticky od založení

VÚPCH, tedy od počátku padesátých let. Jednalo se zejména o vývoj hnacích náplní

a spolupráci při řešení konstrukce a vnitřní balistiky raketového motoru, používaného pro

katapultáž pilotní sedačky. Sériová výroba hnacích náplní pro záchranné prostředky
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probíhala ve VÚPCH již od konce šedesátých let a záchranným systémem špičkové úrovně

byly vybaveny všechny proudové letouny vyrobené v AERU Vodochody. Po vzniku

samostatné ČR se podařilo díky spolupráci s výrobcem cvičných proudových letounů

zavést kompletní laboraci a zkoušení raketových motorů a pyrotechnických prostředků,

určených pro nouzový záchranný systém pilota nového letounu L 159. Vzhledem k tomu,

že prakticky stejný záchranný systém je používán i u předchozích typů proudových

letounů, provozovaných dnes v řadě zemí, je o tyto výrobky značný zájem i v zahraničí.

Bez nadsázky lze říci, že VÚPCH se tak zařadil mezi několik málo světových výrobců této

náročné techniky. Kromě již uvedených skupin výrobků, které představují technickou

špičku v dané oblasti, je možné uvést další výrobky VÚPCH, využívající výsledků

výzkumu a vývoje v oblasti energetických materiálů (tabulka 2).

Tabulka 2: Energetické látky – poloprovoz H 19

Označení Chemický název Hlavní použití

ATZ 5-aminotetrazol-hydrát (ATZ)

meziprodukt pro syntézu,

komponenta pro náplně generátorů

plynů - airbagy

TEX

4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10

diazo-tetracyklo [5,5,05,9,03,11]

dosekán

složka směsných trhavin se

sníženou zranitelností

RDX
kulovitý 1,3,5-trinitro-1,3,5-

triazacyklohexan (RDX)

aktivní komponenta termostabilních

rozbušek, bleskovic a speciálních

prostředků

GA guanidinium 5-aminoetrazol (GA)
aktivní komponenta náplní

generátorů plynů

GZT guanidinium azotetrazolát (GZT)
aktivní komponenta pro náplně

generátorů plynů

NTO 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on (NTO)
složka málo zranitelných trhavin a

prachů

TAGN triaminoguanidin nitrát (TAGN)
složka prachů a plynových

generátorů
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Příkladem jsou speciální trhaviny (tabulka 3), používané pro zpevňování nebo

výbuchové svařování kovů, látky používané pro značkování plastických trhavin nebo nové

typy hnacích náplní s vysokou termickou stabilitou, používané např. plynových

generátorech automobilových bezpečnostních systémů.

Tabulka 3: Speciální produkty – provoz M3

Označení Název výrobku Hlavní použití

DMNB
2,3-dimethyl-2,3-

dinitrobutan (DMNB)
detekční přísada do plastických trhavin

Pl SE M listová trhavina Pl SE M speciální trhací a demoliční práce

LEPC plastická bleskovice LEPC
iniciace trhavin při speciálních trhacích a

demoličních pracích

RAZOR
táhlá ohebná kumulativní

nálož
speciální trhací a demoliční práce

RAZOR

booster
počinová náložka spolehlivá iniciace trhavin

LCT pásková trhavina speciální trhací a demoliční práce

PasteX

14
pastová trhavina speciální trhací a demoliční práce

FT-80 aplikační tmel lepicí tmel pro aplikaci plastických trhavin

5.1 Charakteristika objektů VÚPCH

Jak již bylo uvedeno, společnost Explosia má zpracovanou bezpečnostní zprávu

a plán fyzické ochrany. Protože se uvažuje o vyčlenění VÚPCH, budou dále uvedeny

informace o rozmístění objektů VÚPCH v rámci průmyslové zóny Semtín i Explosie a.s.,

o současném stavu zajištění bezpečnosti a především bude zpracován návrh plánu fyzické

ochrany.

VÚPCH je rozdělen do tří typových objektů, kterými jsou balistická zkušebna,

administrativní budova M7 a poloprovoz H19. Tyto objekty sestávají z různě velkých
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prostor a nejsou tvořeny jedinou budovou. Přitom jsou v rámci areálu společnosti Explosia

a.s. v teritoriu rozmístěny nerovnoměrně (obrázek 7, 8 a 9).

Obrázek 7: Mapka území, objekty VÚPCH v rámci Explosia

Balistická zkušebna je umístěna v oplocené části areálu Explosia a.s., je tedy

chráněna samostatným oplocením a systémem fyzické ochrany Explosia a.s. (obchůzky

s kontrolou na hláskách, kamery CCTV, detektory na oplocení). Zkušební zbraně a munice

jsou zajištěny dle zákona 119/2002 Sb., o zbraních a střelivu a podléhají samostatnému

kontrolnímu mechanismu Policie České republiky.



24

Administrativní budova M7 je umístěna mimo oplocenou část areálu Explosia

a.s., ale uvnitř oplocení průmyslové zóny. Je sídlem managementu VÚPCH, jsou zde

umístěny laboratoře, jednací místnosti, knihovna, archivy, včetně archivů s dokumenty

obsahujícími utajované informace.

Poloprovoz H 19 je rovněž umístěn mimo oplocenou část areálu Explosia a.s.,

perimetr tudíž tvoří pouze centrální oplocení kolem celé průmyslové zóny. Probíhá zde

výroba výbušnin a organických látek. Počet zaměstnanců v poloprovoze H19 je v současné

době 4-6 osob. Pokud je v realizaci některá z výrobních kampaní, je zahájen provoz ve

dvou směnách. [4]

Z důvodu přítomnosti velmi nebezpečných látek a z důvodu jeho umístění v rámci

průmyslové zóny Semtín, bude dále věnována pozornost poloprovozu H 19 a pro tento

poloprovoz bude i zpracován návrh plánu fyzické ochrany.

Obrázek 8: Mapka území poloprovozu H19
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Obrázek 9: Mapka území balistické zkušebny (vlevo) a administrativní budovy M7

(vpravo)

5.2 Výroba na poloprovozu H 19

Na základě požadavků odběratelů jsou v prostorách poloprovozu H 19 vyvíjeny

a vyráběny nebezpečné látky – výbušniny. Energetické látky v současné době realizované

jsou pro přehled uvedeny v tabulce č. 2. Samotná výroba a výzkum probíhá v budově

H 19. Technologie používaná v této budově spočívá v syntéze organických látek a výbušin

a je prováděna chemickými reakcemi jako jsou diazotace, oxidace, nitrace, neutralizace

a kondenzace. Při těchto reakcích jsou uvolňovány reakční plyny, které jsou likvidovány

v absorbční koloně. Absorbční kolona je situována vedle objektu H 19. Slouží

k zachycování plynů uvolňujících se z reakčních procesů. Kolona je vyplněna

Raschigovými kroužky, zkrápěná vodou, která odtéká po absorbci plynů ze spodní části do

odpadní jímky a pak je odčerpávána a likvidována. Zpracovávané suroviny jsou

specifikovány v technologických předpisech příslušných pokusných poloprovozních výrob.

5.2.1 Informace o nebezpečnosti látek

Vyráběnými látkami jsou:

 ATZ (5-aminotetrazol-hydrát), GA (guanidinium-5-aminotetrazol), GZT

(guanidinium azotetrazolát) a TAGN (triaminoguanidinitrát) – tyto látky patří pod

UN 0478, látka výbušná, j.n., 1.3.G.

 NTO (3-nitro-1,2,4,-triazol-5-on), TEX (4,10-dinitro-2,6,8,12-tetraoxa-4,10-diazo-

tetracyklo/5,5,05,9,03,11/dodekan) – tyto látky patří pod UN 0475, látky výbušné,

j.n., 1.1.D
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 RDX (1,3,5,-trinitro-1,3,5-triazacyklohexan) patří pod UN 0072, 1.1.D (hexogen

s min. 15% vody). [3]

Výbušné látky, jsou takové, které mohou exotermně reagovat i bez přístupu

kyslíku za rychlého vývinu plynu nebo u nich dochází při definovaných zkušebních

podmínkách k detonaci a prudkému hoření nebo které při zahřátí vybuchují, jsou-li

umístěny v částečně uzavřené nádobě. Výbušné látky a předměty jsou zařazené podle

dohody ADR a řádu RID do Třídy 1. Třída 1 obsahuje výbušné látky ve skupenství

kapalném a tuhém, nebo jejich směsi., které se dále dělí na podtřídy 1.1 -1.6 Tyto podtřídy

poukazují na míru nebezpečí (např. hromadný výbuch, nebezpečí rozletu). [1]

Dále jsou uvedeny nebezpečné vlastnosti látek, které jsou používané v poloprovozu

H 19 jako vstupní suroviny nebo vznikají jako meziprodukty, případně jako látky odpadní

(nitrometan). Jejich parametry a další důležité informace jsou uvedeny v bezpečnostních

listech, dále je uvedena jejich klasifikace. [1,3]

Aceton (dimethylketon, 2-propanon, ), CH3COCH3

- F - vysoká hořlavost; R 11 – vysoce hořlavý

- Xi - dráždivý; R 36 - dráždí oči, R 66 - opakovaná expozice může způsobit

vysušení nebo popraskání kůže, R 67 - vdechování par může způsobit ospalost

nebo závratě

Hexogen (hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5 -triazin, cyklonit, RDX, T 4), C3H6N3(NO2)3

- T - toxicita; R 23/24/25 – toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

- E - výbušnost; R 3; R 33 – nebezpečí kumulativních účinků

Kyselina chlorovodíková (kyselina solná), HCl

- C - žíravost; R 34 – způsobuje poleptání,

- Xi - dráždivost; R 37 - vdechování par může způsobit ospalost nebo závratě

Hydroxid sodný (louh sodný), NaOH

- C - žíravost; R 35 – způsobuje těžké poleptání

Dusitan sodný – roztok (natriumnitrit, natrium nitrosum), NNaO2

- O – oxidační schopnost; R 8 – dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár,

- T - toxicita; R 25 – toxický při požití;

- N – nebezpečná životnímu prostředí; R 50 – vysoce toxický pro vodní organismy
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Ethanol (ethylalkohol), C2H6O

- F – vysoká hořlavost; R 11- vysoce hořlavý

Dimethyldinitrobutan (2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutan, DMNB), C6H12N2O4

- T - toxicita;

- N – nebezpečná životnímu prostředí; R 25 – toxický při požití, R 36/37/38 – dráždí

oči, dýchací orgány a kůži, R 51/53 – toxický pro vodní organismy, může vyvolat

dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí, R 55 – toxický pro živočichy

Brom, Br2

- T+ - vysoká toxicita; R 26 – vysoce toxický při vdechování

- C - žíravost; R 35 – způsobuje těžké poleptání

- N – nebezpečená životnímu prostředí; R 50 – vysoce toxický pro vodní organismy

Methanol (methylalkohol), CH4O

- F – vysoká hořlavost; R 11 – vysoce hořlavý

- T - toxicita; R 39/23/24/25 – toxický, nebezpečí velmi vážných nevratných účinků

při vdechování, při styku s kůží a při požití, R 23/24/25 – toxický při vdechování,

styku s kůží a při požití

Amoniak kapalný (čpavek kapalný), NH3

- F – vysoká hořlavost, R 10 - hořlavý

- T - toxicita; R 23 – toxický při vdechování

- C - žíravost; R 34 – způsobuje poleptání

- N – nebezpečná životnímu prostředí; R 50 – vysoce toxický pro vodní organismy

Hydrazin, N2H4 . x H2O

- R 10 - hořlavý, karcinogenní kategorie 2; R 45 – může vyvolat rakovinu,

- T - toxicita; R 23/24/25 – toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

- C - žíravost; R 34 – způsobuje poleptání, R 43 – může vyvolat senzibilizaci při

styku s kůží

- N – nebezpečnost životnímu prostředí; R 50-53 – vysoce toxický pro vodní

organismy, škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé

účinky ve vodním prostředí

Kyselina dusičná (kyselina dusičná), HNO3

- O – oxidační schopnost; R 8 – dotek s hořlavým materiálem může způsobit požár

- C - žíravost; R 35 – způsobuje těžké poleptání

Kyselina mravenčí 85% (kyselina metanová), HCOOH

- C - žíravost; R 35 – způsobuje těžké poleptání
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n-Amylalkohol (1-pentanol, pentylalkohol, pentan-1-ol), C5H12O

- R 10 – hořlavý

- Xn – zdraví škodlivá; R 20 – zdraví škodlivý při vdechování

Tetrahydrofuran (diethylen oxid, 1,4-epoxy-butan, THF, tetramethylenoxid), C4H8O

- F – vysoká hořlavost; R 11-19 – vysoce hořlavý, může vytvářet výbušné peroxidy

- Xi - dráždivost; R 36/37 – dráždí oči a dýchací orgány

n-heptan (dimethylpentan), C7H16

- F – vysoká hořlavost; R 11 – vysoce hořlavý

- Xn – zdraví škodlivá; R 65 – zdraví škodlivý, při požití může vyvolat poškození

plic

- Xi - dráždivost; R 38 – dráždí kůži

- N – nebezpečná životnímu prostředí; R 50-53 – vysoce toxický pro vodní

organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky, R 67 – vdechování par

může způsobit ospalost a závratě

Tetrachlorethylen (tetrachlorethen, perchlorethylen), C2Cl4

- Karcinogenní kategorie 3; R 40 – podezření na karcinogenní účinky

- N – nebezpečná životnímu prostředí; R 51/53 – toxický pro vodní organismy, může

vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Nitromethan (mononitromethan), CH3NO2

- Xn – zdraví škodlivá; R 5 – zahřívání může způsobit výbuch, R 10 – hořlavý, R 22

– zdraví škodlivý při požití

5.2.2 Informace o technickém a technologickém vybavení provozovatele

a dodavatelsko-odběratelských vztazích

K technickému a technologickému vybavení provozovatele lze poznamenat,

že plně odpovídá všech předpisům a normám, vybavení je pravidelně kontrolováno a jsou

prováděny předepsané revize. V případě potřeby dochází k promyšleným investicím

do obnovy nebo oprav tohoto vybavení. Přes uvedené zabezpečení může k selhání

technického nebo technologického vybavení provozovatele dojít následkem neoprávněné

činnosti nebo útoku na objekty nebo zařízení a poté by došlo k závažným následkům.

Výron a únik nebezpečných látek by měl poměrně značný negativní dopad na životní

prostředí. Došlo by k nekontrolovanému úniku toxických látek do kanalizace A, která ústí
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přímo do řeky Labe. Postupnou resegregací odpadních vod a jejich odvedením

na biologickou čističku odpadních vod se toto nebezpečí snižuje, přesto jeho případné

následky mohou být velmi závažné. Dalším projevem může být výbuch oblaku plynu,

par nebo prachovzdušné disperze, kdy výbuch oblaku hořlavého výbušného plynu, par

nebo prachovzdušné disperze může poškodit i zařízení mimo vlastní hranice výrobní

jednotky v poloprovozu H 19. Energie uvolněná při výbuchu může dosáhnout velmi

vysokých hodnot. Po výbuchu následuje sekundární požár, jehož lokalizace je obtížnější

než u prvotního požáru, poněvadž průběh hasebního zásahu je ztížen nahromaděnými

troskami zařízení, poškozenými nebo neprůjezdnými komunikacemi a poškozeným nebo

zničeným zařízením k likvidaci požáru. Škody způsobené druhotným požárem mohou

značně převýšit škody způsobené výbuchem. Poněvadž možná výbušná síla těchto zdrojů

v areálu vzhledem ke skladovacím kapacitám apod. je v současné době omezená, lze

očekávat pouze lokální havárie, bez vlivu na okolí vně areálu. Požár technologického

zařízení by svým účinkem ohrozil nejvíce výrobnu a její blízké okolí. Havárie tohoto typu

mohou eskalovat tzv. domino efektem, který ve svém důsledku může mít horší dopad na

lokalitu, než vlastní požár. Exploze aparatury či skladu je charakterizována účinkem

tlakové vlny a rozmetáním jejích zbytků do okolí. Fragmenty zařízení by mohly narušit

těsnost sousedících aparatur a způsobit další následnou havárii. Havárie tohoto typu jsou

většinou zaviněny selháním lidského faktoru, nebo porušením technologického postupu.

K rozsahu a struktuře dodavatelsko-odběratelských vztahů nutno říci, že se

odvíjí od provázanosti výroby VÚPCH, tedy i poloprovozu H 19, a společnosti Explosia,

a.s.. Tyto vztahy jsou smluvně ošetřeny, dodavatelé jsou prověřováni z hlediska

spolehlivosti stejně jako jejich výrobky (vstupní suroviny) z hlediska kvality. Starost

a zodpovědnost o tyto vztahy má v rámci svých povinností oddělení analytiky VÚPCH

a rovněž obchodní a výrobní úsek společnosti Explosia a.s.. Tyto útvary zajišťují zejména

realizaci přijaté obchodní strategie, plánování a realizaci obchodních případů včetně jejich

logistického a legislativního zajištění, nákup surovin, materiálů a služeb pro potřeby

společnosti, provoz a dopravních prostředků, bezpečné skladování a přepravu výbušnin.

5.2.3 Charakteristika objektů a jejich rozmístění

Poloprovoz H 19 je umístěn mimo oplocený a střežený areál Explosia a.s., je ale

součástí území průmyslové zóny Semtín, tj. je chráněn základním oplocením průmyslové

zóny a platí zde bezpečnostní systém, daný plánem fyzické ochrany společnosti Synthesia,
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a.s.. Vlastní budova H 19 je chráněna valem (poloprovozní budova se zařízením pro

přípravu energetických materiálů s rizikem výbuchu). Ostatní budovy jsou mimo val

a z hlediska ohrožení okolí se jedná o laboratoře, kanceláře a šatny spolu se sklady

pomocných materiálů. [4]

Objekty poloprovozu H 19:

H 19 poloprovoz, výroba, vývoj

H 19/1 železobetonový bunkr typ M100, mimo provoz

H 19/2 železobetonový bunkr typ M200, uskladnění vyrobených výbušnin

H 20 laboratoř

H 20/1 sklad pomocného materiálu, neobsahuje chemikálie

H 20/2 sklad rozpouštědel, hořlaviny

H 20/3 kanceláře, včetně vedoucího poloprovozu, šatny

H 20/4 sklad pomocného materiálu + sklad plynů (prázdný)

H 20/5 elektrorozvodna

H 20/7 sklad pomocného materiálu - zařízení

H 20/8 sklad pomocného materiálu, mimo provoz - bývalý sklad chemikálií

H 20/9 objekt nevyužíván, odpojen od energií

Objekty H poloprovozu H 19 jsou zakresleny červenou barvou na přehledné mapce včetně

jejich očíslování (obrázek 10).
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Obrázek 10: Mapka území poloprovozu H19 v rámci Explosie

Objekt H 19 je patrová zděná budova se střechou konstruovanou z lehkých

materiálů a celá je chráněna valem (obrázek 11), má jeden únikový východ. Podrobnější

popis je proveden níže. Objekt H 19/1 je železobetonový bunkr typu M100 a původně

sloužil k uskladnění vyrobených výbušnin, které se do něj přenesly z provozní budovy, aby

se nížilo riziko výbuchu. V současné době není používán. Objekt H 19/2 je železobetonový

bunkr typu M200, který i v současné době v případě avizované mimořádné události může

sloužit pro uskladnění vyrobených výbušnin. Objekty H 19/1 a H 19/2 jsou konstrukčně

řešeny z železobetonu s pancéřovými dvířky opatřenými dvěma dózickými zámky. Objekt

H 20 je zděný objekt laboratoře, který má jeden únikový východ a žádné speciální
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konstrukční řešení. Objekt H 20/1 je sklad pomocného materiálu a neobsahuje chemikálie,

objekt H 20/2 se používá jako sklad rozpouštědel a může obsahovat hořlaviny. Oba tyto

objekty jsou zděné bez zvláštních konstrukčních řešení. Objekt H 20/3 tvoří lehké buňky

UNIMO, které jsou propojené. Zde se nachází kanceláře pracovníků, kteří se zde věnují

pouze administrativní činnosti, praktické činnosti provádí v laboratořích umístěných

v jiných objektech. Je zde i kancelář vedoucího tohoto poloprovozu, šatny a sociální

zařízení. V tomto objektu je řešen klíčový režim. Klíč od této budovy vydá na začátku

pracovní směny proti podpisu do zavedené knihy na hlavní vrátnici ostraha Synthesie, a.s..

Tyto klíče jsou pak v této budově uloženy v plechové skříni na zdi, kde jsou zároveň

uloženy klíče od všech dalších objektů poloprovozu H 19. Duplikáty těchto klíčů má

k dispozici ostraha společnosti Synthesia. Po ukončení směny jsou klíče opět odevzdány

ostraze na vrátnici hlavní brány. Na oknech jsou instalovány mříže, trezor ani speciální

zámky na dveřích nejsou. Následující objekty jsou konstruovány jako zděné budovy

a v současnosti nejsou používány pro činnost poloprovozu H 19. Objekt H 20/4

projektovaný jako sklad pomocného materiálu a sklad plynů je v současné době prázdný.

Tato budova je zděná a místo dveří jsou ve zdech zapuštěny mříže. Objekt H 20/5 je

elektrorozvodna. Objekt H 20/7 sloužil jako sklad pomocného materiálu – zařízení. Objekt

H 20/8 sloužil v minulosti jako sklad pomocného materiálu – chemikálií, v současné době

je mimo provoz. Objekt H 20/9 je nevyužíván a odpojen od energií. Poloprovoz H 19 tedy

nemá v současnosti k dispozici žádné manipulační prostory, sklady nebo zásobníky

umístěné mimo objekt H 19. Veškeré chemikálie a rozpouštědla jsou přímo z obalů

dávkovány do reakčních kotlů popř. do zásobníků v objektu H 19. Výsledné produkty jsou

opět baleny v poloprovozu H 19 a odtud přímo expedovány.

Objekt H 19 byl zkolaudován jako poloprovoz VÚPCH dne 25.5. 1998 pro

ověřování nových technologií výroby výbušnin a malotonážní výrobu speciálních

materiálů. Má rozměry 12 x 21 x 12,45 m, po obvodu je zděný z plných cihel o rozměru do

hloubky 45 cm, vnitřní zdi a příčky jsou silné 30 cm. Je ovalovaný do výšky 7-17 m nad

úrovní podlahy objektu. Nosná konstrukce střechy (výfuková plocha) je dřevěná

s lepenkovou krytinou. Strojovna je od poloprovozu oddělena železobetonovou zdí. Okna

a dveře jsou dřevěné. Podlaha v místnosti poloprovozu je nehořlavá, řešena jako

nepropustná záchytná jímka napojená na havarijní jímku. Nouzové osvětlení má vlastní

zdroj. Objekt má klecový hromosvod. Topení je trubkové teplovodní. Větrání přirozené,

laboratoře a poloprovoz mají nucenou ventilaci 10x za hodinu. V objektu jsou čidla par
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hořlavých kapalin se zpětnou vazbou na havarijní ventilaci. Únikové cesty a odstupové

vzdálenosti jsou řešeny tak, že objekt je přístupný pouze jedním tunelem, a proto jsou

únikové cesty z podest vyvedeny alternativně k tunelu pro přívod energií, který zajišťuje

relativně dostatečnou ochranu pro obsluhu.

Budova H 19 se dělí na 3 části, které jsou jako komplex chráněny valem. Menší

část H 19/3 tvoří velín a místnost pro manipulaci se surovinami a hotovými produkty.

V místnosti je rovněž umístěna bezpečnostní vakuová sušárna. Na ni navazuje strojovna

H 19/4, kde jsou umístěna chladící zařízení, hydraulický agregát a vodokružná vývěva.

Na tuto část je napojena část hlavní, H 19/5, kde je zařízení pro malotonážní výrobu

a ověření výroby speciálních látek. Vlastní objekt má dvě nadzemní podlaží tvořené

železnými podestami. Přízemí objektu je opatřeno kyselinovzdornou dlažbou, spadovanou

do záchytné jímky o objemu 3 m3. Jímka je přes čerpadlo napojena na kanalizace.

Co se týká bezpečnosti, je v objektu maximální povolené množství 0,85 t hořlavých

kapalin, v místnosti poloprovozu 0,6 t hořlavých kapalin. Maximální množství vývojových

produktů v objektu před odvozem zákazníkem nepřekračuje 0,3 - 0,5 t. Odpovídající stav

je kontrolován a garantován vedoucím oddělení Trhaviny VÚPCH. [4,5]

Není od věci znovu upozornit, že vzhledem k myšlence do budoucna vyčlenit

VÚPCH ze společnosti Explosia a.s., je možno také počítat ze změnou programu výroby

v poloprovozu H 19, čímž by případně mohlo v praxi dojít ke změně množství, i ve smyslu

jeho zvýšení, používaných a uskladňovaných hořlavých kapalin a dalších nebezpečných

látek. Z tohoto důvodu je proto také kladen důraz na samostatné zpracování plánu fyzické

ochrany pro tento poloprovoz.
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Obrázek 11: Objekt H 19 s ochranným valem

5.2.4 Vstupní informace pro zpracování plánu fyzické ochrany

poloprovozu H 19

Fyzická ochrana a ostraha je pro poloprovoz H 19 zajišťována, stejně tak jako

v rámci celého VÚPCH a Explosie a.s., formou placené služby poskytované na základě

smlouvy společností Synthesia, a.s.. Ve smlouvě je provedena konkrétní specifikace úkonů

a pravidel, které jsou upřesněny v dalších interních předpisech a organizačních směrnicích.

Smluvně je zajištěna oblast

- povolování vstupu osob a vjezdu vozidel do průmyslového areálu a poté

do poloprovozu H19, vydávání vstupních dokladů zaměstnanců, centrální evidence

návštěvníků
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- fyzická ostraha vstupu, výstupu, vjezdu a výjezdu na vstupních místech, provoz

na vrátnicích, kontroly dováženého a odváženého materiálu, zajištění klíčového

režimu, dílčích revírních pochůzek a kontroly areálu a oplocení

- technická-elektronická ostraha na pultu centralizované ochrany systémy CCTV

- kontrolní a represivní činnost bezpečnostní složky PCO „Zásahové jednotky“

V praxi tedy dodržení bezpečnostních pravidel v procesu pohybu zaměstnanců

H 19 znamená, že při vstupu do zaměstnání projdou vrátnicí hlavní brány a dostanou se tak

do objektu průmyslové zóny Semtín a současně do areálu společnosti Synthesia, a.s..

Při tomto vstupu se musí prokázat vstupním dokladem – identifikační kartou, která je

barevně odlišná podle příslušnosti ke společnostem uvnitř areálu. Zaměstnanci společnosti

Explosia a.s. mají kartu a stuhu v barvě červené (zaměstnanci společnosti Synthesia, a.s.

v barvě modré atd.). Tato karta je rovněž opatřena barevnou fotografií zaměstnance,

hologramem a identifikačním čipem, který po přiložení na čtecí zařízení turniketu umožní

vstup. Musí být však splněny podmínky, které jsou dány nastavením karty každému

zaměstnanci podle jeho pracovního zařazení a nutnosti pohybovat se v různých částech

uvnitř teritoria. Toto nastavení probíhá na oddělení „Povolení vstupu“, kde je karta

zaměstnanci předána a kam také zaměstnanec kartu navrací při ukončení pracovního

poměru, mateřské nebo rodičovské dovolené. Zapůjčovat průkaz jiné osobě k použití

je přísně zakázáno a postih je řešen dle Pracovního řádu Explosia a.s.. Při průchodu

turniketem je adresná informace o vstupu či výstupu zachycena čtecím zařízením

a v elektronické podobě archivována v centrální evidenci po dobu dvou let. Pokud by

zaměstnanci vrátnicí během dne znovu procházeli, musí postup zopakovat. Totéž platí pro

odchod a absolvování výstupní kontroly. Obdobné karty – oprávnění vjezdu - jsou

vydávány i pro vozidla. Tyto jsou pevně přichyceny na čelním skle vozidla a informace

z čipu jsou lehce snímatelné čtečkou z rukou strážného při vjezdu, výjezdu nebo kontrole

během revírní obchůzky. Pro dodržení důslednosti kontroly platí, že při prověřování

vozidla je snímán jak kód karty vozidla, tak kódy karet všech zaměstnanců, které tvoří jeho

posádku.

Pravidla procesu pohybu návštěv se odvíjí od dodržení obecných zásad pohybu

osob v areálu plus dodržení zvláštních pravidel pro cizí osoby – pracovníky externích

firem vykonávajících práci pro VÚPCH nebo Explosii a.s., osoby vstupující do areálu

za účelem obchodních jednání, provedení kontrol a revizí, účasti na odborných

přednáškách apod. Tyto osoby obdrží na recepci proti předložení dokladu totožnosti
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identifikační kartu s listinným dokumentem „Navštívenka“ (vzor v příloze 2), kde je

vypsán účel vstupu, osoba se kterou bude jednat, úsek, na který bude vstupovat (kolonka

potvrzení příjemců) a údaje o návštěvníkovi a doprovod. Návštěvník na recepci vyčká

dokud není vyzvednut vedoucím úseku, popř. jím pověřenou osobou, která jej dovede na

místo jednání, tomto případě do objektů poloprovozu H 19. Návštěvník současně projde

kontrolou ostrahy u turniketu a přiloží kartu na čtecí zařízení. V areálu může být kdykoli

kontrolován ostrahou vykonávající revírní obchůzku a je povinen předložit přidělenou

identifikační kartu a dokument. Návrat na recepci probíhá stejným způsobem, v doprovodu

určené osoby. Při průchodu turniketem znovu přiloží kartu na čtecí zařízení a také odevzdá

dokument, který mu byl stvrzen podpisem vedoucího úseku, kde při svém jednání pobýval.

Návštěva nesmí vnášet do areálu předměty, které nejsou povoleny interními předpisy, nebo

je ostraha vyhodnotí jako nevhodné k pronášení do objektu.

Bezpečnostní pravidla při procesu pohybu materiálu v rámci poloprovozu H 19

zajišťují opět členové ostrahy. Při přivážení (přinášení) materiálu do poloprovozu je

dovozce povinen předložit členu ostrahy příslušný doklad (dodací list, fakturu, účtenku

a nebo seznam nářadí a přístrojů), rovněž pro pozdější odvoz tohoto materiálu. Člen

ostrahy tento doklad označí razítkem „Prošlo branou“. Dopravci a externí firmy při

krátkodobém působení v organizaci zapisují při vjezdu dovážený materiál, nářadí a zboží

na tiskopis „Vstupní propustka“. Na základě tohoto tiskopisu potvrzeného ostrahou později

(nejdéle do 3 měsíců) mohou vyvézt uvedený materiál z organizace. Odvážení (odnášení)

jakéhokoliv materiálu mimo organizaci musí být schváleno na propustce. Propustka musí

být vyplněna v souladu s OS 55/1 Propustkový řád. Náklad na vozidle musí být uložen tak,

aby umožnil kontrolu na vrátnici. Pokud takové uložení není možné, musí být na rubové

straně propustky proveden zápis: „U nakládání přítomen (příjmení, jméno, číslo průkazu

zaměstnance), náklad odpovídá propustce“, dále podpis, funkce a razítko odpovědného

zaměstnance. Ten musí zajistit, aby nemohl být po cestě na vrátnici k nákladu přiložen

další materiál. U přístrojů a jiných věcí, které jsou pravidelně a často určitým

zaměstnancem přenášeny vrátnicemi, může být komisařem ostrahy vystaven průkaz „K

volnému přenášení materiálu“, který platí současně s průkazem zaměstnance. O vystavení

tohoto průkazu požádá vedoucí poloprovozu H 19, tento vedoucí rovněž rozhodne, zda

bude o přenášení vedena evidence. Průkaz je platný 1 rok (do konce kalendářního roku).

Zásady klíčového režimu jsou naplněny při průchodu prvního pracovníka H 19

na počátku pracovního dne, při předání klíčů od objektu H 19 pracovníkem ostrahy

na vrátnici, jak již bylo uvedeno výše v textu. Pracovník H 19 klíče převezme proti
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podpisu a po odemknutí budovy H 19 je uloží do plechové skříňky. Kdo poslední opouští

poloprovoz H 19, opět klíče na vrátnici proti podpisu odevzdá. Všechny klíče podléhají

evidenci a o jejich vydávání a manipulaci s nimi rozhoduje vedoucí H 19. Při předání klíčů

zaměstnanci k osobnímu užívání je tento krok zaevidován také na samostatném listu

v osobním záznamníku zaměstnance spolu s vydanými razítky a pečetítky.

Ostrahu areálu H 19 zajišťují členové ostrahy Synthesie, a.s. na základě mandátní

smlouvy. Ostraha se pohybuje na hlavní bráně, dále kontrolu všechny ostatní vstupy

a vjezdy, pohybuje se po objektu. Ostraha disponuje identifikační kartou s čipem, kterou

během obchůzky přikládá na čtecí zařízení umístěné na budovách - tzv. hlásky. Tímto

způsobem je prováděna kontrola její činnosti, tudíž, že obchůzka je prováděna v souladu

s plánem a současně informuje, že ostraha došla k hlásce a nebyla v areálu napadena.

Perimetr je v H 19 zabezpečen oplocením celé průmyslové zóny, avšak funkční oplocení

Explosie a.s. se jej netýká, neboť kolem tohoto areálu není realizováno. Je zde pouze

oplocení s bránou z železných trubek a standardním zámkem. Tato brána však není

v současné době uzavírána, neboť v rámci poloprovozu H 19 byla jedna budova pronajata

externí společnosti.

Technická-elektronická ostraha na pultu centralizované ochrany je zabezpečena

pouze systémem CCTV, kdy jsou v areálu H 19 nainstalovány kamery a na PCO jsou

k dispozici jejich výstupy. Pro systémy EZS nejsou v H 19 nainstalována čidla. [4]

6 Návrh plánu fyzické ochrany poloprovozu H 19

Návrh samostatného plánu fyzické ochrany spočívá v provedení důkladné analýzy

možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo zařízení,

jejíž provedení uvedu v následujících odstavcích. Poté na základě výsledků této analýzy

navrhnu a doporučím k aplikaci režimová opatření, fyzickou ostrahu a technické

prostředky.

6.1 Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného

útoku na objekty nebo zařízení

Každá analýza musí obsahovat posouzení [8]:

 předmětu činnosti provozovatele

 interních předpisů provozovatele
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 organizační a personální struktury provozovatele

 technického a technologického vybavení provozovatele

 stavebního řešení objektu nebo zařízení

 rozsahu a struktury dodavatelsko-odběratelských vztahů

 hrozeb vyplývajících z celospolečenské situace a jejího vývoje a z mimořádných

událostí

Tato posouzení jsou již v diplomové práci zpracována s výjimkou posouzení hrozeb

vyplývajících z celospolečenské situace a z jejího vývoje a z mimořádných událostí.

Dále je uveden přehled možných neoprávněných činností a posouzena jejich

pravděpodobnost vzniku.

K události neoprávněného vstupu, vjezdu nebo překonání oplocení může dojít

vnějšími osobami nebo vlastními zaměstnanci v mimopracovní dobu, byť tato možnost je

málo pravděpodobná a to z toho důvodu, že perimetr je dobře chráněn použitím kvalitních

a certifikovaných technických prostředků, plněním povinností pracovníků fyzické ostrahy

na úseku vrátnic a vstupů, při revírních obchůzkách i za využití služebních psů, plněním

povinností na úseku PCO, pravidelnými revizemi technických prostředků a kontrolní

činností ve všech oblastech bezpečnosti.

Krádež mohou způsobit vlastní zaměstnanci i osoby z vnějšku. V případě

poloprovozu H 19 se může jednat o nebezpečné chemické látky, zařízení nebo jejich části.

Pokud by k této situaci došlo, příčinou by bylo selháním lidského faktoru, kontrolního

mechanismu na vrátnicích, nedostatečnou kontrolou ostrahy v areálu, špatnou personální

politikou při výběru osob, nedodržováním klíčového režimu nebo režimu vstupu osob

apod.. Riziko lze snížit dodržováním zde vyjmenovaných opatření a bezpečnostních

pravidel, rovněž zvýšením přehlednosti o stavu materiálu a zařízení, udržováním pořádku

na pracovišti a řádnými inventurami, dodržováním pracovního řádu a povinností

zaměstnance.

Neúmyslné poškozování majetku může být způsobeno vnějšími osobami nebo

vlastními zaměstnanci vlivem selhání lidského faktoru, chybou při výrobním procesu,

nepozorností, zanedbáním povinností, nedodržováním předpisů např. při skladování



39

materiálu, rozptylováním přítomností neoprávněných osob, únavou, nezkušeností

a neodbornou manipulací se zařízením apod.. Příkladem zanedbání povinnosti může být

porušení organizační směrnice Práce s ohněm a rozpálenými předměty nebo porušení

pracovních instrukcí Pro skladování výbušnin. Tato porušení mohou vést ke způsobení

požáru a následného výbuchu při styku s hořlavými látkami nebo s trhavinou. Neodbornou

manipulací je myšleno například neopatrné zacházení s výbušninou, kdy náraz nebo tření

se může stát příčinou výbuchu. Rovněž nedodržování pracovních předpisů, které ukládá

používání předepsaných pomůcek, nebo i tak banální povinnost jako je udržování čistoty

a pořádku na pracovišti, může v tomto provozu vést k fatálním následkům,

neboť vnesením nečistot na zařízení nebo používáním nevhodných pomůcek a nástrojů

může dojít k jiskření s cizorodou látkou a následně k výbuchu. Vznik této situace je méně

pravděpodobný, ale není vyloučen, riziko lze snížit kontrolami vedoucího pracovníka

v provozu, kontrolou režimu vstupu osob do objektu, odbornými instruktážemi

a důsledným periodickým školením pracovníků.

Úmyslné poškozování majetku může být způsobeno jednak vnějšími osobami

nebo vlastními zaměstnanci, kteří by měli v úmyslu poškodit majetek společnosti,

například jako projev sabotáže nebo vandalismu. V poloprovozu H 19 by bylo poškození

majetku možno provést například úmyslným uvedením trhaviny k výbuchu pomocí

rozbušky. Tomuto činu v případě vnějších osob brání fakt, že je stále prováděna fyzická

ostraha kontrolou na vstupních branách, identifikace vstupujících osob i osob pohybujících

se v areálu a kontrola jejich dalšího pohybu a činnosti pracovníky ostrahy při běžných

revírních obchůzkách v areálu a systémem CCTV. Nicméně čin úmyslného poškození

majetku nemůže být zcela vyloučen. Jako opatření lze navrhnout vylepšení prvků fyzické

ostrahy a technických prostředků v objektu poloprovozu H 19, které by posílily kontrolu

nad tímto objektem anebo znesnadnily přístup vnějším osobám. Co se týká vlastních

zaměstnanců, šlo by patrně o projev selhání lidského faktoru, špatné personální politiky při

výběru nových zaměstnanců apod.. V tomto případě je funkční opět kontrola fyzickou

ostrahou nebo kontrola a všímavost nadřízeného pracovníka, co se týká projevů

zaměstnance – změn v jeho chování, loajalitě ke společnosti, dodržování pracovní kázně

a dalších aspektů.

Neoprávněná manipulace se zařízením vnějšími osobami není příliš

pravděpodobná pro dobrou úroveň výkonu povinností fyzické ostrahy. U vlastních
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zaměstnanců by v tomto případě šlo o porušení obsahu interních aktů řízení, v nichž je

předepsaná manipulace se zařízením stanovena. Riziko lze snížit kontrolou nadřízených

pracovníků, prokazatelným periodickým školením, odbornými instruktážemi

a přezkušováním.

Selhání fyzické ostrahy může být úmyslné nebo neúmyslné. Úmyslné by bylo

projevem špatné personální politiky a výběrem nevhodné osoby na pozici pracovníka

ostrahy, následkem nevšímavosti nadřízeného pracovníka nebo špatných kontrolních

mechanismů, což by mohlo vést k selhání lidského faktoru (např. ve smyslu

podplatitelnosti pracovníka aby nekonal své povinnosti nebo úmyslné nečinnosti za účelem

splnění nějakého osobního cíle apod.). Neúmyslné selhání může nastat rovněž selháním

lidského faktoru, zdravotní indispozicí nebo únavou pracovníka ostrahy, rozptylováním se

např. rozhovory s jinou osobou, čtením tiskovin, apod.. Toto riziko lze zmírnit dobrým

kontrolním mechanismem (kontrolou pohybu člena ostrahy v areálu při vykonání nařízené

obchůzky na určené trase a to využitím systému CCTV nebo čtecího zařízení

identifikačních karet na hláskách), správným plánováním směn ostrahy a zastupitelnosti

členů ostrahy.

Narušení technologie zabezpečení může být způsobeno vnějšími osobami nebo

vlastními zaměstnanci úmyslně poškozením např. kamer systému CCTV, čtecího zařízení

na turniketu a hláskách, porušením software, poškozením kabelů napájení a záložních

zdrojů, apod.. Neúmyslně může být toto narušení způsobeno nepozorností při manipulaci

s rozměrnými předměty, které mohou zabezpečovací zařízení poškodit nebo neodborným

zásahem ve snaze vadné zařízení opravit. Riziko lze snížit opět bdělostí ostrahy,

všímavostí zaměstnanců, pravidelnými kontrolami funkčnosti zabezpečovacích systémů

a jejich revizemi nebo v případě neúmyslného narušení ještě navíc odborným školením

pracovníků k problematice bezpečnosti či pracovního řádu.

K havárii přepravního vozidla může dojít při nehodě na místní komunikaci

v areálu poloprovozu, když by došlo k poškození přepravních kotlových vozů nebo

cisterny nákladního vozidla s nebezpečnými látkami. Vznik této nehody je při dodržení

všech platných předpisů pro jejich přepravu sice málo pravděpodobný, ale tento typ

nehody by mohl vážně ohrozit velké území společnosti.
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K možnosti pádu letadla lze uvést, že vzhledem k tomu, že nad areálem Explosia

a.s. je vyhlášena bezletová zóna, a každý přelet letadel pod hranicí cca 3000 m podléhá

zvláštnímu schvalovacímu režimu, je událost tohoto typu málo pravděpodobná.

Možnost teroristických akcí vůči společnosti Explosia a.s., tedy i VÚPCH

a poloprovozu H 19, je dána jednak kumulací rizikových zařízení v areálu a v neposlední

řadě pak výsledným psychologickým efektem této akce. Nepřetržité a důsledné střežení

bezpečnostní službou, ochrana perimetru, další používané bezpečnostní systémy

a preventivně vyhlašovaná přísnější opatření toto riziko však výrazně snižují.

Demonstrační činnost s projevy vandalismu vnějšími jednotlivými osobami nebo

organizovanými skupinami, např. při průběhu akcí spojených s ekologickým aktivismem

není příliš pravděpodobná, neboť celá průmyslová zóna a tím samotný úsek poloprovozu

H 19 jsou dobře chráněny, co se týká vstupu neoprávněných osob, za využití kvalitního

oplocení, plnění úkolů ostrahy, využití služebních psů a dobré spolupráce např. s Policií

České republiky.

S ohledem na nutnost přijetí a zajištění vhodných a účelných bezpečnostních

opatření k zajištění bezpečnosti předmětných objektů a zařízení v poloprovozu H 19, byla

provedena analýza neoprávněných činností, které mohou být příčinou vzniku poškození

zdraví osob, ztrát na jejich životech, materiálních škod a škod na životním prostředí. Tyto

neoprávněné činnosti byly identifikovány ve vztahu k objektům a zařízením a následně

budou přijata a zajištěna bezpečnostní opatření formou režimových opatření, opatření

fyzické ostrahy a použitím technických prostředků, jejichž cílem bude snížit riziko

identifikovaných neoprávněných činností na přijatelnou úroveň.

6.2 Režimová opatření

Stávající režimová opatření využívaná společností Explosia a.s. a tím také VÚPCH

jsou dostatečně propracovaná a vhodně doplňují jak instalované technické prostředky, tak

systém fyzické ostrahy. Režim vstupu osob, vjezdu vozidel, vnášení a vynášení věcí

a materiálů, způsob prokazování oprávněnosti pohybu po areálu, vymezení vstupu do

objektů nebo zařízení pouze oprávněným osobám, způsoby evidence, režim manipulace

s klíči a identifikačními kartami a režim při mimořádných událostech je, jak vyplývá
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z výše uvedené analýzy neoprávněných činností, vyhovující rovněž pro provoz H 19

a není tedy nutné zavádět jiná speciální režimová opatření.

6.3 Fyzická ostraha

Fyzická ostraha areálu a objektů Explosia a.s. je zajišťována smluvně společností

Synthesia a.s. - specializovaným útvarem „Fyzická ostraha Synthesia“ (Oddělení ochrana

a ostraha). Pro poloprovoz H 19 a v budoucnu osamostatněný VÚPCH to znamená,

že bude podepsána nová smlouva o poskytování služby fyzické ostrahy areálu a objektů

VÚPCH mezi Synthesií, a.s. jako poskytovatelem služby a jejím objednatelem

a uživatelem VÚPCH. Výkon fyzické ostrahy bude řešen Organizační směrnicí VÚPCH,

„Ochrana osob a majetku“ a interní směrnicí „Výkon strážní služby“. Pevné stanoviště

ostrahy na vrátnicích bude stejné, revírní obchůzky v terénu areálu mohou být upraveny

v souladu s potřebami nově osamostatněného subjektu. Stávající napojení na PCO bude

modifikováno, k výstupům z CCTV přibudou výstupy poplachových signálů z EZS, tedy

pokud budou prvky systému elektronického zabezpečení v poloprovozu H 19

doinstalovány. Kromě detektorů do vnitřních prostor mohou být do provozu zavedeny

i venkovní detektory k indikaci narušení venkovního prostoru, pokud by se tak stalo, bylo

by možné upravit četnost nebo průběh revírních obchůzek členů ostrahy.

6.4 Technické prostředky

Při využití současných technických prostředků elektronických, jak v rámci

přístupových systémů, tj. elektronických turniketů, identifikačních karet, tak systémů

CCTV a PCO ostrahy nebo prostředků objektové bezpečnosti mechanických jako

stávajících mříží, oken a dveří, je vhodné tyto prostředky doplnit. Na okna poloprovozu

H 19, konkrétně na administrativní budovu H 20/3 je možno doplnit bezpečnostní fólie

nebo je vyměnit za bezpečnostní skla. Do budovy vývoje a výroby H 19 a administrativní

budovy H 20/3 je vhodné nainstalovat detektory pohybu a akustické detektory rozbití skla,

nebo kombinovaný detektor pohybu a rozbití skla, popř. také magnetické dveřní nebo

okenní kontakty, čímž by se zavedlo zařízení elektrického zabezpečovacího systému a jeho

napojení na stávající PCO. Takto by se zlepšil celkový systém zjišťování a vyhodnocování

neoprávněného vstupu do objektů poloprovozu H 19. Detektory chemických látek jsou na

H 20/3 zastoupeny, detektory EPS však nikoliv, proto je možné tyto rovněž doplnit.



43

Klíčový režim je v případě poloprovozu H 19, stejně jako VÚPCH velmi dobře

propracován a funkční, možno jej doplnit instalací snímačů otisků prstů, což by však bylo

v tomto případě zřejmě nadstandardním prvkem. K perimetru celého areálu poloprovozu je

na závěr nutné doporučit provedení revize oplocení a jeho případné opravy, neboť oplocení

s bránou nebylo jako obvodová ochrana delší dobu využíváno z důvodu pronájmu jedné

z budov areálu poloprovozu H 19 externí organizaci, která by po uzavření brány nebyla

schopna tento objekt využívat. Řešením je tedy využít stávající oplocení, bránu uzamykat

a pro bezproblémový vstup/výstup, vjezd/výjezd, zajistit pracovníkům externí společnosti,

v rámci klíčového režimu a režimu vstupu, zavést spolehlivý systém, díky němuž by měli

kdykoliv přístup do objektu a současně byla zachována koncepce bezpečnosti. Jinou

možností je zvolit řešení v podobě využití části oplocení mimo pronajímaný objekt,

vybudování nové brány a rovněž s tím související vybudování nové odkloněné komunikace

pro vozidla. Pokud je brána jako tato vyrobena z trubek a vybavena standardním zámkem

(FAB), je možné ji doplnit přejezdovým magnetickým detektorem.
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7 Závěr

Průmyslová zóna Semtín, je rozsáhlý areál, ve kterém je umístěno přes sto

výrobních a obchodních společností. Mezi nejvýznamnější patří společnost Synthesia, a.s.,

zabývající se výrobou organické chemie, nitrocelulózy, pigmentů a barviv a Explosia a.s.

působící především v oblasti výroby výbušnin a služeb spojených s aplikací energetických

materiálů pro civilní i vojenské použití. Pro obě tyto společnosti je v souladu se zákonem

o prevenci závažných havárií zpracována bezpečnostní zpráva i plán fyzické ochrany.

Významnou částí Explosie a.s. je Výzkumný ústav průmyslové chemie, který se svou

činností zaměřuje především na výzkum a vývoj technologie výroby výbušnin

a propelentů, dále laboraci náplní a munice, malosériovou výrobu propelentů a výbušnin

a související aplikační problematiku. Jak z důvodu zvažovaného osamostatnění VÚPCH,

tak na základě jeho významnosti, bude v budoucnu pro VÚPCH potřeba zpracovat

samostatný plán fyzické ochrany. VÚPCH se skládá z několika důležitých provozů, z nichž

byl jako typový vybrán poloprovoz H 19, z důvodu koncentrování výbušných

a nebezpečných látek, využívaná technická zařízení a technologie a tedy i předpokladu

vzniku závažné havárie vlivem neoprávněných činnostní nebo útoku na zařízení nebo

objekt. V poloprovozu H 19 jsou v současné době prakticky využívána bezpečnostní

opatření vycházející z plánu fyzické ochrany společnosti Explosia a.s.. Jedná se o režimová

opatření, fyzickou ostrahu a technické prostředky. Fyzická ochrana a ostraha je přitom

zajišťována smluvně, placenou službou společnosti Synthesia, a.s..

V diplomové práci je kromě uvedení těchto skutečností definován chráněný zájem

poloprovozu H 19, tedy areál a předmětné objekty a zařízení. Dále byly analýzou

identifikovány možné neoprávněné činnosti a útoky, jako narušení vstupů a vjezdů do

areálu, neúmyslná či úmyslná činnost spojená s poškozováním předmětných objektů

a zařízení, krádež či teroristická činnost a rovněž byly zmíněny možné vážné následky

těchto činností. K jednotlivým identifikovaným neoprávněným činnostem byla přiřazena

vhodná a účelná stávající bezpečnostní opatření platná pro VÚPCH pod záštitou

společnosti Explosia a.s. a současně byla navržena opatření nová, která by byla aplikovaná

a využívaná pouze pro VÚPCH, konkrétně poloprovoz H 19.

Bezpečnostní systémy vycházející z návrhu plánu fyzické ochrany poloprovozu

H 19, musí být v souladu s projektovou dokumentací a jednotlivé subsystémy musí být
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vzájemně provázány. Při respektování veškerých platných norem musí projít kontrolou

zkušebního provozu. Podle navržených skutečností stavu musí být rovněž upravena

bezpečnostní dokumentace a související interní akty řízení, s nimiž budou prokazatelně

seznámeni všichni zaměstnanci poloprovozu H 19 i ostatních provozů VÚPCH.
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Seznam použitých zkratek:

AČR armáda České republiky

BÚ botanický ústav Akademie věd České republiky

CCTV systém uzavřených televizních okruhů pro sledování pohybu v objektech

ČIŽP Česká inspekce životního prostředí

FTZÚ Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p.

EZS elektronický zabezpečovací systém

HZS Hasičský záchranný sbor

KHS Krajská hygienická stanice

NVS nástražný výbušný systém

OS organizační směrnice

PCO pult centrální ochrany

VÚOS Výzkumný ústav organických syntéz

VÚPCH Výzkumný ústavy průmyslové chemie

VVÚU Vědecko výzkumný uhelný ústav, a.s.
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