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inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

 

V této diplomové práci se nejprve zabývám příslušnými právními předpisy, hrozbou 

terorismu a jeho rozdělení a také problematikou nástražných výbušných systémů. Dále 

popisuji veřejně přístupné prostory vlakového nádraží v Opavě - východ, kde jsou vytipována 

místa pravděpodobného uložení nástražného výbušného systému. Pomocí výpočtů je pak 

provedena analýza účinků výbuchu uloženého nástražného výbušného systému v prostorách 

nádraží. Nakonec se zabývám návrhem řešení zabezpečení těchto prostor, aby se riziko útoku 

pomocí nástražného výbušného systému minimalizovalo.  
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 The thesis describe relevant legislation, kinds and threats of terrorism and also issues 

of explosive devices. In second part I describe public area in Opava – east railway station 

where identified most likely places for storage of explosive device. Next part uses calculation 

for analysis about explosive effects of explosive device stored in railway station. Last part 

describes security proposal in railway station area for hazards reduction associated with 

explosive devices. 
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1 Úvod 
 

 Téma násilných útoků je stále aktuální a krátkodobý i dlouhodobý výhled nenaznačují 

tomu, že by se na tom mělo něco změnit. Násilná trestná činnost, ale především terorismus, je 

pro současnou společnost jednou z největších hrozeb. Teroristé se svými činy snaží prosadit 

své cíle, ať už politické, náboženské nebo jiné. Využívají pro to právě veřejnost, která se 

nemůže nijak bránit a často tak působí jako rukojmí.  

Téma své diplomové práce jsem si zvolil právě proto, že jsou tyto útoky stále aktuální 

a není vyloučeno, že se budou přesouvat i do menších a méně významných států a měst. Je 

známo, že útočníci provádí své útoky na místech pro veřejnost přístupných s tím, že chtějí 

docílit co největšího zraňujícího či smrtelného účinku těchto osob, aby na sebe upoutali 

pozornost. Především prostřednictvím pumových útoků a útoků pomocí nástražných 

výbušných systémů jsou jejich akce velké a nezanedbatelné.  

Z nedávné historie jsou to především útoky na Světové obchodní centrum a Pentagon 

v USA v září roku 2001, kdy bylo použito civilních letadel. Tyto útoky byly téměř okamžitě 

vysílány televizními společnostmi po celém světě, což teroristům bezesporu nahrávalo. Lidé 

začali vnímat terorismus jako opravdovou hrozbu, která může zasáhnout kohokoliv 

a kdekoliv. Při těchto útocích zahynulo bezmála tři tisíce osob. Použití letadel jako zbraně 

bylo výjimečné, spíše se teroristé zviditelňují prováděním atentátů apod. 

Ani Evropa a její velká města se útokům nevyhnula. V roce 2004 byl útoky zasažen 

Madrid, kdy teroristé zaútočili na vlaky místních dopravců. Bylo použito 13 nástražných 

výbušných systémů, jejichž obal tvořily sportovní tašky a výbušinou byl dynamit, který 

teroristé získali na černém trhu. Tyto nástražné výbušné systémy byly iniciovány dálkově 

pomocí mobilních telefonů. Při útocích zemřelo téměř dvě stě osob a další dva tisíce byly 

zraněny. Jako motiv těchto útoků je uváděn vliv na politickou scénu těsně před volbami. 

Výčtem událostí bychom mohli pokračovat, ale zmíním jen útoky, které jsou nějakým 

způsobem spojeny s hromadnou dopravou osob, což je tématem i mé diplomové práce. 

Podobně jako Madrid, byl v roce 2005 zasažen i Londýn. Tady teroristé nepoužili nástražné 

výbušné systémy s iniciací na dálku, ale prostřednictvím vlastních těl. Jednalo se o 

sebevražedné útoky, kdy tři bomby byly odpáleny v soupravách metra, a jedna byla 
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iniciována v patrovém autobuse v centru města. Těmito útoky bylo více než padesát osob 

usmrceno a na sedm set dalších zraněno. 

Stejný scénář s menším počtem sebevražedných teroristů byl uskutečněn v roce 2010 

v Moskvě. Tam zaútočily dvě osoby opět na vlaky metra. Při těchto sebevražedných útocích 

bylo usmrceno čtyřicet osob a na sedmdesát jich bylo zraněno. Za zmínku stojí i útoky 

v Bombaji v roce 2008, kdy bylo použito střelných zbraní a ručních granátů, kdy jeden 

z útoků byl zaměřen na vlakové nádraží. Jako poslední známý útok, co se týká útoků na 

hromadnou přepravu osob a jejich budov, je útok v příletové hale mezinárodního letiště 

Domodědovo v Moskvě v lednu 2011. Tento útok byl proveden pomocí nástražného 

výbušného systému iniciovaného sebevražedným teroristou. Podle vyšetřovatelů obsahoval 

nástražný výbušný systém šrapnely a kousky nastříhaných drátů a 2 až 5 kg TNT.  

Výše popsanými skutečnostmi jsem chtěl poukázat na hrozbu a nebezpečí 

teroristických útoků právě na objekty a prostředky hromadné přepravy osob, ať už autobusy 

nebo vlaky, za použití nástražných výbušných systémů. V této diplomové práci nejdříve 

popíšu terorismus, jeho historii i současnost, typy teroristických skupin a jejich metody. Dále 

popíšu problematiku nástražných výbušných systémů, jejich složení a dělení. Popíšu 

veřejnosti přístupné prostory vlakového nádraží v Opavě – východ, kde provedu identifikaci 

rizikových míst pro uložení nástražného výbušného systému včetně předpokládané doby pro 

iniciaci tohoto zařízení. Pomocí výpočtů pak stanovím účinky výbuchů iniciovaných 

nástražných výbušných systémů na jednotlivých výsledných rizikových místech jak uvnitř 

budovy, tak i venku na nástupištích. Na závěr provedu navržení vhodných opatření pro 

zabezpečení vlakového nádraží, právě z důvodů možného uložení nástražného výbušného 

systému v jeho veřejných prostorách. [18] 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

2 Rešerše 
 

 HRAZDÍRA, Ivo a Milan KOLLÁR. Policejní pyrotechnika. Plzeň: Aleš Čeněk, 

2006. ISBN 80-86898-87-3. 

 

 Publikace řeší základní pojmy výbušinářské problematiky, popis a rozdělení výbušin, 

způsoby roznětu a také problematiku nástražných výbušných systémů. Je zde přehledně 

zobrazen i výkon policejní pyrotechnické činnosti. 

 

 TUREČEK, J., B. ČECH, J. FOJTÍK, J. JONÁK, V. SOCHOR a J. ŠVEC. Policejní  

technika. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008. ISBN 978-80-7380-119-9. 
 

 V knize jsou vyjmenovány prostředky policejní techniky, především jednotlivé 

detektory včetně detektoru stopových částic výbušnin, ale i prostředky pro prohlídky míst, 

osob, vozidel a zavazadel. 

 

BRZYBOHATÝ, M., M. HOS, M. KROUPA, B. JANEČKOVÁ, J. CHENÍČEK a D. 

SLÁVIK. Terorismus a my: základy sebeobrany. Praha: Computer Press, 2001. ISBN 80-

7226-584-9. 

 

 Kniha rozebírá jednotlivé typy terorismu a používání zbraní hromadného ničení. 

Popisuje jednotlivé zástupce těchto zbraní, ať už biologických, chemických či jaderných. 

Dále seznamuje s krizovými situacemi a jak se správně v takových situacích chovat. 

 

JANÍČEK, Miroslav. Pyrotechnická ochrana před terorismem. Vyškov: EDUCA  
Consulting, 2002. ISBN 80-902089-6-7. 
 
  
 V publikaci se autor zabývá problematikou terorismu a jeho rozdělením, ochranou 

významných objektů, jakož i detekcí a zacházením s nástražným výbušným systémem při 

jeho nálezu. Autor popisuje jednotlivé technické prostředky pro ochranu osob při práci 

s výbušinou. Dále je zde rozepsána problematika bezpečnostních prohlídek, včetně 

bezpečnostních prohlídek dopravních prostředků. 
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3 Právní předpisy 
 

 Právní předpisy, které považuji za vhodné ve své práci uvést, protože se buď přímo, 

nebo okrajově týkají řešené problematiky, jsem z důvodu jednodušší orientace rozčlenil do tří 

podkapitol. Jsou to právní předpisy týkající se železnice, ministerstva dopravy, Českých drah 

a Správy železniční dopravní cesty. Dále to jsou předpisy z oblasti pyrotechniky, střelných 

zbraní a z oblasti pyrotechnické služby. Poslední část tvoří předpisy z oblasti terorismu. 

 

3. 1 Předpisy drážní dopravy 
 

 Tyto předpisy se dají dále rozdělit na předpisy Ministerstva dopravy, předpisy 

Evropské unie, předpisy Českých drah a.s. a předpisy Správy železniční dopravní cesty, státní 

organizace. Jednotlivé předpisy uvedu postupně podle popsaného pořadí. 

 Zákon č. 134/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, platný od 25. 5. 2011. 

 Vyhláška č. 248/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému 

bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných 

událostí na drahách, platný od 30. 8. 2010. 

 Vyhláška MD č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky 

MD č. 242/1996 Sb., vyhlášky MDS č. 174/2000 Sb. a vyhlášky 133/2000 Sb. 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. 

října 2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení Rady 

(EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 

 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1371/2007 ze dne 23. 

října 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční přepravě. 

 ČD D2 – předpis pro organizování a provozování drážní dopravy. (od 28. 12. 1997). 

 ČD KC 1 – předpis pro přepravu cestujících. (od 10. 6. 2001) 
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 ČD D 17 – předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí. (od 1. 1. 2007) 

 ČD O 2 – předpis pro vydávání služebních průkazů a povolení ke vstupu do prostorů 

ČD, státní organizace, veřejnosti nepřístupných. (od 1. 4. 1998) 

 SŽDC R 1 – organizační řád Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (od 

1. 9. 2011) 

3. 2 Předpisy z oblasti pyrotechniky  
 

 Do této skupiny předpisů jsem zařadil předpisy týkající se jak trhavin a výbušnin, tak 

i střelivin a pyrotechnické služby. 

 Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 

Sb., o ověřování střelných zbraní, střelivu a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění zákona č. 375/2011 Sb., s platností od 1. 4. 2012 a ve znění zákona č. 18/2012 Sb., 

s platností od 1. 1. 2013. 

 Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití. 

(od 5. 4. 2012) 

 Vyhláška Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb., o pyrotechnických výrobcích 

a zacházení s nimi. 

3. 3 Předpisy z oblasti terorismu 
 

 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky. 

 Usnesení představenstva České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod 
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 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon. 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění zákona 41/2009 Sb., 

o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku. 

 Zákon 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 411/2005 Sb. a zákona č. 

226/2006 Sb. 

 Mezinárodní úmluva ze dne 17. prosince 1979, proti braní rukojmí. 

Úmluva ze dne 1. března 1991, o označování plastických trhavin pro účel jejich 

identifikace. 

Mezinárodní úmluva ze dne 15. prosince 1997, o potlačování teroristických 

bombových útoků. 

Mezinárodní úmluva ze dne 9. prosince 1999, o potlačování financování terorismu. 

Mezinárodní úmluva ze dne 14. září 2005, o potlačování činů jaderného terorismu.  

Nařízení Rady (EU) č 2580/2001/ES, o zvláštních restriktivních opatřeních 

namířených proti určitým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu. 

Společný postoj Rady (EU) č. 2001/1930/SZBP, o boji proti terorismu. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/97/ES, kterou se mění směrnice 

Rady č. 91/308/EHS, o předcházení zneužití finančního systému k praní peněz. 

4 Definice a pojmy 
 

 V této kapitole pro snazší přehlednost a informovanost uvedu některé definice a 

pojmy, které se dále v textu vyskytují. 

 Brizance je schopnost výbušiny vytvořit destrukční účinek, který je výsledkem 

prudkého nárazu detonačních zplodin na pevné okolí nálože výbušiny. 

Detonace je exotermická reakce, která je vždy doprovázena rázovou vlnou. Pro 

detonaci jsou charakteristické vysoké tlaky a uvolňování značného množství energie, 

projevující se pak ničivým účinkem na okolní prostředí. 
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Explozivní hoření se výbušinou šíří menší rychlostí, než je rychlost zvuku, čímž je 

rozdílné od detonace. Výbušná přeměna probíhá pomalu, a tím je umožněno vzniklým 

zplodinám postupné uvolňování bez razantního nárůstu tlaku.  

Fragment je jiný výraz pro střepinu, viz střepina. 

Iniciace výbušiny znamená vytvoření podmínek, jež vedou ke stabilní detonaci. 

Iniciace pak úzce souvisí s citlivostí výbušiny. 

Nástražný výbušný systém je systém tvořený výbušnou nebo zápalnou látkou, 

výbušným předmětem nebo jiným pyrotechnickým prostředkem s funkčními prvky iniciace. 

Tento systém je pak za předem stanovených podmínek schopen vyvolat výbuchový účinek. 

Palník je elektrická pilule upravená pro zážeh rozbušky, zápalnice nebo 

pyrotechnických složí. 

Podtlak vznikající při výbuchu vytváří sací účinek a narušené nebo rozrušené 

stavební konstrukce může zbortit směrem k epicentru výbuchu. Dochází k účinku tlaku, který 

je nižší hodnoty, než je okolní atmosférický tlak. 

Přetlak vznikající při výbuchu jako součást rázové vlny, je schopen rozrušovat 

překážky v okolí výbuchu a bortí stavební konstrukce směrem od epicentra výbuchu. 

Dochází k účinku tlaku o vyšších hodnotách, než je hodnota okolního atmosférického tlaku. 

Pyrotechnická slož je výbušina, která svou energii uvolňuje explozivním hořením. 

Tento druh výbušin je především používán při výrobě zábavní pyrotechniky.  

Pyrotechnik je policista, který je držitelem platného pyrotechnického průkazu 

s příslušným rozsahem a je zařazen na funkci pyrotechnika u Policie České republiky. 

Vykonává činnosti kriminalistické pyrotechniky a podílí se na provádění prevence, výzkumu 

nebo vývoje. 

Rázová vlna - při výbuchu dochází k silnému stlačování a vytlačování okolního 

vzduchu a zároveň dochází k expanzi detonačních zplodin, které jsou obaleny vrstvou tohoto 

okolního stlačeného vzduchu. Vnější hranice stlačené vrstvy je vlastní čelo vzdušné rázové 

vlny charakterizované maximálním tlakem, šířící se nadzvukovou rychlostí. 

Rozbuška je iniciátor vytvářející detonační vlnu, která je určena k iniciaci trhavinové 

nebo jiné výbušné náplně. 

Seismická vlna je schopna se šířit půdou nebo vodou a může tak způsobit narušení 

základů stavebních konstrukcí, ale i narušení potrubních a jiných rozvodů umístěných v zemi.  



8 

 

Střelivina je charakteristická svou výbuchovou přeměnou ve formě explozivního 

hoření. Nejčastěji se používají k dosažení pohybu střel. 

Střepina je výsledkem výbuchu trhavinové nálože, jejíž obal je tvořen kovovou 

stěnou, nejčastěji ocelovou. Tento obal je pak při detonaci trhaviny rozložen na jednotlivé 

střepiny – fragmenty, které jsou prudce urychleny působením detonačního tlaku. Střepiny do 

určitého okolí od epicentra výbuchu působí škody na majetku, ale také mají zraňující či 

smrtelné účinky na osoby. 

 Terorismus je propočítané užití násilných činů k dosažení cílů politické nebo 

ideologické povahy, využitím nátlaku a vyvoláním strachu. Jedná se o kriminální činy 

zasahující spíše veřejnost než přímo samotný cíl. 

Tlaková vlna je jiný pojem pro rázovou vlnu, viz rázová vlna. 

Trhavina je výbušina, která je schopna velmi rychle uvolnit značné množství energie. 

Výbušná přeměna může probíhat jako klidné výbuchové hoření nebo jako ustálená detonace. 

Třaskavina je citlivější a více nebezpečná pro manipulaci než trhavina a k její 

detonaci stačí jen slabý podnět. 

Výbuch je chemická reakce nebo fyzikální děj, který se šíří samovolně velkou 

rychlostí za uvolňování velkého množství hořlavých plynů a tepla. 

Výbušina je látka schopná výbušné přeměny, kdy po jejím iniciování dochází ve 

velmi krátké době k náhlému uvolnění značného množství energie. [2, 4, 5, 6, 7]  

5 Terorismus 
 

Pojem terorismus je definován mnoha způsoby. Za první definici terorismu, od které 

se ty ostatní více méně odvíjejí, je považována ta, která byla publikována v USA v roce 1980. 

„Terorismus je propočítané použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené proti 

nezúčastněným osobám s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím jsou dosahovány 

politické, náboženské nebo ideologické cíle. Terorismus obsahuje i kriminální zločiny, jež 

jsou ve své podstatě symbolické a jsou cestou k dosažení jiných cílů, než na které je 

kriminální čin zaměřen“1. 

 

 

1 JANÍČEK, Miroslav. Pyrotechnická ochrana před terorismem. Vyškov: EDUCA Consulting, 2002. ISBN 80-902089-6-7. 
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Metody používané teroristy se vyznačují bezohledností, brutalitou a v neposlední řadě 

vysokou nebezpečností. Snahou teroristů je dosáhnout psychologického tlaku a efektu na 

cílovou skupinu. V tabulce č. 1 jsou znázorněny jednotlivé fáze teroristického incidentu. Jde 

o to, aby teroristé svými propočítanými činy vyvolali obavy a strach u maximálního počtu 

osob. Smyslem takovýchto útoků je získání pozornosti sdělovacích prostředků, 

prostřednictvím kterých se o útocích dovídá široká veřejnost, která pak pod tíhou 

psychologického nátlaku mění své dosavadní postoje k prospěchu teroristů. Čím je tedy útok 

brutálnější, tím je pro teroristy efektivnější. 

Tab. 1 Fáze teroristického incidentu [7] 
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Teroristé tedy neútočí přímo na cílovou skupinu, po které požadují své požadavky, ale 

útoky jsou zaměřené na osoby, které se splněním jejich požadavků nemají nic společného. Na 

takto napadenou veřejnost se ale hledí jako na rukojmí, kteří pak vyvíjejí ten správný, 

teroristy požadovaný tlak na vládní instituce či na jiné cílové skupiny, proti kterým je útok 

veden. Takto vydíraní činitelé jsou pak schopni svými kroky destabilizovat vládu nebo 

změnit základy společenského systému.  

Jelikož jsou teroristické útoky mnohdy zaměřeny jen na získání finančních prostředků 

pro vlastní potřebu jednotlivých teroristických skupin, nedá se pak o těchto činech hovořit 

jako o teroristických útocích s politickými nebo jinými cíli, ale jde o útoky spojené 

s organizovaným zločinem. Určit, kdy se jedná o organizovaný zločin a kdy se již jedná 

o terorismus, je velmi složité. [5, 7] 

5. 1 Historie terorismu 
 
 Historie terorismu tak, jak ho známe, sahá až do roku 1881, kdy byl v Rusku teroristy 

učiněn atentát na cara Alexandra II. Jedna z nejznámějších organizací Černá ruka působila již 

od roku 1911, kdy pomocí teroristických útoků usilovala o sjednocení srbských menšin 

a o ukončení rakousko-uherské nadvlády na Balkáně. V těch dobách terorismus zapříčinil 

vytvoření mnoha samostatných států, jen se o něm nemluvilo jako o terorismu, ale jako 

o nacionalismu, separatismu či o národních bojích. Další známou organizací je Irská 

republikánská armáda IRA, která vznikla při bojích za nezávislost Irska v roce 1916. Mezi 

další teroristické skupiny lze zařadit ozbrojenou stranu ETA, která se zaměřovala svými 

útoky na vojenské objekty a která ve své době vyhlásila válku proti turistům přijíždějícím do 

Španělska. V Itálii zase organizace Rudá brigáda prováděla bombové útoky a únosy 

zastupitelů významných firem, ale i únosy soudců či policistů.  

 Od počátků 70. let se začali teroristické činy stupňovat, kdy byly útoky především 

zaměřeny proti policistům a soudcům. Postupem času se však teroristé začínají zaměřovat na 

jinou cílovou skupinu, a sice na představitele velkých průmyslových podniků a na podniky 

samotné. Začátek 80. let je ve znamení útoků na dopravní prostředky, především na vlaky 

a nádraží, ale také na letadla a letiště. Cíl teroristů byl však vždy stejný, tedy zabitím jednoho 

dosáhnout vystrašení tisíců dalších. 
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 Většina teroristických skupin v historii měla jako motiv osvobození se od 

kolonialismu. Terorismus je pak také chápan jako jakási nová forma ozbrojeného konfliktu. 

V minulých desetiletích byly náboženskými útoky, drogovými válkami, přestřelkami, 

povstáními, bombovými útoky či únosy ohrožovány i do té doby suverénní a stabilní státy. 

K řešení těchto činů pak bylo nutno přijmout nové vybavení, taktické postupy a nové metody 

výcviku, než byly do té doby postupy standardní. [5, 7, 15]  

5. 2 Současný terorismus 
 
 Současný terorismus, tedy terorismus posledních patnácti let, je nerozlučně spojen se 

sdělovacími prostředky. To je přesně to, co teroristé pro naplňování svých cílů potřebují. 

Není lepší způsob pro vystrašení desetitisíců lidí, než využít ke svým útokům média, která 

mnohdy ještě přidají na tragičnosti útoků, jen aby si zajistili vysokou sledovanost. Útoky na 

světové obchodní centrum v USA dokonce byly vysílány živě do celého světa. Odborníci na 

tuto problematiku zastávají dva názory. Buď terorismem média přehltit, takže psychologický 

účinek na lidi bude postupně odeznívat a nakonec nebudou tyto informace brát natolik vážně, 

nebo informace o teroristických útocích ve sdělovacích prostředcích nevysílat vůbec. Tím 

teroristy připravit o tento způsob dosahování svých cílů.  

 Také komunikační prostředky, lepší vybavenost a provázanost teroristů v současnosti 

jim umožňuje provést útok prakticky kdykoliv a kdekoliv. Internet je však mocný nejen ke 

komunikaci, ale také k poskytování pro teroristy důležitých a potřebných informací. Lze 

dohledat různé návody k sestrojení nástražných výbušných systémů, lze sehnat různé 

materiály či zbraně apod. Co se výpočetní techniky týče, dnes je samozřejmostí v každém 

větším podniku, což samozřejmě nahrává teroristům k provádění tzv. počítačového 

terorismu. Jedná se útoky na banky, jiné finanční instituce nebo na významné průmyslové 

podniky apod. Současné cíle jsou navenek prezentovány jako cíle náboženské, to je však jen 

zástěrka pro cíle v pozadí, kterými jsou finance a moc. Útoky jsou především zaměřeny na 

civilisty a kromě útoků na veřejně přístupná místa jako jsou obchodní centra, nádraží či 

letiště, teroristé zneužívají i náboženské svátky, kdy jsou lidé méně pozorní a soustřeďují se 

ve větším počtu na jednom místě.  

 Bohužel současný terorismus má mnohem více možností a může být mnohem více 

nebezpečný, než si lidé mohou představit. Již nyní hrozí útoky menší teroristické skupiny, 



12 

 

které disponují perfektní technologií a taktikou a jsou schopny použít zbraně hromadného 

ničení. Jedná se o užití zbraní působící hromadné ztráty, které neovlivňují neživou sílu. 

Nemají tedy dopad na materiální prostředí, což se však také může v krátké budoucnosti 

změnit používáním mikroorganismů, které materiály zcela poškodí a znehodnotí. Především 

u kovových prvků způsobí totální korozi či znehodnotí pryžové výrobky, apod. [5, 7, 15] 

5. 2. 1 Zbraně hromadného ničení 
 

 Jako zbraně hromadného ničení (ZHN) jsou nejčastěji označovány zbraně chemické, 

biologické, radiační a jaderné. Tyto zbraně byly dříve využívány výhradně pro vojenské 

účely, to se však změnilo po několika nevydařených pokusech při teroristických akcích, až se 

toto nebezpečí stalo reálným, když ZHN byly použity náboženskými fanatiky při útoku 

v tokijském metru.  

 Jaderné zbraně jsou konstruovány ze samotné zbraně, prostředku, který ji dopraví 

k cíli a také z jaderného materiálu. Ten je využíván pro jaderné reakce štěpení nebo syntézu. 

Tyto zbraně jsou považovány za nejničivější ZHN. Jejich výroba je však velice náročná 

a finančně nákladná a také jaderný materiál je pečlivě hlídán a sledován. Proto je použití 

jaderné ZHN nejméně pravděpodobnou variantou.  

 Radiologické zbraně jsou založeny na principu rozšíření radioaktivního materiálu 

v místě účinku této zbraně. Jedná se tedy o radioaktivní materiál v sypkém nebo tekutém 

stavu, který tvoří jeden z komponentů radiologické zbraně. Při explozi výbušného systému 

tak zároveň dojde k rozptýlení tohoto materiálu do okolí. Znám je případ z Ruska z roku 

1998, kdy byl nástražný výbušný systém s radioaktivním materiálem umístěn v jednom 

moskevském parku. Tento systém naštěstí sloužil jen jako demonstrace síly a nebyl 

iniciován.  

 Biologické zbraně jsou považovány za zbraně unikátní. Použitím různých 

biologických původců jako ZHN můžeme dosáhnout různých účinků. Tedy že každý použitý 

prvek může mít naprosto odlišný výsledný efekt. Cílem použití biologické ZHN je způsobení 

nákazy lidí, zvířat nebo rostlin. Nákaza je především závislá na druhu použité látky. Obtížně 

léčitelné jsou například virová onemocnění, kdy antibiotika zůstávají bez účinku, naopak 

většina houbových, plísňových a bakteriálních onemocnění lze úspěšně léčit. Formou 
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biologické ZHN může být buď kapalina, která se snáze vyrábí, nebo prášek, který se však dá 

déle skladovat a snáze se aplikuje v určeném cíli. Pro svou snadnost a ekonomickou 

nenáročnost výroby, jsou biologické zbraně považovány za atomové zbraně chudých. 

Možnosti použití těchto ZHN je provedením kontaminace vodních zdrojů či potravin, kdy se 

osoba nakazí jejich požitím. Jiným způsobem použití je formou infikovaných komárů či 

klíšťat, které svou oběť nakazí při sání její krve, anebo je aplikován aerosolový mrak, který 

osoby či zvířata inhalují, čímž dochází k jejich přímé nákaze. Oproti chemickým zbraním 

jsou ty biologické účinnější, protože proti nim není dostatečná ochrana, jsou také levnější, jak 

je patrné z tabulky 2.   

Tab. 2 Srovnání základních charakteristik biologických a chemických zbraní [14] 

  Chemické zbraně Biologické zbraně 

  plocha  < 10 km2 100 - 1000 km2 

  pokrytí / km2 500 až 1000 kg 1 až 5 kg 

  náklady / km2 600 USD 1 USD 

  doba působení 
minuty (nervové látky) hodiny (toxiny) 

až hodiny až týdny (Q-horečka) 

  forma plynná nebo kapalná pevná 

 

Chemické zbraně jsou z historického hlediska nejstarší ZHN. Jejich účinek je zaměřen 

podobně jako u biologických látek na poškození zdraví osoby. Chemické látky se podle 

působících účinků dělí na látky nervově paralytické (zasahující centrální nervový systém), 

látky zpuchýřující (dochází k vytváření puchýřů a k toxickému zatěžování imunitního 

systému), látky dusivé (způsobují otok plic), látky všeobecně jedovaté (zamezují přenosu 

kyslíku z krevního oběhu do tkání) a látky dráždivé (působící na oči, kůži či na horní cesty 

dýchací). Mimo těchto látek existují ještě další chemické látky, působící buď psychické nebo 

fyzické zneschopnění člověka. Chemické látky, aby působily na člověka, se musí nejprve do 

organismu vstřebat. Pro vstřebání je důležitá tzv. brána vstupu, tedy cesta zažívací, kdy dojde 

k požití látky ústy, cesta dýchací, kdy dojde k vdechnutí aerosolu chemické látky a cesta kůží 

či sliznicí, kdy některé chemické látky jsou především ve své plynné či kapalné formě 

schopny proniknout do organismu i neporušenou kůží. Po vstřebání látky následuje transport 

látky pomocí krevního oběhu. Následuje metabolická přeměna látky, která vede k přeměně 
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na méně jedovaté nebo na více jedovaté látky. Posledním efektem působícím na organismus, 

je efekt toxický, který přímo závisí na druhu použité chemické látky. [1, 5, 14] 

5. 3 Typy terorismu 
 
 S dobou se jednotlivé odvětví terorismu začaly vyvíjet a členit na jednotlivé typy dle 

ekonomických, sociálních a jiných společenských cílů. Terorismus se však rozvíjí velmi 

rychle, proto je začleňování skupin do jednotlivých typových členění spíše zbytečné. 

Odborníci i přesto typologii provedli a uvádějí tyto teroristické typy: 

• Státní terorismus – je používán zástupci státní moci k útokům na své protivníky, kdy 

se jedná zejména o různé náboženské skupiny nebo národnostní menšiny. 

• Vnitrostátní terorismus – řeší své vnitřní zájmy jednoho státu v důsledku rozbrojů 

mezi politickými stranami apod., avšak tyto důsledky nepřekračují hranice daného 

státu. 

• Mezinárodní terorismus – jedná se o jakousi podporu teroristických organizací jinými 

státy či o útok na skupinu osob sestavenou z občanů různých států. 

• Podvratný terorismus – je určitou metodou boje, jedná se o uplatnění činů vedoucích 

k sabotáži. V současnosti se tento typ terorismu projevuje především při intenzivní 

zpravodajské činnosti.  

• Sociální terorismus – tento typ terorismu propagují především levicově zaměřené 

organizace, které se tak projevují při řešení špatných ekonomických situací 

s následkem na sociální soužití. 

• Ekonomický terorismus – k oslabení protivníka útočník používá především 

ekonomických nástrojů, což může vést k odstavení cílových skupin od financí, 

a k rozvratu ekonomických vztahů vedoucím až k rozpadu politické moci.  

• Extremistický terorismus – jedná se o činnosti extrémistických skupin, a to jak 

levicových, tak pravicových, ale i náboženských hnutí. Vyjadřují tímto svou 

nesnášenlivost vůči ostatním skupinám, ať už etnickým, politickým nebo sociálním.  

• Ekologický terorismus – svými protiprávními činy zasahuje především proti 

průmyslovým organizacím či vládám v otázkách ochrany životního prostředí 

a přírodních zdrojů. 
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• Náboženský terorismus – prosazuje náboženské cíle, které v některých státech mohou 

tvořit i oficiální představy politiků a k uplatnění těchto cílů používají protiprávních 

činů. 

• Kriminální terorismus – jedná se především o kriminální činnosti, které v důsledku 

mohou zasáhnout i do politických vrstev.  

• Narkoterorismus – tento typ je uplatňován především v jihoafrických zemích, kde ho 

drogové mafie používají k prosazování svých cílů. Je známo, že tyto mafie disponují 

velkými obnosy peněz, ale i velkým množstvím zbraní a v některých případech 

vlastní i soukromé armády. 

• Elektronický terorismus – snaha o zneužití a nabourání se do počítačových sítí 

politických a vládních organizací jednotlivých zemí, kdy se tímto způsobem útočník 

pokouší o politický rozvrat.  

• Jaderný terorismus – činnost usilující o získání jaderného materiálu za užití síly 

a útoků. Úmyslem je získaný materiál použít k výrobě jaderné zbraně.  

• Superterorismus – jedná se o útoky, kdy je použita zbraň hromadného ničení nebo 

podobná zbraň, která by způsobila takové následky.  

• Konvenční terorismus – historický a vlastně klasický terorismus používající běžné 

prostředky, jako jsou střelné zbraně, výbušiny apod. k provádění útoků, únosů atd. 

• Nekonvenční terorismus − nevyužívá běžné prostředky konvenčního terorismu. 

Naopak využívá a zneužívá zbraní hromadného ničení, psychické a informační 

nátlaky a útoky, ale snaží se i o vyvolání katastrof a havárií. 

V současné době jsou některé typy terorismu aktuální více, některé naopak méně, 

v každém případě lze výše popsané rozdělení brát jen jako typologii univerzální, kdy se 

jednotlivé teroristické směry stále rozvíjejí a zdokonalují, že není vyloučeno vytvoření 

a zařazení typů dalších. [5] 

5. 4 Metody terorismu  
 

 Velice častou metodou, která je stejná pro většinu teroristických skupin, je používání 

pumových útoků. Tento typ útoku je v nedávné historii tím nejrozšířenějším, kdy se spoléhá 

na to, že bombu po útoku již nikdo neidentifikuje, tedy neidentifikuje ani pachatele. Nahrává 

k tomu i fakt, že účinnou bombu lze sestavit s minimálními finančními prostředky a v době 
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informačních sítí jako je internet, je i postup pro takovéto sestavení snadno dohledatelný. 

Protože byly a jsou pumové útoky velmi rozšířené, provedla organizace NATO jakousi 

standardizaci výbušnin používaných teroristy. Jedná se o kategorizaci používaných 

nástražných výbušných systémů (NVS) podle umístění, podle jejich aktivace a podle použití. 

Rozdělení NVS je tedy: 

• dle umístění – jedná se o bomby umístěné v dopravních prostředcích, položené 

bomby, vymrštěné bomby a poštovní bomby, 

• dle aktivace – aktivace NVS může být na povel, přímo cílovým subjektem nebo 

pomocí časového zpoždění, 

• dle použití – taktické použití, jejichž cílem je útok na konkrétní osobu a strategické 

použití, jejichž úkolem je upoutání pozornosti. 

Další významnou metodou byly a jsou únosy dopravních prostředků. Známé jsou 

únosy vozidel, které převážely humanitární materiál a potraviny, kdy po takovémto únosu 

byly prostředky rozdány chudým za propagace terorismu. Jiným příkladem je únos 

automobilové cisterny s hořlavinou, kdy tato hořlavina posléze může být použita jako 

výbušina. Dokonce únos vládního dopravního prostředku pak umožní příjezd před vládní 

budovu, kde teroristé chtějí zaútočit, ale i vjezd do zabezpečeného areálu. Takovéto únosy 

zpravidla bývají předem dokonale naplánované a připravené, takže teroristé dokáží vše učinit 

velice rychle. 

Únosy osob nemusely mít vždy za cíl zabití, ale pokud se cíle teroristů nenaplní, 

většinou unesení lidé stejně zahynou. Nejznámějším případem bylo unesení vrcholového 

italského politika Alda Mora, které skončilo jeho smrtí, i když se za jeho propuštění 

přimlouval i papež.  

S únosy logicky souvisí držení rukojmích. Tito rukojmí jsou pak pro teroristy důležití 

při jednotlivých vyjednáváních ke splnění předem daných úkolů. Málokdy jsou rukojmí 

součástí vyjednávání o finančních či materiálních hodnotách. Většinou jsou zneužíváni 

k účinnému nátlaku na určité politické subjekty, což může vést k politickým ústupkům. Jak je 

patrné z nedávné historie, nemusí se vždy jednat o jednoho nebo jednotky rukojmích. 

Čečenští separatisté v moskevském divadle drželi najednou 700 rukojmích, když požadovali 

ukončení války a odchod vojáků z Čečenska. Rukojmí jsou pro teroristy cenní i proto, že 
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dokáží připoutat pozornost sdělovacích prostředků a jejich vliv na případný úspěch ve 

vyjednávání má bezesporu rukojmí, který je naživu.  

Atentáty jsou další starou, ale i současnou metodou teroristických skupin. Cíle 

atentátů jsou mnohdy neznámé. Především se ale jedná o útoky na vládní činitele nebo na 

bezpečnostní složky, případně na představitele průmyslových podniků, přičemž se 

k provedeným útokům hlásí teroristé sami. Atentáty páchá většina teroristických skupin, 

včetně skupiny ETA ve Španělsku, IRA v Severním Irsku, Rudé brigády v Itálii a další 

skupiny a organizace v Jižní a Střední Americe. [7] 

5. 5 Organizační struktura 
 

 Struktura jednotlivých teroristických skupin je samotnými teroristy velmi pečlivě 

utajována, proto je jen málo údajů o tom, jak taková skupina organizačně funguje. Díky 

výborné organizaci, propracovanosti, vybavenosti a technickým prostředkům je velmi složité 

se do skupiny infiltrovat. Většina teroristických skupin nemá více než 50 členů, avšak každý 

tento člen má další kontakty na čtyři až pět lidí, prostřednictvím kterých se zajišťuje 

materiální a finanční zabezpečení organizace. V tabulce č. 3 je vyobrazena typická 

organizační struktura menší skupiny s počtem do 50 členů, v tabulce č. 4 je pak vyobrazena 

organizační struktura teroristické skupiny s počtem členů přesahujících sto, ale nepřevyšující 

pět set členů. 

Tab. 3 Typická organizační struktura menší skupiny (40 až 50 členů) [7] 

                            

  

Velitelská složka           

  

  

          

  

      

        

  

  

   

  

        

  

  

 

              

    

  

  
Zpravodajská 

sekce 
 

Podpůrná        
sekce 

 

        

  

  

  

  

          

 

  

  

  

    
Taktické   
jednotky 

  

  

       

    

  

        

  

  

      
  

(každá má 2 až 3 buňky   

                  

po 5 až 6 členech) 
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Skupina se tedy dá rozčlenit na její vůdce, dále na aktivní členskou základnu a aktivní 

a pasivní členskou podporu. Vůdce bývá v organizaci většinou jen jeden, aby byla zajištěna 

velící struktura a posloupnost. 

Tab. 4 Typická organizační struktura středně velké skupiny (100 až 500 členů) [7] 

                            

  
Velitelská složka 
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útvar 
 

Podpůrná        
sekce 

 

        

  

  

  

  

          

 

  

  

  

    
Taktické    
jednotky 

  

  

       

    

  

        

  

  

      
  

    

                      

  

Aktivní členská základna je tvořena lidmi, kteří se aktivně podílejí na plnění přímých 

rozkazů. Tito členové se dále organizují v menších buňkách, které se specializují na 

jednotlivé teroristické metody. Výjimkou však nejsou ani buňky, které ve svých řadách mají 

univerzální aktivní členy schopné provést útok jakoukoliv metodou. Jednotlivé buňky jsou 

pak speciálně zaměřeny na používání trhavin, jiné na praktiky atentátů, žhářských útoků 

apod. Platí zde pravidlo, že čím je počet členů v buňce menší, tím je zajištěno lepší utajování. 

Je to proto, že v buňce je vždy jen jeden člen, který zná jen jednoho člena z buňky jiné.  

 Aktivní podporovatelé teroristickým organizacím poskytují nezbytnou podporu pro 

zabezpečení plynulého průběhu teroristické akce. Podílejí se především na zajišťování zbraní, 

úkrytů, dopravních prostředků, financí, potravin, ale i lékařského zázemí pro případ potřeby.  
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 Pasivní podporovatelé často o své podpoře nevědí. Přispívají organizacím 

nevědomky, bez pocitu viny při provedeném útoku. Jsou vlastně využíváni jako zdroj příjmů 

formou příspěvků, ale v mnoha případech i jako zdroj propagace takových myšlenek a věcí, 

které teroristům napomáhají. [7] 

5. 6 Profil teroristy 
 

 Mnozí odborníci se shodují, že typický člen teroristické organizace, kromě členů se 

speciálním zaměřením, například na NVS, je svobodný, jeho stáří se pohybuje okolo dvaceti 

let, má výborné vědomosti a mnohdy i vysokoškolské vzdělání, stabilní rodinné zázemí apod. 

Nejčastěji je teroristou muž, ale výjimkou nejsou ani ženy, a to jak v současnosti, tak 

i v historii. Ženy mohou být při útocích i více nebezpečnější než muži, ať už v centru samého 

útoku nebo z povzdálí, jako odstřelovačky. Obecný popis teroristy, i když podobně jako 

otisky prstů, neexistují dva shodní, by mohl být takovýto: 

• osoba ve věku do 30 -ti let, 

• působící jako aktivní člen skupiny, 

• s vysokoškolským vzděláním, 

• se studiem zaměřeným na práva, inženýrství nebo medicínu, 

• působící ve střední nebo vyšší třídě, 

• přesvědčena o své síle, 

• přesvědčena o své pravdě a nadřazenosti, 

• vede život jako samotář, 

• chladnokrevná a nelítostná ke svým obětem, 

• sympatie a úctu vyhledává u svých blízkých ve skupině 

• vyžaduje si u jiných respekt, 

• je schopna obětovat i sama sebe pro splnění cíle, 

• je přesvědčena, že používání násilí je spravedlivé. 

Existují některé rysy, které ve většině případů u teroristů převažují, nelze však 

vyloučit, že teroristou bude osoba starší či mladší, než je zmiňováno. Příkladem mohou být 

teroristé působící v Severním Irsku, kde členové těchto organizací nedisponují vyšším 

vzděláním a věkově se pohybují v pubertě. [7] 
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6 Nástražný výbušný systém 
 

 Každý NVS se skládá ze tří základních prvků. Jedná se o výbušinu, iniciační zařízení 

a samotný obal. Takový systém umožňuje za předem stanovených podmínek vyvolat 

destrukční výbuchový účinek. K užití NVS se útočníci přiklánějí především proto, že jim 

tento systém velkou měrou napomáhá při dosahování jejich cílů, ale také proto, že tito lidé 

jsou přesvědčeni, že výbuch zahladí veškeré jimi zanechané stopy. NVS jsou tak mnohdy při 

vydírání, zastrašování, pomstě, nebo při užití z jiných důvodů, používány bez ohledu na 

nezúčastněné osoby.  

6. 1 Účel nástražného výbušného systému 
 

 Nástražný výbušný systém je konstruován s předem jasným záměrem, kterým útočník 

chce dosáhnout stanoveného cíle. Pokud tedy je úmyslem použití NVS někoho zabít, pak je 

tato skutečnost velice nebezpečná i pro přivolaného pyrotechnika, protože útočník nebude 

brát ohled na tuto osobu, a tím spíš bude jednat agresivně, protože se pyrotechnik bude snažit 

NVS zneškodnit. Účely podle nebezpečnosti mohou být seřazeny takto: 

• použití NVS s cílem nikoho nezranit ani nezpůsobit větší škody, ale jen demonstrovat 

svou sílu a ukázat, že to s případným útokem může útočník myslet vážně, 

• použití NVS s úmyslem způsobit škody na majetku, 

• použití NVS s úmyslem někoho zranit, 

• použití NVS s úmyslem někoho zabít. [7] 

6. 2 Účinek nástražného výbušného systému 
 

 Nástražný výbušný systém a jeho účinky na osoby a majetek jsou závislé především 

na jeho konstrukci. Účinky NVS se obecně dají rozdělit na účinky prvotní a druhotné. 

 Prvotní účinky NVS jsou způsobeny přímo výbuchem, jako jsou tlaková vlna, tepelné, 

světelné a akustické účinky na osoby a majetek. U nástražných výbušných systémů s větším 

množstvím výbušniny je možné za prvotní účinek považovat i otřes půdy a následnou 

seismickou vlnu, která může poškodit zástavbu v blízkém okolí iniciace NVS. 



21 

 

 Druhotné účinky NVS na osoby a majetek jsou ty, které vznikají až po prvotních 

účincích. Jedná se především o střepinový účinek, pád předmětů, poškození různých druhů 

produktovodů a vodičů, požáry a panika.  

 Střepinový účinek je způsoben vymrštěním fragmentů tlakovou vlnou při výbuchu 

NVS. Fragmenty vznikají roztrháním obalu nástražného výbušného systému a také 

rozmetením blízkých volných předmětů, které jsou tlakovou vlnou tlačeny do volného 

prostoru. Tyto střepiny pak při dopadu na lidské tělo mohou způsobit mnohačetná poranění 

i smrt. Do obalů NVS útočník může vložit pro posílení zraňujícího či smrtelného účinku 

fragmenty úmyslně. Jako takové se především používají kameny, kuličky z ložisek, hřebíky, 

matice apod. Nástražný výbušný systém, zkonstruovaný právě pro účely zranit či zabít, je 

konstruován jako trubková bomba, kde je obalem kovová trubka. Takto vyrobený NVS má 

pak podobný účinek jako dělostřelecký granát.  

 Pád uvolněných předmětů je dalším, druhotným účinkem. Předměty, které nejsou 

dostatečně upevněné, mohou být vlivem působení tlakové či seismické vlny náchylné k pádu, 

čímž mohou způsobit další škody nebo zranění, případně smrt osob. Více nebezpečné jsou 

pak předměty ploché a lehké, které při svém pádu mohou plachtit a dopadnout tak do větších 

vzdáleností. Při rozlomení těchto plochých předmětů mohou jejich úlomky dále působit jako 

střepiny. 

 Poškození produktovodů a zásobníků jako druhotný účinek NVS. Jedná se především 

o rozvody elektrické energie, plynu, vody, páry apod. a zásobníky pohonných hmot, olejů, 

ředidel či barev apod. K poškození může dojít vlivem tlakové či seismické vlny nebo vlivem 

působení intenzivního tepla. Seismická vlna dokáže poškodit i rozvody a zásobníky umístěné 

pod zemí, z tohoto důvodu je důležité zkontrolovat neporušenost a funkčnost těchto zařízení 

po každém větším výbuchu v blízkosti takovýchto zařízení.  

 Požár je důsledek působení intenzivního tepla na lehce zápalné předměty v blízkém 

okolí výbuchu. Následky výbuchu NVS jsou tak právě vlivem požáru mnohonásobně vyšší, 

než kdyby prostor poškodil jen samotný výbuch.  

 Panika je spontánní chování člověka jako reakce na výbuch NVS. V panice jednající 

člověk myslí racionálně, a to především ve smyslu sebezáchovy. V takové situaci osoby 
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jednají jen samy za sebe, bez ohledu na jiné přítomné osoby, kdy ve větší míře hrozí 

způsobení zranění těchto osob například umačkáním nebo ušlapáním. [7, 11] 

6. 3 Konstrukce nástražného výbušného systému 
 

 Nástražný výbušný systém je zkonstruován ze tří základních částí, kterými jsou 

výbušná látka, obal a iniciační systém. Z minulosti jsou známy NVS primitivní konstrukce, 

které lze jednoduše zneškodnit, ale také složité a propracované systémy, které svou složitostí 

znemožňují rychlé a účinné zneškodnění NVS. S vývojem iniciačních zařízení i samotných 

vlastností výbušnin lze očekávat, že v budoucnu budou NVS ještě důmyslnější 

a nebezpečnější.  

 Výbušnina jako zápalná látka NVS svými vlastnostmi působí na blízké okolí výbuchu 

se škodlivým zraňujícím nebo smrtelným účinkem, působícím na předem vytipovanou oběť 

nebo majetek. Výbušnina ve formě nálože je nejčastěji umisťována v těsné blízkosti 

iniciačního zařízení. Tento způsob konstrukce má tu výhodu, že výbuchem je předpokládáno 

zničení téměř všech zanechaných stop osobou, která NVS konstruovala. Jako výbušné látky 

v konstrukci NVS jsou používány trhaviny, třaskaviny, střeliviny a pyrotechnické slože, 

případně hořlaviny nebo výbušné plyny.  

• trhaviny – mohou být průmyslové, vojenské nebo podomácku vyrobené, které jsou 

jen málo citlivé vůči vnějším podnětům, kromě trhavin podobných čistému Pentritu. 

Vojenské a podomácku vyrobené trhaviny tedy jsou na vnější tepelné a mechanické 

podněty necitlivé a pro svou iniciaci potřebují brizantní trhavinu.  

• třaskaviny – mohou být standardní nebo podomácku vyrobené a jsou velmi citlivé na 

jakýkoliv mechanicky podnět, jakým může být výboj statické elektřiny, jiskra, žhavé 

tělísko apod. 

• střeliviny – bývají při běžné manipulaci stabilní a poměrně bezpečné, to však neplatí 

o střelném prachu. 

• pyrotechnické slože – především ve formě veřejně prodávaných výrobků, ale 

i vojenských imitačních výrobků a podomácky zhotovených výrobků, jsou pro 

zacházení a manipulaci velmi nebezpečné, a to především pokud se jedná o slože 

neznámé výroby. Takové výrobky pak mohou být velice citlivé na mechanický či 

tepelný podnět, jako jsou údery, jiskry, tření, tlak, výboj statické elektřiny apod.  
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Obal nástražného výbušného systému drží jednotlivé části pohromadě. Obal je velice 

důležitý a má svou podstatnou váhu, protože maskuje pravý účel NVS a vždy je volen tak, 

aby co nejvíce zapadal do daného prostředí a aby nepřitahoval pozornost. Další funkcí obalu 

je zvýšení zraňujícího účinku u osob tím, že se roztrhané kusy obalu chovají jako fragmenty. 

Předměty působící při výbuchu jako fragmenty, mohou být do obalu vloženy úmyslně. 

V Evropě se NVS často vyskytuje v podobě poštovního balíku nebo nastražený v obyčejné 

igelitové tašce, která je pro každodenní užívání natolik běžná a nenápadná, že na sebe 

neupoutává pozornost. V takovém balíku či tašce je NVS kompletní, včetně iniciačního 

zařízení, které pak iniciuje NVS předem stanoveným způsobem, například otevřením balíku 

apod. Běžné jsou i kufříky, batohy, ale i imitace předmětů do prostředí zapadajících jako 

hasicí přístroje, hračky, hudební nástroje, počítače apod.  

Iniciační zařízení nástražného výbušného systému je prvek, který uvádí celý NVS 

v činnost. Tedy vyvolá výbuch NVS ve stanovenou dobu nebo při nežádoucí manipulaci. 

K iniciaci je nezbytná přítomnost iniciátoru, který vyvolá prvotní detonační účinek. 

Používané jsou především iniciátory vyráběné průmyslově, jako jsou rozbušky, iniciátory 

imitačních výrobků, palníky, ale i iniciátory zhotovené improvizací, jako jsou vlákna žárovek 

apod. Iniciační systém nemusí být nutně součástí NVS v jednom obalu, ale může být uložen 

samostatně tak, aby lépe reagoval na předem zvolené podněty, jako na světlo, zvuky apod. 

Rozdělení NVS z hlediska iniciace je vyobrazeno v tabulce č. 5. [3, 7, 11] 

Tab. 5 Rozdělení NVS z hlediska iniciace [11] 
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6. 3. 1 Iniciační systémy citlivé na vnější podněty 
 

 Iniciace NVS pomocí iniciačního systému reagujícího na vnější podněty je způsobena 

předem přesně stanoveným způsobem. Může se jednat o změnu polohy, změnu klimatických 

podmínek, změnu zatížení, změnu světelných podmínek v okolí NVS apod. Podle konkrétní 

reakce NVS na vnější podněty lze iniciační systémy rozdělit na systémy reagující na 

manipulaci, na změnu vnějšího prostředí a na pohyb. 

 Systémy reagující na manipulaci jsou velice nebezpečné, jelikož i při jejich 

zneškodňování může dojít k iniciaci. Tyto systémy reagují: 

• při změně pohybu, reagují také na zrychlení nebo na zpomalení, 

• při dosažení stanovené rychlosti pohybu, 

• při vniknutí světla, 

• při změně tlaku uvnitř NVS, vzniku přetlaku nebo podtlaku 

• při přerušení nebo zapojení elektrických vodičů NVS 

• při odlehčení nebo zatížení 

• při změně polohy 

Systémy reagující na změnu vnějšího prostředí jsou konstruovány tak, že je v nich 

použito elektronických obvodů, které jsou schopny vyhodnotit změny: 

• intenzity světla 

• frekvence a intenzity zvuku 

• barometrického tlaku 

• rentgenového záření 

• teploty 

• akustiky 

• při vytažení NVS z vody 

• při procesu sušení nebo namočení 

• seismických otřesů 
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Systémy reagující na pohyb jsou iniciovány za předem stanovených podmínek 

pohybu osob v určitém prostoru.  

• mechanické prvky 

• nastražený silon nebo drát apod. 

• nášlapné zařízení reagující na zatížení nebo odlehčení 

• elektronické prvky 

• pasivní infračervené čidla 

• ultrazvukové čidla 

• mikrovlnné čidla 

• kapacitní čidla 

• infračervené závory 

• optické závory [3, 7, 11] 

6. 3. 2 Iniciační systémy časové 
 

 Tyto iniciační systémy jsou aktivovány po uplynutí předem zvolené časové prodlevy. 

Princip je tedy takový, že po odjištění NVS je tento uveden v činnost až po uplynutí daného 

času. Časová prodleva se zajišťuje různými způsoby, mezi které patří prvky fyzikální, 

biologické i chemické. 

 Fyzikální časové systémy využívají nějakou časově závislou změnu, jako je například 

změna tvaru, rozměru, elektrické vodivosti nebo odporu apod.  

• mechanické 

• hodiny a budíky 

• únava materiálu 

• elektronické 

• jiné 

• proces rozpouštění pevné látky, kdy dojde k rozpojení elektrického obvodu 

• proces bobtnání pevné látky, kdy dojde k sepnutí elektrického obvodu 
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Biologické systémy k iniciaci využívají například změny tvaru nebo objemu 

především při procesu růstu rostlin, kdy při stanovené změně velikosti takové rostliny dojde 

k uvolnění pružiny nebo k sepnutí elektrického obvodu.  

Chemické systémy k iniciaci využívají například časově závislých změn vlastností 

látek, které mohou být reakcí na prohoření látky, zkorodování látky, proleptání látky apod. 

[7, 11] 

6. 3. 3 Iniciační systémy kombinované 
 

Jedná se o konstrukci iniciačního systému vyrobenou tak, že aktivace NVS je 

ovlivněna kombinací výše popsaných způsobů iniciace. Je tedy kombinován systém reagující 

například na pohyb se systémem časovým na bázi chemické reakce apod.  

Iniciační systémy umožňující aktivaci NVS přesně v okamžik, kdy si to útočník přeje 

a sám se nechce obětovat, je systém s dálkovým ovládáním. Takovéto systémy jsou pak 

velmi nebezpečné i při jejich zneškodňování, protože se útočník může nacházet v dohledu 

a NVS tak aktivovat například v přítomnosti pyrotechnika. K iniciaci útočník přistoupí vždy, 

i když je samotná jeho mise neúspěšná, bude se snažit znehodnotit všechny zanechané stopy 

právě aktivací NVS, bez ohledu na danou situaci. Dálkově ovládané iniciační systémy mohou 

být bezdrátové nebo s nataženým elektrickým vedením. [7, 11] 

6. 4 Umístění nástražného výbušného systému 
 

 Podle umístění NVS můžeme provést rozdělení na umístění v prostorách 

a v objektech, umístění v dopravních prostředcích, v poštovních zásilkách a na osobách. 

6. 4. 1 NVS umístěné v prostorách a v objektech 
 

 Útočníci si vybírají především takové prostory a objekty, které se vyznačují zvýšeným 

pohybem osob, aby použitím NVS došlo k požadovanému zraňujícímu nebo smrtelnému 

účinku na velkém počtu osob. Na vytipovaném místě jsou NVS umisťovány zpravidla 

samotným pachatelem, ale v některých případech jsou pro splnění tohoto úkolu nevědomě 

zneužity i nezúčastněné osoby, které tak NVS mohou nepozorovaně vnést do požadovaného 

prostoru apod.  
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 Typickými místy pro uložení NVS v budovách, jsou prostory v restauracích, 

obchodních domech, železničních nebo autobusových nádražích, nemocnicích, školách 

apod., kdy nahlášení umístění NVS se v převážné většině týká právě těchto budov. 

Umisťování ve vnějších prostorách, je realizováno především na frekventovaných místech, 

jako jsou náměstí apod., ale i na komunikacích pro útok na dopravní prostředek, kdy tento na 

NVS najede a tím způsobí iniciaci nebo v požadovaný okamžik aktivuje systém útočník 

dálkově. Umístěním NVS na vytipovaném místě může mít útočník záměr sekundárně 

poškodit nějaké zařízení, jako jsou zásobníky s nebezpečnými látkami apod., kdy právě únik 

těchto látek při poškození nádrže může způsobit mnohem závažnější následky, než iniciace 

NVS. [6, 11] 

6. 4. 2 NVS umístěné v dopravních prostředcích 
 

Jedná se o prostředky letecké, železniční, silniční, lodní i lanové dopravy, kdy je NVS 

umístěn buď volně jako ponechané zavazadlo nebo je přímo napojený na konstrukční prvky 

dopravního prostředku. Ve druhém případě nejčastěji dochází k iniciaci NVS při pootočení 

klíčku zapalování vozidla nebo při pootevření dveří dopravního prostředku. K iniciaci může 

také dojít při různých zvolených podmínkách, podle způsobu instalace NVS v dopravním 

prostředku. Tedy kromě dveří a spínací skříňky je možné NVS uvést v činnost při dosažení 

stanovené rychlosti dopravního prostředku, překročení mezní hranice hluku, uplynutím 

stanovené doby od nastartování dopravního prostředku, ale i iniciováním NVS pomocí 

dálkového ovládání přímo útočníkem v požadovanou dobu nebo na požadovaném místě.  

[6, 11] 

6. 4. 3 NVS umístěné v poštovních zásilkách 
 

 Tyto listovní zásilky nebo balíky obsahující NVS, jsou přímo určeny konkrétní osobě 

nebo osobám s úmyslem zranit nebo zabít tyto osoby. Způsob zasílání NVS pomocí 

poštovních zásilek se využívá především k poškození zdraví spojené se zastrašováním 

nebo vydíráním adresované osoby, málokdy je úmyslem usmrcení. K iniciaci většinou 

dochází při otevírání takovéto poštovní zásilky nebo při rozbalování balíku. 
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6. 4. 4 NVS umístěné na osobě 
 

 V případě, že je NVS umístěn na osobě, je předpoklad, že k iniciaci dojde právě touto 

osobou. To však platí jen v případě, kdy takovou osobou je přímo útočník sebevrah. NVS na 

sobě může totiž mít i oběť, která pak slouží útočníkovi jako rukojmí pro vyjednávání 

o stanovených cílech. V takovém případě je iniciace v moci útočníka, který tak může učinit 

kdykoliv a kdekoliv pomocí dálkového ovládání. Umístěním NVS na tělo útočníka je 

nejvhodnější pro způsob dopravy tohoto systému na požadované místo, kdy se tak děje zcela 

nepozorovaně a další výhodou je samotné zvolení vhodné doby iniciace samotným 

sebevražedným útočníkem. [6, 11] 

7 Účinky výbuchu na stavby 
 

 Účinky, které mají vliv na stavební konstrukce, stejně jako na osoby a jiný majetek 

v okolí výbuchu, jsou popsány výše v kapitole nástražných výbušných systémů. Hlavním 

účinkem, co se týče stavebních konstrukcí, je tlaková vlna vzniklá výbuchem. Ta je pak 

závislá na hmotnosti nálože, vzdálenosti stavební konstrukce včetně okenních a dveřních 

výplní, na které tlaková vlna působí, od místa výbuchu. Stavební konstrukce a její odolnost 

vůči výbuchu v jejím okolí, dále závisí na úhlu dopadu tlakové vlny, tuhosti konstrukce apod.  

7. 1 Tlaková vlna 
 

 Z místa výbuchu se tlaková - rázová vlna šíří přibližně ve tvaru kulových vlnoploch, 

které se pak různě odrážejí od okolního terénu a blízkých stavebních konstrukcí, a tím se 

modifikují. Právě vliv terénu a jiných překážek má vliv na to, jak bude tlaková vlna působit 

na stavební konstrukce a jaký bude mít časový průběh. Zvlášť nebezpečné jsou pak výbuchy 

v uzavřených prostorách budov, kdy tlaková vlna vlivem odrazů nabývá na účinnosti tím, že 

dochází k vícenásobným odrazům. Účinek podobný tomu v uzavřených prostorách, se 

využívá např. v lomech a dolech, kdy do utěsněného prostoru vrtu je vložena nálož určená 

k trhacím pracím. Časový průběh tlakové vlny je vyobrazen v grafu č. 1. 

Z grafu je patrné, že ihned po výbuchu dojde k extrémnímu nárůstu tlaku - přetlaku, 

který však ihned klesá a na malý časový okamžik se křivka dostává i do záporných hodnot, 
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tedy dochází k vytvoření podtlaku, vytvoří se tzv. trojúhelníkový efekt. Hodnota 0 na ose 

tlaku udává atmosférický tlak. 

 

Graf 1 Časový průběh tlakové vlny [13] 

Pokud tlaková vlna narazí na překážku ve formě stavební konstrukce, pak její 

dominantní účinek způsobí ohyb této konstrukce nebo posuv prvků ve směru již dříve 

vzniklých trhlin nebo posuvem v případě porušení kotevního systému jednotlivých prvků 

stavební konstrukce. V případě výbuchu v uzavřeném prostoru dochází vlivem odrazů od 

povrchů stropu, podlahy a stěn místnosti k navýšení tlaku přibližně o 75 %. Tlaková vlna se 

může v případě povrchového výbuchu šířit i v zemi horninovým prostředím, čímž vznikne 

seismické vlnění nazývané jako technická seismicita. Účinek technické seismicity na 

stavební konstrukce bývá v okolí výbuchu podstatně menší, než účinek tlakové vlny. 

Vlivem účinku výbuchu dochází k většímu či menšímu poškození stavebních 

konstrukcí. Velikost takového poškození se dá přibližně stanovit na základě různých kritérií, 

které se odvozují ze zjednodušených výpočtových modelů. Známe-li přetlak vzdušné rázové 

vlny p+, která se šíří z místa výbuchu, pak lze odhadnout škody, které rázová vlna způsobí. 

Tyto údaje jsou zobrazeny v tabulce č. 6. Výsledné porušení je však závislé na více 
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parametrech, jako jsou rozměry zatěžované konstrukce, použitý materiál, účinnost výbuchu 

apod. [10] 

Tab. 6 Příklady poškození objektů a zranění osob dopadajícím přetlakem p+ [10] 

p+ [kPa]     Účinek   Příklady objektů 

do 0,5   Žádné poškození   

Obytné a kancelářské 
budovy 

0,5 ~ 1   
Malé poškození okenních výplní (pouze část, 
praskliny skel bez vysypání trosek apod.) 

  

1 ~ 2   
Větší poškození okenních výplní, dílčí vysypání 
trosek skel 

  

3,5   
Většina zasklení rozbita, vážná poškození 
lehkých příček, odtržení střech přístřešků 

  

2 ~ 5   
Částečné poškození rámů dveří a oken, porušení 
omítky a vnitřních dřevěných příček 

  

7,5   
Úplné rozbití zasklení, poškození dveří a oken, 
trhliny ve zděných příčkách 

  

5 ~ 20   Zničení oken, poškození lehkých staveb   
Běžné zděné konstrukce a 
lehké halové konstrukce 

10 ~ 30   Částečné rozrušení staveb   
Menší průmyslové haly, 
vesnické stavby 

20 ~ 30   Značné rozrušení městských staveb   
Osamělé obytné budovy, 
stavby a zařízení 

30   

Těžká zranění osob, zhroucení nenosných příček, 
vážné poruchy nosných prvků zděných 
konstrukcí, propadnutí nebo zřícení střech, 
převrácení lehkých nákladních automobilů   

Stavby obytné a 
průmyslové 

50   
Poboření části nosných prvků zděných 
konstrukcí, převrácení tanků a těžkých 
nákladních vozidel 

100 a 
více 

  
Smrtelná zranění osob na otevřeném 
prostranství, totální havárie zděných konstrukcí 

  Destrukce zděných staveb 
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7. 2 Posouzení vlivu výbuchu 
 

 Pro další potřeby výpočtů účinků výbuchu v prostorách vlakového nádraží Opava – 

východ v této kapitole uvedu zjednodušené výpočetní vzorce pro posouzení, zda bude mít 

výbuch vliv na rozbití oken a dveří, zda dojde k poškození cihlových stěn a do jaké 

vzdálenosti bude výbuch nebezpečný pro rozbití oken okolních budov, zranění chodců či 

poškození vozidel.  

 

7. 2. 1 Výpočet redukované odstupné vzdálenosti 
 

Redukovanou vzdálenost potřebuji vypočítat proto, abych byl schopen dále vypočítat 

přetlak na čele vlny. Výslednou hodnotu ze vzorce č. 1, tak dosadím do vzorce č. 6. [9] 

Redukovanou vzdálenost lze vyjádřit vztahem 

� =
�

√���       (1) 

Kde: R je vzdálenost od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]   (2) 

Kde: CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent, hodnoty jsou v tabulce č. 7 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru, pro detonaci ve volném 

vzdušném prostoru je kG = 0,5 a pro detonaci na povrchu země je kG = 1 
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������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2    (3) 

Kde: Qv je vypočítané výbuchové teplo [MJ/kg], hodnoty jsou v tabulce č. 6 

�	 = 0,2 +
�,

(����)
     (4) 

Kde: Kb je balistický poměr 

 

�� =
��������	�����	[��]
ℎ�������	������� 	[��]

    (5) 

 

7. 2. 2 Výpočet přetlaku na čele vlny 
 

Hodnotu přetlaku na čele tlakové vlny potřebuji k dosazení do vzorce č. 18 

a k porovnání, k jakému poškození stavební konstrukce nebo zdraví může dojít, dosazením 

do tabulky č. 6. [9] 

Rovnice pro výpočet maximálního přetlaku na čele rázové vlny 


� =
�,��!
"

+
�,#$
"�

+
�,#
"�

����   (6) 

Kde: p+ je přetlak na čele vlny 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

 

7. 2. 3 Výpočet vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 
 

Pro zatížení stavební konstrukce tlakovou vlnou je charakteristickou a dominantní 

vlastností první vlastní frekvence kmitání, jejíž vypočtenou hodnotu ze vzorce č. 7 pro další 

výpočet dosadím do vzorce č. 13. [8] 

Výpočet pro stanovení naladění konstrukce na vlastní frekvenci kmitání vztahem 

� =
%�

���
∙ �&

'
      (7) 
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Kde: ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

λ je funkce pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce 

lx je délka počítané stěny 

D je desková tuhost 

µ je hmota jednotkové plochy desky 

�( = �( ∙ (1 + �()     (8) 

� =
��
��

       (9) 

Kde: lx je šířka stěny [m] 

 ly je výška stěny [m] 

� =
)�
�

       (10) 

Kde: ρv je objemová hustota [kg/m3] 

 h je tloušťka stěny [m] 

� =
�
�(

∙
	∙��

(��*�)
      (11) 

Kde: E je modul pružnosti 

ν je Poissnovo číslo 

h je tloušťka stěny 
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7. 2. 4 Výpočet dynamického součinitele 
 

Dynamický součinitel převádí dynamické zatížení od účinků výbuchu na statické 

zatížení v závislosti na poměru doby působení rázové vlny na vlastní periodě kmitání 

konstrukce a na přetvárnosti konstrukce. Výslednou hodnotu vypočtenou ze vzorce č. 12 pro 

další výpočet dosadím do vzorce č. 17. [8] 

 

Pro stanovení dynamického součinitele platí vztah: 

�
+

=
�∙,(∙����

�

	


+
�� �

�∙��

���,-∙ 
	


    (12) 

 

Kde: δ je dynamický součinitel 

km je součinitel duktility (součinitel přetvárnosti pro zdivo 3 až 5) 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s] 

T je perioda 

� =
(.
/

       (13) 

Kde: ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ ����
∙ √�	���   (14) 

Kde: Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 R je vzdálenost od epicentra výbuchu [m] 
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7. 2. 5 Výpočet přípustného mezního pootočení 
 

Jestliže dojde k překročení meze únosnosti, objeví se v materiálu stavební konstrukce 

trhliny a dojde tak k jejímu poškození. Pro neporušenost stavební konstrukce tedy platí 

podmínka přípustného mezního pootočení. Hodnota tohoto mezního pootočení je pro zdivo 

kritická v rozmezí mezi 2,3° a 5,7°, pro železobeton minimálně 6,7° a pro ocel je tato 

hodnota minimálně 10,5°. [8] 

 Podmínka přípustného mezního pootočení vychází ze vztahu 

� = 2 ∙ �����  (∙��

�
!     (15) 

Kde: ψ je přípustné mezní pootočení, porušení zdiva při hodnotách ψ = 2,3° až 5,7°. 

ws je vertikální posuv (průhyb) středu desky 

l je výška stěny (rozpětí konstrukce v kratším směru) 

�� = " ∙
0∙���

	∙��
      (16) 

Kde: β je tabulková hodnota statické odezvy desek 

lx je šířka stěny 

h je tloušťka stěny 

E je modul pružnosti 

q = pekv je ekvivalentní statické zatížení 


1�� = # ∙ 
�12     (17) 

Kde: pref je přetlak odražené vlny 


�12 = 2 ∙ 
� +
!∙�
�

�
��,-(
    (18) 

Kde: p+ je přetlak na čele vlny 
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7. 2. 6 Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce 

 

 Posouzení, v jaké vzdálenosti od výbuchu (RZ) již nedojde k narušení stavebních 

konstrukcí, bude provedeno dle vzorce č. 19. Výsledná vzdálenost dle tohoto vzorce od 

epicentra výbuchu vytvoří zónu, ve které může dojít ke zranění osob, k rozbití oken okolních 

budov nebo k poškození vozidel. [8] 

�" = 18 ∙ ����      (19) 

Tab. 7 Tritolové ekvivalenty některých trhavin [8] 

Výbušina Výbuchové teplo Tlakový tritolový ekvivalent 

  Qv [kJ/kg] kTNT-p [-] 

Trinitrotoluen 4200 1,000 

Dynamit 5023 1,196 

Střelná bavlna 3390 0,807 

Černý prach 2457 0,585 

Semtex 4980 1,186 

Nitroglycerin 6153 1,465 

Třaskavá rtuť 1540 0,367 

 

8 Popis vlakového nádraží Opava - východ 

 

 Vznik vlakové stanice Opava – východ se datuje do druhé poloviny 19. století. Tato 

stanice měla být původně průjezdná, nakonec však byla ukončena jako koncové nádraží. 

V dávné historii bylo možné se z tohoto nádraží dostat vlakem na území Polska a dokonce 

v období mezi rokem 1938 a 1945 existoval dálkový spoj pod názvem D 193, který spojoval 

stanice Opava – východ a Berlín. Po válce však mnoho tratí nebylo obnoveno a samotná 

budova tohoto nádraží byla ve stavu vyžadující rekonstrukci. Celkové rekonstrukce se nejen 

budova, ale i kolejiště, nástupiště a další části nádraží dočkala v roce 2004. Veškeré práce 

byly ukončeny v roce 2008 a mohl tak začít nový a podstatně modernizovaný provoz na 

tomto nádraží. [24] 
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Obr. 1 Hlavní budova nádraží Opava – východ (vlastní) 

 

 Nádraží Opava – východ se nachází na ulici Jánská v Opavě, kde jeho rozlehlou část 

tvoří hlavní budova. Objekt sestává ve střední části z přízemí a dvou nadzemních podlaží a 

jen na začátku a na konci je hlavní budova stavebně dělena na přízemí a jedno nadzemní 

podlaží, jak je patrné na obrázku č. 1. Směrem k nástupištím je ukončena jednopodlažním 

přístavkem, ve kterém jsou z pohledu z čela budovy místa s prodejnou tabáku a tiskovin a 

prodejnou pečiva. Z druhé strany jsou do tohoto přístavku zakomponovány prostory 

přednosty stanice. V mé diplomové práci se však budu zabývat jen jednou částí této rozsáhlé 

budovy, a sice jen plochami, které mají něco společného s drážní dopravou jako takovou. 

V budově je totiž několik teritorií, která se dále pronajímají a která se samotným nádražím a 

jeho provozem nemají nic společného. I prostory sloužící k zajištění chodu nádraží apod. 

budu redukovat z toho důvodu, že se ve své práci budu dále zaměřovat jen na místa 

veřejnosti přístupná. Místnosti, chodby a další prostranství, které jsou v této budově 

veřejnosti nepřístupné, dále v mé práci zmiňovat nebudu.  

 Veřejnosti přístupné prostory, tak lze rozdělit na prostory uvnitř hlavní budovy a vně 

této budovy, což jsou jednotlivá nástupiště, cesty sloužící k příchodu a odchodu od nástupišť 

apod.  Místa, která jsou v budově i mimo ni veřejnosti přístupná, budou podrobněji 

popisována níže v kapitole 8. 1. 
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8. 1 Místa předpokládaných uložení NVS 
 

 V této kapitole popíšu několik vhodných míst uvnitř budovy nádraží i ve vnějších 

prostorách především podle toho, kde se pohybuje větší množství cestujících a kde by uložení 

NVS nebudilo pozornost. Popíšu tak jednotlivá, veřejnosti přístupná místa vlakového nádraží 

Opava – východ, která jsou jako vnitřní prostory všechna situována v přízemí. Prostory jsou 

pro jednodušší orientaci znázorněny na obrázku č. 2.  

8. 1. 1 Vnitřní prostory nádraží 
 

 Při vstupu do hlavní budovy nádraží z ulice Jánská, se nejprve vchází do vstupní haly, 

kde je u tří přepážek zajištěn prodej jízdenek Českých drah a. s. (dále jen ČD) a jednou 

přepážkou zajištěn prodej meziměstské linkové dopravy. Prodejní přepážky ČD se nacházejí 

přímo naproti vstupu a všechny jsou situovány vedle sebe. Z této haly, kde jsou také 

umístěny světelné tabule s odjezdy a příjezdy jednotlivých spojů, je možný přístup do 

uzavřené části prodeje jízdenek pro mezinárodní železniční osobní přepravu a zároveň do 

prostor infocentra. Opačným směrem se pak z haly dostaneme chodbou k jídelně, restauraci 

a k sociálním zařízením. Posledním možným východem z haly jsou dvoje vchodové dveře ze 

směru od nástupiště. Vstupní hala je tedy místem, kde se soustřeďuje v určitých časových 

intervalech větší množství osob, ať už kupujících jízdenky nebo odcházejících z nádraží po 

svém příjezdu.  

 Vstupní hala je o rozměrech 20 x 8 m a výšky 6 m a patří k ní i dva průchody 

k nástupišti. V hale jsou vhodná místa pro uložení NVS u některé ze čtyř prodejních 

přepážek, kdy u každé z nich je v době ranní i odpolední špičky řada cestujících se zavazadly. 

Právě ranní i odpolední shon cestujících se dá využít k tomu, že případné úmyslně 

zapomenuté zavazadlo nebo jiný nenápadný předmět skrývající NVS bude dlouho přehlížen a 

zůstane tak bez povšimnutí. Tomu nahrává také současný způsob zabezpečení osob a majetku 

v prostorách vlakového nádraží, protože je obstaráván fyzicky jen zaměstnancem ostrahy bez 

využívání dalších elektrických zabezpečovacích zařízení nebo za využití průmyslových 

kamer. Proto je také velice pravděpodobné, že zaměstnanec soukromé bezpečnostní agentury, 

zajišťující bezpečnost těchto prostor, snadno ztratí přehled o zavazadlech, která již delší dobu 

leží na jednom místě bez povšimnutí. Naopak případné uložení NVS v jiné části vstupní haly 

by zřejmě bylo snáze odhalitelné, protože v hale kromě přepážek není žádný odkládací 
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prostor a samostatně stojící zavazadlo by tak spíše pozornost přitahovalo, než aby působilo 

nenápadně.  

 Dalším místem je spojovací chodba mezi vstupní halou a jídelnou, za které je 

umožněn přístup i do prostor restaurace a sociálních zařízení. Tato chodba má rozměry 26 x 3 

m a výšku 3,5 m. Není vybavena žádnými lavičkami, ani podobnými předměty, a proto zde 

lidé jen procházejí a v chodbě se nezdržují. Jediné místo, kde se občas tvoří hloučky osob, je 

místo u vstupu na toalety, které jsou uprostřed chodby. Takovéto hloučky se však tvoří jen 

náhodně a na krátkou dobu a nelze s nimi dopředu počítat. Právě místo vstupu na toalety je 

potenciálně rizikové pro uložení NVS. 

 Jídelna je dalším veřejně přístupným prostorem, do kterého lze vstoupit třemi vchody. 

Jeden vstup je možný z ulice Jánská, druhý z opačné strany, tedy od nástupišť a třetí vchod je 

ze spojovací chodby se vstupní halou. Jídelna má rozměry 13 x 12 m a výšku 6 m. Dvě ze 

čtyř obvodových stěn jídelny, jsou zastavěny výdejním pultem, ostatní části jsou zařízeny 

jídelními stoly a židlemi. Osm stolů je po obvodu jídelny u zbývajících dvou volných stěn 

a šest stolů je rozmístěno uprostřed plochy. Prostor jídelny je také z hlediska uložení NVS 

rizikový. 

 Restaurace je přístupná dvěma vchody. Jeden vchod je možný ze spojovací chodby 

mezi jídelnou a vstupní halou a druhý vstup do restaurace je možný od nástupišť. Restaurace 

má rozměry 7 x 8 m a výšku 3,5 m. Jednu stranu restaurace tvoří bar a další tři jsou 

obestavěny stoly. V prostoru restaurace je celkem sedm stolů a obsazenost je celodenně 

mnohem vyšší než ve vedlejší jídelně. Celá provozovna je celkem přehledná, ale protože je 

sem vnášeno mnoho zavazadel, musím také restauraci brát jako místo potenciálního uložení 

NVS. 

Toalety jsou umístěny hned vedle restaurace a vstup je rovněž od nástupišť nebo ze 

spojovací chodby mezi halou a jídelnou. Na toaletách je stálá obsluha vybírající poplatek za 

použití, která také pravidelně tyto prostory obchází a uklízí. Uložením NVS na toaletách by 

pachatel zřejmě nedosáhl takového účinku na zdraví nebo životech ostatních cestujících, jako 

například ve vstupní hale, ale jako místo potenciálního uložení NVS musím prostory toalet 

brát na zřetel. 
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8. 1. 2 Vnější prostory nádraží 
 
 Vnější prostory jsou přístupné buď přímo z ulice Jánská, kdy se hlavní budova 

nádraží obchází, dále využitím podchodu z ulice Skladištní nebo průchodem přes hlavní 

budovu. Kterýmkoliv z těchto způsobů se tak cestující mohou dostat na jednotlivá nástupiště, 

a na chodník ze strany kolejí, který je používán k příchodu k nástupištím ze vstupní haly, 

z restaurace, z toalet a z jídelny. 

Chodník před budovou z ulice Jánská, kde se nacházejí zastávky městské hromadné 

dopravy a meziměstské autobusové dopravy, je hlavní přístupovou cestou k nádraží Opava – 

východ. Z této přístupové cesty se tak lze dostat do prostor vstupní haly nebo jídelny a také 

na jednotlivá nástupiště. Kvůli zastávkám městské hromadné dopravy a meziměstské 

autobusové dopravy, které jsou součástí 3. nástupiště nádraží, je v této oblasti především 

v době ranní a odpolední špičky výskyt velkého počtu cestujících. Tyto osoby zde přestupují 

na další autobusové a trolejbusové spoje a na přípoje železniční dopravy. Úmyslné ponechání 

zavazadla za účelem uložení NVS v těchto místech bez povšimnutí je tedy reálné. Proto tento 

prostor budu považovat za potenciálně rizikový z hlediska uložení NVS. 

Chodník ze strany kolejí, který vede od vstupní haly k jednotlivým nástupištím, a ze 

kterého se lze dostat do částí toalet, restaurace a jídelny, je dalším veřejnosti přístupným 

místem, kde je potenciální možnost uložení NVS. Na chodníku se však nenacházejí žádné 

odkládací stojany ani lavičky a využívá ho jen malý počet cestujících v porovnání s využitím 

chodníku z ulice Jánská. I přes menší využívání tohoto chodníku je právě zde možnost 

uložení NVS.  

První nástupiště je přístupné pouze využitím podchodu, který spojuje ulici Jánskou 

se Skladištní, a dále spojuje právě první nástupiště s druhým a s chodníkem ze strany kolejí. 

Toto nástupiště je nejdelší a je rozčleněno na čtyři úseky nazvané jako kolej 1a, 2a, 1b a 2b. 

Z nástupiště pravidelně odjíždí a přijíždí vlaky ze směru Hlučín, Ostrava Svinov a Jeseník. 

Frekventované spoje z Jeseníku a ze Svinova bývají cestujícími maximálně využívány a často 

tak obsazeny všechny vagóny soupravy. Na nástupišti je několik laviček s možností odložení 

zavazadla a několik odpadkových košů. V době příjezdu nebo odjezdu vlakových souprav je 

z těchto důvodů velmi snadné úmyslně ponechat zavazadlo na rozsáhlém prvním nástupišti 
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bez povšimnutí. První nástupiště v jeho přední části je tak výrazně potenciální rizikový 

prostor pro uložení NVS. 

 

Obr. 2 Znázornění vnitřních a vnějších prostor vlakového nádraží Opava - východ [12] 

Druhé a třetí nástupiště jsou přístupné bez využití podchodu a odbavují se na nich 

vlaky mířící jen do obcí v okolí Opavy, tedy vlakové soupravy o menším počtu vagónů, než 

jak tomu je v případě spojů do Ostravy a Jeseníku. Tyto spoje také jezdí v pravidelných 

intervalech, ale s podstatně větším rozestupem než spoje z prvního nástupiště. Na druhém 

nástupišti je ve srovnání s prvním méně laviček a odkládacích prvků. Třetí nástupiště je 

částečně spojeno se zastávkami městské hromadné dopravy, kde jsou na zastávkách 

instalovány lavičky a odpadkové koše, i pohyb cestujících je na tomto nástupišti právě 

z důvodu autobusů a trolejbusů mnohem vyšší než na druhém nástupišti. Obě nástupiště jsou 

tak dalším rizikovým místem pro případné uložení NVS. 

Podchod slouží pro příchod a odchod cestujících z prvního nástupiště a spojuje ulice 

Jánskou a Skladištní. Prostor podchodu je zcela holý a jakýkoliv předmět zde umístěný by 
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zřejmě přitahoval pozornost i přesto, že počet cestujících využívajících tohoto propojení je 

značný. To však nic nemění na tom, že je podchod dalším rizikovým místem pro případné 

uložení NVS.  

 

8. 2 Předpoklad doby možného uložení a iniciace NVS 
 

 Doba, která je vhodná pro uložení NVS na některé z výše popsaných míst, je 

samozřejmě shodná s dobou iniciace NVS, protože pro uložení je předpoklad výskytu většího 

počtu osob na určitém místě, což také platí pro iniciaci. Ať už by byl NVS iniciován 

jakýmkoliv způsobem, právě doba, kdy se kolem NVS pohybuje větší množství osob, je ta 

správná doba, kdy útočník docílí požadovaného zraňujícího či smrtelného účinku na těchto 

osobách. Za ranní špičku považuji dobu mezi šestou a osmou hodinou, kdy nejvíce 

cestujících míří do práce nebo do školy. Za odpolední špičku pak dobu mezi 14 a 16 hodinou, 

kdy se nejvíce cestujících vrací ze zaměstnání a ze školy zpět domů. V ranní a odpolední 

špičce jsou tak prostory nádraží obsazeny cestujícími mnohem více než v jiných hodinách. 

Impulsní nárůsty osob jsou také ovlivněny odjezdy a příjezdy silných spojů především 

z Ostravy a z Jeseníku. Dle platného jízdního řádu, který ČD jedenkrát ročně mění 

a aktualizují, se dá snadno zjistit, ve kterých časech se dá předpokládat nárůst cestujících na 

nádraží.  

8. 3 Profil možného pachatele 
 

 Uložit NVS na některém z výše popsaných míst může v podstatě kdokoliv. Může se 

jednat o cestujícího, který k umístění NVS využívá některého ze spojů, a který ani nemusí 

vědět, že v konkrétním zavazadle je výbušina, protože jen plní něčí příkazy s tím, že má 

ponechat na určitém místě konkrétní předmět. Dále se může jednat o samotného teroristu, 

který si předem tato místa vytipoval, anebo se může jednat o některého ze zaměstnanců, který 

pro takové jednání má své důvody. Může se například jednat o bývalého zaměstnance, 

kterého zaměstnavatel poškodil, a který pak může jednat z důvodu msty, záště, křivdy apod. 

Může se samozřejmě jednat i o pracovníka ostrahy. Různorodost osob, které mohou NVS na 

nádraží uložit, je pestrá a tím složitější.  
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9 Analýza rizik 
 

 Jedná se o identifikaci a hodnocení rizik se zaměřením na možné uložení a iniciaci 

NVS v prostorách vlakového nádraží Opava – východ. Pro identifikaci rizik byla použita 

metoda modelování pomocí Ishikawova diagramu a zjištěná rizika byla dále hodnocena. Pro 

hodnocení rizik byla použita metoda selhání a jejich následků FMEA (Failure Modes And 

Effects Analysis). Výsledek analýzy udává nejvhodnější místa pro uložení NVS, která dále 

byla použita pro výpočet účinků výbuchu na stavební konstrukci, a také poukazuje na možné 

pachatele, kteří by mohli NVS uložit. 

9. 1 Identifikace rizik Ishikawovým diagramem 
 

 Diagram příčin a následků, Ishikawův diagram, umožňuje znázornění problému 

výčtem pravděpodobných příčin. Větvení příčin, které vedou k určitému důsledku, připomíná 

svým tvarem rybí kostru. Z obrázku č. 3 lze vyčíst předpokládaná rizika při volbě místa 

a způsobu uložení NVS a eventuálně morální profil předpokládaného útočníka. [16] 
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Obr. 3 Ishikawův diagram 
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9. 2 Hodnocení rizik metodou FMEA 
 

 Cílem metody je odhalit rizika mající mimořádný vliv na bezpečnost v prostorách 

nádraží. Jednotlivá rizika jsou označována číselnými hodnotami, touto metodou jsou pak 

vyselektována ta nejzávažnější z nich. Pro mou potřebu jsem zvolil číselnou stupnici pěti 

hodnot, které přidám jednotlivým kategoriím, jak je zřejmé z tabulek č. 8 až 10. Tímto jsou 

myšleny „závažnost následků (N), pravděpodobnost vzniku a existence (P) a odhalitelnost 

(H)“. Závažnost následků charakterizuje rozsah možných škod na zdraví, životním prostředí 

a na majetku. Odhalitelnost rizika vyjadřuje, jak snadno lze riziko zjistit. [16] 

Tab. 8 Závažnost následků [16] 

Závažnost následků N 

 malá škoda 1 

 větší škoda 2 

 vyšší škoda 3 

 vysoká škoda 4 

 velmi vysoká škoda 5 

 

Tab. 9 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [16] 

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika P 

 nahodilá 1 

 spíše pravděpodobná 2 

 pravděpodobná či reálná 3 

 velmi pravděpodobná 4 

 trvalá 5 

 

Tab. 10 Odhalitelnost rizika [16] 

Odhalitelnost rizika H 

 předvídatelné 1 

 snadno odhalitelné 2 

 odhalitelné 3 

 těžce odhalitelné 4 

 neodhalitelné 5 
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 Význam míry rizika, který je uveden v tabulce č. 11, je také očíslován hodnotou, která 

se vypočítá z výše uvedených parametrů dosazením do vzorce č. 20. Výsledkem je číslo 

RPN, uvádějící právě míru rizika. 

�� = � ∗  ∗ $     (20) 

 Výsledky jsou nadále zpracovány dle Paretova principu 80 / 20, který se provádí 

výpočtem součtu procentuálního vyjádření míry rizika od nejvyšších hodnot, až se dosáhne 

hranice sta procent. Všechna rizika označena v 80 % pak jsou dále zpracována a navržena 

proti nim opatření. Ostatních 20 % rizik se považuje za přijatelné a dále se nezpracovávají. 

Výsledkem je graf, vyjádřený Lorenzovou křivkou. 

Tab. 11 Míra rizika [16] 

Míra rizika RPN 

 bezvýznamné riziko 0 - 3 

 akceptovatelné riziko 4 - 10 

 mírné riziko 11 - 50 

 nežádoucí riziko 51 - 100 

 nepřijatelné riziko 101- 125 

 

9. 2. 1 Vytipovaná rizika 
 

Tak, jak je uvedeno v Ishikawově diagramu, byla nadále tato rizika zpracovávána 

v této metodě. Tedy hlavní rizika, která se v diagramu nějak větvila na dílčí rizika, zde byla 

rozdělena do tabulky č. 12 a byly přiděleny výsledné hodnoty RPN. 
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Tab. 12 Vytipovaná rizika 

   Strukturální rizika  N  P  H  RPN  RPN [%] 

Potenciální 

útočník 

 1     terorista 5 3 4 60 13,67 

 2     cestující 2 2 4 16 3,65 

 3     zaměstnanec 3 2 3 18 4,21 

 4     pracovník bezpečnostní agentury 3 1 3 9 2,13 

Forma uložení 

NVS 

 6     ponechané zavazadlo 4 4 3 48 10,93 

 7     dopravní prostředek 5 1 4 20 4,06 

 8     úschova NVS 3 1 4 12 2,73 

 9     útok sebevraha 4 1 4 16 3,65 

 10   poštovní zásilka 3 1 3 9 2,13 

Místo uložení 

NVS 

 11     chodník před budovou 3 3 3 27 6,15 

 12     chodník ze strany kolejí 3 2 3 18 4,21 

 13     podchod 4 2 3 24 5,47 

 14     nástupiště 4 4 3 48 10,93 

 15     vstupní hala 4 4 3 48 10,93 

 16     jídelna 3 2 3 18 4,21 

 17     spojovací chodba 2 2 2 8 1,82 

 18     toalety 2 1 2 4 0,91 

 19    restaurace 4 3 3 36 8,21 

 

 Grafické znázornění vytipovaných rizik pomocí Paretovy analýzy doplněné 

o Lorenzovu křivku kumulativních četností, kdy je užito pravidla 80/20, je patrné z grafu č 2. 

 

Graf 2 Grafické znázornění hodnocení vytipovaných rizik metodou FMEA 
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 Pokud budu brát v úvahu pravidlo 80/20, pak je z grafu č. 2 patrné, že bych se nadále 

měl zabývat deseti vytipovanými riziky. Pokud ale zároveň přihlédnu k tabulce č. 11, kde je 

stanoveno rozmezí výsledného RPN, a zvolím si průměrnou hodnotu mírného rizika, která je 

30,5, zjistím, že se budu zabývat jen pěti vytipovanými riziky. Tedy riziky uvedenými 

v tabulce č. 12 s pořadovými čísly 1, 6, 14, 15 a 19. 

9. 2. 2 Vyhodnocení 
 

 Z výše uvedené metody hodnocení rizik vyplývá, že je potřeba se dále věnovat 

možnému ponechanému zavazadlu potenciálním útočníkem v podobě teroristy, kdy toto 

zavazadlo ukrývající  NVS bude uloženo v oblastech vstupní haly, restaurace nebo nástupišť. 

Pro další výpočty, týkající se účinku výbuchů na stavební konstrukce, budu brát v úvahu 

právě prostory vstupní haly, restaurace a nástupišť. V další části diplomové práce jsou 

vypočteny účinky výbuchu NVS, uložených v těchto místech. 

10 Výpočet účinku výbuchu na vytipovaných místech 

 

 V této kapitole byl proveden výpočet účinků výbuchu v jednotlivých prostorách 

vlakového nádraží, které vyšly jako rizikové dle metody hodnocení rizik. Jedná se tedy o 

plochy vstupní haly, restaurace a nástupišť. Výpočty jsou uvedeny v přílohách č. 2, 3 a 4. 

V příloze č. 1 jsou půdorysy počítaných prostor. Pro výpočty byly použity vzorce 1 až 19. 

Pro veškeré výpočty bylo uvažováno použití 1 kg Trinitrotoluenu (TNT), jako výbušinu 

v NVS. 

10. 1 Výpočet pro vytipovaná místa uvnitř budovy 
 

 Jako riziková místa uvnitř budovy vlakového nádraží Opava – východ mi vyšla 

vstupní hala a restaurace. Ve vstupní hale je nejvhodnější místo pro ponechání zavazadla 

ukrývajícího NVS, prostor u jedné ze tří přepážek zajišťujících prodej jízdenek ČD. Protože 

jsou tyto přepážky vedle sebe, byla jako nejvhodnější pro uložení NVS, považována část před 

prostřední přepážkou. Jiné plochy ve vstupní hale, tak jak je popsáno v kapitole 8. 1. 1, jsou 

pro uložení NVS nevhodné. Pro výpočet v prostoru restaurace byl za vhodné místo pro 

uložení NVS, uvažován střed restaurace.  



49 

 

Tab. 13 Výsledné hodnoty účinků výbuchu – vstupní hala 

Výsledné hodnoty - VSTUPNÍ HALA 

kapitola rovnice jednotka JZ stěna poznámka SZ stěna poznámka 

7.2.1. 1 [m/kg1/3] 7,14 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 6 
10,2 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 6 

7.2.2. 6 [kPa] 26 
dle tabulky č. 6 dojde 

k narušení stavby  
15 

dle tabulky č. 6 dojde 

k poškození oken a 

dveří 

7.2.3. 7 [s-1] 89,42 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 13 
128,01 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 13 

7.2.4. 12 [-] 14,29 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 17 
9,1 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 17 

7.2.5. 

15 [°] 4,9 
mez porušení je 2,3° 

až 5,7° 
0 

mez porušení je 2,3° 

až 5,7° 

16 [m] 0,26 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 15, dojde k 

vertikálnímu posuvu 

stěny o 0,26 m 

0 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 15, 

nedojde k žádnému 

vertikálnímu posuvu 

stěny 

7.2.6. 19 [m] 17,64 

zraňující vzdálenost 

od epicentra 

výbuchu 

17,64 

zraňující vzdálenost 

od epicentra 

výbuchu 

 

Pro výpočet účinků výbuchu v prostoru vstupní haly bylo počítáno s jihozápadní (JZ) 

stěnou a severozápadní (SZ) stěnou, které jsou jak příčně tak podélně od místa uložení NVS 

nejdál. JZ stěna směřuje směrem k chodníku před budovou a je v ní umístěn hlavní vchod do 

budovy. SZ stěna je umístěna při vstupu do haly pohledem vlevo a je v ní umístěna přepážka 

prodeje jízdenek meziměstské linkové autobusové dopravy. Výpočtem, jehož výsledky pro 
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vstupní halu jsou uvedeny v tabulce č. 13, bylo zjištěno, že dojde k poškození JZ stěny 

vstupní haly. Poškození způsobí přetlak na čele vlny a také posuv stěny ve vertikálním 

směru. Výpočtem jsem dále zjistil, že dojde k ohrožení osob a předmětů do vzdálenosti 17,64 

m od místa výbuchu NVS. K poškození konstrukce SZ stěny nedojde, dojde jen k poškození 

okna a dveří prodejní přepážky.  

Tab. 14 Výsledné hodnoty účinků výbuchu – restaurace 

Výsledné hodnoty - RESTAURACCE 

kapitola rovnice jednotka SV stěna poznámka JV stěna poznámka 

7.2.1. 1 [m/kg1/3] 3,57 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 6 
4,08 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 6 

7.2.2. 6 [kPa] 93 
dle tabulky č. 6 dojde 

k destrukci stěny  
72 

dle tabulky č. 6 dojde 

k destrukci stěny  

7.2.3. 7 [s-1] 185,1 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 13 
108,3 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 13 

7.2.4. 12 [-] 10 
výsledek dosazen do 

rovnice č. 17 
16,7 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 17 

7.2.5. 

15 [°] 25,7 
mez porušení je 2,3° 

až 5,7° 
4,6 

mez porušení je 2,3° 

až 5,7° 

16 [m] 0,4 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 15, dojde k 

vertikálnímu posuvu 

stěny o 0,4 m 

0,07 

výsledek dosazen do 

rovnice č. 15, dojde k 

mírnému 

vertikálnímu posuvu 

stěny o 0,07 m 

7.2.6. 19 [m] 17,64 

zraňující vzdálenost 

od epicentra 

výbuchu 

17,64 

zraňující vzdálenost 

od epicentra 

výbuchu 
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Pro výpočet účinků výbuchu v prostorách restaurace byla uvažována stěna směrem 

k chodníku od kolejí a stěna oddělující restauraci a jídelnu. V prvním případě jde tedy 

o obvodovou severovýchodní (SV) stěnu a ve druhém případě se jedná o dělící stavební 

konstrukci na jihovýchod (JV). Výpočtem, jehož výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 14, bylo 

zjištěno, že vlivem přetlaku na čele tlakové vlny dojde v obou počítaných případech 

k destrukci konstrukce stěn včetně možného smrtícího účinku na osoby nacházející se v době 

výbuchu v restauraci.  

10. 2 Výpočet pro vytipovaná místa vně budovy 
 

 Z pohledu možného pachatele jsou pro uložení NVS vhodné prostory na prvním 

a třetím nástupišti právě z důvodu většího výskytu cestujících, než bývá na nástupišti 

druhém, jak je popsáno v kapitole 8. 1. 2. Pro výpočet účinků výbuchu na těchto nástupištích 

bylo na prvním nástupišti zvoleno vhodné místo pro uložení NVS uprostřed přední části 

nástupiště mezi kolejemi 1a a 1b. Druhá část nástupiště pro nástup do vlaků na kolejích 2a 

a 2b je pro malý výskyt cestujících pro uložení NVS, a s tím spojeným dalším výpočtem, 

nevhodná. Pro výpočet bylo také považováno možné uložení NVS u laviček třetího 

nástupiště.  

 Při výpočtu účinků výbuchu na vnějším prostranství, kdy je místo uložení NVS 

vzdáleno od stavebních konstrukcí, nebylo dále počítáno s účinky výbuchu na stavby, ale jen 

s nebezpečím pro osoby a majetek v zóně účinku výbuchu. Byla tedy vypočítána vzdálenost 

od epicentra výbuchu, kdy by přetlak na čele tlakové vlny dosahoval takové hodnoty, že by 

ještě v této vzdálenosti mohlo dojít k poškození zdraví nebo majetku. Podle tabulky č. 6 byla 

za takový přetlak p+ považována hodnota 7,5 kPa. Po výpočtu vzdálenosti s hraničním 

přetlakem na čele tlakové vlny, který ještě může být nebezpečný pro zdraví osob, byla 

uvedena odstupná vzdálenost s ohledem na střepinový účinek NVS. Výpočty jsou provedeny 

v příloze č. 4 a jejich výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 15. 
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Tab. 15 Výsledné hodnoty účinků výbuchu – nástupiště 

Výsledné hodnoty - NÁSTUPIŠTĚ 

kapitola rovnice jednotka nástupiště poznámka 

7.2.1. 2 [kgTNT] 0,94 
výsledek dosazen do rovnic  

č. 1 a č. 19 

7.2.6. 19 [m] 17,64 

výsledek dosazen do rovnice  

č. 1, zraňující vzdálenost  

přetlakem na čele tlakové vlny 

7.2.1. 1 [m/kg1/3] 18 výsledek dosazen do rovnice č. 6 

7.2.2. 6 [kPa] 7,1 

dle tabulky č. 6 dojde  

k poškození okenních výplní,  

k drobnému poškození zdraví  

a stavebních konstrukcí 

příloha 4 Tab. 16 [m] 300 
zraňující vzdálenost střepinovým 

účinkem 

 

10. 3 Vyhodnocení výsledků  
 

 Z výsledků vyplývá, že pokud by ve vytipovaných prostorách vlakového nádraží 

Opava – východ došlo k uložení NVS s 1 kg trhaviny TNT a obalem o hmotnosti 2 kg, pak 

by byla nejvíce postižena restaurace, kde by případný výbuch způsobil destrukci stavebních 

konstrukcí a vážně zranil či usmrtil osoby nacházející se v prostoru restaurace. V případě 

výbuchu ve vstupní hale by došlo k poškození jihozápadní stěny, která by vykazovala 

známky poškození až destrukce. Výbuchem by také byly zničeny prodejní přepážky ČD, 

u kterých by bylo NVS umístěno. Co se týká vnějších prostor nádraží vhodných pro uložení 

NVS, tedy nástupišť, pak musím zdůraznit střepinové účinky jako nebezpečí pro zdraví 

a život osob, ale i pro majetek. V tabulce č. 15 je uvedena výsledná hodnota střepinového 

účinku jako poloměr od epicentra výbuchu v metrech. V mém případě je tedy zraňující zóna 

střepinami o poloměru 300 m. Zobrazena je na obrázku č. 7 v příloze č. 4. 

V přílohách č. 2 až 4 jsou provedeny všechny výpočty, jejichž výsledné hodnoty se 

objevují v tabulkách 13 až 15 včetně půdorysných nákresů počítaných prostor.  
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11 Návrh vhodných opatření 

 

 V této kapitole se zabývám návrhem vhodného opatření, které se týká fyzické ostrahy, 

mechanických zabezpečovacích a elektrických zabezpečovacích systémů. Popisuji technické 

prostředky včetně náplně práce pracovníků fyzické ostrahy a navrhuji jejich rozmístění. 

Nezabývám se bezpečnostním projektem jako takovým, neuvádím žádná technická data a 

specifikace. V současné době jsou prostory nádraží zabezpečeny pouze pomocí pracovníků 

bezpečnostní agentury.  

 Bezpečnost je z hlediska případného teroristického nebo jiného útoku, při kterém by 

byl použit NVS, potřeba zajistit ve všech mnou uvedených prostorách. Tedy nejen ve 

vytipovaných rizikových místech, ale i v ostatních vnitřních a vnějších prostranstvích 

vlakového nádraží Opava – východ. Jelikož je vstupní hala téměř nepřetržitě otevřena pro 

veřejnost, dá se předpokládat, že do ní nebude vnikáno násilně. Hala je uzamčena jen po 

dobu dvou hodin v noci kvůli úklidu, jinak je nepřetržitě přístupná. Jídelna a restaurace mají 

však svou provozní dobu, po které jsou tyto uzamčeny, a protože do těchto prostor je vstup 

možný i zvenčí, je zde riziko násilného vniknutí. Jednotlivá nástupiště a podchod jsou 

přístupné neomezeně, nedají se nijak zavřít, protože nádraží není oploceno ani jinak zajištěno 

proti nežádoucímu pohybu osob v době, kdy vlaky mezi posledním nočním a prvním ranním 

spojem nejezdí. Do prostor nástupišť a do podchodu tak lze uschovat jakýkoli předmět téměř 

bez povšimnutí.  

11. 1 Perimetrická ochrana 
 

 Perimetrická ochrana na nádraží Opava – východ není nijak zajištěna. Zajištěním 

perimetru by se zamezilo vstupu osob na vnější prostory nádraží v době, kdy je provoz na 

nádraží přerušen. Byl by tak zamezen přístup do podchodu, na všechna nástupiště a na 

chodník ze strany kolejí, směřující ke vstupům do jídelny, restaurace, toalet a vstupní haly. 

Pro zvýšení bezpečnosti a eliminace možného uložení NVS v těchto místech v nočních 

hodinách navrhuji zajištění perimetru nádraží instalací oplocení s otevírací bránou. Toto 

oplocení by mělo délku jen přibližně 40 m, protože z jedné strany by bylo ukončeno hlavní 

budovou nádraží a na druhé straně by se napojilo na již existující oplocení. Tím by se zajistila 

oblast ze strany hlavního vstupu na nádraží. Druhou možností, jak se dostat na nástupiště, je 
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podchod, který na jedné straně ústí do míst, která by oplocením byla zabezpečena, a z druhé 

strany ústí mezi budovy skladů na ulici Skladištní. Tyto budovy jsou podél nádraží tak, že se 

přes ně nedá dostat. Jedinou možností je tedy podchod se schodištěm širokým 5 m. Na této 

straně podchodu by tedy stačilo nainstalovat bránu. Je samozřejmostí, že nelze uzavřít plotem 

koleje. Nádraží tedy nebude nikdy dokonale uzavřeno pro přístup osob, které se po kolejích 

na nádraží mohou dostat, ale určitě se tak eliminují možnosti vstupu do vnějších prostor.  

 Jinou variantou pro zabezpečení perimetrické ochrany je možnost instalace turniketů. 

Ty jsou buď nízké, nebo vysoké. Hlavním smyslem turniketů je přicházející dav osob 

vpouštět do prostoru jednotlivě a tím zamezit vytváření nepřehledných hloučků. Nízké 

turnikety však nejsou vhodné pro zajištění perimetru proti vstupu nežádoucích osob. Jiné to 

je u turniketů vysokých, které ve spojení s okolním oplocením tvoří jakousi bránu, která 

navíc má schopnost přicházející dav rozmělňovat na dílčí osoby.  

 Z elektrických zabezpečovacích systémů se může perimetr zabezpečit pomocí 

bariérových čidel. Tedy pomocí infračervených závor a infračervených bariér, které fungují 

na principu vysílaného infračerveného paprsku do přijímače, ve kterém je dopad paprsku 

vyhodnocován. Dojde-li k přerušení paprsku mezi vysílačem a přijímačem, vyhodnotí 

přijímač tuto skutečnost jako porušení infračervené závory a pomocí ústředny tak může 

informovat pracovníka bezpečnostní agentury o nepovoleném vstupu přes perimetr. Přerušení 

paprsku tak může být spojeno se zapnutím průmyslových kamer pro zabezpečení prostorové 

ochrany nebo s rozsvícením v tu dobu zhasnutých světel na nástupištích. Nasvícení 

narušeného prostoru tak může případného pachatele odradit. 

 Z estetického hlediska považuji instalaci oplocení a turniketů pro zajištění 

perimetrické ochrany za nevhodné. Oplocení považuji za nevhodné i z toho důvodu, že po 

kolejích je na vnější prostory nádraží neomezený přístup. Pokud by do budoucna byl perimetr 

zajišťován, pak navrhuji zajištění právě prvky elektrické zabezpečovací signalizace (EZS), 

jako jsou již zmiňované infračervené závory. Prvky EZS spolu mohou být navzájem 

propojeny a výsledné hlášení může být směřováno do jediného místa zajištěného přítomností 

obsluhy. Pracovník bezpečnostní agentury pak jako obsluha tohoto zařízení může reagovat na 

nastalou situaci okamžitě. [21, 22] 
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11. 2 Obvodová ochrana 
 

 Zabezpečením obvodové ochrany se zajišťuje ochrana před vstupem překonáním 

oken, dveří, ventilačních šachet apod. V případě budovy nádraží, kde se zaměřuji na případné 

vniknutí osob do prostor restaurace nebo jídelny, beru v úvahu jen okna a dveře.  Obvodovou 

ochranu lze zabezpečit jak mechanickými, tak elektrickými zabezpečovacími prvky. Mezi 

mechanické patří kromě samotných zámků dveří také mříže, okenice, rolety nebo 

bezpečnostní fólie. Mezi elektrické prvky pak patří různé spínací kontakty a čidla. 

 Pro zabezpečení obvodové ochrany v místech, kde se lze z venkovních prostor dostat 

do restaurace nebo jídelny, navrhuji instalaci bezpečnostních mříží na okna i na dveře. 

U dveří navrhuji instalaci otevíracích sklopných mříží a u oken instalaci vnějších, pevně 

kotvených mříží. Mříže musí být tuhé a stabilní, aby pruty mříží nešly roztáhnout a aby spoje 

byly nerozebíratelné, tedy nejlépe svařované. Dále navrhuji tyto mříže instalovat s kolmým 

ukotvením, což zamezuje možnosti jejich vytržení.   

 Jako další možnost zabezpečení obvodové ochrany mechanickým zabezpečovacím 

prvkem navrhuji instalaci bezpečnostní fólie, která se instaluje na skleněné výplně dveří 

a oken. Tato fólie pak zvyšuje odolnost těchto prosklených ploch proti rozbití. Je odolná proti 

proražení různými předměty a zároveň brání případnému střepinovému účinku tím, že drží 

celou skleněnou tabuli pohromadě i v době její destrukce a jednotlivé střepy pak nepůsobí 

jako fragmenty. Fólie jsou oproti mřížím podstatně levnější a estetičtější. Podobně jako fólie 

umí násilnému vniknutí do chráněných prostor zamezit instalace tvrzených skel jako výplň 

oken a dveří. Tato skla jsou vyráběna lepením několika vrstev skleněných tabulí, proložením 

pevnostní fólií. Vícevrstvá skla pak mohou být i neprůstřelná.  

 Z elektrické zabezpečovací signalizace navrhuji pro zabezpečení obvodové ochrany 

instalaci magnetických kontaktů oken a dveří a také instalaci čidel destrukčních projevů. 

Magnetické kontakty pracují na principu vyvolání poplachu po rozepnutí těchto kontaktů. 

Jsou-li dveře nebo okna zavřené, pak je kontakt sepnutý a je navozen klidový stav. Po 

otevření dveří nebo okna se magnetický kontakt rozpojí a vyvolá poplach. Čidla destrukčních 

projevů reagují na otřesy vznikající při pokusech o vniknutí do chráněného prostoru. Existuje 

několik provedení těchto čidel jako otřesová čidla, mikrofonní kabely apod., pro zabezpečení 

obvodové ochrany prostor nádraží však navrhuji použít jen čidla rozbití skla. Tato čidla 
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mohou být jak pasivní tak aktivní a zároveň mohou být kontaktní nebo bezkontaktní. 

Navrhuji tedy instalaci aktivních kontaktních čidel pro rozbití skla. Tato čidla fungují na 

principu vysílaných a přijímaných ultrazvukových vln, kdy se vyhodnocuje jejich změna 

mezi vysílaným a přijímaným signálem. Při překročení stanovených hodnot dojde 

k vyhlášení poplachu.  

 Z finančního a estetického hlediska doporučuji instalaci bezpečnostních fólií na 

zasklené plochy oken a dveří chráněných prostor nádraží, doplněné o magnetické kontakty. 

Instalace mříží by byla příliš nákladná a neestetická a instalace aktivních kontaktních čidel 

rozbití skla by při společném použití bezpečnostních fólií byla zbytečná. [21, 22] 

11.3 Prostorová ochrana 
 

Pro prostorovou ochranu vnitřních ploch nádraží navrhuji použít systém uzavřeného 

televizního okruhu průmyslové televize (CCTV). Ten navrhuji instalovat i v prostranstvích 

nástupišť a v podchodu. Jedná se o jednotlivé kamery s dostatečným rozlišením, instalované 

na vhodných místech, napojených na sledovací stanoviště. Na tomto stanovišti, kde je 

zajištěna přítomnost obsluhy, jsou umístěny monitory pro vizuální kontrolu střežených 

oblastí. Obsluhu budou tvořit zaměstnanci bezpečnostní agentury. Kamery navrhuji umístit 

do prostor vstupní haly tak, aby byly zaměřeny na části prodejních přepážek. Další kamera 

bude snímat vstupní dveře do hlavní budovy společně s volnou plochou vstupní haly, aby se 

zamezilo tvoření případných větších hloučků osob, kde by mohlo dojít k uložení NVS. Další 

kamery navrhuji instalovat v restauraci a jídelně tak, aby v obou těchto místnostech snímali 

pokud možno celý prostor, tedy jejich umístění by bylo v rohu místnosti. Vnější prostranství 

navrhuji zabezpečit instalací kamer sledujících prostor chodníku před budovou nádraží a 

prostor chodníku od kolejí a další kamery umístit tak, aby snímaly jednotlivá nástupiště a 

podchod. Všechny kamery však musí být instalovány s ohledem na jejich možné poškození, 

tedy do dostatečné výšky nepřístupné pro procházející osoby. Všechny kamery pak budou 

obraz přenášet na monitory dohledového pracoviště.  

Z hlediska finančních nákladů na zajištění prostorové bezpečnosti pomocí 

průmyslových kamer je předpoklad, že kamery nebudou instalovány na všech výše 

zmíněných místech. Proto navrhuji umístění kamer alespoň do vstupní haly a na jednotlivá 

nástupiště. [23] 
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11. 4 Fyzická ostraha 
 

 Kamerový systém prostorové ochrany navrhuji posílit o osobní obchůzky pracovníky 

bezpečnostní agentury. Kromě zajišťování dohledu bezpečnosti na nádraží pomocí 

instalovaných kamer by tito pracovníci v době největšího náporu cestujících prováděli osobní 

obchůzky vytipovaných rizikových míst. Jednalo by se především o ranní a odpolední špičku 

spojenou s příjezdy a odjezdy plně obsazených spojů do Ostravy a do Jeseníku. Obchůzky by 

pak byly prováděny na nástupištích, v podchodu a ve vstupní hale, restauraci a jídelnu by si 

s větší obezřetností hlídali sami provozovatelé těchto zařízení. Pracovníci bezpečnostní 

agentury také oznamují výskyt podezřelých předmětů, jako oznámení o uložení NVS. Na 

základě tohoto oznámení se povolává na místo nálezu policejní pyrotechnik, který pak 

provádí pyrotechnickou prohlídku. 

11. 5 Pyrotechnické prohlídky 
 

Účelem pyrotechnické prohlídky je prověření daného prostoru nebo objektu se snahou 

potvrzení nebo vyloučení výskytu NVS. Při potvrzení výskytu NVS je součástí pyrotechnické 

prohlídky jeho následné zneškodňování. Pyrotechnické prohlídky se dělí na bezpečnostní 

a preventivní a soustřeďují se jak na vnitřní a vnější místa, tak i na dopravní prostředky, 

poštovní zásilky apod. V mém případě se bude ve většině případů jednat jen 

o pyrotechnickou prohlídku bezpečnostní, která se provádí na základě oznámení o nálezu 

podezřelého předmětu nebo nálezu NVS. Preventivní pyrotechnické prohlídky se pak 

provádějí na příkaz policejních orgánů jako prevence před plánovaným shromážděním 

většího počtu osob, například při koncertech apod. Způsob stanovení prohlídky vždy 

rozhodne velitel zásahu na místě události. Prohlídku vždy provádí policejní pyrotechnik nebo 

jím pověřená osoba podle jeho příkazů. 

Prohlídka vozidla vyžaduje vždy zvýšenou pozornost policejního pyrotechnika. Je to 

z toho důvodu, že NVS může být iniciován dálkově právě v době, kdy se k vozidlu 

pyrotechnik přiblíží ve snaze NVS zneškodnit. Vozidlo také poskytuje více možností pro 

úschovu NVS, jako je podvozek, zavazadlový prostor, motorový prostor, palivová nádrž, 

interiér nebo samotná karosérie vozidla. Nejprve se provede vizuální prohlídka bez využití 

speciálních prostředků, následuje základní prohlídka, například s využitím služebního psa, 

aby se potvrdil nebo vyvrátil výskyt NVS ve vozidle, a v případě jeho potvrzení pak 
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následuje speciální bezpečnostní pyrotechnická prohlídka s využitím speciálních technických 

prostředků.  

Pyrotechnická prohlídka železničního vagónu vyžaduje podrobnější seznámení 

pyrotechnika se speciálními místy uvnitř vagónu, kde by mohl být NVS uložen. Při samotné 

prohlídce je vhodné spolupracovat s pracovníkem ČD, který má o kontrolovaném vagónu 

přehled. Tato spolupráce je vhodná, ale ze strany zaměstnance je dobrovolná. Pří samotné 

kontrole vnitřních prostor vagónu záleží jen na něm, jestli bude ochoten se jí zúčastnit.  

Co se týká pyrotechnické prohlídky objektů, pak je postup mezi preventivní 

a bezpečnostní prohlídkou obdobný, jelikož pachatel může oznámit umístění NVS 

v prostorách nádraží s časem jeho iniciace a přivolaný policejní pyrotechnik pak musí po 

evakuaci budovy provést stejné úkony jako při pyrotechnické prohlídce preventivní. 

Doporučuje se tedy provést prohlídku všech místností budovy včetně technických zázemí 

a podobných částí s nasazením většího počtu sil a prostředků, kdy po nálezu NVS se 

vyrozumí připravený pyrotechnik. Postupuje se zpravidla od spodních pater nahoru, podobně 

se pro nalezení NVS rozděluje i větší místnost nebo hala.  

Při provádění pyrotechnických prohlídek se používají ochranné a manipulační 

prostředky, jakými mohou být pyrotechnický robot, odstupná manipulační tyč, ochranný 

oděv a štít, nebo rušící zařízení k eliminaci rádiově iniciovaných roznětů. Častým 

pomocníkem je samozřejmě i speciálně vycvičený služební pes. Speciální používanou 

technikou pak jsou detekční přístroje pro vyhledávání výbušin, rentgeny, endoskopy, 

stetoskopy, ruční zrcátka, prohlížecí zrcadla s osvětlením apod. [7, 17, 19, 20] 

12 Diskuse 
 

 Smyslem této práce bylo poukázat na možná rizika spojená s problematikou 

nástražných výbušných systémů ve spojení s objektem vlakového nádraží Opava – východ. 

Původně jsem chtěl popsat možnosti vnesení, uložení a iniciace NVS i v prostorách pro 

veřejnost nepřístupných. Dotazováním pracovníků ČD vlakového nádraží Opava – východ 

jsem zjistil, že bych se měl obrátit na krajské ředitelství ČD v Ostravě. Zde mi bylo sděleno, 

že mi požadované informace k neveřejným prostorám podat nemohou, že takové informace 

může poskytovat jen Generální ředitelství sídlící v Praze. Abych dodržel požadovaný postup, 
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poslal jsem do Prahy písemnou žádost o poskytnutí informací, která mi byla zamítnuta. 

Z tohoto důvodu jsem svou práci omezil pouze na prostory pro veřejnost přístupné, které 

jsem si sám mohl projít.  

Pomocí metod identifikace a hodnocení rizik jsem se pak podrobněji zabýval 

výslednými riziky. Především rizikovými místy pro případné uložení NVS, kde jsem pro tyto 

prostory vypočítával účinky výbuchu NVS. Popsal jsem i potenciální pachatele, tedy možné 

osoby, které by mohly mít důvod pro vnesení a uložení NVS na nádraží v podobě 

zaměstnanců, pracovníků bezpečnostní agentury, cestujících nebo teroristů. Pro výpočty 

výsledných rizikových prostor, jsem použil v uzavřených oblastech vždy dvě stěny, abych 

lépe poukázal na možné účinky. Pro výpočet účinků výbuchu ve vnějších částech nádraží 

jsem použil jen výpočty pro znázornění zraňující zóny střepinovým účinkem a účinkem 

tlakové vlny. Ve své práci jsem pro snazší představu bral do úvahy uložení 1 kg TNT, což by 

se samozřejmě dalo propočítat i na větší hmotnost trhaviny, a také na jinou trhavinu, 

například v podobě Semtexu. Provedení výpočtů pro větší hmotnost TNT, včetně prezentace 

výsledků, by bylo velmi rozsáhlé a nepřehledné, proto jsem z úmyslu porovnat účinky 

výbuchu dvou váhově rozdílných náloží, upustil.  

Za přínos považuji provedení identifikace a hodnocení rizik na nádraží Opava – 

východ ve smyslu uložení a iniciace NVS, a také prezentaci výsledků jednotlivých výpočtů 

účinků výbuchu NVS. Navrhuji několik variant zabezpečení vlakového nádraží tak, aby se 

snížila rizika spojená s uložením a iniciací NVS v jeho prostorách. U jednotlivých způsobů 

možného zabezpečení pak tyto společně porovnávám a navrhuji instalaci nejvhodnějšího 

z nich. Navrhovaná opatření se týkají perimetrické, obvodové a prostorové ochrany, a také 

fyzické ostrahy. V souvislosti s činností pracovníků fyzické ostrahy, kteří by v případě nálezu 

podezřelého předmětu nebo NVS podali hlášení o uložení NVS, ve své práci také popisuji 

činnosti prováděné při pyrotechnických prohlídkách.  

Veškeré výpočty jsem v diplomové práci přehledně umístil do příloh, kdy první 

příloha obsahuje grafické znázornění vnitřních a vnějších počítaných rizikových prostor 

a také půdorysné znázornění vnitřních počítaných prostor. Druhá a třetí příloha je věnována 

samotným výpočtům účinků výbuchu ve vnitřních prostorách a čtvrtá příloha se věnuje 

výpočtům účinků výbuchu ve vnějších prostorách. Výsledky těchto výpočtů jsou použity 

v tabulkách v hlavní popisné části mé práce.  
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13 Závěr 
 

 Diplomovou práci na téma týkající se NVS jsem rozdělil do několika kapitol. Po 

seznámení s právními předpisy z této oblasti a po vymezení používaných pojmů a definic se 

věnuji popisu terorismu. Jeho historii, současnosti, rozdělení a metodám, kde poukazuji na to, 

že právě teroristé často NVS používají k provádění svých útoků. Dále se věnuji samotným 

nástražným výbušným systémům. Jejich účelu, konstrukci, možnému uložení apod. V další 

kapitole popisuji účinky výbuchů na stavební konstrukce, s čímž jsou následně spojeny 

samostatné výpočty. U popisu účinků uvádím jednotlivé používané vzorce potřebné 

k pozdější prezentaci výsledků. Důležitou částí mé práce je také popis samotného vlakového 

nádraží Opava – východ, kde popisuji zvlášť vnější a zvlášť vnitřní veřejnosti přístupné 

prostory. Na základě popsaných prostor, dále provádím identifikaci a hodnocení rizik, jejichž 

výsledky se dále zaobírám. Především pak dále zpracovávám výsledky týkající se rizikových 

vnitřních a vnějších prostor, pro které provádím výpočty účinků výbuchu. Výpočty uvádím 

samostatně v přílohách a jejich výsledky znázorňuji v tabulkách vložených v dané kapitole. 

Na základě zjištěných skutečností nakonec navrhuji vhodná opatření, která by v případě 

teroristického útoku uchránila nejeden lidský život a aby se snížila rizika spojená s uložením 

a iniciací NVS v prostorách vlakového nádraží Opava – východ.  
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Příloha 1 

Na obrázku č. 4 je znázorněno rozmístění rizikových prostor. Pro tyto prostory byly 

provedeny výpočty účinků výbuchu uloženého NVS. 

 

Obr. 4 Umístění vypočítaných prostor na vlakovém nádraží Opava – východ [12] 

 Jednotlivé půdorysy těchto prostor se zakresleným místem počítaného uložení NVS 

jsou znázorněny na obrázcích č. 5 a 6. Vypočítané účinky výbuchu na vnějším prostranství, 

tedy na nástupištích, jsou zobrazeny na obrázku č. 7, umístěném v příloze č. 4.  

Na obrázku č. 5 jsou zobrazeny rozměry vstupní haly včetně tloušťky zdí potřebné 

pro výpočet účinků výbuchu. Dále je znázorněno uložení NVS u prostřední prodejní 

přepážky ČD, kdy každá přepážka má svou diskrétní zónu vymezenou lanovým zábradlím. 

Pro další výpočet, který je uveden v příloze č. 2 a jehož výsledky jsou v tabulce č. 13, jsem 

použil SZ a JZ stěny. Na obrázku č. 6 je půdorys restaurace, kde jsem počítal účinky na SV 

a JV stěny. 



67 

 

 

Obr. 5 Půdorysné znázornění vstupní haly. (vlastní) 

 

 

Obr. 6 Půdorysné znázornění restaurace. (vlastní) 
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Příloha 2 
 

Výpočet účinků výbuchu na JZ stěnu vstupní haly 

Výpočet redukované odstupné vzdálenosti: 

� =
�√���

 

R je vzdálenost okna od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 

% = &	[']	 
�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]  

 

CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

 

�� = 1���� 
������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2 = 0,3 ∙ 4,2 − 0,2 = 1,0 

	� = 4,2��(/���	
�)	��� 
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�	 = 0,2 +
0,8

(1 + ��)
= 0,2 +

0,8

(1 +
2
1

)
= 0,47 

�� =
ℎ*)�+)��	),�-.	[��]

ℎ*)�+)��	��ℎ�/0+1	[��]
=

2

1
 

�
 = 2	(
�)	23�)+��0	+�	
)/��ℎ.	�3�é+.) 

 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����] 

�� = 1 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙ 2	[�����] 

45 = 6,78	[9:;<;] 

 

� =
�√���

=
7√0,94

�
 

= = &,>8 [m/kg1/3] 

 

Výpočet přetlaku na čele vlny: 


� =
0,106� +

0,43�( +
0,14�$ ���� 


� =
0,1

7,14
+

0,43

7,14(
+

1,4

7,14$
���� 

?� = 6,6@A�BCD� 
 

p+ je přetlak na čele vlny [MPa] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Přetlak na čele vlny je 0,026 [MPa] = 26 [kPa], tedy dojde k poškození oken i dveří. 
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Výpočet vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce: 

� =
�(-3( ∙ E��  

ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

D je desková tuhost 

λ je funkce pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce 

lx je délka počítané stěny 

µ je hmota jednotkové plochy desky 

 

-3 = 20�*�	šíř��	��ě+1 

- = 6�*�	/ýš��	��ě+1 

F45 = 866�'� 
 

� =
-3-  

� =
20

6
 

� = 3,33 

�( = �( ∙ (1 + �() 

�( = 3,14( ∙ (1 + 3,33() 

G5 = >>7,>7 
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H6 = 1800���/*$�	
�)	�0ℎ-)/).	I3ď 

ℎ = 0,5�*� 
� =

H6
ℎ

 

� =
1,8

0,5
 

J = K,A�L/'5� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$

(1 − N()
 

 

E je modul pružnosti 

ν je Poissnovo číslo 

h je tloušťka stěny 

 

M = 30000����	
�)	,3�)+	�20/25 

O = 0,2	
�)	,3�)+	�	
í�3� 

ℎ = 0,5�*� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$P1 − N(Q 
� =

1

12
∙

30000000 ∙ 0,5$

(1 − 0,2()
 

R = K@8@>S,&T�9<'� 
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� =
�(-3( ∙ E��  

� =
119,19

400
∙ E324218,75

3,6
 

U = S7,8@�V�7� 
 

Výpočet dynamického součinitele: 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

δ je dynamický součinitel 

km je součinitel duktility (součinitel přetvárnosti konstrukce) 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s] 

T je perioda 

 

�� = 
�)	I20/)	/	�)I*3Ií	3	�ž	5 

98 = 8 

 

� =
2��  

� =
2 ∙ 3,14

89,42
 

; = 6,6& 
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�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ ����
∙ √�	��� 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ �0,94
�

∙ √7	 
W� = 6,668	�V� 
 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

1# =
0,07 ∙ √2 ∙ 4 − 1

3,14
0,004

+
1 −

1
2 ∙ 4

1 + 0,7 ∙
0,07

0,004

 

1# = 2,36 ∙ 10�# + 0,069 

1# = 0,07 

X = >8,@7 

 

Výpočet přípustného mezního pootočení: 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

ψ je přípustné mezní pootočení 

ws je vertikální posuv (průhyb) středu desky 

l je výška stěny (rozpětí konstrukce v kratším směru) 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

β je tabulková hodnota statické odezvy desek 

lx je šířka stěny 

h je tloušťka stěny 

E je modul pružnosti 

q = pekv je ekvivalentní statické zatížení 

pref je přetlak odražené vlny 

 

\ = 6,66&A 

F4 = @6�'� 
] = 6,T�'� 
^ = K6666�BCD� 
 


�12 = 2 ∙ 
� +
6 ∙ 
�(
� + 0,72

 


�12 = 2 ∙ 0,026 +
6 ∙ 0,026(

0,026 + 0,72
 


�12 = 0,057���� 

1�� = # ∙ 
�12 


1�� = 14,29 ∙ 0,057 

?9:; = 6,S>�BCD� 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

�� = 0,0076 ∙
810 ∙ 160000

30000000 ∙ 0,125
 

5< = 6,@A�'� Vertikální posuv středu desky vlivem výbuchu bude 0,26 m. 

 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ 0,26

6
Z 

_ = 8,7° K porušení zdiva dochází při hodnotách ψ = 2,3° až 5,7°.  

 

Výpočtem bylo zjištěno, že dojde k poškození JZ stěny vstupní haly o tloušťce 0,5 m, která se 

vlivem výbuchu ve svém středu vertikálně posune o 0,26 m. 

 

Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce: 

�" = 18 ∙ ����  

RZ je vzdálenost od explodující nálože [m] 

Cw je ekvivalentní hmotnost [kg TNT] 

�� = 0,94	[�����] 

 

�" = 18 ∙ ����  

�" = 18 ∙ �0,94
�  

%= = >&,A8�'� 
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Výpočet účinků výbuchu na SZ stěnu vstupní haly 

Výpočet redukované odstupné vzdálenosti: 

� =
�√���

 

R je vzdálenost okna od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 

% = >6	[']	 
�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]  

 

CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

�� = 1���� 
������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2 = 0,3 ∙ 4,2 − 0,2 = 1,0 

	� = 4,2��(/���	
�)	��� 

�	 = 0,2 +
0,8

(1 + ��)
= 0,2 +

0,8

(1 +
2
1

)
= 0,47 

�� =
ℎ*)�+)��	),�-.	[��]

ℎ*)�+)��	��ℎ�/0+1	[��]
=

2

1
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�
 = 2	(
�)	23�)+��0	+�	
)/��ℎ.	�3�é+.) 

 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����] 

�� = 1 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙ 2	[�����] 

45 = 6,78	[9:;<;] 

 

� =
�√���

=
10√0,94

�
 

= = >6,@ [m/kg1/3] 

 

Výpočet přetlaku na čele vlny: 


� =
0,106� +

0,43�( +
0,14�$ ���� 


� =
0,1

10,2
+

0,43

10,2(
+

1,4

10,2$
���� 

?� = 6,6>T�BCD� 
p+ je přetlak na čele vlny [MPa] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

 

Přetlak na čele vlny je 0,015 [MPa] = 15 [kPa], tedy dojde k poškození oken i dveří. 
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Výpočet vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce: 

� =
�(-3( ∙ E��  

ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

D je desková tuhost 

λ je funkce pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce 

lx je délka počítané stěny 

µ je hmota jednotkové plochy desky 

 

-3 = 8�*�	šíř��	��ě+1 

- = 6�*�	/ýš��	��ě+1 

F45 = A8�'� 
 

� =
-3-  

� =
8

6
 

� = 1,33 

�( = �( ∙ (1 + �() 

�( = 3,14( ∙ (1 + 1,33() 

G5 = @&,K 

 



79 

 

H6 = 1800���/*$�	
�)	�0ℎ-)/).	I3ď 

ℎ = 0,5�*� 
� =

H6
ℎ

 

� =
1,8

0,5
 

J = K,A�L/'5� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$

(1 − N()
 

 

E je modul pružnosti 

ν je Poissnovo číslo 

h je tloušťka stěny 

 

M = 30000����	
�)	,3�)+	�20/25 

O = 0,2	
�)	,3�)+	�	
í�3� 

ℎ = 0,5�*� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$P1 − N(Q 
� =

1

12
∙

30000000 ∙ 0,5$

(1 − 0,2()
 

R = K@8@>S,&T�9<'� 
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� =
�(-3( ∙ E��  

� =
27,3

64
∙ E324218,75

3,6
 

U = >@S,6>�V�7� 
 

Výpočet dynamického součinitele: 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

δ je dynamický součinitel 

km je součinitel duktility (součinitel přetvárnosti konstrukce) 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s] 

T je perioda 

 

�� = 
�)	I20/)	/	�)I*3Ií	3	�ž	5 

98 = 8 

 

� =
2��  

� =
2 ∙ 3,14

128,01
 

; = 6,6T 
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�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ ����
∙ √�	��� 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ �0,94
�

∙ √10	 
W� = 6,66T	�V� 
 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

1# =
0,05 ∙ √2 ∙ 4 − 1

3,14
0,005

+
1 −

1
2 ∙ 4

1 + 0,7 ∙
0,05

0,005

 

1# = 2,11 ∙ 10�# + 0,109 

1# = 0,11 

X = 7,> 

 

Výpočet přípustného mezního pootočení: 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

ψ je přípustné mezní pootočení 

ws je vertikální posuv (průhyb) středu desky 

l je výška stěny (rozpětí konstrukce v kratším směru) 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

β je tabulková hodnota statické odezvy desek 

lx je šířka stěny 

h je tloušťka stěny 

E je modul pružnosti 

q = pekv je ekvivalentní statické zatížení 

pref je přetlak odražené vlny 

 

\ = 6,66&A 

F4 = S�'� 
] = 6,T�'� 
^ = K6666�BCD� 
 


�12 = 2 ∙ 
� +
6 ∙ 
�(
� + 0,72

 


�12 = 2 ∙ 0,015 +
6 ∙ 0,015(

0,015 + 0,72
 


�12 = 0,032���� 

1�� = # ∙ 
�12 


1�� = 9,1 ∙ 0,032 

?9:; = 6,@7�BCD� 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

�� = 0,0076 ∙
290 ∙ 4096

30000000 ∙ 0,125
 

5< = 6,6�'�  
Vertikální posuv středu desky vlivem výbuchu bude 0,0 m, tedy k posuvu nedojde. 

 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ 0,0

6
Z 

_ = 6° K porušení zdiva dochází při hodnotách ψ = 2,3° až 5,7°.  

Výpočtem bylo zjištěno, že nedojde k poškození JZ stěny vstupní haly o tloušťce 0,5 m.  

 

Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce: 

�" = 18 ∙ ����  

RZ je vzdálenost od explodující nálože [m] 

Cw je ekvivalentní hmotnost [kg TNT] 

�� = 0,94	[�����] 

 

�" = 18 ∙ ����  

�" = 18 ∙ �0,94
�  

%= = >&,A8�'� 
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Příloha 3 
 

Výpočet účinků výbuchu na SV stěnu restaurace 

Výpočet redukované odstupové vzdálenosti: 

� =
�√���

 

R je vzdálenost okna od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 

% = K,T	[']	 
�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]  

 

CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

 

�� = 1���� 
������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2 = 0,3 ∙ 4,2 − 0,2 = 1,0 

	� = 4,2��(/���	
�)	��� 
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�	 = 0,2 +
0,8

(1 + ��)
= 0,2 +

0,8

(1 +
2
1

)
= 0,47 

�� =
ℎ*)�+)��	),�-.	[��]

ℎ*)�+)��	��ℎ�/0+1	[��]
=

2

1
 

�
 = 2	(
�)	23�)+��0	+�	
)/��ℎ.	�3�é+.) 

 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����] 

�� = 1 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙ 2	[�����] 

45 = 6,78	[9:;<;] 

 

� =
�√���

=
3,5√0,94

�
 

= = K,T& [m/kg1/3] 

 

Výpočet přetlaku na čele vlny: 


� =
0,106� +

0,43�( +
0,14�$ ���� 


� =
0,1

3,57
+

0,43

3,57(
+

1,4

3,57$
���� 

?� = 6,67K�BCD� 
 

p+ je přetlak na čele vlny [MPa] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Přetlak na čele vlny je 0,093 [MPa] = 93 [kPa], tedy dojde k poškození oken i dveří. 
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Výpočet vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce: 

� =
�(-3( ∙ E��  

ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

D je desková tuhost 

λ je funkce pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce 

lx je délka počítané stěny 

µ je hmota jednotkové plochy desky 

 

-3 = 8�*�	šíř��	��ě+1 

- = 3,5�*�	/ýš��	��ě+1 

F45 = A8�'� 
 

� =
-3-  

� =
8

3,5
 

� = 2,29 

�( = �( ∙ (1 + �() 

�( = 3,14( ∙ (1 + 2,29() 

G5 = A>,TA 
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H6 = 1800���/*$�	
�)	�0ℎ-)/).	I3ď 

ℎ = 0,4�*� 
� =

H6
ℎ

 

� =
1,8

0,4
 

J = 8,T�L/'5� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$

(1 − N()
 

 

E je modul pružnosti 

ν je Poissnovo číslo 

h je tloušťka stěny 

 

M = 30000����	
�)	,3�)+	�20/25 

O = 0,2	
�)	,3�)+	�	
í�3� 

ℎ = 0,4�*� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$P1 − N(Q 
� =

1

12
∙

30000000 ∙ 0,4$

(1 − 0,2()
 

R = >AAAAA,&�9<'� 
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� =
�(-3( ∙ E��  

� =
61,56

64
∙ E166666,7

4,5
 

U = >ST,>�V�7� 
 

Výpočet dynamického součinitele: 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

δ je dynamický součinitel 

km je součinitel duktility (součinitel přetvárnosti konstrukce) 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s] 

T je perioda 

 

�� = 
�)	I20/)	/	�)I*3Ií	3	�ž	5 

98 = 8 

 

� =
2��  

� =
2 ∙ 3,14

185,1
 

; = 6,6K 
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�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ ����
∙ √�	��� 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ �0,94
�

∙ �3,5	 
W� = 6,66K	�V� 
 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

1# =
0,03 ∙ √2 ∙ 4 − 1

3,14
0,003

+
1 −

1
2 ∙ 4

1 + 0,7 ∙
0,03

0,003

 

1# = 7,6 ∙ 10�> + 0,1 

1# = 0,1 

X = >6 

 

Výpočet přípustného mezního pootočení: 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

ψ je přípustné mezní pootočení 

ws je vertikální posuv (průhyb) středu desky 

l je výška stěny (rozpětí konstrukce v kratším směru) 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

β je tabulková hodnota statické odezvy desek 

lx je šířka stěny 

h je tloušťka stěny 

E je modul pružnosti 

q = pekv je ekvivalentní statické zatížení 

pref je přetlak odražené vlny 

 

\ = 6,66&A 

F4 = S�'� 
] = 6,8�'� 
^ = K6666�BCD� 
 


�12 = 2 ∙ 
� +
6 ∙ 
�(
� + 0,72

 


�12 = 2 ∙ 0,093 +
6 ∙ 0,093(

0,093 + 0,72
 


�12 = 0,25���� 

1�� = # ∙ 
�12 


1�� = 10 ∙ 0,25 

?9:; = @,T�BCD� 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

�� = 0,0076 ∙
2500 ∙ 4096

30000000 ∙ 0,064
 

5< = 6,8�'�  
Vertikální posuv středu desky vlivem výbuchu bude 0,4 m. 

 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ 0,4

3,5
Z 

_ = @T,&° K porušení zdiva dochází při hodnotách ψ = 2,3° až 5,7°.  

Výpočtem bylo zjištěno, že dojde k poškození JV stěny restaurace o tloušťce 0,4 m.  

 

Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce: 

�" = 18 ∙ ����  

RZ je vzdálenost od explodující nálože [m] 

Cw je ekvivalentní hmotnost [kg TNT] 

�� = 0,94	[�����] 

 

�" = 18 ∙ ����  

�" = 18 ∙ �0,94
�  

%= = >&,A8�'� 
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Výpočet účinků výbuchu na JV stěnu restaurace 

Výpočet redukované odstupné vzdálenosti: 

� =
�√���

 

R je vzdálenost okna od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 

% = 8	[']	 
�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]  

 

CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

 

�� = 1���� 
������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2 = 0,3 ∙ 4,2 − 0,2 = 1,0 

	� = 4,2��(/���	
�)	��� 

�	 = 0,2 +
0,8

(1 + ��)
= 0,2 +

0,8

(1 +
2
1

)
= 0,47 
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�� =
ℎ*)�+)��	),�-.	[��]

ℎ*)�+)��	��ℎ�/0+1	[��]
=

2

1
 

�
 = 2	(
�)	23�)+��0	+�	
)/��ℎ.	�3�é+.) 

 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����] 

�� = 1 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙ 2	[�����] 

45 = 6,78	[9:;<;] 

 

� =
�√���

=
4√0,94

�
 

= = 8,6S [m/kg1/3] 

 

Výpočet přetlaku na čele vlny: 


� =
0,106� +

0,43�( +
1,4�$ ���� 


� =
0,1

4,08
+

0,43

4,08(
+

1,4

4,08$
���� 

?� = 6,6&@�BCD� 
p+ je přetlak na čele vlny [MPa] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

 

Přetlak na čele vlny je 0,072 [MPa] = 72 [kPa], tedy dojde k poškození oken i dveří. 
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Výpočet vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce: 

� =
�(-3( ∙ E��  

ω je vlastní frekvence kmitání stěnodeskové konstrukce 

D je desková tuhost 

λ je funkce pro výpočet 1. vlastní frekvence stěnodeskové konstrukce 

lx je délka počítané stěny 

µ je hmota jednotkové plochy desky 

 

-3 = 7�*�	šíř��	��ě+1 

- = 3,5�*�	/ýš��	��ě+1 

F45 = 87�'� 
 

� =
-3-  

� =
7

3,5
 

� = 2 

�( = �( ∙ (1 + �() 

�( = 3,14( ∙ (1 + 2() 

G5 = 87,K 
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H6 = 1800���/*$�	
�)	�0ℎ-)/).	I3ď 

ℎ = 0,3�*� 
� =

H6
ℎ

 

� =
1,8

0,3
 

J = A�L/'5� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$

(1 − N()
 

 

E je modul pružnosti 

ν je Poissnovo číslo 

h je tloušťka stěny 

 

M = 30000����	
�)	,3�)+	�20/25 

O = 0,2	
�)	,3�)+	�	
í�3� 

ℎ = 0,3�*� 
 

� =
1

12
∙

M ∙ ℎ$P1 − N(Q 
� =

1

12
∙

30000000 ∙ 0,3$

(1 − 0,2()
 

R = &6K>@,T�9<'� 
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� =
�(-3( ∙ E��  

� =
49,3

49
∙ E70312,5

6
 

U = >6S,@T�V�7� 
 

Výpočet dynamického součinitele: 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

δ je dynamický součinitel 

km je součinitel duktility (součinitel přetvárnosti konstrukce) 

τ+ je doba trvání přetlakové fáze [s] 

T je perioda 

 

�� = 
�)	I20/)	/	�)I*3Ií	3	�ž	5 

98 = 8 

 

� =
2��  

� =
2 ∙ 3,14

108,25
 

; = 6,6A 



97 

 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ ����
∙ √�	��� 

�� = 1,7 ∙ 10�$ ∙ �0,94
�

∙ √4	 
W� = 6,66K	�V� 
 

1# =
� ∙ �2 ∙ �� − 1��� +

1 −
1

2 ∙ ��
1 + 0,7 ∙

���
 

1# =
0,06 ∙ √2 ∙ 4 − 1

3,14
0,003

+
1 −

1
2 ∙ 4

1 + 0,7 ∙
0,06

0,003

 

1# = 1,52 ∙ 10�# + 0,06 

1# = 0,06 

X = >A,& 

 

Výpočet přípustného mezního pootočení: 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

ψ je přípustné mezní pootočení 

ws je vertikální posuv (průhyb) středu desky 

l je výška stěny (rozpětí konstrukce v kratším směru) 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

β je tabulková hodnota statické odezvy desek 

lx je šířka stěny 

h je tloušťka stěny 

E je modul pružnosti 

q = pekv je ekvivalentní statické zatížení 

pref je přetlak odražené vlny 

 

\ = 6,66&A 

F4 = &�'� 
] = 6,K�'� 
^ = K6666�BCD� 
 


�12 = 2 ∙ 
� +
6 ∙ 
�(
� + 0,72

 


�12 = 2 ∙ 0,072 +
6 ∙ 0,072(

0,072 + 0,72
 


�12 = 0,18���� 

1�� = # ∙ 
�12 


1�� = 16,7 ∙ 0,18 

?9:; = K�BCD� 
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�� = " ∙
[ ∙ -3#M ∙ ℎ$

 

�� = 0,0076 ∙
3000 ∙ 2401

30000000 ∙ 0,027
 

5< = 6,6&�'�  

Vertikální posuv středu desky vlivem výbuchu bude 0,07 m. 

 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ ��- Z 

� = 2 ∙ ����� Y2 ∙ 0,14

3,5
Z 

_ = 8,A° K porušení zdiva dochází při hodnotách ψ = 2,3° až 5,7°.  

Výpočtem bylo zjištěno, že dojde k poškození JV stěny restaurace o tloušťce 0,3 m.  

 

Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce: 

�" = 18 ∙ ����  

RZ je vzdálenost od explodující nálože [m] 

Cw je ekvivalentní hmotnost [kg TNT] 

�� = 0,94	[�����] 

 

�" = 18 ∙ ����  

�" = 18 ∙ �0,94
�  

%= = >&,A8�'� 
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Příloha 4 
 

Výpočet účinků výbuchu na nástupištích 

Výpočet bezpečné vzdálenosti pro stavební konstrukce: 

�" = 18 ∙ ����  

RZ je vzdálenost od explodující nálože [m] 

Cw je ekvivalentní hmotnost [kg TNT] 

�� = 0,94	[�����] 

 

�" = 18 ∙ ����  

�" = 18 ∙ �0,94
�  

%= = >&,A8�'� 
 

Výpočet redukované odstupné vzdálenosti: 

� =
�√���

 

R je vzdálenost okna od epicentra výbuchu [m] 

Z je redukovaná odstupná vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Cw je ekvivalentní hmotnost nálože [kg TNT] 

 

% = >&,A8	[']	 
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�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����]  

CN je hmotnost použité nálože (reálné) trhaviny [kg] 

kTNT-p je tlakový tritolový ekvivalent 

kE je koeficient těsnění nálože 

kG je koeficient geometrie šíření rázové vlny v prostoru 

 

�� = 1���� 
������ = 0,3 ∙ 	� − 0,2 = 0,3 ∙ 4,2 − 0,2 = 1,0 

	� = 4,2��(/���	
�)	��� 

�	 = 0,2 +
0,8

(1 + ��)
= 0,2 +

0,8

(1 +
2
1

)
= 0,47 

 

�� =
ℎ*)�+)��	),�-.	[��]

ℎ*)�+)��	��ℎ�/0+1	[��]
=

2

1
 

�
 = 2	(
�)	23�)+��0	+�	
)/��ℎ.	�3�é+.) 

 

�� = �� ∙ ������ ∙ �	 ∙ �
 	[�����] 

�� = 1 ∙ 1,0 ∙ 0,47 ∙ 2	[�����] 

45 = 6,78	[9:;<;] 

� =
�√���

=
17,64√0,94
�

 

= = >S [m/kg1/3] 
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Výpočet přetlaku na čele vlny: 


� =
0,106� +

0,43�( +
1,4�$ ���� 


� =
0,1

18
+

0,43

18(
+

1,4

18$
���� 

?� = 6,66&>�BCD� 
 

p+ je přetlak na čele vlny [MPa] 

Z je redukovaná odstupová vzdálenost od epicentra výbuchu [m/kg1/3] 

Přetlak na čele vlny je 0,0071 [MPa] = 7,1 [kPa], tedy dojde k poškození oken i dveří. 

 

Stanovení zraňující vzdálenosti střepinovým účinkem: 

Stanovení je dle tabulky č. 16, která udává bezpečnostní okruh při rozletu střepin 

ničené munice. V mém případě jsem zvolil bezpečnostní vzdálenost 300 m s přihlédnutím na 

množství mnou počítané výbušiny použité v NVS. [6] 

Tab. 16 Zraňující vzdálenost střepinovým účinkem [6] 

Rozlet střepin při ničení munice - BEZPEČNOSTNÍ OKRUH 

  

Druh ničené munice Uložení munice 

  na povrchu  v jámě 1 m hluboké 

  

Tenkostěnná munice (ruční granáty, ženijní 

náloživo, trubkové bomby atd.) 
300 m 400 m 100 m 200 m 

  

Silnostěnná munice, která obsahuje výbušinu o 

váze do 5 kg 
600 m 800 m 200 m 400 m 

  

Silnostěnná munice, která obsahuje výbušinu o 

váze od 5 kg do 40 kg 
800 m 1000 m 500 m 800 m 

  

Silnostěnná munice, která obsahuje výbušinu o 

váze nad 40 kg 
1500 m 2000 m 800 m 1000 m 

  

Zápalná a osvětlovací munice (NVS), pokud je 

uložena v jámě 1 m hluboké 
    100 m 300 m 
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 Na obrázku č. 7 je znázorněn dosah střepinového okruhu od druhého, tedy 

prostředního nástupiště, do okolí. (Jelikož je účinek několik set metrů, pak nezobrazuji 

střepinový účinek pro každé nástupiště zvlášť, ale zvolil jsem střed v podobě druhého 

nástupiště). Je zde uvažován rozptyl fragmentů do volného prostranství, není zde tedy 

počítáno s okolní zástavbou. Proto je obrázek jen pro názornost, nikoli pro přesné posouzení 

doletu fragmentů v okolí vlakového nádraží Opava – východ. 

 

Obr. 7 Zobrazení dosahu střepinového účinku na volném prostranství [12] 

 


