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Předmluva 
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s. (CZ-TPIS) byla založena začátkem 
června roku 2007. Zasedáním 1. valné hromady byla zahájena činnost této národní platformy a to v 
souladu s již fungující Evropskou technologickou platformou bezpečnosti průmyslu (ETPIS). 
Národní platformy bezpečnosti průmyslu již fungují například ve Španělsku, Francii, Finsku, Itálii, 
Německu, Polsku a v dalších zemích. Národní platformy jsou důležité pro úzký kontakt s evropskou 
platformou ve specifikaci směřování výzkumu. 

Na základě těchto skutečností a podpory ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury 
CzechInvest v Operačním programu Podnikání pro Inovace, programu Spolupráce – Technologické 
platformy, vzniká tento dokument – Strategická výzkumná agenda (SVA). Chtěl bych touto cestou 
poděkovat vedoucím pracovních skupin, kteří připravili návrhy tohoto dokumentu za své oblasti, 
všem členům platformy a partnerům, kteří se zapojili do připomínkování a vylepšování této 
Strategické výzkumné agendy České technologické platformy bezpečnosti průmyslu. 

Těším se na další spolupráci. 

 

Aleš Bernatík 

předseda řídícího výboru CZ-TPIS 



1. Úvod 
Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o.s., je dobrovolné, nezávislé sdružení, 
sdružující členy na základě společného zájmu. Jejím posláním je podpora organizací působících ve 
prospěch rozvoje bezpečnosti průmyslu v České republice, společného identifikování národních 
zájmů v oblasti průmyslové bezpečnosti a jednotného prosazování těchto zájmů na evropské úrovni. 
Členem platformy se může stát jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která si přeje tuto 
platformu podporovat, a souhlasí se Stanovami CZ-TPIS. 

Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu si klade za cíl zapojit Českou republiku do 
realizace hlavních činností ETPIS, propagovat získané znalosti a zkušenosti v českém průmyslu a 
tím dosáhnout zvýšení bezpečnosti a konkurenceschopnosti průmyslu v České republice. CZ-TPIS 
usnadní propojení zájmů průmyslových podniků, odborných i výzkumných pracovišť, univerzit 
apod. se zájmy orgánů státní správy. Dalším cílem tohoto sdružení je větší zapojení českých 
partnerů do projektů 7. Rámcového programu EU a dalších národních a mezinárodních projektů, 
což může výrazně přispět k řešení otázek bezpečnosti průmyslu v České republice. 

 

1.1 Struktura CZ-TPIS 
Platforma je vedena řídícím výborem složeným ze zástupců vědeckých a výzkumných ústavů, 
státních orgánů a univerzit, průmyslu a dalších významných organizací. Základním článkem jsou 
pracovní skupiny vedené odborníky pro danou oblast a ustavené pro koordinaci jednotlivých priorit, 
s přímým napojením na příslušné zainteresované strany. Administrativní řízení a organizaci CZ-
TPIS zajišťuje řídící výbor platformy, který je výkonným orgánem CZ-TPIS. Jeho členové jsou 
voleni valnou hromadou z řad členů platformy. Kontrolním a revizním orgánem platformy je 
kontrolní komise. Nejvyšším orgánem CZ-TPIS je pak valná hromada, kterou tvoří všichni členové 
platformy (viz obrázek č. 1). 

 

Obrázek č. 1: Organizační struktura CZ-TPIS (PS – pracovní skupina) 
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1.2 Vize CZ-TPIS  
Vize národní platformy vychází z celkové vize Evropské technologické platformy bezpečnosti 
průmyslu ve specifikaci směřování bezpečnostního výzkumu. Hlavním cílem národní platformy je 
společně identifikovat národní zájmy v oblasti bezpečnosti průmyslu, tyto zájmy prosazovat na 
české a evropské úrovni a vyhledávat finanční zdroje na podporu investic a výzkumu bezpečnosti 
v souladu s udržitelným rozvojem průmyslu.  

 

Jednotlivé cíle CZ-TPIS lze charakterizovat takto: 

- Zapojení České republiky do realizace hlavních činností Evropské technologické platformy 
bezpečnosti průmyslu. 

- Zpracování vize rozvoje sektoru bezpečnosti průmyslu a vypracování Strategické výzkumné 
agendy (SVA). 

- Vytváření mostu mezi vědou, výzkumem a průmyslem v oblasti bezpečnosti průmyslu. 

- Zvyšování bezpečnosti a konkurenceschopnosti českého průmyslu. 

- Propagace inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v průmyslu.  
 
 

Výše uvedené cíle přispějí k naplňování vize Evropské technologické platformy bezpečnosti 
průmyslu, která je formulována takto: 

 

Vize pro bezpečnost průmyslu lze shrnout následovně. 

• Do roku 2020 bude přijato nové paradigma pro bezpečnost v evropském průmyslu. Na 
bezpečnost se pohlíží jako na klíčový faktor pro úspěšný podnik a neodmyslitelný prvek 
výkonnosti podniku. V důsledku toho se bude průmyslová bezpečnost progresivně a měřitelně 
zlepšovat na základě redukce povinně hlášených nehod při práci, nemocí z povolání, poruch 
zařízení vedoucích k environmentálním nehodám a výrobním ztrátám. Předpokládá se vytvoření 
kultur „eliminace nehod“ a „poučení se z chyb“, kde je bezpečnost začleněna do navrhování, 
údržby, provozu, hodnocení použitelnosti a řízení rizik na všech úrovních v podnicích. Toto 
bude identifikovatelné jako výstup této Technologické platformy s následujícími 
kvantifikovanými cíli. 

• Do r. 2020 budou ve všech hlavních průmyslových sektorech ve všech evropských zemích 
strukturované programy samočinné regulace bezpečnosti. Tyto programy budou mít pevné, 
měřitelné výkonnostní cíle pro zlepšenou strukturální výkonnost, eliminaci havárií, a splní roční 
míry redukce uvedené v cílech Technologické platformy.  

• Do r. 2020 se stanou pracoviště bez nehod normou.  
 

Tento vývoj významně přispěje k udržitelnému růstu všech hlavních průmyslových sektorů 
v Evropě bezpečnějším využitím perspektivních technologií a prodloužením životnosti stárnoucích 
objektů, a tím ke zlepšení sociálního blaha. 
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1.3 Seznam členů CZ-TPIS 
společnost sídlo společnosti IČ 

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Líšeňská 33a, 636 00 Brno 44994575 
Fyzikálně technický zkušební ústav, s.p. Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice 00577880 
Technická univerzita v Liberci FM-RSS, Studentská 2, 461 17 Liberec 1 46747885 
Vysoká škola báňská - Tech. univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba 61989100 
RESPECT OSTRAVA, s. r. o. Přívozská 134/6, 702 00 Ostrava 25377302 

Vítkovické slévárny, spol. s r. o. 
Halasova 2904/1, 706 02 Ostrava-
Vítkovice 62304992 

Sdružení pro rozvoj MSK 
Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava-Mar. 
Hory 00576310 

ČEZ Distribuční služby, s. r. o. 28. října 3123/152, 709 00 Ostrava 26871823 
ABB s. r. o. Sokolovská 84-86, 186 00 Praha 8 49682563 
Lučební závody Draslovka a. s. Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV. 46357351 
Česká pojišťovna a. s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1 45272956 
IHAS s. r. o. Stodolní 1785/31, 702 00 Ostrava 26824922 
Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Studentská 573, 532 10 Pardubice 00216275 

Krajská hospodářská komora MSK 
Výstavní 2224/8, 709 00  Ostrava-Mar. 
Hory 47673192 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 00025950 
Vědeckovýzkumný uhelný ústav, a. s. Pikartská 7, 716 07 Ostrava-Radvanice 45193380 
TLP, spol. s r. o. Nučická 1746/9, 100 00 Praha 10 43003923 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1 48136069 
Karel Štork, Otes - Cobre Hřímalého 44, 301 00 Plzeň 14694859 
NEW ELTOM Ostrava, s. r. o. Čujkovova 30, 700 30  Ostrava - Zábřeh 25368524 
Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. Husinec - Řež čp. 130, 250 68 Řež 46356088 
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2. PS1. Pokročilé technologie snižování rizik  
 

2.1 Současný stav řešené problematiky 
U každého typu činnosti člověka musíme počítat s riziky, jedná se o přirozený proces, který lze 
eliminovat zaváděním různých druhů bezpečnostních opatření. Různé druhy průmyslových aktivit 
s sebou přináší různé druhy rizik, např. u pracovníků průmyslových provozů to jsou rizika 
psychická, chemická, biologická, sociální, aj. Při vývoji a realizaci technologií čelí těmto účinkům 
zejména pracovníci, operátoři a manažeři.  

Problémem je, že některé složitější technologické systémy, jsou doposud nedostatečně 
prostudovány a identifikovány. Nejsou podrobněji zjištěny reakce, chování pracovníků v daných 
situacích, způsobených přirozeným chováním člověka, které zvyšují pravděpodobnost chybných 
rozhodnutí a závažnost následných účinků.  

Dochází k neustálému vývoji moderních technologií, díky kterým je možno navrhnout více 
účinných a produktivních systémů. Tyto systémy jsou dostupné a nabízejí rostoucí množství 
funkčních možností (nanotechnologie, minimalizace, inteligentní senzory…). K nejrychlejšímu 
vývoji dochází v oblasti informačních technologií a čidel, které napomáhají při vývoji nových 
metod a nástrojů pro kontrolní zařízení. Tato kontrolní zařízení pro bezpečnostní systémy mohou 
při správném používání značně přispět ke snížení pracovních rizik a významných nehod, a tím 
snížit počty pracovních úrazů, nemocí z povolání a dalších ztrát pro společnost.  

 

2.2 Cíle a priority výzkumu 
Používání nových vývojových technologií, které jsou efektivní při zvyšování průmyslové 
bezpečnosti, je nezbytné pro rozšíření a podporu výzkumu celkové bezpečnosti vyvíjených 
technologických zařízení.  

Z důvodů nárůstu složitosti výrobních systémů, je nejdůležitější, aby tyto systémy plnily 
požadované funkce a to v kombinaci i s bezpečnostními požadavky. Nové technologie jsou 
uplatňovány nejen ve výrobních procesech, ale mohou ovlivňovat bezpečnost i v jiných oblastech, 
např. mohou pomoci při přepravě a skladování nebezpečných materiálů.  

Základní metodiky snižování rizika pokrývají nejprve návrh systémů a zařízení používaných 
k přímé ochraně dotčeného subjektu (vývoj a zavádění bezrizikových technologií, materiálů, apod.), 
dále pak aplikace technické kolektivní ochrany a nakonec použití následných bezpečnostních 
opatření jako jsou organizační procedury nebo osobní ochranné pracovní prostředky.  

Právě snaha o používání nových technologií v oblasti průmyslové bezpečnosti byla základem pro 
definování rozsahu v oblasti výzkumu. To zahrnuje vývoj znalostí vztahujících se k používání 
pokročilých technologií rozdělených do několika oblastí: 

A. technologie snižování rizik již u zdroje a využití inherentně bezpečných přístupů 
B. technologie snižování rizik pro ochranné systémy a zařízení 
C. nové materiály, technologie a zkušební metody pro osobní ochranné pracovní prostředky 
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Tato část strategického výzkumného programu může být také rozdělena do dvou výzkumných 
kroků s rozdílným zaměřením: 

a)  na preventivní ochranná opatření vzhledem k rizikům, která se vyskytují na pracovišti  

b)  na tvorbu bezpečnosti průmyslových rizik již ve fázi návrhu technologie nebo zařízení.  

Provedením výše uvedených studií strategického výzkumného programu budou dosaženy 
následující cíle: 

- Pokračující rozšiřování vědeckých znalostí vztahující se k příležitostem vytvořených 
novými technologiemi pro zajištění vysoké úrovně bezpečnosti v průmyslu. To se dotýká 
obou, tedy používání pokročilých technologií pro navrhování nových, bezpečnějších 
průmyslových systémů a zvyšování úrovně bezpečnosti ve všech existujících výrobních 
systémech. 

- Poskytnout řešení pro průmyslovou výrobu následně umožňující zlepšit bezpečnost při 
práci, ve společnosti a v prostředí, ve všech fázích životního cyklu (během životnosti) 
průmyslových zařízení a instalací.  

- Podporovat dosažení sociálních a ekonomických cílů ČR pomocí výrazného snížení počtu 
pracovních úrazů a nemocí z povolání, stejně tak jako závažných průmyslových havárií. 
Následkem čehož se sníží náklady spojené s nehodou, které by jinak musela nést společnost 
a průmyslové podniky. Pro dosažení tohoto cíle je nutná ekonomická stimulace 
zaměstnavatelů (ekonomických subjektů). 

 

Cíle výzkumného programu PS1 lze rozdělit do následujících oblastí: 

 

A. Technologie snižování rizik již u zdroje a využití inherentně bezpečných přístupů 

Jedná se o nejefektivnější způsob snižování rizik vzhledem ke zdraví a životnímu prostředí. Daný 
přístup je založen na technologických řešeních, která nemají za následek jevy a skutečnosti, které 
by dávaly příčinu vzniknout rizikům pro člověka a životní prostředí. Rizika související s využitím 
nových technologií jako jsou nanotechnologie, inteligentní materiály, bezdrátová zařízení, nové 
chemické látky, geneticky modifikované organismy atd. nejsou ve skutečnosti průmyslem ani 
společností jako celek prozkoumány. Proto si tedy následné začlenění a bezpečné používání těchto 
technologií, zařízení a materiálů vyžaduje provedení výzkumných studií, díky nimž budou tyto 
technologie vyvíjeny vnitřně bezpečněji a budou snižovat riziko u zdroje. Je třeba rovněž vzít v 
úvahu,že vývoj a výroba nových zařízení, jakož i vývoj nových technologií přináší rizika jiného 
charakteru, na která nejsme zvyklí. 

 

a) Technologie a metody redukce zplodin a emisí z nebezpečných látek a aerosolů 
Zavádění nových výrobních technologií v průmyslu by nemělo vést k uvolňování nebezpečných 
chemických látek a aerosolů (toxické látky, odéry, prachy, páry, nanočástice) do okolí. To je 
obzvláště důležité pro technologie obsahující nové látky, jejichž dlouhodobé účinky na zdraví a 
prostředí nejsou známy, nebyly rozpoznány a nemůžeme je ani určit. Tento přístup zahrnuje mimo 
jiné zavedení nových materiálů, které neobsahují nebezpečné látky, návrh technologií které sice 
obsahují nebezpečné látky, ale nacházejí se ve spolehlivě bezpečných podmínkách. Je třeba 



© Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,      strana 9 
     IČ: 28559487, se sídlem Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30  Ostrava - Výškovice   

navrhnout spolehlivé technologie a systémy, které zabrání nechtěným emisím u nových postupů, 
výrobních systémů a strojů.  

Výzkum v této oblasti by měl být zaměřen na vyšetřování toxických vlastností chemických činitelů 
(především pak karcinogenity), vývoj kritérií pro hodnocení expozice jemným částicím (zahrnující i 
nanočástice) a vývoj kritérií pro určení současného vystavení rozdílným chemickým činitelům. 
Současně by se měl výzkum zaměřit na vývoj technologií pro výrobu nových ohnivzdorných 
materiálů, např. polyuretanové pěny.  

 

b) Technologie a metody zaměřené na přímou ochranu průmyslových podniků a zařízení 
s cílem snížit nebezpečí vzniku závažných havárií 

Navzdory četnému úsilí společností průmyslových sdružení, regulátorů a tvůrců pravidel se počet 
nehod v průmyslu nijak významně nesnižuje. V posledních letech hrozba terorismu dodala této 
záležitosti na důležitosti. Proto je jedním z hlavních témat snížení rizika závažných havárií. 
Výzkum by se měl zaměřit na technologie a metody pro udržitelnou prevenci a snižování rizik ve 
výrobních závodech a skladovacích prostorách v souvislosti s implementací evropských směrnic, 
které se týkají rizikových zařízení, obzvláště Seveso II, IPPC, ATEX Direktiva a ochranou 
životního prostředí. Realizace nových technologií pro zlepšení navrhování průmyslových zařízení 
k dosažení vnitřně bezpečnějšího návrhu a následně činnost, beroucí v potaz odstranění lidských 
chyb a tím i nehod je velmi důležitá.  

 

Prevence závažných havárií 

Je potřeba prosazovat nejen zvýšení vnitřní průmyslové bezpečnosti podniků, ale také zlepšení 
komunikace mezi průmyslovými podniky navzájem a dále se zainteresovaným obyvatelstvem. Stále 
je potřeba pracovat na zlepšování komunikace při sdělování možných rizik před havárií a při havárii 
samotné. V rámci prevence závažných havárií je také vhodné podporovat nejlepší dostupné 
technologie (BAT, BREF) jako nástroj pro dlouhodobé zvyšování bezpečnosti, podporu zavádění 
“zelených technologií’” v souladu s dlouhodobým snižováním negativních vlivů na životní 
prostředí.  

V oblasti prevence závažných havárií by bylo vhodné se zabývat následujícími tématy: 

‐ Zprostředkování či metodická pomoc při nastavování, implementaci a údržbě systému PZH 
(prevence závažných havárií) dle zákona č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. (např. 
pomoc správním orgánům). 

‐ Založení centrální databáze havárií, nehod a skoronehod za podpory komunikace mezi 
podniky a podpory proaktivního přístupu k evidenci a výměně tohoto typu informací 
(případně vkládat anonymně informace podniků do této databáze).  

‐ Zkoumání a vyšetřování havárií a nehod experty v rámci CZ-TPIS.  

‐ Podpora nebo přímo zpracování stručných poučení (lesson learnt) z diskutovaných havárií 
ve spolupráci se zástupci podniků (podporovat analýzu kořenových příčin). 
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‐ Pomoc při přípravě informací o stávajících a nových rizicích pro veřejnost. Zvyšování 
povědomí obyvatelstva o hrozících rizicích formou publikací na webu, veřejných diskusí a 
podobně, zvyšování informovanosti samosprávy. 

‐ Harmonizace společného přístupu k limitům akutní toxicity (např. založených na dávce – 
probitové funkci) a jejich využití při hodnocení rizik a přípravě havarijních plánů. 

‐ Zprostředkování pomoci při zjišťování a testování nebezpečných vlastností chemických 
látek uváděných nově do výroby a nově ohlašovaných dle systému REACH a GHS. 

 

Protivýbuchová ochrana 

Pro provozovatele technologií s rizikem výbuchu platí pro zajištění ochrany pracovníků směrnice 
EU 1999/92/EC, která byla do českého právního řádu přijata jako Nařízení vlády č. 406/2004. V EU 
k této směrnici existuje doporučení pro její aplikaci a kromě toho ve vyspělých státech i další 
dokumenty, rozvádějící jednotlivé aspekty hodnocení nebezpečí z hlediska uznatelné míry rizika. 
V ČR takovéto podobné dokumenty neexistují nebo jsou informace chaoticky, nekonzistentně a 
neúplně uváděny v různých předpisech. Vedle toho nejsou stanovena kritéria pro hodnocení 
způsobilosti osob, provádějících hodnocení nebezpečí. Bohužel neexistuje ani ucelený systém 
vzdělávání takových osob a definování úrovně a rozsahu potřebných znalostí.   

Proto by bylo vhodné zabývat se v oblasti protivýbuchové ochrany následujícími tématy: 

a) Stanovení kritérií pro pracovníky v průmyslové sféře, kteří mají na starosti nebo jsou 
odpovědni za: 

- naplnění požadavků směrnice 1999/92/EC (vrcholový management), 

- stanovování prostředí s nebezpečím výbuchu, 

- posuzování rizik výbuchu a zajištění koncepce ochrany proti výbuchu,  

- instalace zařízení do prostředí s nebezpečím výbuchu, 

- údržbu provozovaných zařízení.  

b) Vypracovat školící materiály pro jednotlivé úrovně pracovníků uvedených výše. 

c) Vypracovat hodnotící testy pro ověření znalostí.  

d) Vybudovat školící pracoviště.  

e) Vytvořit systém prokazování způsobilosti včetně periodických přezkoušení, jejichž účelem 
je aktualizace informací.  

Pozn.: Totéž by se týkalo externích firem, které tyto činnosti zajišťují pro podniky na komerční bázi.  
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Při navrhování nových provozů, nebo pří hodnocení rizik v případě vzniku výbuchu u stávajících 
technologií je velmi komplikované/téměř nemožné s dostatečnou spolehlivostí a s ohledem na 
optimalizaci finančních nákladů na zajištění proti výbuchu stanovení přijatelné míry ohrožení, 
dokud k takové situaci nedojde. Jako vhodný technický nástroj pro predikci důsledků výbuchu 
slouží simulační SW. Cílem by bylo: 

- definování požadavků na využití SW, 

- rekognoskace použitelnosti stávajících SW produktů na trhu, 

- pořízení nejvhodnějšího SW, 

- výcvik pracovníků pro řešení simulačních scénářů s využitím SW a osvojení 
používání SW, 

- porovnání/verifikace věrohodnosti výsledků získaných simulací s případy, které již 
v praxi nastaly,  

- předvedení možností počítačové simulace pro podniky, kde existuje nebezpečí 
výbuchu, rafinérky, …, 

- předvedení možností SW simulace pro orgány státní správy (MVČR, MOČR), 

- zpracování konkrétních typických projektů, 

- marketingová studie komerčního uplatnění SW, 

- zakoupení komerční verze SW (v případě komerční návratnosti vložených investic).  

 

B. Technologie pro snižování rizika ochrannými systémy a zařízeními 

Kolektivní ochranné systémy a zařízení by měly být využity pro prevenci nežádoucích následků při 
vystavení pracovníků rizikovým faktorům, zejména pak na pracovištích, kde není dále možné 
snižovat rizika již u zdroje z technických nebo ekonomických důvodů. Bezpečnost na pracovišti 
může být dosažena oddělením pracovníka od zdroje rizika nebo vyloučením či snížením rizika z  
podmínek (prostředí, okolí). V tomto případě je klíčovou záležitostí „Bezpečnost přizpůsobená 
výrobě“ pro dosažení provozní bezpečnosti na dané výrobě a znamená koordinované přizpůsobení 
mezi : 

- způsobilostí operátorů (kvalifikace) a připraveností na nebezpečí (riziková připravenost) 
- skutečnými pracovními úkoly 
- vystavování nebezpečným situacím / událostem 
- výrobou, která se má uskutečnit 
 

Technologický pokrok umožňuje vytvořit nová a účinnější řešení „Bezpečnosti přizpůsobené 
výrobě“ systémů kolektivní ochrany. Nové generace materiálů umožňují vyvinout ochranné kryty a 
zábrany s lepšími odporovými vlastnostmi a využitím. Díky použití elektronických zařízení je 
možné účinným způsobem ovládat postavení osob a zařízení a vyhnout se tak nebezpečným 
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situacím, které vedou k nákladově úsporné, preventivní strategii. Nové informační způsoby 
umožňují vytvořit efektivní monitorování produkčních systémů a odhalovat nebezpečné situace. 
Výzkum nových metod a technologií redukujících rizika při práci prostřednictvím kolektivní 
ochrany by měl zvětšit úroveň bezpečnosti během činnosti průmyslových systémů, zlepšit 
organizaci technologických postupů a snížit tak výrobní náklady. 

 

a) Ochranné systémy a chytrá čidla (senzory) pro stroje, pro proces výroby a dopravu  
Vývoj ochranných systémů pro tyto procesy je založen na použití jednotek detekujících lidskou 
přítomnost a je zaměřen na vyloučení rizik, které by mohly ovlivnit obsluhu (dělníka u stroje) a 
ostatní v nejbližším okolí zdroje rizika. Technologický rozvoj programovatelných elektronických 
systémů umožňuje neustálé zlepšování jejich parametrů a nárůst schopností i komplexnost jejich 
bezpečnostních funkcí. Tím pádem by se výzkumné studie měly zaměřit na rozvoj nové generace 
chytrých senzorů pro kontrolu podmínek strojů, procesů ale i uspořádání, stejně tak jako na nová 
senzorová zařízení pro detekci lidské přítomnosti v rizikových podmínkách a na zlepšení jejich 
parametrů, funkcí i spolehlivosti. Na druhé straně je nezbytné se věnovat bezpečnosti starších strojů 
a zařízení, kdy řada podniků si z finančních důvodů nemůže dovolit zakoupení nové technologie. 

V oblasti tohoto výzkumu by měly být vyvinuty nové typy senzorů, včetně strojních a výrobních 
systémů, stejně jako chytré senzorové technologie pro bezpečnostní systémy dopravy a strukturální 
zdravotní monitorování. Aplikace těchto senzorů by mohla vézt ke snížení výdajů a zvýšení výkonu 
průmyslových zařízení i bezpečnostních systémů.  

Aplikace pokročilých technologií pomůže vyvinout účinnější systémy pro odhalování 
nebezpečných situací v nastavení stroje, činnosti a údržbě. Výzkum by se měl soustředit na další 
vývoj a aplikaci bezpečnostních systémů založených na předvídavosti stroje, ultrazvukových a 
infračervených radiačních senzorech. 

 

b) Softwarové nástroje pro odhalování nebezpečných situací v průmyslových systémech 
Jedním z nejdůležitějších problémů, který souvisí s preventivní ochranou a snížením účinků havárie 
v reálném čase je určení nebezpečných situací vyskytujících se v průmyslových systémech, a 
následně mohly umožnit okamžitá nápravná opatření. To platí pro obě rizika způsobená průběhem 
instalace i výrobním zařízením. Nové informační technologie umožňují vyvinout efektivnější 
systémy pro odhalování a analýzu nebezpečných situací. To se týká pokročilých systémů pro sbírání 
a analýzu dat při zjištěných nebezpečných stavech a softwarových nástrojů v reálném čase, pro 
digitální analýzu dat charakteristik lidského těla a pozice ve vztahu k rizikům. 

Pro efektivní aplikaci nových průmyslových senzorů (čidel), je nezbytné vyvinout pokročilé 
systémy pro sběr a analýzu dat pro odhalení nebezpečných situací. To by mělo poskytnout základy 
pro vytvoření nových inteligentních bezpečnostních systémů u automatických výrobních linek a 
členů, za podpory systémů vidění pro monitorování výrobního procesu a zároveň kontrolující 
bezpečnostní podmínky na pracovišti.  

Neuronové síťové technologie jsou nejvhodnějšími kontrolními technologiemi. Výzkum v této 
oblasti bude směřovat k použití neuronových metod pro kontrolu bezpečnosti ve výrobních 
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systémech. To by mělo vést ke zlepšení jejich výkonnosti a ke snížení ceny průmyslových 
bezpečnostních systémů. 

 

c) Použití informačních technologií v systémech souvisejících s bezpečností 
Využití počítačů a jiných programovatelných jednotek v průmyslu výrazně vzrostlo v nedávných 
letech ve spojení s dynamickým vývojem informačních technologií. Programovatelné systémy 
vykonávají čím dál více složitějších funkcí v ovládání výrobního procesu, obzvláště v případech 
zavádění do provozu, kde je zároveň největší riziko nehody. Trendem jsou také zabudované 
systémy, jež jsou stále více využívány v částech ovládání spojených s bezpečností. Bezpečnost je 
v mnoha případech přímo závislá na správném fungování programovatelné elektroniky. 

 

C. Nové materiály, technologie a testovací metody pro osobní ochranné pracovní prostředky 
(OOPP) 

Použití OOPP je nutné v mnoha situacích, v pracovních i životních podmínkách za předpokladu, že 
neexistuje jiná možnost jak se vyhnout rizikovým faktorům nebo je snížit na bezpečnou úroveň. Za 
předpokladu, že OOPP je v přímém kontaktu s organismem uživatele, musí být navrženo, testováno 
a hodnoceno takovým způsobem, aby zaručilo, že ochranné funkce budou zachovány po celou dobu 
jejich použití, uvažujeme-li vliv podmínek na pracovišti jako nepříznivé mikroklima nebo prostředí 
ohrožené výbuchem. 

Různorodost rizik, rozdílnost v intenzitě rizika, nové nebo neznámé kombinace rizik spojené 
s novými technologiemi si vyžadují neustálé vylepšování a výzkum nových způsobů OOPP a také 
nové inteligentní materiály, které budou použity při jejich výrobě. Aby se pro jejich uživatele 
zajistila optimální úroveň ochrany a minimální úroveň nepohodlí, je nutné se ujistit, že nejnovější 
vědecké poznatky jsou implementovány do návrhů nových modelů OOPP, obzvláště tedy 
nanotechnologie, účinné a inteligentní systémy regulující ochranné a užitné parametry v závislosti 
na měnících se pracovních podmínkách stejně tak jako spotřebu energie uživatele. 

Je tedy hlavním výzkumným cílem v této oblasti identifikace jevů spojených s použitím OOPP, 
stejně tak jako vývoj metod pro určení ochranné účinnosti, které budou odpovídat podmínkám 
použití OOPP, za předpokladu přijatelné úrovně pracovního zatížení. Další důležité téma, které 
musí být bráno v potaz, se týká nastavení OOPP struktury pro individuální potřeby uživatele. Tato 
otázka je životně důležitá v extrémních situacích jako záchranné operace či lékařské služby, ale také 
pro speciální zaměření, například pro osoby s postižením. 

Vývoj relevantních testovacích metod a určení kritérií s jasným a jednoznačným spojením se situací 
na pracovišti je klíčem k úspěšné implementaci a použití OOPP.  

 

a) Testovací metody a bezpečnostní požadavky na OOPP využité při nových a 
nestandardních rizicích 

OOPP testy jsou prováděny v laboratorních podmínkách, kde je však možnost pro napodobení 
jejich fungování v pracovních podmínkách omezena. V převládající většině jsou testy prováděny na 
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nových, prototypových výrobcích, takže určení časových limitů jejich bezpečnostního užití je 
nemožné. Z tohoto důvodů je nutné provádět výzkum napodobující skutečné užití OOPP a dále 
využít moderních modelových technik ve všech oblastech, kde je rozsah OOPP úzce spojen 
s parametry pracovního prostředí, jako koncentrace chemických látek, typ biologického činitele, 
mikroklima nebo intenzita pracovních úkolů vykonaných pracovníkem. 

Nutnost provést výzkum nových určovacích metod OOPP je také spojena s inovací OOPP modelů, 
navržených pro nová rizika a pracovní podmínky, ve kterých je možnost vystavení několika typům 
rizik najednou např. plameny – teplota a voda, nebo během sváření: jiskry, teplota a UV radiace. 
Tyto modely OOPP vyžadují vývoj nových měřících technik a nastavení nových kritérií pro jejich 
určení. 

 

b) Inovační materiály a jednotlivé systémy pro ochranu života a zdraví osob 
Jednoduše navržené OOPP pro ochranu proti minimálním rizikům by měla být vyrobena z levných 
a na údržbu nenáročných materiálů. Na druhou stranu se tento přístup změní, pokud mluvíme o 
OOPP navržených pro přímou ochranu života a zdraví. V tomto případě by výzkum měl být 
zaměřen na vývoj inovačních materiálů a designů, stejně tak jako aplikaci včleněných systémů 
navržených pro sledování rizik. Spolupráce mezi různými průmyslovými odvětvími by měla 
představovat základ pro inovaci výrobků.  

Druhým, velmi důležitým předmětem výzkumu na poli OOPP technologie je vybavení OOPP 
detektory signalizující trvanlivost jejich bezpečného užití, stejně tak jako monitorování vybraných 
fyziologických parametrů během záchranných operací v obzvláště nebezpečných podmínkách 
(např. vysoká teplota, nedostatek kyslíku, neidentifikovatelné chemické a biologické substance.) 

Tradiční materiály užívané v OOPP technologiích často nesplňují požadavky, které mají zajistit 
dostatečnou ochrannou bariéru v měnících se podmínkách pracovního prostředí. Na druhou stranu 
by kombinace materiálů ve formě různých kompozitních struktur mohla poskytnout dostatečné 
řešení. To zajistí mnohem lepší vlastnosti např. teplotní nebo odolností, stejně tak jako možnost 
účinné změny ochranných parametrů. Výzkumné studie na tomto poli by se měly obzvláště zaměřit 
na pomůcky pro ochranu zraku a vybavení pro ochranu dýchacích cest proti nano-aerosolům, páře a 
plynu, stejně tak jako vybavení pro ochranu kůže navržené pro dlouhotrvající práci za současného 
vystavení UV radiaci (důležitý problém hlavně díky nárůstu rakoviny kůže a nutnosti zintensivnit 
stavební práce prováděné venku). 

 

c) Ergonomické inovace pro OOPP a ostatní pracovní pomůcky využívané v práci a 
každodenních životních podmínkách 

Nedostatečné přijetí OOPP modelů uživateli je společným problémem v rozdílných sférách i 
pracovních prostředích. Nutnost zajistit vysokou úroveň ochrany často představuje základní 
kritérium OOPP designu – splnění ergonomických požadavků je omezeno na použití nedráždivých 
materiálů a zajištění příslušného systému nastavení. Tudíž je nutné rozšířit rozsah tohoto problému 
na takové oblasti jako: biomechanika, termální charakteristika, biologické a sensorické aspekty. 
Mělo by být zdůrazněno, že v současné době publikované a dostupné antropometrické údaje 
pocházejí ze statistických měření prováděných na neoblečených osobách, v klidové pozici těla. Tím 
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pádem neberou v potaz tělesný pohyb, použití oblečení a ochranného vybavení, stejně tak jako 
pracovní úkoly a podmínky prostředí. Takže dynamická antropometrická měření by měla tvořit 
základ pro ergonomický design OOPP. 

Použití OOPP má velký vliv také na vyrovnanost a teplotní pohodlí uživatele. To se zintenzivní s 
nárůstem teplotního stresu způsobeného těžkou fyzickou činností a neodpovídajícímu 
mikroklimatu. Toto je obzvlášť důležité pokud se jedná o ochranný oděv pokrývající velkou plochu 
lidského těla. 

Zvláštní pozornost je nutné věnovat také vybavení pracovišť, kde může docházet k negativnímu 
ovlivňování zdraví a pohody zaměstnanců. Klíčové jsou v tomto směru pracoviště s převažující 
prací vsedě, kde je vysoké riziko vzniku muskuloskeletálních onemocnění, jež se statisticky stále 
více podílejí na celkové nemocnosti a omezení pracovního výkonu. Dominantním prvkem zde 
figurují pracovní sedadla, pracovní stoly, ovládací prvky počítačů a řídících pultů, které v 
současnosti příliš nerespektují ergonomické požadavky důležité pro komfort pracovníků. 

 

 

Zavádění systému řízení bezpečnosti v mikropodnicích 

Mikropodniky jsou subjekty, které se výrazně podílejí na tvorbě pracovních příležitostí a obecně 
jsou faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. Jejich rozvoj však může být omezen 
nedokonalostmi trhu. Často mají potíže při získávání kapitálu nebo úvěru, které jsou dané 
přetrvávající neochotou riskovat na straně některých finančních trhů a omezenými zárukami, jenž 
mohou mikropodniky nabídnout. Ohraničené zdroje mikropodniků mohou rovněž omezit jejich 
přístup k informacím, mimo jiné i k těm, které se týkají systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 

Dále jsou uvedeny některé ukazatele zdůrazňující podíl mikropodniků na celkovém národním 
hospodářství. Z celkového počtu 953 820 subjektů malých a středních nefinančních podniků 
zahrnutých v evidenci Českého statistického úřadu v roce 2006, je největší četnost těchto subjektů 
ve velikostní skupině s 1 až 9 zaměstnanci, to jsou mikropodniky, ve kterých je soustředěno 95,51% 
ze všech podnikajících subjektů. Dochází-li přesto v současné době ke vzniku velkých gigantů, 
podniků zaměstnávající několik tisíc zaměstnanců jako je TPCA v Kolíně nebo Hyundai v 
Nošovicích, vytváří tato situace na trhu podmínky pro vznik dalších mikropodniků, které budou 
vstupovat do trhu jako poddodavatelé nebo partneři takových velkých podniků. Zavádí-li pak velký 
podnik systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, klade pak obdobný nárok na zajištění 
bezpečnosti práce u mikropodniku jako svého dodavatele nebo partnera. Tento trend je již běžně 
aplikován v automobilovém průmyslu, kdy finální výrobce vozidel má několik stovek dodavatelů 
různých komponentů, od kterých požaduje zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, a to bez ohledu na jeho velikost. 

Výkon státního dozoru nad oblastí bezpečnosti práce je směrován k zjišťování nedostatků u 
zaměstnavatele a neřeší koncepčně podporu vzniku systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
To vede management mikropodniků k tomu, že nechce řešit a ani v mnoha případech neřeší 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jelikož takto jím věnované úsilí a finanční náklady 
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nepovažuje za účelně vynaložené. Dokladem toho je např. systém evidence, šetření a povinnost 
hlášení vzniklých pracovních úrazů, které nutí mikropodniky k záměrnému zkreslování 
statistických ukazatelů zejména tím, že vzniklé úrazy neoznamují, nebo je úmyslně jinak definují, 
neboť účast státního odborného dozoru na šetření takového pracovního úrazu je směrována jen 
k odhalení nedostatků na straně zaměstnavatele, přičemž podíl viny zaměstnance se přehlíží a místo 
podpory mikropodniku k zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci směřuje k 
uložení postihu tomuto zaměstnavateli.  

 

Cílem výzkumu v této oblasti by měl být návrh řešení systémových opatření týkající se 
mikropodniků se záměrem docílit zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
jeho dalšího udržování a zvyšování v následujících krocích: 

– vypracování systému pro posouzení okamžitého stavu zajišťování BOZP u 
mikropodniku, 

– navržení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodného pro mikropodnik 
s cílem co nejmenšího administrativního zatížení, 

– navržení zainteresování státu na zavádění systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci u mikropodniků a jejich udržitelnosti. 

Do popředí pozornosti se s ohledem na nový přístup zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci dostává komplexní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, založený na 
základních pravidlech při zavádění a aplikaci řízení bezpečnosti práce. Dosud známé a používané 
metody pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou v podmínkách mikropodniku 
často nerealizovatelné vlastními silami, a to vzhledem k počtu zaměstnanců. Proto je nezastupitelná 
úloha dodavatelského způsobu při zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v mikropodnicích prostřednictvím odborníků, kteří jsou na základě zmapování konkrétní situace 
schopní zavést systém BOZP. 

 

Prioritní cíle PS1 ze střednědobého hlediska:  

 zavádění systému řízení bezpečnosti v mikropodnicích 
 rizika nanotechnologií 
 šíření aerosolu v mezní vrstvě atmosféry 
 studium vlivu chronické expozice nízkým koncentracím těkavých organických látek VOC 

na lidské zdraví 
 testování ochranných oděvů  
 vývoj nových ergonomických pracovních pomůcek a vybavení 
 možnosti počítačové simulace nebezpečí výbuchu 
 zpracování stručných poučení z proběhlých havárií 
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2.3 Členové pracovní skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny:  

Ing. Ivan Kričfaluši, NEW ELTOM Ostrava, s.r.o., ivan.kricfalusi@neweltom.cz  

Příjmení a jméno Společnost E-mail 

Pastuszek Martin, Ing. ČEZ Distribuce, a.s. martin.pastuszek@cez.cz

Drábová Dana, Ing. Ph.D. SÚJB dana.drabova@sujb.cz

Fuchs Pavel, Ing. CSc. Technická univerzita v Liberci pavel.fuchs@tul.cz

Chromcová Petra, Ing. AGC Flat Glass Czech, a.s. 
petra.chromcova@eu.agc-
flatglass.com

Jochová Jitka, Ing. ÚřSOD, MO urad.sotd@army.cz

Klouda Karel, Ing. CSc. 
M.B.A. 

SÚJB karel.klouda@sujb.cz

Podstawka Tadeáš, Ing. Ph.D IHAS s.r.o. podstawka@ihas.cz

Martinů Irena, Ing. Vítkovické slévárny s. r. o. martinu@vitkovickeslevarny.cz

Štroch Libor, Ing. VVUÚ, a.s. strochl@vvuu.cz

Tragan Tomáš, Ing. RENOMIA, a.s. tomas.tragan@renomia.cz 

Rychlíková Dagmar, Ing. 
Ph.D. 

EKOPROCES rychlikova.dagmar@seznam.cz

RNDr. Mgr. Petr Skřehot VÚBP, v.v.i. skrehot@vubp-praha.cz

Ing. Jakub Marek VÚBP, v.v.i. marek@vubp-praha.cz

Ing. Marcela Rupová VÚBP, v.v.i. rupova@vubp-praha.cz

Forint Pavel, Ing. Min. životního prostředí pavel.forint@mzp.cz

Dobeš Pavel, Ing. VŠB – TU Ostrava pavel.dobes@vsb.cz

Štork Karel Otes – Cobre otes-cobre@volny.cz

Čejka Zdeněk, Dr. TLP, spol. s r. o. zdenek.cejka@tlp-emergency.com

Dosoudil Tomáš, Ing. TLP, spol. s r. o. 
tomas.dosoudil@tlp-
emergency.com

Libor Štroch, Ing. Ph. D. VVUÚ, a. s. strochl@vvuu.cz
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3. PS2. Metody hodnocení a řízení rizik 
 

3.1 Současný stav řešené problematiky 
Z dostupných rešerší je zřejmé, že hodnocení rizika je věnováno velké úsilí. Existuje v této oblasti 
řada postupů a metod řešících více či méně úspěšně jednodušší i složitější úlohy fenoménu rizika. 
Chybí však ucelený pohled na tuto problematiku a „návod“ jak efektivně k tomuto fenoménu 
přistupovat. 

Fenomén rizika a jeho řízení je komplexní úloha. Obecný model R = P x N je univerzální a 
vystihuje „život“, jeho roztřídění do jednotlivých úloh pro všechny aspekty lidských činností je 
mimo rozsah činnosti platformy (lékařství, právo, ekonomické instrumenty, politika,….). Práce na 
metodologii se tedy omezuje jen na problematiku hodnocení a řízení rizika v souvislosti 
s technickými aktivitami lidské společnosti. I přes redukci univerzální problematiky rizika na 
problematiku dílčí zůstává ke zkoumání velice komplexní úloha interdisciplinárního a 
mezioborového charakteru. 

 

Analýza problému 

Stávající postupy hodnocení rizika zpravidla postihují jen dílčí části problematiky. Je evidentní, že 
nelze vyvinout univerzální nástroj pro hodnocení rizika. Porovnávání jednotlivých postupů a 
software (počítačových modelů) je pak velmi obtížné, každý z nich zpravidla pokrývá zpravidla 
odlišnou množinu úloh. Při shodnosti množin úloh je porovnání celkem jednoduché – při zadání 
shodných vstupních parametrů úlohy a okrajových podmínek jen hodnotíme přesnost vyřešení 
problému a efektivitu řešení. Neshodnost množin úloh pak znesnadňuje porovnání, nebo jej přímo 
znemožňuje – klasický případ porovnávání jablek a hrušek. 

 

Syntéza problému 

K této situaci dochází z důvodu, že není respektováno systémové hledisko, tj. že není zřejmá 
metodologie fenoménu rizika. Pokud se na fenomén rizika podíváme z pohledu systémového, je 
zřejmé, že se skládá z konečné, ale velmi rozsáhlé množiny dílčích úloh. Pro názornost dalšího 
výkladu je třeba graficky zobrazit tento fenomén formou modelu rizika. Model rizika uvedený na 
obr. 2 reprezentuje obecný model řešení rizika 1 týkající se rizika z technických aktivit člověka. Je 
zřejmé, že pro každý požadavek týkající se řešení rizika konkrétní aktivity lze redukcí obecného 
modelu rizika vytvořit specifický model řešení rizika. Na obr. 3 je specifický model rizika pro únik 
plynu z potrubí. Podobně lze odvozovat specifické modely řešení rizika pro ostatní technické 
aktivity s různým stupněm požadavků na hodnocení rizika (doprava, staré zátěže z průmyslových 
aktivit aj.).  

                                                            
1 Jedná se o první rozpracovaný návrh modelu rizika, který není ani dokonalý, ani konečný. 



 

 

© Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,      strana 19 
     IČ: 28559487, se sídlem Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30  Ostrava - Výškovice   

Obr. 2:  Obecný model hodnocení rizika 



 

 

 

Obrázek 3: Specifický model hodnocení rizika pro únik plynu 

 

Z prezentovaných příkladů modelu rizika je zřejmé, že řešení rizika pro odlišné technické aktivity je 
vždy množinou jasně definovaných dílčích úloh, pro které je třeba hledat vhodné nástroje řešení. 
Porovnání různých metod má tedy smysl jen tehdy, je-li prováděno formou porovnání na dílčích 
úlohách rizika. 
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3.2 Cíle a priority výzkumu 
Cílem je navrhnout takovou metodologii rizika, která umožní na základě obecného modelu 
hodnocení rizika jednoznačnou klasifikaci dílčích (specifických) modelů rizika a identifikaci 
jednotlivých úloh hodnocení rizika. Ke každému modelu je jednoznačná přiřaditelnost těchto úloh, 
tedy i metod a nástrojů k jejich řešení.  

Základním přínosem tohoto přístupu je, že může přinést jasný a konzistentní návod, jak 
metodologicky správně přistupovat k řešení komplexní problematiky rizika. Tento přístup 
umožňuje specifikaci základních úloh hodnocení rizika a komparaci úrovně metodik a postupů 
řešení těchto úloh. Tyto lze vyhodnotit z hlediska použitelnosti v různých úlohách, vypracovat lepší 
(bude-li třeba) a pro úlohy dosud nepokryté vhodnými nástroji začít pracovat na způsobech a 
metodách řešení. Zpracovaná metodologie rizika je vhodná pro odhalení „slabých“ míst v řešení 
komplexní problematiky rizika a pro identifikaci potřeb na zaměření výzkumu a vývoje metod pro 
hodnocení rizika. Umožňuje i vyhodnotit oprávněnost a přínos řešení úkolů výzkumu a vývoje 
v oblasti hodnocení rizik. 

 

Problémy k řešení 

• Identifikace zdrojů rizika. Prvním krokem hodnocení rizika je kvalitní identifikace zdrojů 
rizika. Cílem bude nalezení vhodných způsobů identifikace nebezpečí v různých podmínkách 
průmyslových podniků. 

 

• Model rizika obecný a specifický. Zde prezentované modely jsou jen inspirujícím návrhem. 
Je třeba, aby byly předloženy alternativní návrhy modelů a jejich členění do základních úloh 
hodnocení rizika. Dále je třeba zpracovat typové specifické modely rizika, které by 
reprezentovaly určitou třídu úloh hodnocení a řízení rizika. 

 

• Volba postupů hodnocení rizika. Pro každý specifický model rizika je nutná vhodná 
kombinace dílčích postupů a metod šitá na „míru“ specifickému modelu rizika. Je třeba 
hodnotit nakolik dílčí postup a metoda odpovídá dílčí úloze v modelu rizika. Zpravidla nelze 
použít univerzální sw, který by zaručoval ke každé dílčí úloze 100% přesné řešení. 

 

• Nejistota řešení. Nejistota řešení každé dílčí úlohy rizika se odrazí v nejistotě řešení 
specifického modelu rizika. Specifický model je řetězec dílčích úloh rizika (převážně sériový, 
někdy zřejmě sérioparalelní) z nichž každá je zatížena nejistotou. Hledá se odpověď na 
otázku, jaká je celková nejistota řešení specifického modelu rizika. 

 

• Řízení rizika. Otázka s jakou přesností (konfidencí) zjišťuji riziko. Je zde analogie s přesností 
v metrologii, když stanovujeme nejistotu měření fyzikální veličiny. Naše veličina však není 
jenom fyzikální. Má stochastickou povahu. Zde je třeba použít analogii z kybernetiky a 
regulace, protože nakonec máme nějakou veličinu (riziko) stanovenou z více parametrů a k ní 
máme žádanou hodnotu (přijatelnou hodnotu rizika) a vyhodnocujeme regulační odchylku. 
Řízení rizika pak spočívá v provedení takových změn v soustavě, které veličinu dají do 
souladu s žádanou hodnotou. Je zde otázka citlivosti regulace na změny parametrů. Klíčovou 
oblastí je řízení rizika ekonomických ztrát v podnicích. 
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• Způsob zpracování veličiny. Jakým způsobem zpracovávám veličinu, když metody na řešení 
dílčích úloh jsou kvalitativní (slovní hodnocení, FMEA), semikvantitativní (indexové, H&V 
index, FMECA) a kvantitativní. Je zde otázka převodu veličiny a přípustnosti degradace 
informace (signálu). Záleží to na kvalitě informace. Tam, kde je informace řídká (nepřesná) 
pozbývá kvantitativní hodnocení smysl. 

 

Prioritní cíle PS2 ze střednědobého hlediska:  

 hranice přijatelného rizika 
 jednoduché nástroje pro průmysl nebo samosprávu – harmonizace hodnocení rizik 
 nástroje pro snižování rizik 

 

3.3 Členové pracovní skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny:  

Ing. Pavel Fuchs, CSc., Technická univerzita v Liberci, pavel.fuchs@tul.cz

Příjmení a jméno Společnost E-mail 

Adamec Vladimír, Doc. Ing. CSc. CDV,v.v.i. vladimir.adamec@cdv.cz  

Bernatík Aleš, Doc. Dr. Ing. VŠB-TUO, FBI ales.bernatik@vsb.cz

Drábová Dana, Ing. Ph.D. SÚJB dana.drabova@sujb.cz

Engst Pavel, Ing. CSc. Česká pojišťovna a. s. PEngst@cpoj.cz

Bartoš Pavel, Ing. HK ČR  

Jochová Jitka, Ing. ÚřSOD, MO urad.sotd@army.cz

Klouda Karel, Ing. CSc. M.BA. SÚJB karel.klouda@sujb.cz

Kričfaluši Ivan, Ing. NEW ELTOM Ostrava, s.r.o. ivan.kricfalusi@neweltom.cz

Mach Oldřich, Ing. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. mao@ujv.cz

Podstawka Tadeáš, Ing. Ph.D IHAS s.r.o. podstawka@ihas.cz

Štroch Libor, Ing. VVUÚ, a.s. strochl@vvuu.cz

Tragan Tomáš, Ing. RENOMIA, a.s. tomas.tragan@renomia.cz 

Štork Karel Otes – Cobre otes-cobre@volny.cz

Čejka Zdeněk, Dr. TLP, spol. s r. o. zdenek.cejka@tlp-emergency.com

Dosoudil Tomáš, Ing. TLP, spol. s r. o. tomas.dosoudil@tlp-emergency.com

Libor Štroch, Ing. Ph. D. VVUÚ, a. s. strochl@vvuu.cz
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4. PS3. Lidský a organizační faktor  
 

4.1 Současný stav řešené problematiky 
Materiál pro sekci vychází ze zkušeností českých odborníků na problematiku lidského činitele (LČ) 
a ze dvou zahraničních zdrojů.  Jedná se o materiál Evropské technologické platformy bezpečnosti 
průmyslu a materiál OECD v rámci agendy „Lidský faktor v chemickém průmyslu“. 

Materiál si klade za cíl otevřít otázku dalšího směřování problematiky „Lidského a organizačního 
faktoru“ ve střednědobém výhledu v kontextu potřeb průmyslu a bezpečnosti ČR, směřování EU 
v kontextu evropských přístupů a úkolů, a konečně z řešení přijímaných na daném úseku v OECD.  
Materiál je třeba chápat jako základ diskuse odborné veřejnosti, která se přihlásila do České 
technologické platformy bezpečnosti průmyslu, o potřebách, přístupech a postupech ČR. 

Problematika lidského faktoru obecně zahrnuje vztah tohoto fenoménu k managementu a řízení 
rizikových technologií s tím, že existují obecně platné informace o hodnotících nástrojích určených 
pro analýzu a redukci lidských chyb ve všech typech a velikostech průmyslových podniků. 
Problematika LČ  zasahuje do řady oblastí v podnikové sféře, jako jsou design strojů, pracovní 
podmínky a pracovní prostředí, řízení bezpečnosti, řízení a provoz strojů a technologických 
zařízení, skladování materiálů, doprava, výrobní činnosti a atd. 

Materiál, který představuje strategický výhled, je koncipován spíše stručně a bodově, aby bylo 
přehledně vidět základní úroveň problematiky. Za každou položkou je třeba vidět rozsáhlý objem 
problémů, informací a dat, které mohou být strukturovány na další podřízené úrovně. Proto bude 
materiál postupně rozvíjen a prohlubován, takže v určené časové etapě, je možno dosáhnout 
nejpodrobnějšího přehledu, včetně navržení postupů řešení jednotlivých položek.  

 

4.2 Cíle a priority výzkumu 
V souladu s posledním vývojem v oblasti lidského faktoru v EU a zemích OECD, vyjádřeným ve 
výše uvedených materiálech a také s ohledem na stav problematiky ČR, lze navrhnout následující 
strukturu prioritních, problémových a strategických okruhů, které by měly být řešeny ve 
střednědobém výhledu: 

1) Hodnocení kultury bezpečnosti v podnicích 
2) Lidský a organizační faktor v rámci systému řízení bezpečnosti 
3) Integrované hodnocení a řízení rizika 
4) Lidský faktor a zodpovědnost na různých úrovních 
5) Lidský faktor v krizovém a havarijním managementu  
6) Design zaměřený na člověka 
7) Typy lidských chyb, jejich taxonomie a kvantifikace pravděpodobnosti jejich vzniku (HEP) 
8) Definice a terminologie v oblasti lidského faktoru a kultury bezpečnosti 
9) Interface člověk-stroj, člověk-počítač, člověk-bezpečnostní systém 
10) Vlivy kombinovaného působení pracovního prostředí a pracovních podmínek na spolehlivost 

lidského faktoru  
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Uvedené problémové okruhy je třeba chápat jako priority řešení v rámci programů projektů 
výzkumu a vývoje. 

1. Hodnocení kultury bezpečnosti v podnicích 
V rámci této položky by měly být zjištěny, popsány a vytvořeny metodologie a nástroje 
k hodnocení a zlepšení kultury bezpečnosti v podnicích. V rámci kultury bezpečnosti by měly být 
vždy formulovány základní požadavky na tyto techniky a nástroje. V rámci řešení položky kultura 
bezpečnosti je třeba přinášet logická a jasná vysvětlení úlohy kultury bezpečnosti jako zásadního 
nástroje ke zlepšení celkové úrovně bezpečnosti. V tomto smyslu by měla být řešena velmi 
nesnadná otázka indikátorů a způsobů hodnocení kultury bezpečnosti podniků. 

 

2. Lidský a organizační faktor v rámci systému řízení bezpečnosti 
V rámci této položky je třeba řešit především: 

- Způsob identifikace, hodnocení a posílení organizačních faktorů, které zvyšují celkovou 
bezpečnost v podniku 

- Způsob zvyšování spolehlivé činnosti operátorů v souvislosti se změnami řídících a 
pracovních postupů 

- Postavení bezpečnostního managementu a jeho vztah k jiným  řídicím systémům 
- Způsoby reflexe vnějších změn a nových omezení a jejich promítnutí do řídících a 

organizačních složek na podnikové úrovni 
- Způsoby přijímání nebo přizpůsobení stávajících i nových metod a nástrojů. 

 

3. Integrované hodnocení a řízení rizika 
Tuto položku lze rozdělit na dvě položky. Jedná se o: 

1) Integraci lidského faktoru do kvantitativních analýz rizika (QRA) 
2) Kognitivní modely operátora 

 

Ad 1) V QRA je lidská chyba obvykle jedním z rozhodujících faktorů rizika v souvislosti s iniciační 
událostí. Řada studií prokázala, že lidská chyba je skutečně největším přispěvatelem ke vzniku 
nežádoucích událostí. Chyba operátora jako rozhodující prvek pod pojmem lidský faktor je 
ovlivněna hlavně organizační faktorem a strukturou a designem. Tyto prvky jsou značně dynamické 
a ovlivnitelné technologickým pokrokem. Rozsah těchto změn mění úroveň nejistoty 
v pravděpodobnostních přístupech, které se používají v kvantitativních fázích analýzy. Proto je 
třeba v této souvislosti zajistit řešení velmi nesnadného úkolu, a sice více integrovat lidský a 
organizační faktor do QRA. Současné metody neposkytují dostatečné příklady a vzory k takové 
integraci lidského a organizačního faktoru. Metodologicky je třeba urychleně řešit chyby designu a 
organizačního faktoru, které ovlivňují výkon operátora. 

Současné statické metodiky analýzy rizika se jeví jako značně nevhodné k modelování a posilování 
komplexního výrobního procesu. Rozvoj dynamických metodik umožní bezpečnostním analytikům 
provádět realistické predikace budoucích scénářů, kdy bude technologie analyzována společně 
s aspekty lidského a organizačního faktoru. 
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Ad 2) Lidská chyba je stále významnou příčinou nežádoucí události. Chyba vznikne, když selže 
operátor při výkonu správné akce nebo kontroly. K tomu mohou přispívat limity operátorových 
kognitivních schopností. Činnost operátora v určitém okamžiku nebo situaci závisí na mentální 
představě, která je formována okamžitou situací. Zvýšení automatizace a komplexního charakteru 
zařízení transformovalo úlohu operátora směrem k monitorování výrobního procesu.  To ovšem 
zvýšilo také význam kognitivních schopností operátora. 

 

4. Lidský faktor a zodpovědnost na různých úrovních. 
V souladu s principy vzdělávání a tréninku v rámci problematiky jaderné bezpečnosti byly 
identifikovány 4 kategorie kompetencí: 

a) Management s ohledem na legislativní požadavky, které jsou vyjádřeny: 
- Autorizačními procesy 
- Revizemi a audity 
- Inspekcemi a státními kontrolami 
- Rozvojem regulačních nástrojů a návodů 
- Efektivitou regulačních nástrojů 
 

b) Hodnocení bezpečnosti: 
- Metodami analýz havárií a nehod 
- Pravděpodobnostním hodnocením rizik 
- Managementem havárií a nehod 
- Bezpečnostním hodnocením změn 
 

c) Provozní bezpečnost, která je strukturována na: 
- Kulturu bezpečnosti a management bezpečnosti 
- Regulační operátorský interface 
- Provozní zkušenosti a zpětnou vazbu 
- Provozní praxi. 
 

d) Bezpečnost rizikových zařízení, která je strukturována na: 
- Bezpečnostní dokumentaci a legislativní požadavky 
- Bezpečnostní audity 
- Bezpečnost provozu 
- Bezpečnost v souvislosti se stářím zařízení 
- Bezpečnost odstávkovou. 

 

5. Lidský faktor u managementu varování 
Tato položka by měla řešit především: 

- Úlohu lidského faktoru v designu nových systémů varování. 
- Způsoby hodnocení a zlepšení existujících varovných systémů. 
- Doporučení k podpoře bezpečné činnosti operátorů. 
- Design bezpečnostní dokumentace. 

 

6. Design zaměřený na člověka 
V rámci této položky je třeba řešit především: 
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- Rozvíjení metod při práci s existujícími daty a technikami implementace a přístupů k designu 
zaměřených na člověka a organizační aspekty (normy, předpoklady bezpečnostních autorit, 
data z praxe jako zpětnou vazbu, metody sledování podnikových aktivit nebo simulovaných 
běžných nebo havarijních pracovních situací) 

- Přizpůsobení jednoduše použitelných testových metod pro design, počínaje problematikou 
obrazovek a pracovních nástrojů a konče rozsáhlými úkoly v pracovním prostředí jako jsou 
prostředí operátoroven. Testovací metody mohou představovat prototypy, desktopové 
simulace a aplikace virtuální reality až po rozsáhlé simulace. Aby byl využit potenciál na 
člověka a organizaci zaměřeného designu, je důležité vytvořit predikce na základě ověřených 
modelů nebo aktuálních testů vhodnosti a využitelnosti. 

 

7. Typy lidských chyb, jejich taxonomie kvantifikace a pravděpodostnosti jejich vzniku 
(HEP)  

Měly by být diferencovány různé druhy lidských chyb, které mohou vzniknout za různých okolností 
v rámci řízení a obsluhy zařízení s rizikovým potenciálem různého charakteru. Vhodnými vodítky 
mohou být již existující taxonomie lidských chyb, které však nejsou vzájemně propojeny. Pouze 
jejich vhodná syntéza umožní obsáhnout skutečně komplexního pohledu na lidskou chybu a 
integraci hodnocení pravděpodobnosti jejich vzniku do celkového posouzení rizik daného objektu 
nebo zařízení. 

Mělo by být objasněno, jak se používají stávající nástroje k vyšetřování podílu člověka na vzniku 
havárií, nehod a skoronehod, včetně možného zlepšení těchto nástrojů. 

Měla by být vypracována doporučení ke zlepšení vyšetřovacích technik a databází událostí za 
účelem informačního zajištění detailních informací o různých typech lidských chyb a barier, které je 
možné rozpoznat při vzniku nežádoucí události nebo v rámci bezpečnostního systému, který má 
tyto bariery zajišťovat. 

 

8. Definice a terminologie v oblasti lidského faktoru a kultury bezpečnosti 
V této položce by se měla řešit problematika dosud nejednotné terminologie a definic k různým 
aspektům lidského faktoru. Těmito aspekty jsou „lidská chyba“, „selhání člověka“, „spolehlivost, 
resp. nespolehlivost člověka“, „lidské chování“, „lidský výkon, „příspěvek člověka“ atd. Dále se 
k této oblasti vztahuje celá řada dalších pojmů často používaných v analýze a hodnocení rizik, které 
však mohou být mnohdy chápány odlišně. Vytvoření terminologického slovníku k problematice 
lidského faktoru a kultury bezpečnosti je tak nanejvíš aktuální potřebou. 

 

9. Interface člověk-stroj, člověk-počítač, člověk-bezpečnostní systém 
Tato položka by měla řešit především: 

- Identifikaci mimořádných situací a úkolů operátora, včetně hodnocení designu automatických 
bezpečnostních systémů 

- Zvažování úlohy, možností a dovedností člověka v automatických bezpečnostních systémech 
- Doporučení k interface mezi bezpečnostním systémem a operátorem. 
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10. Vlivy kombinovaného působení pracovního prostředí a pracovních podmínek na 
spolehlivost lidského faktoru 

Současný stav globálního přechodu k informační společnosti a ekonomice znalostí představuje 
zásadní mezník i pro oblast pracovních systémů. V těchto systémech dochází ke změnám, které 
zásadně působí na člověka a ovlivňují dosavadní přístupy a zvyklosti. Je nutno přinést nové pohledy 
a zkoumat nové mechanismy, které by měly být základem dosažení nové kvality v optimalizaci 
systémů člověk-technologie-prostředí. Optimální vztahy v uvedeném systému postupně zaručí 
nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně ochrany okolí 
nejrizikovějších pracovních systémů. Člověk jako nejvýznamnější činitel pracovních systémů 
představuje rozhodující prvek, který ovlivní dosažení uvedených cílů. Proto je nutné vedle 
zkoumání klasických faktorů pracovních podmínek brát v úvahu nové jevy vzešlé ze společenského 
vývoje současnosti, tj. např. stárnutí obyvatelstva, nové formy zaměstnání a nová rizika spojená 
s prací, psycho-sociální rizika atd. Tato rizika neohrožují většinou pouze pracovníky uvnitř 
pracovního systému, ale v případě, že nejsou řešena, tak také vnější okolí systému.  

Tato položka by měla řešit především: 

- Identifikaci kombinovaných faktorů pracovního prostředí a jejich měření. 
- Hodnocení spolehlivosti lidského činitele pod vlivem nových podmínek a forem práce a 

pracovních systém. 
 

Prioritní cíle PS3 ze střednědobého hlediska:  

 výběr klíčových pozic pro hodnocení spolehlivosti lidského faktoru ve velkých podnicích 
 příčiny lidských selhání 
 snižování pracovních úrazů a závažných havárií způsobených lidskou chybou včetně 

agenturních pracovníků (externí zaměstnanci) a OSVČ 
 profil pracovníka – dotazníky (hodnocení kultury bezpečnosti) 
 lidský činitel v údržbě (včetně outsourcingu)  
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4.3 Členové pracovní skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny:  

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP, v.v.i., malys@vubp-praha.cz

 

Příjmení a jméno Společnost E-mail 

Elbel Jaromír, Ing. 
SÚIP Opava, oblast. 
Inspektorát pro Stř. kraj 

jaromir.elbel@suip.cz

Holeček Petr , Ing. Plzeňský prazdroj, a.s. petr.holecek@pilsner.sabmiller.com

Forint Pavel, Ing. Min. životního prostředí pavel.forint@mzp.cz

Pitař Jiří, Bc. ŽDB GROUP a.s jpitar@zdb.cz

Šilar Miroslav, Dr. ABB s.r.o. miroslav.silar@cz.abb.com

Štroch Libor, Ing. VVUÚ, a.s. strochl@vvuu.cz

Vlček Vladimír, Ing. 
PhD. 

HZS MSK vladimir.vlcek@hzsmsk.cz

Tragan Tomáš, Ing. RENOMIA, a.s. tomas.tragan@renomia.cz 

Čejka Zdeněk, Dr. TLP, spol. s r. o. zdenek.cejka@tlp-emergency.com

Dosoudil Tomáš, Ing. TLP, spol. s r. o. 
tomas.dosoudil@tlp-
emergency.com

Libor Štroch, Ing. Ph. D. VVUÚ, a. s. strochl@vvuu.cz

Dobeš Pavel, Ing.  VŠB – TU Ostrava pavel.dobes@vsb.cz
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5. PS4. Vzdělávání a trénink 

5.1 Současný stav řešené problematiky 
Základem činnosti na úseku vzdělávání a odborné přípravy by měly být vzdělávací aktivity a 
výchova manažerů všech úrovní a pracovníků v problematice, principech a metodikách týkajících 
se průmyslové analýzy rizik, prevence a zmírnění rizik, souboru metodických postupů k 
minimalizaci rizika stejně jako BOZP. 

Odborná příprava a vzdělávání má hlavní roli a zásadní dopad na:  

• znalosti průmyslové bezpečnosti a bezpečnostní kulturu, 
• vytvoření a zvýšení schopnosti poznávání, ohodnocování a zvládání rizik, 
• udržování a zvyšování osobního uvědomění a odborné způsobilosti v bezpečnostní 

problematice, 
• spolupráci vedoucí ke zlepšení bezpečnosti, 
• zavádění a rozšíření výsledků bezpečnostního výzkumu. 

Podle závěru a doporučení zprávy OECD „Workshop na téma výměny zkušeností z odborné 
přípravy inženýrů v bezpečnostním managementu“ (16. března 2004), by vzdělávací a výchovné 
programy pro příslušné kategorie osob měly poskytnout adekvátní znalosti odhadu a managementu 
rizik, protože jejich činnost může mít dopad na lidské zdraví, životní prostředí nebo majetek.  

 

5.2 Cíle a priority výzkumu 
Vzdělávání a výchova je klíčem k dosažení vysoké úrovně bezpečnostního vědomí. V návaznosti na 
ETPIS je organizace aktivit v oblasti vzdělávání a výchovy členěna dle obr.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Organiz
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rozhodování vedoucí k tomu, aby se minimalizovaly potenciální nebezpečné účinky, případně se 
jim zabránilo. 

Vedle klasických a moderních metod bezpečnostní analýzy mohou být pro oblast vzdělání a 
výchovy v průmyslové bezpečnosti velmi prospěšné dvě hlavní oblasti technologického vývoje 
nástrojů, a to softwarová simulace a umělá inteligence, které nabízejí možnost výrazně zefektivnit 
proces učení, udělat jej sladěný, uživatelsky přívětivý, efektivnější a stabilní, navíc se jedná o 
efektivní potenciál pro samovzdělávání. 

Pro tuto oblast byly identifikovány 2 primární cíle: 

• přizpůsobení a další vývoj existujícího simulačního software, který byl prvotně vyvinut pro 
podporování plánování, kontroly nebo managementu výrobních postupů, pro jejich aplikaci 
v „tréninku a vzdělávání“ k pokrytí identifikovaných potřeb, 
 

• příprava návrhů vytvořených jinými pracovními skupinami. 
 

5.2.2 Metody pro vzdělávání a odbornou přípravu 
V této souvislosti jsou „metody“ identifikovány jako metody pro udržení a stimulování pozornosti 
uživatele, stupňování jeho aktivit shodně s předdeklarovanými cíli. Jedná se o metody pro zlepšení 
znalostí a připravenosti cílových skupin. 

Tyto metody jsou z oblasti psychologie, didaktiky a pedagogiky, jsou doplněny o e-learningové 
učební metody, měly by mít pozitivní dopad na zvýšení bezpečnosti práce. 

Primárním cílem v této oblasti je vytvoření modulárního systému pro vzdělání a výchovu, vytvoření 
sdílených bází dat materiálů pro trénink a vzdělání v průmyslovém prostředí, internetových kurzů 
apod. pro zefektivnění školení v oblasti bezpečnosti. 

Pro tento systém vzdělávání se nabízí využití tzv. EQF systému (European Qualification 
Framework), na jehož základě jsou definovány jednotlivé funkce, následně pracovní činnost a 
pracovní úkol a tento je zařazen do dané kategorie v osmiúrovňové stupnici z pohledu 6 základních 
kritérií, které slouží pro porovnávání obdobných úkolů v rámci EU: 

- znalosti 
- dovednosti 
- osobnostní a profesionální způsobilost:  

o autonomie a zodpovědnost 
o schopnost vzdělávání 
o komunikační a sociální způsobilost 
o profesionální a odborná kvalifikace 

Na základě těchto kritérií je možno připravovat programy různých typů vzdělávání (základní, 
opakovací, pro postup do vyšší funkce, resp. celoživotní), který vycházejí ze stejných kritérií 
v rámci EU s cílem volného pohybu pracovních sil s definovanou a uznávanou kvalifikací. Výzkum 
by měl posoudit vazbu tohoto evropského systému na národní úroveň.  
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5.2.3 Podpůrné aktivity 
V některých oblastech průmyslu, např. v chemickém průmyslu, panuje velké znepokojení nad 
společenským vnímáním rizik. Vysvětlení pojmu rizika a poskytnutí informací veřejnosti o 
průmyslových rizicích správným způsobem je jedním z nejobtížnějších problémů v managementu 
rizik. 

Primárním cílem v této oblasti jsou na veřejnost orientované programy sloužící k seznámení 
s konkrétními průmyslovými riziky v daných lokalitách, včetně seznámení veřejnosti 
s připravovanými opatřeními a ochranou obyvatelstva.  

 

5.2.4 Další cíle výzkumu v oblasti vzdělávání a tréninku  

V souvislosti s tématem lidského činitele je nutné zvyšovat připravenost cílových skupin jakožto 
lidského činitele z hlediska psychologie osobnosti, tj. vzdělávání a především trénink jako možné 
prevence zvládání stresu, stereotypů, moderních metod řízení lidského potenciálu apod. Souvislost 
se nabízí i s vizemi pro skupiny PS1 a PS2, kdy vzdělávání tohoto druhu (diferencovaně manažeři i 
ostatní pracovníci), by mohlo pomáhat čelit rizikům, zejména pak psychickým a sociálním. 

Dalším směrem by byly poradenské služby o rizicích (bezplatné) pro veřejnost nebo celý systém 
poradenství. Jak uvažované programy, tak poradenství by představovaly kroky směřující ke 
zlepšení stavu vnímání průmyslových rizik veřejností a k podpoře změn chování jednotlivců. 
Systém by bylo možné propojit nebo navázat na existující systémy nebo dílčí počiny a s pomocí 
vhodných nástrojů je rozšířit a zlepšit.  

Střednědobého hlediska by pozornost měla být věnována na: 

- vytvoření dílčího systému dalšího vzdělávání dotčených cílových skupin, event. i kariérového 
systému v rámci celoživotního učení v této oblasti bezpečnosti průmyslu. Vedle nastavení 
posloupnosti vzdělávacích aktivit a jejich přiřazení konkrétním cílovým skupinám dle jejich 
potřeb by bylo vhodné zabývat se také kvalitou vzdělávání, tj. otázkami obsahu a rozsahu 
vzdělávacích programů (kurzů), kvality lektorů a trenérů apod., ale případně i otázkou potřeby 
certifikace znalostí a dovedností (certifikace osob). Dále iniciování vzniku systému 
akreditovaného vzdělávání pro oblast bezpečnosti průmyslu, která by mohla tvořit součást 
celého (zatím ovšem neexistujícího) systému dalšího vzdělávání v BOZP. Systém 
akreditovaného vzdělávání by umožnil navrhování akreditovaných vzdělávacích programů 
jako "stabilních" a resortem průmyslu nebo práce a sociálních věcí přijatých vzdělávacích 
standardů pro různé skupiny vzdělávaných. 

 

- vybudování dálkového přístupu k informacím a znalostem o rizicích v průmyslu pro relevantní 
cílové skupiny s možností diferenciace obsahu dle povahy informací a potřeb cílových skupin:  
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1. Vytvoření systému vzdělávání pro podnikovou sféru  - velké podniky, střední podniky, malé 
podniky v BOZP, IOŽP, PP a PO (včetně využití výsledků výzkumu  platformy).  Půjde o 
obsah, formy, cílové skupiny, efektivitu, aktualizaci, instituce, předpoklady pro fungování 
systému, přenos nových poznatků výzkumu apod. 

2. Vytváření moderních vzdělávacích programů pro kompetence cílových skupin (od žáků 
středních škol až po vrcholové manažery podniků) 

3. Vytváření sítě sociálních partnerů pro vzdělávání v BOZP. 

4. Vytváření sborníku metod ve vzdělávání pro jednotlivé cílové skupiny, případové studie, 
modelování, atd. 

5. Vypracovat soubory názorných pomůcek pro výcvik žáků středních škol  pro vzdělávání 
BOZP. 

6. Vytvoření sborníku " Nejlepších praktik" v BOZP, které budou využívány ve vzdělávání 
cílových skupin, na konferencích apod. 

 

Prioritní cíle PS4 ze střednědobého hlediska:  

 identifikace dovedností pro různé úrovně profesí 
 definování kompetencí  
 restrukturalizace vzdělávání 
 integrální pohled na riziko- vnímání a přijímání rizika 
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5.3 Členové pracovní skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny:  

Ing. Vladimír Vlček, HZS MSK, vladimir.vlcek@hzsmsk.cz 

Příjmení a jméno Společnost E-mail 

Elbel Jaromír, Ing. 
SÚIP Opava, oblast. 
Inspektorát pro Stř. kraj 

jaromir.elbel@suip.cz

Holeček Petr , Ing. Plzeňský prazdroj, a.s. petr.holecek@pilsner.sabmiller.com

Engst Pavel, Ing. CSc. Česká pojišťovna, a. s . PEngst@cpoj.cz

Ferjenčík Miloš, Ing. Univerzita Pardubice milos.ferjencik@upce.cz

Pitař Jiří, Bc. ŽDB GROUP a.s jpitar@zdb.cz

Šilar Miroslav, Dr. ABB s.r.o. miroslav.silar@cz.abb.com

Štroch Libor, Ing. VVUÚ, a.s. strochl@vvuu.cz

Pastuszek Martin, Ing. ČEZ Distribuce, a. s. martin.pastuszek@cez.cz

Tragan Tomáš, Ing. RENOMIA, a.s. tomas.tragan@renomia.cz 

Martinů Irena, Ing. Vítkovické slévárny s. r. o. martinu@vitkovickeslevarny.cz

Rychlíková Dagmar, 
Ing. Ph.D. 

EKOPROCES rychlikova.dagmar@seznam.cz

Čejka Zdeněk, Dr. TLP, spol. s r. o. zdenek.cejka@tlp-emergency.com

Dosoudil Tomáš, Ing. TLP, spol. s r. o. 
tomas.dosoudil@tlp-
emergency.com

Libor Štroch, Ing. Ph. D. VVUÚ, a. s. strochl@vvuu.cz

mailto:jaromir.elbel@suip.cz
mailto:petr.holecek@pilsner.sabmiller.com
mailto:jpitar@zdb.cz
mailto:miroslav.silar@cz.abb.com
mailto:strochl@vvuu.cz
mailto:tomas.tragan@renomia.cz
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6. PS5. Bezpečnost v dopravě 
V návaznosti na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 - 2013 byla Bezpečnostní radou 
státu schválena Strategie krizového řízení v dopravě do roku 2013, která vytyčuje hlavní koncepční 
záměry a cíle Ministerstva dopravy v oblasti krizového řízení, zajištění obrany státu a mezinárodní 
spolupráce pro období let 2005 - 2013. Strategie stanoví, že jedním z cílů Dopravní politiky České 
republiky je zajištění náležité ochrany dopravní infrastruktury tak, aby objekty a zařízení, dopravní 
prostředky a informační systémy, které jsou životně důležité pro fungování základních funkcí 
dopravy, neselhaly za očekávaných scénářů, rizik a hrozeb. Opatření sloužící k ochraně dopravní 
infrastruktury je třeba zaměřit na snížení možnosti selhání základních funkcí dopravy a na omezení 
důsledků těchto selhání, pokud k nim dojde. Strategie stanoví, že ochrana dopravní infrastruktury z 
pohledu její zranitelnosti je určující pro schopnost provozovatele dopravy poskytovat nezbytné 
dopravní služby státu a územním celkům. 

S výhledem do roku 2013 byl v roce 2005 zpracován základní strategický dokument v sektoru 
dopravy Dopravní politika České republiky, který určuje směr jeho vývoje ve střednědobém 
horizontu. Je koncipována v kontextu mezinárodních závazků, které Česká republika přijala či 
hodlá přijmout v souvislosti se svým členstvím v OSN, OECD a Evropské unii, avšak s respektem 
ke specifickým podmínkám a potřebám České republiky. Základními tématy jsou omezení vlivů 
dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví, zvýšení bezpečnosti dopravy, práva a povinností 
uživatelů dopravních služeb, zaměření výzkumu na bezpečnou, provozně spolehlivou a 
environmentálně šetrnou dopravu. V návaznosti na Dopravní politiku České republiky pro léta 2005 
- 2013 byla Bezpečnostní radou státu schválena Strategie krizového řízení v dopravě do roku 2013, 
která vytyčuje hlavní koncepční záměry a cíle Ministerstva dopravy v oblasti krizového řízení, 
zajištění obrany státu a mezinárodní spolupráce pro období let 2005 - 2013.  

 

6.1 Současný stav řešené problematiky 
Problematika bezpečnosti se v současné době nejvíce zaměřuje na průmyslovou sféru.. Průmysl a 
doprava jsou však vzájemně vysoce provázanými odvětvími národního hospodářství. Jejich 
provázanost spočívá zejména v závislosti průmyslu na zásobování zdroji pro produkci výrobků a 
jejich následné distribuci prostřednictvím dopravy. Naopak doprava je závislá na produkci 
dopravních prostředků i vlastního předmětu dopravy, tzn. materiálů a výrobků. Kromě naplňování 
smyslu jejich existence mají obě odvětví další stejnou vlastnost, a to provádět i nezamýšlené 
činnosti, které mohou působit obecně nežádoucím způsobem na svoje okolí. Na prvním místě je to 
především produkce odpadů. Jedná se o exhalace vznikající z procesů, které jsou zdrojem energie 
nutné pro jejich fungování, vedlejší produkty, vlastní objekty po skončení funkčnosti nebo 
životnosti apod. Působí prakticky trvale a mohou být zdrojem zejména chronických rizik. Dalším 
zdrojem nežádoucího působení jsou poruchy v jejich funkci, které mohou podle rozsahu svého 
působení na okolní prostředí nabýt i charakteru havárie. Ty jsou zdrojem rizik akutních, které však 
při ignoraci jejich likvidace mohou přejít v chronická rizika. Z tohoto důvodu je možné jednotlivé 
druhy dopravy považovat za specifické technologické procesy, uskutečňované v „pracovním“ 
prostředí veřejně přístupném nejen subjektům, které se na tomto procesu přímo podílejí, ale 
prakticky všem občanům. Tímto prostředím jsou jak dopravní prostředky, tak dopravní cesty. 
Z toho vyplývá nutnost zajistit ochranu zdraví a bezpečnosti při práci jak pro osoby realizující tyto 
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procesy (personál dopravních prostředků, dispečink atd.), tak pro osoby přepravované. Navíc 
existuje velká skupina osob využívající individuální automobilovou dopravu, jejichž bezpečnost a 
ochrana zdraví při účasti v provozu na veřejných komunikacích je regulována v mnohem menší 
míře, než u profesionálních řidičů. Zřejmě největší částí populace, vyžadující zajištění bezpečnosti 
prostředí, ve kterém se realizují procesy dopravních činností, jsou obyvatelé žijící v bezprostředním 
okolí tohoto prostředí. Zvláštnost požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v dopravě 
spočívá v tom, že narozdíl od pracovního prostředí v průmyslu, do něhož lze určitým způsobem 
omezit a kontrolovat přístup osob i kontrolovat a regulovat výstupy odpadů z něho, v dopravě jsou 
tyto možnosti velmi omezené. Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné uvažovat bezpečnost v celém 
širokém kontextu (pojem security), ne se pouze omezovat na vyjadřování bezpečnosti ve smyslu 
dopravních nehod. Bezpečnost je zde tedy chápána především jako „ochrana“ před zdravotními a 
environmentálními riziky dopravy a nikoliv jen z pohledu dopravní nehodovosti.  

V současné době existuje přibližně 10 milionů popsaných chemických sloučenin a ročně jich 
přibývá až několik stovek. Tyto látky je potřeba za účelem výroby, skladování, či vlastního použití 
přepravovat. Pro přepravu lze použít všechny druhy dopravy. V podmínkách střední Evropy se pro 
přepravu chemických látek nejvíce používají prostředky silniční dopravy. Přepravované látky často 
vykazují nebezpečné vlastnosti jako je hořlavost, výbušnost, toxicita, karcinogenita, nebezpečnost 
pro životní prostředí aj. Silniční přeprava nebezpečných látek, resp. nebezpečných věcí, se řídí 
Evropskou dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). ADR stanoví 
nebezpečné věci, jejichž přeprava je zakázána, podmínky pro přepravu nebezpečných věcí 
s ohledem na jejich balení a označování, požadavky na osádky vozidel, jejich výbavu, provoz a 
průvodní doklady, požadavky na konstrukci a schvalování vozidel. Přestože je bezpečnost silniční 
přepravy nebezpečných věcí ve smyslu ADR zpravidla všestranně zabezpečená, existuje řada 
faktorů (lidský faktor, selhání techniky apod.) ovlivňujících bezpečnost přepravy a jejich působení 
může vyústit ve vznik dopravní nehody. Při dopravních nehodách vozidel přepravujících 
nebezpečné věci často dochází k únikům nebezpečných látek a k jejich následnému požáru popř. 
výbuchu. Ohroženy jsou životy a zdraví lidí, životní prostředí i majetek. Do životních prostředí se 
dostává řada nebezpečných látek, které způsobují kontaminaci jeho složek. Největším nebezpečím 
pro životní prostředí jsou nehody, při kterých se do prostředí dostávají v nekontrolovatelném a 
neúměrně velkém množství látky ropného původu. Pouhý jeden litr benzínu (nafty) znehodnotí až 
10 milionů litrů vody. Přeprava nebezpečných látek proto bezesporu patří mezi činnosti se zvýšenou 
mírou rizika. Nebezpečí navíc zvyšuje ta skutečnost, že není možné dopředu stanovit čas a místo 
vzniku nehody vozidel, která přepravují nebezpečné látky, včetně množství, které unikne do 
životního prostředí. 

Přeprava nebezpečných látek denně představuje velké riziko pro životní prostředí. Při množství 
přepravovaného nákladu, zatížení dopravních cest a možnosti vzniku mimořádných událostí, 
nemůžeme havárie v přepravě přesně předvídat. Můžeme však vytvořit takové podmínky, kterými 
snížíme dopady těchto havárií, a to od stanovení a dodržování zákonů, předpisů, vyhlášek, 
dodržování technických norem zajišťujících bezpečnost zařízení, přes identifikaci možných 
událostí, jejich analyzování, hodnocení a navrhování zlepšení, až po samotný nácvik zvládání 
vzniku a průběhu havarijní situace. 

Pro stacionární zdroje rizik je v České republice systém prevence závažných havárií stanoven 
v zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž jsou umístěny 
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vybrané nebezpečné chemické látky. Cílem je snížit pravděpodobnost vzniku závažných havárií 
a omezit případné následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní 
prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. 

Pro mobilní zdroje rizika však v České republice podobná legislativa, která by řešila jejich 
hodnocení, neexistuje. Následky možných havárií vzniklých při přepravě nebezpečných látek jsou 
řešeny zpravidla pouze pomocí jednoduchých matematických modelů, jako jsou např. ALOHA, 
TerEx, Rozex Alarm, které však často podávají jen orientační výsledky, jelikož ve svých výpočtech 
nezohledňují možné členitosti a překážky v terénu, změny směru a rychlosti větru, nepočítají 
s možnými vedlejšími reakcemi uniklé látky, neposuzují její chování ve směsi se vzduchem apod. 
Z tohoto důvodu je potřeba zabývat se touto problematikou a vytvořit způsob, jak zajistit 
bezpečnost přepravy nebezpečných látek, která představuje vysoké nebezpečí především v hustě 
zalidněných oblastech městských aglomerací, kdy únik toxických látek do ovzduší v důsledku 
havárií může ohrozit zdraví či životy velkého počtu obyvatel.  

Problematika nebezpečných látek a odpadů vznikajících v dopravě je velmi aktuální téma, 
především z důvodů nárůstu počtu registrovaných vozidel v ČR a průměrného stáří těchto vozidel, 
které se pohybuje kolem 13 let. Opatření ke snížení emisí je závislé na dopravní intenzitě a složení 
dopravního proudu. Skladba osobních automobilů se postupně mění ve prospěch novějších vozidel 
s účinnými katalyzátory, splňujícími emisní předpisy, což by mohlo přispět ke zlepšení situace 
v produkci emisí. Naproti tomu ale působí růst dopravních intenzit, který tento trend zpomaluje, a 
pokud se nezmění dělba přepravní práce mezi individuální a veřejnou dopravou, lze předpokládat 
další nárůst emisí. V oblasti nakládání s odpady je velmi důležitá prevence a minimalizace odpadů, 
jež bude směřovat ke zlepšování ochrany životního prostředí. To souvisí s konstrukcí vozidel, které 
nebudou obsahovat nebezpečné materiály a budou uzpůsobeny k snadné demontáži a třídění. 

Je tedy zřejmé, že jak v případě průmyslu, tak v dopravě je nutné identifikovat a hodnotit zdroje 
rizik, kvalitativně i kvantitativně analyzovat míru pravděpodobnosti jejich vzniku, nalézat, 
aplikovat a hodnotit prostředky prevence a ochrany, navrhovat a realizovat prostředky eliminace 
případných následků. Kromě ohrožení akutním účinkem je nutné zvládnout i problematiku rizik 
s chronickými účinky a rizika vyvolaná úmyslnými činy. 

 

Cílem následujícího textu je proto rešerše přístupů různých zemí k hodnocení rizik při přepravě, 
prostudování metodik užívaných ve světě, jejich stručný popis a předložení řešených vzorových 
scénářů. 

 



6.1.1 Možnosti přepravy 

Jakákoliv manipulace s nebezpečnými látkami představuje určité nebezpečí. Proto bylo nutné 
stanovit pravidla, za jakých bude přeprava co možná nejbezpečnější, a za účelem snížení rizik při 
přepravě nebezpečných látek byly pro jednotlivá odvětví dopravy vydány předpisy: 

 Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, 

 Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí – RID, který je součástí 
Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě – COTIF, 

 Technické instrukce pro bezpečnou dopravu nebezpečného zboží letecky – ICAO, 

 Mezinárodními předpisy pro námořní přepravu nebezpečného zboží námořními loděmi – 
IMDG Code. 

Jak je vidět, existuje několik možností, jak můžeme nebezpečné látky přepravovat: silniční, 
železniční, letecká, námořní a potrubní přeprava. V České republice se uskutečňuje přeprava 
nebezpečných věcí z největší části silniční dopravou, poté následuje železniční doprava, letecká 
nákladní doprava se podílí na přepravě přepravovaného zboží jen 2 %. Námořní doprava má pro ČR 
význam především jen jako část přepravy v přepravním řetězci. Z tohoto důvodu se budeme dále 
zabývat jen železniční a silniční dopravou.  

Následující graf zobrazuje srovnání jednotlivých typů dopravy. 
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Obrázek č. 5: Srovnání jednotlivých typů dopravy v ČR [1] 
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Silniční přeprava 

Jak je vidět v předcházejícím grafu, silniční doprava je nejčastěji využívaným způsobem přepravy. 
Se zvýšenou přepravou nebezpečných věcí po silnici je spojené i zvýšené riziko, a to i přes 
důkladné bezpečnostní předpisy a smlouvy, kterými se tato doprava řídí a kterým je podřízena. 

Silniční přeprava nebezpečných věcí se provádí v souladu s ADR - Evropskou dohodou 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route). Dohoda ADR 
vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Stanovuje a třídí nebezpečné 
látky a předměty podle jejich nebezpečných vlastností, stanovuje podmínky pro jejich přepravu, 
balení a značení a předepisuje používání a vyplňování stanovených průvodních dokladů. Dále 
stanovuje požadavky na balení kusů, zápisy do přepravních dokladů, požadavky na dopravní 
prostředky včetně technických požadavků na vozidlo podle jednotlivých tříd a další pravidla, jako 
jsou omezení množství přepravovaných věcí, dozor nad nimi, způsob stání a parkování v noci atd. 

Typy cisteren - silniční 

Typickým představitelem vozidel pro přepravu nebezpečných látek na silnici jsou cisternová 
vozidla. Přemístitelné cisterny podle způsobu využití dělíme na: 

a) nesnímatelné cisterny, 

b) snímatelné cisterny, 

c) cisternové kontejnery, 

d) cisternové výměnné nástavby, 

e) bateriová vozidla, 

f) vícečlánkové kontejnery na plyn. 

Rozdělení cisteren přepravujících látky, které specifikuje dohoda ADR, vždy souvisí s druhy 
přepravovaných látek. Z jejich chemicko-fyzikálních, mechanických nebo například hydraulických 
vlastností se vychází při rozdělení do tříd stanovených dohodou ADR. Jednotlivým látkám, 
klasifikovaných do příslušných tříd, je přidělen kód cisterny. Jednotlivým kódům cisteren pak 
odpovídají konstrukční požadavky na stavbu cisteren. Požadavky se mohou týkat materiálu pláště a 
vestaveb cisterny, tloušťky stěn pláště a vestaveb cisterny, konstrukce cisterny a vestaveb, 
armaturní výstroje, zkoušek cisteren, provozních řádů atd. Všechna vozidla tudíž musí být nejen v 
plném souladu s touto dohodou vyrobena, ale také provozována [2]. ADR také stanovuje povinnost 
školení a vydávání osvědčení řidičům vozidel přepravujících nebezpečné látky. 

 

Železniční přeprava 

V pozemní přepravě je železniční doprava v porovnání se silniční nejen podstatně ekologičtější, ale 
také mnohem bezpečnější. 

Železniční přeprava nebezpečných věcí se provádí v souladu se směrnicí RID - Řád 
pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí a podle nařízení vlády č.1/2000 Sb., o 



© Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,      strana 39 
     IČ: 28559487, se sídlem Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30  Ostrava - Výškovice   

přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu („železničním přepravním řádem“). RID je 
součástí Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), která sdružuje smluvní strany 43 
členských států do Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF). Česká 
republika tento protokol, který je v souladu s legislativou Evropské unie, podepsala v roce 1999. 

RID je základním předpisem pro železniční přepravu nebezpečných věcí a stanovuje: 

 nebezpečné věci, které jsou z mezinárodní přepravy vyloučeny, 

 nebezpečné věci, jejichž přeprava je povolena a požadavky, které musí být při této přepravě 
splněny, jako např.: 

- klasifikace věcí (včetně klasifikačních kritérií a zkušebních metod), 

- používání obalů (včetně společného balení), 

- používání cisteren (včetně jejich plnění), 

- postupy před odesláním zboží (včetně nápisů a bezpečnostních značek na kusech, 
označování dopravních prostředků, doklady a další požadované informace), 

- ustanovení o konstrukci, zkoušení, schvalování obalů a cisteren. [3] 

Na základě vývoje dopravních prostředků a požadavků na ně, jsou předpisy pravidelně 
ve dvouletých intervalech aktualizovány. 

Typy železničních vozů 

Železniční nákladní vozy (ŽNV) rozdělujeme dle konstrukce a účelu použití na: 

a) cisternové vozy a ostatní nádržkové železniční vozy, 

b) ŽNV otevřené nebo uzavřené konstrukce (plošinové, otevřené, kryté, výsypné apod.), 

c) ŽNV speciální (s tlakovým vyprazdňováním, chladící, hlubinné apod.), 

d) kontejnery – všechny druhy (cisternové, malé, velké apod.). 

Předpisy stanovují povinnosti pro vozy přepravující dané třídy nebezpečných látek (v RID 
definovány jako nebezpečné věci), každý vůz musí být řádně označen příslušnými tabulkami dle 
RID a splňovat technické požadavky. Vozy podléhají pravidelným lhůtám pro revizi pojezdu a 
periodickým zkouškám nádrží cisteren.  

Pro zajištění bezpečnosti přepravy mají osoby podílející se na přepravě nebezpečných věcí 
stanoveny své povinnosti, v pravidelných lhůtách jsou proškolovány a musí dodržovat bezpečnostní 
předpisy. 
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Přeprava v tunelech 

V posledních letech neustále stoupá rozvoj a výstavba rychlostních silnic, dálnic, rychlostních 
železničních koridorů a ve velkých městech je čím dál tím častěji doprava přesouvána do 
podzemních tunelů. V těchto dopravních systémech tvoří tunely kritická místa, v kterých může 
snadněji dojít k dopravním nehodám se zraněním nebo usmrcením osob, explozím, požárům a 
únikům jedovatých látek. Z hlediska provozu rozdělujeme tunely do dvou základních skupin – 
silniční a železniční.  

Česko se neřadí mezi země s dlouhými tunely. Je to dáno charakterem české krajiny a také jinými 
nároky na prostorové vedení tratí v době, kdy byla většina tunelů na území dnešní ČR budována. 

 

Silniční tunely 

Základní normou pro projektování tunelů je norma ČSN 73 7507 „Projektování tunelů 
na pozemních komunikacích“, která byla na základě požadavků Směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2004/54/ES „O minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční 
sítě“, v roce 2006 přepracována do nynější platné podoby. Norma se zabývá navrhováním tunelů 
(řeší kapacitu tunelu, průjezdní prostor, bezpečnostní stavební úpravy, technické vybavení, 
vybavení tunelů z hlediska požární bezpečnosti atd.), bezpečnostními požadavky a příslušnou 
dokumentaci. 

Tunely můžeme dělit podle délky na krátké (do 300 m), střední (300-1000 m) a dlouhé (delší než 
1000 m). Například v Evropě existuje více jak 700 silničních tunelů delších než 1 000 m. Z těchto 
tunelů je 8 delších než 10 km. Nejvíce tunelů se nachází na území Norska, které má 203 tunelů 
delších než 1000 m. Další v řadě je Itálie se 177 tunely, delšími než 1000 m. Následuje Švýcarsko 
se 67, Rakousko s 55, Francie se 46 a Německo s 38 tunely delšími než 1000 m [5]. V České 
republice je v roce 2009 nejdelším silničním tunelem tunel Panenská – 2115 m a z budovaných 
silničních tunelů tunel Blanka - 5502 m. 

Podle intenzity provozu a délky tunelu rozdělujeme tunely do tří kategorií, pro každou kategorii 
jsou stanoveny příslušná bezpečnostní opatření a vybavení. 

Tabulka č. 1: Kategorie tunelů 

Kategorie Délka tunelu Intenzita dopravy 
(vozidel/1 den) 

TA 100 – 1000 m nad 15 000 
TB 500 – 1000 m do 15 000 
TC 100 – 500 m do 15 000 

 

Železniční tunely  

V současné době platí pro výstavbu železničních tunelů technická norma železnic (TNŽ) 73 7508 
„Projektování a provádění železničních tunelů“ a v návrhu je připravena ČSN 73 7508 „Železniční 
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tunely“, která nahradí technickou normu železnic. Kapitola 20 - Tunely v současné podobě 
specifikuje požadavky na kvalitu stavebních materiálů, postupy prací, zkoušky a kontrolní měření. 

Správa železniční dopravní cesty spravuje 151 železničních tunelů. Z toho bylo 103 tunelů 
postaveno v 19. století. Nejstaršími železničními tunely v Česku byly Třebovický tunel (zrušen 
2005) a Choceňský tunel, zprovozněné roku 1845. [7] Tunelů, které svou délkou přesahují 1000 m, 
je v Česku v současné době osm. Nejdelší Březenský byl postaven nedaleko Chomutova na 
přeložce železniční tratě vyvolané postupem těžby hnědého uhlí. Tento 1758 m dlouhý 
jednokolejný tunel byl zprovozněn v roce 2007. Druhým nejdelším je letitý Špičácký tunel na trati 
Plzeň - Železná Ruda, jehož délka činí 1747 m. Tento tunel je stavebně dvoukolejný, ale 
provozovaný pouze s jednou kolejí. Zprovozněn byl v roce 1876. Následuje je dvojice tunelů 
Nového spojení v Praze - Vítkovský tunel I a II. Další tři tunely s délkou nad jeden kilometr tvoří 
komplex postupně stavěných Vinohradských tunelů v Praze. Osmým je Krasíkovský tunel na trati 
Česká Třebová - Přerov, zprovozněný v roce 2004 v rámci staveb Třetího železničního koridoru. 
Zamýšlený Barrandovský tunel na vysokorychlostní trati Praha – Beroun by měl měřit asi 19 km. 
Nejdelším tunelem světa je železniční tunel Seikan mezi japonskými ostrovy Honšú a Hokkaidó. 
Jeho délka je 53,9 km (z toho 23,3 km pod mořským dnem). 

Pro hodnocení rizik v železničních tunelech je vedle četnosti nehod důležitým faktorem také velká 
koncentrovanost osob v malém prostoru, která v případě osobního vlaku může čítat i několik stovek 
osob. Jestliže se stane nehoda v tunelu, podmínky pro zásah složkami IZS jsou mnohem složitější 
než v případě otevřeného prostoru. 

 

Srovnání bezpečnosti provozu v silničních a železničních tunelech 

Hlavními parametry bezpečnosti tunelů jsou: 

• konstrukční parametry (druh, třída komunikace, hustota dopravního provozu, počet 
tunelových trub, počet dopravních pruhů, šířka dopravního pruhu, výhybka v tunelu, šířka 
únikového chodníku, atd.),  

• technické vybavení (měření, osvětlení, systém větrání, nouzové hlášení, kamerový dozor, 
protipožární zajištění, atd.),  

• řízení provozu (provozovatel, provoz, spojení mimo tunel, atd.),  

• řízení dopravy (dopravní značky, světelná signalizace, informační tabule, atd.), 

• řízení záchranného systému (Integrovaný záchranný systém, cvičení, školení). [8] 

V tunelech existují tři hlavní rizika: 

• exploze,  

• únik toxických plynů nebo kapalin, 

• požár.  
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Strategie bezpečnosti v tunelech spočívá zásadně na dvou hlavních efektech a to na: 

• bezpečnostním systému tunelu (komplexní technické vybavení včetně organizačního 
zajištěni). 

• lidském činiteli (tj. na činnosti všech účastníků provozu v tunelu v době nehody včetně 
operátorů a záchranných týmů). 

Zajištění bezpečného provozu v silničních tunelech je složitější, než v železničních tunelech. Je to 
dáno celou řadou faktorů, mezi které řadíme např.: 

• Provoz v silničních tunelech neprobíhá po kolejích, což zvyšuje možnost kolize vozidel 
vlivem vybočení z dráhy, nebo u obousměrných (jedno trubních) tunelů i možnost čelních 
srážek. 

• Hustota provozu je v silničních tunelech podstatně vyšší než v železničních a není výjimkou, 
že vozidla následují v několikavteřinových intervalech s odstupem několika metrů, což vede 
ke značnému zvýšení rizika nehod. 

• Počet aktivních účastníků provozu v tunelu (řidičů) vztažený na 1 km délky tunelu je 
u silničních tunelů podstatně vyšší než u železničních. Vzhledem ke skutečnosti, že asi 90 % 
nehod je zaviněno lidským faktorem (tj. nesprávným rozhodnutím aktivního účastníka 
provozu), je riziko nehody v silničním tunelu podstatně vyšší než v železničním. 

• Na železnicích je přeprava osob a zboží oddělena (osobní vlaky - nákladní vlaky). 
V silničním provozu je přeprava nákladu i osob smíšená, což jednak zvyšuje nehodovost 
(nepřehlednost situace, rozdíl v technických parametrech vozidel tj. v rychlosti a hlavně 
ve zrychlení, rozdíly v maximální dovolené rychlosti apod.) a jednak zvyšuje významně 
rozsah vzniklých škod, zvláště u nehod s následným požárem, kdy hořící náklad podstatně 
zvyšuje tepelný výkon požáru. [8] 

 

Na základě zkušeností z minulých nehod se bezpečnost provozu v tunelech v poslední době značně 
zlepšila, jsou navrhovány účinnější bezpečnostní systémy. Sebelepší bezpečnostní systémy však 
samotné havárii nezabrání. Rozhodující je zde především chování účastníků provozu v tunelech a 
jejich chování v době vzniku mimořádné události. V tomto ohledu není nezbytné pouze provádění 
školení a cvičení záchranných složek, ale také informování veřejnosti o způsobech chování 
v tunelech a provádění cvičných požárních poplachů. 
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6.1.2 Havárie v minulosti a statistiky havárií 

V minulosti se ve světě vyskytla celá řada havárií při přepravě nebezpečných látek. 
Mezi nejznámější havárie patří například: silniční havárie v Houstonu, USA v roce 1976, únik 
amoniaku, 6 osob zemřelo, 178 osob zraněno; silniční havárie v San Carlos, Španělsko v roce 1978, 
exploze propylenu, 200 osob zemřelo; železniční havárie v Mississauga, Kanada v roce 1979, 
exploze LPG a únik chloru, 200 tis. osob evakuováno; železniční havárie v Montanas, Mexiko 
v roce 1981, únik chloru, 28 osob zemřelo, 1000 osob zraněno; atd. [9] 

Ve skutečnosti došlo k poměrně „málo“ katastrofám spojených s přepravou nebezpečných látek 
(HAZMAT), zvláště když vezmeme v úvahu množství látky na jeden kontejner, počet přeprav 
nebezpečných látek každý rok a bezprostřední blízkost veřejnosti. Společně s událostmi, kdy 
muselo být evakuovány tisíce lidí, můžeme vidět potenciální závažnost nehod. Historicky, pouze 
v omezených případech docházelo k úmrtí osob. Data shromážděna Ministerstvem dopravy a 
Speciálními výzkumnými programy ukazují, že 0,3 % z přepravy nebezpečných látek vedlo k úmrtí 
a 2,2 % ke zraněním [10].  

Z výsledků studie 1932 havárií, které se vyskytly na silnicích a železnicích při přepravě 
nebezpečných látek, vyplývá, že frekvence havárií se v současnosti zvyšuje. Více než polovina 
havárií se stala na silnicích (63%). Nejčastějším následkem havárií byl únik látek (78%), 
následován požáry (28%), výbuchy (14%) a mraky plynů (6%) [11].  

Jak již bylo řečeno, nejčastěji využívanými způsoby přepravy nebezpečných látek jsou silniční 
a železniční doprava. Na společném zasedání zástupců RID (Řád pro mezinárodní železniční 
přepravu nebezpečného zboží) a ADR (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 
nebezpečných věcí), které se konalo v roce 2006 v Bernu, bylo na základě provedených statistik a 
analýz zveřejněno, že nejčastěji přepravovanými látkami a zároveň také nejnebezpečnějšími látkami 
v silniční a železniční přepravě jsou benzín, nafta, technické plyny (vodík, acetylén, LPG), chlor a 
amoniak. Tyto látky proto často bývají používány pro vytvoření případových studií a k sestavení 
vzorových výpočtů. 

Dojde-li k havárii s účastí nebezpečné látky, jedná se o ekologickou havárii, která může mít vliv na 
všechny složky životního prostředí. Doba odstranění následků vzniklých nehod může trvat i několik 
let. Počty ekologických havárií způsobených v dopravě na území České republiky za posledních 10 
let uvádí Dopravním informačním systému DOK Ministerstva dopravy ČR v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Ekologické havárie v dopravě [13] 

Ekologické havárie v dopravě  
za období 1999 – 2008 

Silniční 24 835 

Železniční 2 733 

Letecké - 

Vodní 1 064 

Celkem:                  28 632 
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Předchozí tabulka č. 3: Ekologické havárie v dopravě zaznamenává počty havárií v jednotlivých 
typech dopravy v letech 1999-2008 souhrnně. Následující tabulka č. 4 se zabývá počtem havárií 
v jednotlivých letech 2002-2005 v silniční a železniční dopravě.  

Tabulka č. 3: Počty havárií při přepravě nebezpečných látek v ČR [4] 

Rok Silnice Železnice  
2002 4,188 378 
2003 5,394 385 
2004 5,109 483 
2005 5,285 456 
Celkem 1996 - 2007 22,256 3,968 

Poznámka: Zahrnuje také velmi malé úniky bez následků (např. úkapy z ventilů) 

Jestliže dojde k havárii s únikem velkého množství látky, která není včas zachycena, dojde k 
zamoření části území. 

Tabulka č. 4: Typ zamoření při havárii v dopravě 

Typ zamoření při havárii v dopravě 
za období 1999 - 2008 

v železniční 
dopravě 

v silniční 
dopravě 

  Vodní toky, kanalizace 0 0 
  Stojaté vody 17 25 
  Zdroje pitné vody 4 2 
  Podzemní vody 1 2 
  Půda 62 42 
  Komunikace  995 515 
  Vegetace, ovzduší 54 35 
  Materiál a zboží 1 0 
  Osoby 3 2 
  Vnitřní zařízení budov 36 43 
  Celkem: 1 173 666 

 

Současná statistika dopravní nehodovosti v ČR se vyznačuje: 

• nepřesnou lokalizaci nehod,  

• nedostatečným popisem příčin vzniku a průběhu nehod.  

Rovněž v dalších zemích jsou evidovány statistické údaje o havárií při přepravě nebezpečných 
látek. Například v USA jsou údaje dostupné na Ministerstvu dopravy, oddělení PHMSA (Pipeline 
and Hazardous Materials Safety Administratio [14]. Rizika přepravy nebezpečných látek v USA 
vyhodnotila studie provedená organizací Argonne National Laboratory [15]. Cílem tohoto 
hodnocení rizik národní přepravy byla kvantitativní charakteristika rizik spojených s přepravou 
vybraných nebezpečných látek na národní úrovni. Na základě výsledků rizik pro látky TIH (toxické 
při inhalaci) bylo zjištěno, že chlor a amoniak tvoří 70% to 80% z celkových fatálních rizik 
přepravy TIH látek (viz obrázek č. 8). Srovnání fatálních rizik vztažených na míle a tuny 



přepravovaných látek poukázalo na skutečnost, že rizika přepravy LPG podstatně převyšují rizika 
pro benzín, TIH a výbušniny (viz obrázek č. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6: Rozdělení fatálních rizik TIH látek [15]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 7: Normalizovaná fatální rizika [15] 
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6.1.3 Hodnocení rizik  

Analýza a hodnocení rizik se provádí s využitím metod v rozsahu a podrobnostech, které musí 
odpovídat míře pravděpodobnosti vzniku závažné havárie a závažnosti jejích možných následků, 
celý postup musí být dokumentovaný, včetně uvedení užitých metod a základních přístupů k 
vyloučení nebo omezení rizik. 

Obecný postup hodnocení rizik závažných havárií je znázorněn na následujícím obrázku, který se 
zaměřuje na vysvětlení rozdílů mezi pojmy analýza rizik a hodnocení rizik. 

 

 

Obrázek č. 8: Postup hodnocení rizik [16] 

Celý proces analýzy a hodnocení rizik pak zahrnuje: 

• popis rozsahu a cílů analýzy, 

• identifikace potencionálních nebezpečí (zdrojů rizika), 

• kvantitativní vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku havárií, 

• kvalitativní vyhodnocení následků havárií (např. ztrát, zranění), 

• souhrn informací získaných zobrazením rizik, 

• stanovení přijatelnosti rizika, 

• navržení opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku havárie a jejich následků, 
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• zajištění realizace navržených opatření. [16] 



Pokud budou navržena opatření ke snížení pravděpodobnosti vzniku havárie, popř. ke snížení jejich 
následků, celý postup analýzy a hodnocení rizik znovu opakujeme, abychom zjistili účinnost 
navržených opatření. 

Přijatelnost nebo nepřijatelnost rizika je dána souhrnem výsledků analýz a hodnocení rizika a 
vyhodnocení dalších místních podmínek a faktorů (např. sociálních, ekonomických, užívání území a 
dalších). 

Metody hodnocení rizik 

Pro hodnocení rizik dnes existuje celá řada metod a také softwarových programů. Přehled 
doporučovaných dostupných metod pro analýzu rizik přepravy nebezpečných látek podle publikace 
[15] je uveden na obrázku č. 9. 

 

© Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s.,      strana 47 
     IČ: 28559487, se sídlem Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30  Ostrava - Výškovice   

Obrázek č. 9: Přehled metod analýzy rizik přepravy NL [15] 
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Metody hodnocení rizik lze rozdělit na dva základní typy – kvantitativní hodnocení rizika a 
kvalitativní hodnocení rizika. Při kvalitativním hodnocení provádíme odhady následků havárií, při 
vypracování jsou hlavní: úplnost, důslednost a správnost uvažovaných jevů. U kvantitativního 
hodnocení navíc zjišťujeme pravděpodobnost vzniku havárií, důležité pro zpracování jsou 
spolehlivé matematické modely a hodnoty frekvencí a pravděpodobností [16]. 

Pro provedení kvantitativní analýzy rizik není předepisována EU ani českými předpisy žádná 
jednotná metodika. Mezi nejznámější metody hodnocení rizik přepravy nebezpečných látek patří 
holandská metodika Guideline for Quantitative Risk Assessement (Purple book CPR 18E) vydaná 
organizací TNO a metodika Guideline for Chemical Transportation Risk Analysis (TRA) 
amerického institutu chemického inženýrství (AICHE). 

Další dělení metod může být rozlišováno do tří kategorií [16]:  

• deterministické – založené na kvantifikaci následků havárie; 

• probabilistické – založené na pravděpodobnosti nebo frekvenci havárie; 

• kombinace deterministického a probabilistického přístupu. 

 

Obecné kroky komplexní TRA (Transportation Risk Analysis) jsou znázorněny na obrázku č. 5. 
Každému kroku postupu je v metodice věnovaná samostatná kapitola, kde je následně podrobněji 
popsán. 
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Obrázek č. 10: Kostra komplexní metodologie hodnocení rizik přepravy [10] 



Výpočty a prezentace výsledků QRA 

Výsledkem QRA je stanovení vrstevnic individuálního rizika a grafy znázorňující společenské 
riziko. V souladu se současnými předpisy musí být společenské riziko stanoveno a prezentováno na 
kilometr přepravní trasy. 

Individuální riziko představuje frekvenci úmrtí jednotlivce v návaznosti na případ poruchy 
zařízení (LOC). Předpokládá se, že jednotlivec není chráněn a že je vystaven nepříznivým 
okolnostem po celou dobu expozice. Individuální riziko se obvykle zaznamenává v mapách formou 
jednotlivých vrstevnic rizika kolem zdroje rizika, jak je zobrazeno na následujícím obrázku. 

 

Obrázek č. 11: Znázornění vrstevnic individuálního rizika [16] 

 

Společenské riziko představuje frekvenci takové události, při které zemře více osob současně. 
Společenské riziko se znázorňuje pomocí křivek F-N, kde N je počet úmrtí a F je kumulativní 
frekvence událostí doprovázených N nebo více úmrtími. 

 

Obrázek č. 12: Matice rizika (společenského) [16] 
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V zahraničních publikacích jsou uváděny křivky následků / frekvence (FN křivky) upravené pro 
potřeby hodnocení železnic. Například v publikaci [18] jsou představeny hranice přijatelnosti rizik 
přepravy po železnici z pohledu cílů ochrany následovně (viz obrázek č. 17).   

 

 

Obrázek č. 13: Matice rizika [18] 

 Červená zóna – nepřijatelné riziko. 

 Žlutá zóna – redukovatelné riziko. 

 Zelená zóna – přijatelné riziko. 

Provedené výpočty umožňují výsledky rizika ve formě pravděpodobnosti a následků smrtelných 
zranění osob vyznačit v takovémto diagramu FN křivky. Pro posouzení rizik je v tomto diagramu 
zakreslený i rozsah oblasti „ALARP – As Low As Rationale Possible" „tak nízko jak je reálně 
možné“ (někdy nazývaný i „As Low As Reasonably Practicable“ „tak nízko jak je rozumně 
možné“). Rizika, které leží v oblasti ALARP, by měli být snižovány přídavnými opatřeními v 
případě, že to bude hospodárné. 

 

Dílčí závěr 
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Rychlý nárůst osobní dopravy i přepravy nebezpečných látek vyvolává nutnost hodnocení a řízení 
rizik. Průmyslové podniky vyrábí a expedují značné množství nebezpečných látek, které představují 
pro člověka určité riziko spojené především s toxicitou, hořlavostí a výbušností. V České republice i 
v celém světě dochází čím dál častěji k haváriím při přepravě nebezpečných látek, kdy tyto havárie 
mají závažné následky na obyvatelstvo, majetku nebo životním prostředí. 



Přeprava nebezpečných látek není v současné době systematicky řešena. Proto bylo cílem tohoto 
textu poukázat na možnosti hodnocení rizik silniční a železniční přepravy, včetně problematiky 
tunelů. Pro řešení těchto otázek byly doporučeny metodiky pro hodnocení rizik.  

V podmínkách ČR ale zůstává otázka dostupnosti požadovaných vstupních údajů – počtů 
přepravovaných silničních a železničních vozů s nebezpečnými látkami. Přesto je potřeba 
diskutovat tyto otázky v odborné veřejnosti a čerpat zkušenosti ze zahraničí. Příkladem toho může 
být například publikace [18], která doporučuje následující scénáře pro kvantitativní analýzu rizik na 
silnici nebo železnici (viz tabulka č. 17). 

Tabulka č. 5: Vybrané scénáře pro QRA model na silnici nebo železnici [7] 
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6.2 Cíle a priority výzkumu 
Z dlouhodobého hlediska je nutné zabývat se následujícími oblastmi činností: 

Bezpečnost systému přepravy materiálů a nebezpečných věcí 
Zdroje rizik – závažné havárie: přeprava nebezpečných věcí (ADR, RID), hrozby teroristických 
útoků na produktovody 
Indikátory nebezpečnosti uniklých látek: R-věty (H-výroky; GHS), S-věty (P-výroky; GHS), index 
toxické nebezpečnosti látky, zranitelnost prostředí 
Metody detekce: metodika stanovení závažnosti havárií (H&V index, aj.), 
Synergické jevy:  spolupůsobení kontaminace, výbuchu, požáru, spolupůsobení klimatických 
podmínek (smog, inverze) 
Mitigační opatření: zkvalitňování metod školení oprávněných osob se zásadami ADR a RID, i 
kontroly jejich dodržování. 
Adaptační opatření: vyvíjení systému výstavby a údržby havarijních nádrží na nejzranitelnějších 
úsecích dopravních cest, výzkum varovných systémů. 

 
Bezpečnost dopravní infrastruktury 
Zdroje rizik pro dopravní infrastrukturu: hromadné havárie, záplavy, povodně, větrné kalamity, 
sníh, námraza, sesuvy, teroristické útoky,  
Indikátory nebezpečnosti uniklých látek: lokalizace havárií a počet havarovaných dopravních 
prostředků, stanovení průtoků vody v hlásných profilech, měření klimatických podmínek, měření 
stability rizikových svahů, 
Metody detekce: ITS, hlásná a předpovědní povodňová služba, monitoring počasí a 
meteorologických prvků, monitoring zatížení půd cizorodými látkami, 
Synergické jevy:  spolupůsobení kontaminace, výbuchu, požáru, závažné havárie s únikem  
nebezpečných látek, kombinace přírodních kalamit s výbuchy, požáry, kontaminace rozsáhlých 
území, 
Mitigační opatření: zkvalitňování dopravní infrastruktury její obnovou, rozšiřováním a údržbou, 
budování protipovodňových opatření, výzkum varovných systémů, 
Adaptační opatření:výzkum uplatňování inteligentních dopravních systémů spojených se 
stanovením optimálních objízdných tras. 
 
Dalšími podpůrnými tématy mohou být: 
− Bezpečnost dopravního provozu 

(bezpečnost účastníků provozu, integrovaná telekomunikace a informatika) 
− Bezpečnost dopravy z pohledu chronických rizik  

(akustické, spalovací, nespalovací emise, vibrace, fragmentace, eliminační opatření) 
− Bezpečnost alternativních paliv (vodíkových technologií)  
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Vedle klimatických změn je energetická bezpečnost jedním z nejzávažnějších problémů světa. 
Zásoby fosilních paliv nejsou nevyčerpatelné. Vodík patří spolu s biopalivy a elektřinou k 
nejslibnějším palivům, která by v budoucnosti měla v oblasti dopravy nahradit ropu a snížit 
znečištění ovzduší a emisí oxidu uhlíku způsobených spalováním fosilních paliv.  

Vzhledem k tomu, že nejnovější výzkumy v EU a ve světě se soustřeďují především na využití 
vodíku v dopravě jako paliva, je bezpečnost a ochrana zdraví prioritně řešena v této oblasti. 
Mezinárodní standard ISO/TC 197 „Vodíkové technologie“ řeší standardizaci v oblasti systémů a 
zařízení pro výrobu, skladování, dopravu, měření a použití vodíku. Primárním cílem tohoto 
standardu jsou požadavky na bezpečnost vodíkových technologií a využití vodíku jako paliva. 
Standard ISO/TC 197 definuje rizika spojená zejména s výrobou, skladováním a transportem 
vodíku. Cílem standardu je přiblížit přijatelnost vodíkových technologii jako paliva budoucnosti a 
to jak k tvorbě regulativů, tak ke vzdělávání široké veřejnosti.  

Jedinečné vlastnosti vodíku, které ho činí vhodným jako nosiče energie nebo palivo, vyžadují 
vhodná technická a provozní opatření k zamezení vzniku mimořádných událostí. Kombinace 
vlastností vodíku a jeho chování vymezuje potencionální nebezpečí, kterým čelí obsluhy. Základní  
rizika  související s vodíkovými systémy lze kategorizovat takto: 

1. riziko hoření, vznícení, exploze 

2. riziko překročení tlaku 

3. riziko spojené s nízkou teplotou  

4. vodíková křehkost 

5. působení vodíku na lidský organizmus při přímém kontaktu nebo při expozici 

Tato rizika by měla být vzata v úvahu vždy při vyhodnocování rizik spojených s vodíkovými 
systémy. Identifikace a evaluace rizik je základním předpokladem zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci při výrobě, skladování, transportu a spotřebě vodíku. Znalost vlastností vodíku a 
bezpečnostních opatření je základním kriteriem pro bezpečnost vodíkových technologií a jeho 
využití pro komerční účely. 

Vzhledem k vlastnostem a chování vodíku jsou bezpečnostní opatření navržena zejména v oblasti 
technického řešení. Nejspolehlivějším řešením je omezit činnost operátorů na minimum a plně 
automatizovat provoz vodíkových systémů. Automatizovaný provoz  zahrnuje i dálkový monitoring 
kritických informací, dálkové ovládání, automatické omezování provozních podmínek (např. tlaku 
nebo rychlosti toku), zapnutí automatického zabezpečovacího zařízení při detekci vodíku (uzavření 
ventilu, uzavření nebo otevření ventilace apod.). 

Vodíkové systémy musí mít varovná a výstražná zařízení, která jsou nezbytná pro varování 
operátorů v případě jakékoliv abnormálních podmínek, špatné funkce nebo selhání. 

 

Vodík jako alternativa k fosilním zdrojům paliva je velmi perspektivní. Jeho komerčním využitím 
v dopravě nebude zatíženo životní prostředí. Jeho výroba, skladování a doprava vzhledem k jeho 
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vlastnostem si vyžadují specifické požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví, zejména v oblasti 
technické bezpečnosti tj. výběru materiálu a zabezpečovacích prvků. 

 

Prioritní cíle PS5 ze střednědobého hlediska:  

 rizika přepravy nebezpečných látek uvnitř a mimo průmyslové podniky (jako součástí 
technologických procesů) 

 environmentální rizika přepravy nebezpečných látek 
 bezpečnost tunelů (silničních, železničních) 
 bezpečnost alternativních paliv 

 

 

6.3 Členové pracovní skupiny 
Vedoucí pracovní skupiny:  

Doc. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i, vladimir.adamec@cdv.cz

 

Příjmení a jméno Společnost E-mail 

Božek František, Prof.Ing.CSc. Univerzita obrany  frantisek.bozek@unob.cz

Danihelka Pavel, Prof.RNDr.CSc. VŠB-TU Ostrava pavel.danihelka@vsb.cz

Frič Jindřich, Ing. Ph.D. CDV, v.v.i. Jindrich.fric@cdv.cz

Huzlík Jiří, RNDr. CDV, v.v.i. jiri.huzlik@cdv,cz

Kellner Josef, Doc.Ing.CSc. Univerzita obrany  josef.kellner@unob.cz

Ličbinský Roman, Mgr. CDV, v.v.i. roman.licbinsky@cdv.cz

Machalíková Jaroslava, Doc. RNDr. CSc. Univerzita Pardubice machalikova@upce.cz

Míka J. Otakar, Doc.Ing.CSc. VUT Brno otakar_mika@email.cz

Navrátil Josef, Ing., CSc. Univerzita obrany josef.navratil@unob.cz

Neubergová Kristýna, Doc.Ing.Ph.D.  ČVUT  neubergova@fd.cvut.cz

Sikorová Lucie, Ing. VŠB-TU Ostrava lucie.sikorova@seznam.cz

Soušek Radovan, Doc.Ing.Ph.D. Univerzita Pardubice radovan.sousek@upce.cz
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7. Návrh na směřování výzkumu platformy v oblasti „security“ 

7.1 Úvod 
Úvahy o bezpečnosti a z toho plynoucí praktická opatření a jednání jsou součástí lidské historie od 
raných počátků lidstva. Tyto úvahy vždy korespondovaly s dosaženou technologickou a materiální 
úrovní a s úrovní poznání. Úroveň bezpečnostní reflexe odpovídala svou úrovní společnosti jako 
celku. Základní funkcí státu jsou činnosti a opatření státu pro zachování a udržitelný rozvoj 
chráněných zájmů a území. Za chráněné zájmy či základní zájmy státu jsou považovány položky, 
které jsou státem prioritně ochraňovány a udržitelně rozvíjeny. Jedná se o životy, zdraví a bezpečí 
lidí, majetek, veřejné blaho, životní prostředí, technologie a infrastruktury. 

Pokud se zaměříme na oblast bezpečí, lze konstatovat, že se jedná o stav systému, při kterém je 
přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na chráněných zájmech. Pro jejich identifikaci, zaměření, 
rozpracování správným směrem a pro implementaci výsledků jejich řešení se musí provádět 
důkladná analýza rizik existujících v tomto systému, tj. systému, který zahrnuje prostor pro život 
člověka a společnost a zahrnuje prvky, které jsou spojené s lidmi, částmi životního prostředí, částmi 
planety Země, majetek, technologie, infrastruktury a vazby a toky mezi těmito prvky.  

Každá uvedená věcná oblast používá obecné a specifické pojmy. V některých případech dokonce 
některé pojmy používá jen v určitém významu, a proto je důležité na počátku každého systému 
nebo odvětví definovat tyto pojmy a vymezit jejich obsah, aby se usnadnila komunikace 
o vědeckých, technických, politických a dalších výstupech. Tato situace nastala rovněž v oblasti 
bezpečnosti, protože se výrazně rozšířil interval oborů, na něž se bezpečnost vztahuje z hlediska cíle 
vlád i občanů. Použitím jednoznačně definovaných pojmů je vhodné pro řízení bezpečnosti a jeho 
schopnosti poskytovat jednoznačnou interpretaci výsledků a možnost srovnávat výsledky navzájem.  

Bezpečnostní věda se zabývá ohrožením a riziky pro existenci systému a naplňování jeho funkcí. 
Bezpečnostní věda rozpracovává obecnou teorii bezpečnosti systému, analyticky vyhledává rizika a 
zpracovává koncepce odstraňující či snižující bezpečnostní rizika systému. Systémem může být 
lidská civilizace, stát atd. Bezpečnost systému není identická s bezpečností jednotlivých prvků, 
které ho tvoří. 

V mnoha oborech je význam slova bezpečnost propagován a vysvětlován z hlediska majoritního 
zaměření organizace, která o tomto fenoménu publikuje, či pořádá konference. Mnohdy tak jsou 
jiné přirozené segmenty bezpečnosti odsouvány na okraj, jako méně důležité. Přitom je zde 
přehlížen komplexní charakter bezpečnosti, kde nelze hovořit, že jedna část je důležitější než ta 
druhá, pouze s ohledem na to, jaká instituce a který manažer tuto oblast bezpečnostní vědy 
ekonomicky podporuje. To také odpovídá různým interpretacím bezpečnosti. Komplexnost 
bezpečnosti (angl. safety) vychází již z toho, že se jedná o soubor opatření k ochraně a rozvoji 
lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji chráněných zájmů. Na to navazuje také bezpečí (angl. 
security), což je stavem lidského systému, při kterém je přijatelná pravděpodobnost vzniku újmy na 
chráněných zájmech. 
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7.2 Oblasti výzkumu podporované Radou pro Program bezpečnostního výzkumu ČR 
Požadavkem pro bezpečnostní výzkum v ČR je identifikace, prevence, příprava a ochrana proti 
jednáním poškozujícím lidské bytosti, hmotné i nehmotné statky a infrastruktury a proti přirozeným 
nebo průmyslovým katastrofám. Cílem programu je dosažení takové znalostní, technické a 
technologické úrovně, která umožní orgánům státní správy plnící v rámci svěřené působnosti úkoly 
v oblasti vnitřní bezpečnosti a ochrany obyvatelstva České republiky návrh právních a 
organizačních opatření, nové metody a nástroje ke zvýšení bezpečnosti státu a jeho obyvatel; 
vyvinout moderní systém technických prostředků ke zvýšení účinnosti a efektivnosti procesů 
krizového řízení a ke zvýšení bezpečnosti kritických infrastruktur. Klíčové priority je bezpečnost 
občanů, bezpečnost kritických infrastruktur, krizový management, predikce a scénáře, situační 
připravenost (informovanost), identifikace lidí a prostředků, inovace, koordinace bezpečnostní 
výzkumné strategie a implementace mezi a členskými státy EU a relevantními institucemi 
a organizacemi V souladu s § 21, odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, 
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků v platném znění se připravuje vznik 
Rady pro Program bezpečnostního výzkumu České republiky v letech, která se v letech 2010 až 
2015 zaměří na níže uvedené konkrétní oblasti bezpečnostního výzkumu. Tímto směrem lze 
očekávat směřování bezpečnostního výzkumu i s ohledem na finanční podporu státu u těchto 
aktivit: 

Zvýšení bezpečnosti občanů s využitím nejnovějších technologií a poznatků v návaznosti na 
situaci v  národní a mezinárodní bezpečnosti v tematických oblastech: 

• boj proti terorismu,  

• organizované kriminalitě a dalším závažným formám kriminality ohrožující bezpečnost státu, 

• ochrana obyvatelstva, bezpečnost měst a obcí v případě živelných pohrom a provozních havárií, 
zejména zajištění funkčnosti objektů při  kritických stavech a zajištění základních funkcí obcí 
s rozšířenou působností prostřednictvím místní kritické infrastruktury,  

• ochrana proti kriminalitě, protispolečenskému chování a sociopatologickým jevům,  

• identifikace osob (biometrická identifikace) a věcí, postupů kriminalistické praxe a vyšetřování 
trestné činnosti,  

• využití fyzikálních, chemických a biologických prostředků v  kriminalistice, technologie pro 
identifikaci a ověření, většinou spojena s  forenzními a fyzickými přístupy,  

• boj s kybernetickou kriminalitou a rozvoje on-line vyšetřování, 

• snížení pravděpodobnosti šíření ručních zbraní a omezení podmínek pro šíření zbraní 
hromadného ničení a komponentů umožňujících jejich výrobu a vývoj,  

• detekce chemických, biologických a radiologických látek, jaderných materiálů a výbušnin,  

• socioekonomická a etická oblast bezpečnosti a doporučení pro jejich praktické využití,  

• detekce anomálií v dopravě a tocích cestujících a návazná opatření,  
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• environmentální bezpečnost, zejména aktualizované a nové postupy stanovení rizik 
environmentální bezpečnosti a systému indikátorů časového varování v případech narůstajících 
konfliktů, potenciálně ohrožujících bezpečnost,  

• vytvoření a zkvalitnění podmínek a podpory pro rozvoj metod, technologií a postupů pro 
podporu sdílení informací v oblasti bezpečnosti, zejména v oblasti identifikace osob aj.  

Zkvalitnění identifikace, prevence a ochrany proti hrozbám ohrožujícím bezpečnost 
kritických infrastruktur, včetně zmírnění jejích důsledků v tematických oblastech: 

• energetika – elektřina, plyn, tepelná energie, jaderná energie, ropa a ropné produkty,  

• těžba nerostných surovin,  

• vodní hospodářství - zásobování pitnou a užitkovou vodou, zabezpečení a správa objemu 
povrchových vod, podzemních zdrojů vody, systém odpadních vod,  

• potravinářství a zemědělství - produkce potravin, péče o potraviny, zemědělská výroba,  

• zdravotní péče – přednemocniční neodkladná péče, nemocniční péče, ochrana veřejného zdraví, 
výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotnických prostředků,  

• doprava - silniční, železniční, letecká, vnitrozemská vodní, 

•  komunikační a informační systémy - služby pevných telekomunikačních sítí, služby mobilních 
telekomunikačních sítí, radiová komunikace a navigace, satelitní komunikace, televizní a 
radiové vysílání, přístup k internetu a datovým službám, poštovní a kurýrní služby,  

• bankovní a finanční sektor - správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový 
trh,  

• nouzové služby – integrovaný záchranný systém (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, 
Armáda ČR, Báňská záchranná služba), radiační monitorování včetně doporučení ochranných 
opatření, varovná a hlásná služba, 

• veřejná správa - sociální ochrana a zaměstnanost, diplomacie, výkon justice a vězeňství, státní 
správa a samospráva,  

•  spojení mezi různými infrastrukturami, 

•  automatické identifikace podezřelého chování v kritických infrastrukturách, 

•  ochrana výzkumných organizací,  

• chemický, jaderný a báňský průmysl, specifické průmyslové záležitosti,  

• vytvoření scénářů predikujících vývoj bezpečnostní situace a možné alternativy postupů 
zajištění bezpečnosti občanů, jejich hodnocení a návrhy metodik, technologických kapacit 
s využitím infrastruktury aj. 
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Vytvoření a zkvalitnění technologií, technik, procesů, postupů a jejich aplikace do praxe 
směřující k efektivnímu krizovému managementu na národní i mezinárodní úrovni 
v tematických oblastech: 

• hodnocení rizik a postupů v krizových situacích, zejména integrovaných systémů 
a integrovaných informačních souborů dat pro predikci, prevenci a řešení krizových stavů, 

• eliminace a předcházení rizikového chování občanů a zvyšování osobní odpovědnosti za vlastní 
bezpečnost při krizových situacích, 

•  podpory rozhodování krizových manažerů, výměny zkušeností a informací z krizového řízení,  

• činnosti složek Integrovaného záchranného systému ČR a programů výcviku pro tuto činnost,  

• zlepšení komunikace a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému ČR s podniky, 
civilními organizacemi a občany, zlepšení informovanosti občanů v problematice bezpečnosti, 

• včasného varování občanů při živelných pohromách, provozních haváriích a teroristických 
útocích,  

• nástrojů a výstroje příslušníků Integrovaného záchranného systému ČR pro zvýšení účinnosti 
jejich činnosti, ochrany jejich života a zdraví, 

• zásahového tréninku, vzdělávacích a výcvikových koncepcí, metod, postupů a programů, 
zařízení a pomůcek pro přípravu a celoživotní vzdělávání příslušníků složek Integrovaného 
záchranného systému ČR a nástrojů pro hodnocení jejich účinnosti (evaluaci),  

• civilně vojenské spolupráce a civilního nouzového plánování, 

• aplikace nástrojů rizikového inženýrství pro řízení bezpečnosti aj. 

Dlouhodobým, základním a strategickým cílem bezpečnostního výzkumu je dosažení takové 
znalostní, technické a technologické úrovně, která umožní ČR získávat, osvojovat si, udržovat 
a rozvíjet specifické schopnosti potřebné pro zajištění obrany a bezpečnosti státu a jeho obyvatel 
jako nutné podmínky trvale udržitelného rozvoje společnosti. Konkretizace tohoto cíle zahrnuje 
zejména: 

• vypracování a aktualizace strategie reakce ČR na bezpečnostní situaci v Evropě 
charakterizované dynamickými změnami, zejména snížením hrozby vojenské agrese a růstem 
významu tzv. asymetrických hrozeb, jejichž negativní dopad na společnost neustále stoupá. 
Prioritou bude zaměření zejména na změny životního prostředí, demografického vývoje, 
ekonomického vývoje, surovinových a energetických zdrojů, společnosti a kultury, včetně 
vytváření rámce pro příslušný interdisciplinární vědní obor;  

• rozvoj metod predikce a návazné zpracování scénářů s preferencí možných alternativ budoucího 
bezpečnostního vývoje v ČR a reakcí na ně; 

• rozvoj klíčových schopností a technologií pro vojenské expediční operace; 
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• vypracování a aktualizace funkční strategie zajišťování vnitřní bezpečnosti země respektující 
vzájemné vazby mezi širokým spektrem politických, ekonomických a bezpečnostních nástrojů; 

• specifikaci priorit ČR k vytváření systému vnitřní bezpečnosti EU; 

• zvyšování bezpečnosti, posilování principů a zásad ochrany společnosti a kritických 
infrastruktur; snížení rizika útoků na objekty kritické infrastruktury a zvýšení jejich bezpečnosti 
se zaměřením zejména na oblast energetiky, vodního a odpadového hospodářství, zemědělství a 
potravinářství, zdravotnictví, dopravy, komunikačních a informačních systémů, bankovního a 
finančního sektoru, nouzových služeb a veřejné správy; 

• rozvíjet distribuované systémy automatického řízení pro zajištění bezpečnosti komunikace, 
koordinace a kooperace mezi subsystémy; 

• rozvíjet krizový management, s preferencí připravenosti, prevence, reakce a obnovy; včasného 
varování; civilně vojenské spolupráce a civilního nouzového plánování; komunikace 
s veřejností a moderních metod zásahového tréninku; informační aspekty monitorování a 
predikce; 

• rozvíjet a aplikovat technologie umožňující automatizované získávání znalostí z velkého 
množství dostupných dat a jejich další využívání pro potřeby rozhodování, řízení a diagnostiky 
v širokém spektru obrany a bezpečnosti státu; 

• zkvalitnit oblast správy dat o území s využitím nové generace geoinformačních systémů 
a účinně ji uplatnit ve prospěch bezpečnosti a obrany státu a jeho obyvatel; 

• zvýšení akceschopnosti policie ČR v boji proti terorismu a organizované kriminalitě; 

• zvýšení úrovně bezpečnosti měst a obcí v případě živelních pohrom, provozních havárií 
a v případě nežádoucích sociopatalogických jevů; 

• dosažení rovnováhy mezi zaváděním opatření na ochranu občanů a dodržováním listiny 
lidských práv a svobod; 

• rozvoj technologií, metod a postupů pro zvyšování úrovně situační připravenosti s preferencí 
znalostí a technologií pro podporu sdílení informací, mezinárodní spolupráce v oblasti datových 
zdrojů, zpravodajského sledování a bezpečné a spolehlivé komunikace mezi bezpečnostními 
složkami; 

• rozvoj technologií, metod a postupů pro zvýšení úrovně identifikace lidí a prostředků 
s preferencí moderních metod vzdělávání a výcviku; moderních metod utajení informací 
a biometrické identifikace; 

• rozvoj metod, postupů a aplikace nových technologií pro zvýšení úrovně kybernetické 
bezpečnosti v oblasti systémů souvisejících s bezpečností a obranou státu a jeho obyvatel; 

• rozvoj a optimalizace specifických metod, laboratorních technik, diagnostických testů a metodik 
pro zvýšení úrovně prostředků a služeb zabezpečujících ochranu osob, majetku a životního 
prostředí při krizových situacích, se zaměřením zejména na hodnocení radiační, chemické a 
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biologické situace při použití chemických, biologických a radioaktivních látek, jaderných 
materiálů a výbušin; detekci, charakterizaci a identifikaci; 

• zvyšování účinnosti plánovacích, organizačních, kontrolních, technických, technologických a 
dalších postupů spojených se stabilitou hospodářské a finanční soustavy státu; 

• zvyšování účinnosti opatření a postupů k optimalizaci stavu civilních zdrojů zajišťujících 
bezpečnost ČR zejména pak ve vztahu k novým potřebám a možnostem jejich saturace; 

• zvyšování účinnosti, sjednocení a optimalizace základních struktur bezpečnostního plánování; 

• zvyšování účinnosti opatření a postupů právní připravenosti pro zajištění bezpečnosti a obrany 
ČR. 

Od počátku 21. století je ČR konfrontována s novými bezpečnostními hrozbami, jejichž dosah bude 
dále zesilovat. Jsou to především environmentální hrozby (pitná voda, potravinové zdroje apod.), 
živelní pohromy a technologické havárie, sociálně-ekonomické hrozby (extrémní chudoba, růst 
nacionalismu, fundamentalismu), terorismus, organizovaný zločin, potenciální rozšiřování zbraní 
hromadného ničení (zejména v rozvojových zemích), regionální konflikty, hrozby informační 
bezpečnosti a zranitelnost finančních trhů. Tyto hrozby, jejich případná eliminace, ale především 
předcházení jim, vyvolává nezbytnost specifické, důsledně koordinované výzkumné podpory jako 
nedílné součásti Bezpečnostního systému ČR. 

Bezpečnostní systém ČR je chápán jako integrované propojení čtyř základních bezpečnostních 
subsystémů (vnitřní bezpečnost státu, civilní nouzové plánování, stabilita hospodářské a finanční 
soustavy státu, obrana a vnější bezpečnost státu). Za priority lze považovat: 

• v subsystému vnitřní bezpečnosti státu zaměření na problematiku nekontrolovatelné migrace 
osob, imigrační vlny, prudkého růstu kriminality, růstu organizované zločinnosti, terorismu 
(včetně kybernetického) vyhrocení politické, ekonomické nebo sociální situace ve státě, 
množících se útoků na ústavní zřízení, rasových, náboženských nebo občanských nepokojů; 

• v subsystému civilního nouzového plánování zaměření na plánování a řešení krizových situací 
spojených s ohrožením životů a zdraví obyvatelstva, na problematiku ničení životního prostředí, 
majetkových a kulturních hodnot v souvislosti s ohrožením vnější nebo vnitřní bezpečnosti státu 
a dále na problematiku přírodních pohrom a antropogenních mimořádných událostí, zvládání 
krizových situací a na dlouhodobé řešení negativních dopadů ekonomické a sociální 
globalizace;  

• v subsystému ochrany stability hospodářské a finanční soustavy státu zaměření na hrozbu 
rozsáhlých výpadků ve fungování hospodářství státu nebo jeho produkčních schopností, 
destabilizaci měny, nerespektování celních a devizových předpisů ve velkém rozsahu, hrozbu 
embarga na dovoz důležitých surovin; 

• v subsystému obrany a vnější bezpečnosti státu zaměření na problémy související s agresí nebo 
hrozbou agrese cizí moci, problémy související se vtažením nebo hrozbou vtažení ČR do 
lokálního či regionálního válečného konfliktu a důsledků účasti v mírových operacích 
mezinárodních organizací, nebo problémy, jež vyplývají z plnění smluvních závazků ve 
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prospěch spojenců, které jsou spojené s nasazením bezpečnostních a záchranných sborů, 
civilních humanitárních a rozvojových misí. 

 

7.3 Předpokládané směry bezpečnostního výzkumu plynoucího ze současných hrozeb 
Bezpečnostní výzkum je multidisciplinární směr, ve kterém se může uplatnit celá řada vědních 
disciplín. Mezi významné obory z hlediska publikační a patentové aktivity lze zařadit například: 
toxiny, klasické výbušniny, jaderná fyzika, elektronická a IT bezpečnost, kryptologie, CBRN 
bezpečnost (např. infekce) a další. 

S ohledem na charakter tohoto textu je zde zahrnut zejména segment bezpečnosti zabývající se 
hrozbami chráněným zájmům, což je míra výskytu útoku (tedy teroristického, extremistického, 
kriminálního, nebo vojenského) v daném místě a je určena schopností útočníka, zranitelností 
chráněných zájmů státu a úmyslem útočníka. Jako důsledek hrozby jsou čas od času v určitých 
místech jevy, které od určité velikosti působí ztráty, škody a újmy lidem a dalším chráněným 
zájmům, na nichž jsou lidé závislí a jejíchž označení závisí na velikosti ztrát, škod a újmy na 
chráněných zájmech nebo na způsobu zvládnutí této situace.  

V další textu bude tedy věnována pozornost možnostem a perspektivám toho segmentu bezpečnosti, 
který se zabývá „ochranou proti výskytu útoku“, tedy problematikou ochrany osob a majetku, která 
je z důvodu rozlišení v České republice odbornou veřejností nazývána také tzv. „security“ 
bezpečnosti. Toto označení v kontextu předchozího textu vyznívá sice nelogicky, ale jako 
rozlišovací název té části bezpečnosti, která se zabývá ochranou osob a majetku je akceptovatelný. 
Stejně tak jako je odbornou veřejností již po určitých diskusích akceptováno označení segmentu 
zabývajícího se technologickou bezpečností v průmyslu a je zjednodušeně nazývána pojmem 
„safety“ bezpečnost. 

Problematika ochrany osob a majetku je u odborné veřejnosti dnes vnímána zcela seriozně, patří 
mezi oblasti Společného minima pro potřeby vzdělávání odborníků v oblasti bezpečnosti 
schváleného usnesením bezpečnostní radou našeho státu ze dne 3. července 2007 č. 32, jako 
minimum pro studijní obory v oblasti „bezpečnosti“ a nelze se již domnívat, jako v minulosti, že se 
jedná jen o hlídací, či policejní práci. Úkolem policisty není příprava a výzkum zabezpečovací a 
detekční techniky a tyto úkoly doprovázející pokrok zabezpečují technické a výzkumné společnosti 
v souladu s požadavky na ochranu průmyslu. Systémy ochrany podniku, osob a majetku patří 
v současné době k velmi důležitým prvkům bezpečnosti struktury každé organizace.  

Míra ochrany osob a majetku je dána bezpečnostní politikou každé organizace reprezentovanou 
bezpečnostním managementem, který individuálně určuje úroveň a strategii klasické ochrany 
s mechanickými, elektrickými a elektronickými prvky a nástavbou s režimovou a fyzickou 
ochranou doplněnou o pojištění. K tomu patří kvalifikovaně identifikovat rizika zabezpečení 
podniku z hlediska procesních a strukturálních protiprávních rizik a vymezit nejdůležitějších 
ohrožení k určení míry jejich minimalizace. S tím souvisí také projekční a kapacitní bezpečnost 
podniku, ochrana utajovaných informací a v neposlední řadě zavádění nových bezpečnostních 
technologií včetně biometrické identifikace a verifikace. Na základě studia těchto poznatků a potřeb 
lze sestavovat nebo revidovat bezpečnostní dokumentaci podniků, tvořit vysoce účinné projekty 
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bezpečnosti podniku a tím podstatně zvýšit úroveň jeho bezpečnostní ochrany před protiprávními 
činy jako integrálního celku bezpečnosti podniku. 

Prostředkem dosažení optimální bezpečnosti je její řízení, které spočívá v plánování, organizování, 
přidělování pracovních úkolů a v kontrole využívání zdrojů organizace s cílem dosáhnout 
požadované úrovně bezpečnosti. Zvýšení bezpečnosti se dosáhne využíváním technických, 
právních, organizačních, vzdělávacích aj. ochranných opatření. Roli zde hraje také prevence, která 
je souborem opatření pro snížení pravděpodobnosti výskytu útoku a vzniku nouzové situace. 
Připravenost bezpečnostního managementu je podmíněna vypracováním příslušných scénářů 
odezvy; zajištění příslušných výkonných složek a jejich výcviku, pomůcek, osob, technických 
prostředků a financí pro realizaci příslušných scénářů odezvy; zajištění příslušného vzdělání a 
přípravy veřejné správy, občanů a dalších zúčastněných a jejich případného materiálně technického 
vybavení. Odezva výkonných složek se obvykle nazývá zásah a je pro potřeby zvládnutí situace 
rozdělena z pohledu sil a prostředků, jejich materiálního zabezpečení a dalších aspektů.  

K zajištění komplexní bezpečnosti je nutné zajistit v organizaci vzájemnou propojenost 
jednotlivých složek, které působí současně. Pokud není bezpečná jediná složka, nelze tento 
nedostatek efektivně nahradit a systém považovat za bezpečný. Pokud například není dostatečně 
prováděna personální politika a na ni navazující personální bezpečnost, může selhání lidského 
faktoru uvnitř organizace překonat nákladnou zabezpečovací techniku, nebo dokonale zvládnutou 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Mezi prvky komplexní bezpečnosti patří proto také 
personální bezpečnost. Ta tvoří systém opatření, jehož cílem je, aby se s bezpečnostně významnými 
skutečnostmi seznámila jen a pouze příslušná fyzická osoba, která je nezbytně potřebuje k výkonu 
své činnosti a splňuje předpoklady pro její výkon. Součástí personální bezpečnosti jsou opatření 
zajišťující ochranu této osoby. Další složku tvoří administrativní bezpečnost. Jedná se o systém 
opatření, jehož cílem je ochrana významných skutečností a dokumentace při jejich tvorbě, příjmu, 
evidenci, zpracovávání, přepravě, ukládání, vyřazování, skartaci a archivaci, případně jiné 
manipulaci. Na ni navazuje objektová bezpečnost, kterou tvoří systém opatření s cílem zabránit 
nepovolané osobě v přístupu do uzavřených prostor, kde se vyskytují technická, technologická, 
administrativní a další neveřejná zařízení, mající vliv na bezpečnost objektu, nebo zabránit 
poškození, znehodnocení, zničení či jinému ohrožení těchto zařízení. Technická bezpečnost tvoří 
systém opatření k zabezpečení ochrany bezpečnostně významných informací technickými 
prostředky. Ke kvalifikované a pojišťovacími společnostmi akceptované ochraně musí být použity 
certifikované technické prostředky. Ostatní technické prostředky lze použít pouze doplňkově za 
podmínky, že jejich užitím nedojde ke snížení úrovně ochrany. Bezpečnost informačních systémů 
tvoří systém opatření k zajištění bezpečnosti v informačních systémech. Pro zajištění dálkového 
přenosu, ukládání a archivaci dat z důvodu eliminace neoprávněných zásahů vhodné je vhodné 
použít kryptografickou ochranu. Komplexní ochrana je dotvářena kombinací klasické ochrany 
objektu v širším pojetí, což představují zdi, střechy, podlahy okna a dveře. V užším pojetí se jedná 
o mechanické zábranné prostředky, například bezpečnostní uzamykací systémy, mříže, 
bezpečnostní folie, bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla, trezory, bezpečnostní schránky. Dalším 
prvkem je technická ochrana, která v zabezpečovacím systému podporuje ochranu klasickou 
a maximálně zefektivňuje ochranu fyzickou. Technickou ochranu reprezentují elektronická zařízení 
a prostředky, prostřednictvím kterých lze chránit daný objekt. Jde zejména o elektrické 
zabezpečovací systémy, kamerové monitorovací systémy, elektrickou požární signalizaci, 
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prostředky ochrany dat a informací, pult centralizované ochrany, technické prostředky individuální 
ochrany atd.  

Technickou ochranu lze rozdělit na technické prostředky určené pro ochranu před úmyslným 
útokem pachatele. Jedná se především o klasické bezpečnostní technické prostředky jako 
mechanické zábranné prostředky, elektrické zabezpečovací systémy, kamerové systémy, zbraně 
apod. Dále na technické prostředky určené pro ochranu před živelními událostmi. Jedná se 
především o detekční zařízení, jehož smyslem je včasná signalizace vzniklého nebo hrozícího 
nebezpečí, patří sem především elektrická požární signalizace, ale i ochranné protipožární oděvy, 
hromosvody apod., Známe také technické prostředky určené pro ochranu před provozními 
haváriemi. Jde o různá detekční a monitorovací zařízení ke včasnému zjištění závad a provozních 
havárií, např. různé detektory úniků plynu atd. V neposlední řadě se jedná o technické prostředky 
určené pro ochranu před neúmyslným opomenutím. Jedná se především o různé druhy signalizace, 
na které musí obsluha zařízení reagovat v určitém časovém intervalu a určitým způsobem. Pokud 
tak neučiní, systém je samočinně vypnut, nebo se zapojí zabezpečovací zařízení apod. 

Technická ochrana osob a majetku člení ochranný systém na několik částí, u kterých je nutné 
zachovávat vzájemnou zpětnou vazbu a kontrolu. Technickou ochranu také rozdělujeme na 
obvodovou, plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. Obvodová ochrana (perimetrická) je 
vymezena obvodem objektu, který většinou tvoří jeho katastrální hranice. Prostředky obvodové 
ochrany signalizují narušení obvodu podniku. U systémů s dálkovou signalizací jde o telefonní 
nebo radiové vyhodnocení poplachu do místa obsluhy s technickým komfortem (záznam historie 
událostí, grafické zobrazení napadeného objektu) s návazností na zákrok zásahové skupiny. 
Plášťová ochrana je vymezena pláštěm objektu. Technické prostředky plášťové ochrany signalizují 
jeho narušení. Prostorovou ochranou se rozumí ochrana místností, chodeb a prostorů podniku. 
Technické prostředky signalizují nebo znesnadňují narušení chráněného prostoru. Předmětová 
ochrana zabraňuje napadení nebo manipulaci s chráněnými předměty, například trezory. Při 
nízkých rizicích se používají systémy s lokální signalizací, kde napadení signalizuje elektronické 
zařízení pomocí sirény nebo světelné signalizace v bezprostředním okolí objektu. Autonomní 
dálkové systémy mají signalizaci elektronického zařízení vyvedenu u dozorčího služby, která 
reaguje na poplachový signál například vysláním fyzické ochrany. 

Systém ochrany perimetru musí obsahovat analytickou a návrhovou část. Analytická část zahrnuje 
hodnotovou analýzu, bezpečnostní analýzu, analýzu areálu a analýzu perimetru. V analýze 
perimetru je potřebné postihnout tvar obvodu podniku, kdy se jedná většinou o obvod ve tvaru 
nepravidelného mnohoúhelníku. Vhodné je strany mnohoúhelníku minimalizovat, zejména krátké 
úseky, ideální jsou přímé části. Posuzuje se výšková a horizontální členitost, terén a druh půdy 
v okolí (pro případ využití zemních kabelů), přechody hranic inženýrských sítí (jsou považovány za 
kritické). Musí být zajištěn volný koridor po obou stranách hranice areálu a zajištěny přístupové 
cesty od centra ochrany k jakémukoliv místu perimetru. Analýza zahrnuje také charakteristiku 
vnitřních provozoven, jejich rozmístnění a charakteristiku a vedení sítí. Při rozmísťování detekčních 
prvků je nutno věnovat pozornost určení místa první detekce narušení objektu pachatelem. Tato 
místa mají být vybrána podle času nutného k dojezdu fyzické ochrany a času průniku pachatele. Je-
li k dispozici časová rezerva, je možné umístit detektory tak, aby reagovaly na průnik pachatele 
bezprostředně po překonání první mechanické zábrany. Vyloučí se tak vliv nahodilých podnětů, 
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které jsou hodnoceny jako falešné poplachy, jež nepříznivě působí na bdělost pracovníků fyzické 
ochrany.  

Velmi důležitá je oblast krizové komunikace. Jedná se zde o předem nebo operativně připravený 
dialog řídicích pracovníků s okolím, ve kterém se veřejnosti sdělují potřebné, předem dojednané 
informace, záměry a plány postupu při zvládání události. Jde o interakci mezi subjekty, kterými 
jsou orgány státní správy a samosprávy, právnické a podnikající fyzické osoby, záchranné 
a zásahové složky, veřejnost a média. Oblast krizové komunikace se vnímá z technického hlediska, 
jež se zaměřuje na záležitosti tvorby komunikačního prostředí a tvorbu i předávání informací 
veřejných.  

Proces krizové komunikace lze rozdělit do fází. V každé fázi je krizová komunikace samostatnou 
oblastí, ve které musí specializované pracoviště vytvářet informace a zajišťovat informační toky. Ve 
fázi prevence se bude především jednat o tvorbu informací o připravovaných opatřeních, o úkolech 
v nejbližším období, popř. způsob koordinace materiální nebo humanitární pomoci a prověřování 
jednotlivých komunikačních kanálů. Tedy převážně o zprávy informačního charakteru. Cílovou 
skupinou jsou občané a přenos se uskutečňuje prostřednictvím novinářů, reportérů a zpravodajů, 
kteří budou s informacemi pracovat. Do komunikační strategie v rámci této fáze může být zařazen 
průzkum veřejného mínění (anonymní anketa), prováděný za účelem zjištění reálného stavu vědomí 
obyvatelstva o hrozbách. Na základě průzkumu lze vypracovat informační leták vyjasňující sporné 
otázky. Výsledkem může být pořad v interním zpravodajském okruhu, nebo lokálním podnikovém 
rozhlase, televizi anebo jako součást reklamního tisku. Fáze záchrany využívá připraveného 
systému ke krizové komunikaci a přenáší informace směrem od bezpečnostního managementu. 
Jedná se o informace typu nařízení, doporučení a varování. Je to fáze přípravy a distribuce 
tísňových informací. Obsahem těchto zpráv budou informace o situaci, postup a metodika aktivit 
apod. Lze využívat také relace prostřednictvím amplionů tzv. elektronických sirén, které jsou díky 
své hustotě nejrozšířenější a zřetelně přenášejí i mluvené slovo. Ve fázi odstraňování následků se 
bude především jednat o informace postihující aktuální stav postiženého podniku, využitelné 
techniky a lidských a informačních zdrojů. V poslední fázi se pak jedná o informace týkající se 
možností využití zdrojů, prostředků a další techniky.  

Z hlediska komunikační strategie je průnik informace z jedné části státu do druhé pomocí mobilních 
telefonů dvakrát rychlejší než rozšíření informací prostřednictvím medií. Ne každý sleduje rozhlas a 
televizi, ale příchozí textové zprávy kontroluje většina vlastníků mobilních telefonů. Průnik 
informací běžnými medii, tzv. vertikálním směrem, je v současnosti překonán šířením informací 
prostřednictvím internetu a mobilních zpráv, tzv. směrem horizontálním (geometrická řada). 
Mobilní komunikace lze využít také k informovanosti občanů v rámci komunikační strategie.  

Do popředí se v dnešní době dostávají Prostředky pro pozorování, Technické prostředky proti 
aktivnímu a pasivnímu odposlechu, Systémy kontroly vstupu. Pouze kombinací všech prvků je 
možno vytvořit efektivní zabezpečení. 

Bližší specifikací shora uvedených oblastí a jejich rozvedením lze vytvořit základnu pro 
naznačení možnosti směřování dalšího rozvoje v oblasti vědy a techniky do budoucna 
v konkrétním segmentu bezpečnosti, tedy v oboru ochrany osob a majetku. 
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Na základě shora uvedené úvahy lze stanovit základní výčet oblastí rozvoje výzkumu a vědy 
z oblasti tzv. security bezpečnosti. Jedná se tedy zejména:  

A. Detekční systémy na CBRNE látky (chemické, biologické, radiační a jaderné a explosivní). 
Detekční kontrolou je myšlena kontrola s pomocí aplikace technických nebo jiných 
prostředků, které mají za úkol odhalit nebezpečné předměty, kterých je možno použít pro 
spáchání protiprávního činu. Vývoj nových detekčních systémů a vyššími reakčními časy 
a citlivostí. Současné detektory svými reakčními časy a vysokou cenou neodpovídají vždy 
potřebám. Jako příklad lze uvést logistické firmy, letiště a další organizace zabývajícími se 
dopravou osob, nebo předmětů. Pokud vezmeme v úvahu například letiště v České 
republice, tak průběžným detektorem na radiační záření je vybaveno pouze jedno letiště, 
nepřetržitě pracující detektory chemických, nebo biologických látek není instalován v ČR na 
žádném letišti. Reakční časy současných dostupných biologických detektorů neodpovídají 
kapacitním a provozním potřebám letiště a proto nejsou ornamentně nasazovány. K detekci 
infekčních onemocnění se využívá termokamery, které jsou však vyrobeny k jiným účelům, 
atd. 

B. Projekční a kapacitní hledisko při projekci nových objektů s ohledem na bezpečnost podniku 
(bezpečnostní vzdálenosti, labyrintové systémy vstupu do chráněných oblastí atd.). 
K ochraně osob, majetku a informací zvláštního významu lze využít i stavební a projekční 
úpravy objektu organizací, labyrintové uspořádaní chodeb, díky kterému lze včas 
zadokumentovat špatný úmysl návštěvníka a v systému chodeb jej zachytit, také únik 
pachatele ven je ztížen a zmožní jeho záchyt. Je nutné posilovat v době kapacitních špiček 
systémy ostrahy a dodržovat projekčně bezpečnostní vzdálenosti (zpracovat metodiky 
stanovení bezpečných vzdáleností), tak, aby příhodná exploze neohrozila více klíčových 
míst v objektu a nevyřadila celou organizaci. 

C. Zvyšování bezpečnosti ochrany utajovaných informací v souvislosti s vývojem vyšších 
stupňů certifikovaných bezpečnostních zařízení a technologií. V souladu se Zákonem 
č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů je nutné zdokonalovat systémy technické ochrany a zajistit tuto 
prostřednictvím certifikovaných zařízení. Vývoj nových certifikovaných zařízení k ochraně 
utajovaných informací z technologické základny v ČR. Souvisí také s vývojem 
identifikačních a verifikačních systémů, například biometrických. 

D. Vývoj a zavádění nových bezpečnostních technologií přístupových systémů, zejména celého 
spektra možností biometrické identifikace a verifikace. Biometrie zkoumá znaky získané 
geneticky (genotypické), znaky získané ve vývoji embrya (randotypické) a znaky chování 
získané učením (behaviorální). Rozvíjí se technologie zaměřené na Geometrii ruky, Krevní 
řečiště žil zápěstí a dlaně, geometrie tváře, behaviometriku, biometrii ucha (boltec a 
zvukový kanálek). Dále spektroskopii kůže, jejíž vrstvy mají odlišnou tloušťku a vlnová 
délka světla se láme a odráží v jiné vrstvě pokožky, vrásnění článků prstů a kloubů prstů, 
tvarů článku prstu a pěstí (35 parametrů), plantogramu vnitřní stavby chodidla (kombinace 
38 rozměrů), biometrických vlastností zubů a čelisti, pachů (30 chemických sloučenin 
vytváří profil osoby), podélného rýhování nehtů (k identifikaci je využito keratinu v 
prostoru mezi nehtem a nehtovým lůžkem). Dále například morfometrické vztahy v 
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geometrii ušního boltce, otisk a rozložení teploty na ušním boltci, DNA, porometrie 
(vzhledu a lokalizace kožních pórů) 

E. Technologie typování a profilování špatného úmyslu potencionálních nositelů hrozeb, resp. 
útoku na chráněný zájem. Jedná se o vývoj bezkontaktních zařízení umožňující senzory 
zjistit zlý úmysl osoby vůči svému okolí, tedy například případného teroristy nastupujícího 
do letadla. Systém například registruje neverbální projevy těla okem nepostižitelných, 
jakými jsou tělesná teplota, srdeční tep či rytmus dýchání a skenování kontrakce 
obličejových svalů v reálném čase, následuje rozbor tělesného pachu a pohyby těla a oči. 
Pokud zjistí, že jsou mimo normál, bezpečnostní služba může povolat dotyčného k 
pohovoru. 

F. Vývoj nových a zdokonalování stávající výzbroje a technických pomůcek využívaných 
pracovníky bezpečnostních služeb při realizaci příslušných scénářů odezvy na útok. Jako 
příklad lze uvést segment tzv. inteligentních oděvů, které učiní elektroniku „oblékatelnou“ 
(wearable), tzn., že jednotlivé funkční moduly budoucích elektronických systémů budou 
integrovány na různých místech do oděvu a přímo na těle se propojí do konkrétních 
komunikačních, počítačových a senzorových sítí. Lze tak rozeznat oprávněnou osobu 
k manipulaci se zařízením, průběžně sledovat zdravotní funkce záchranáře při manipulaci 
v nebezpečném prostředí atd. 

G. Vývoj a výzkum nových bezpečnostních technologií ke zvýšení objektové bezpečnosti, tedy 
technických systémů zabraňujících nepovolané osobě v přístupu do uzavřených prostor, kde 
se vyskytují technická, technologická, administrativní a další neveřejná zařízení. Zvyšování 
odolnosti mechanických zábranných prostředků, elektrické zabezpečovací systémy 
(seizmické systémy, mikrovlnná a IR čidla), kamerové systémy a současné snižování 
možnosti jejich dostupnosti. Lze zde například uvést nové prostředky pro pozorování pro 
přímé vnější sledování, nebo sledování perimetrické (ve viditelné oblasti) s využitím 
dalekohledů. Za ztížené viditelnosti je využito noktovizorů zesilujících zbytkové osvětlení, 
infravizorů milivize a termovizí zobrazujících tepelné záření emitované objekty pozorované 
scény. Jednou z nejdůležitějších směrů výzkumu je zdokonalování systémů průmyslové 
televize (CCTV). Při narušení střeženého prostoru lze nastavit snímání z kamery v místě 
poplachového hlášení a sledovat činnost pachatele včetně akustického přenosu. V případě, 
že je kamera vybavena funkcí ZOOM, lze této funkce využít pro individuální identifikaci 
narušitele (obličej, státní poznávací značka atd.) K ochraně objektů patří také zabránění 
úniku informací o bezpečnostním systému organizace pomocí skrytých mikrofonů (směrové, 
linkové, radiové), snímáním vibrací (laser, mikrovlnné záření), nasazením záznamového 
zařízení a optické techniky (dalekohledy, kamery), odposlechem linkových a radiových 
prostředků atd. Pro aktivní ochranu prostoru se využívá generátor šumu s akustickými 
měniči. Je nutné zdokonalovat techniku využívající šumu, který obsahuje všechny frekvence 
hovorového spektra. Tuto směs frekvencí je pak třeba aktivovat v chráněné místnosti a jejím 
obvodovém zdivu. Ke kontrole proti odposlechu je možné využít paměťový analyzátor, 
který dokáže při využití výsledků komplexní prohlídky s velikou účinností zaregistrovat 
nový zdroj elektromagnetické energie, mikrofon v pulsním i digitálním režimu. Při kontrole 
vstupů a výstupů v rámci režimové ochrany je nutné zabezpečený objekt chránit před 
neoprávněným vniknutím. Vedle fyzické ostrahy se využívá technická kontrola vstupu, kde 
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osoba nese prvek, který jí umožňuje vstup (biometrie, karta na principu kódů, čipu, 
magnetická karta), nebo znalost kódu vstupu. Díky zabudovanému mikroprocesoru mají 
karty schopnost uložení dat (digitální podpis, biometrické znaky, fotografie apod.). 
Přístupové karty lze využít také pro zaznamenání pohybu v budově. Pomocí karty je 
stanovena rovněž hierarchie přístupu osob do jednotlivých místností objektu. Výše uvedené 
lze kombinovat s identifikátorem parametru obličeje, pracujícího na základě 3D snímání 
obličeje. Zařízení promítne infračervenou síť na hlavu identifikované osoby, kamera sejme 
zakřivení a přenese je do počítače, ten vytvoří model hlavy, podle něhož lze osobu 
identifikovat. Kamera přístroje může v budoucnu snímat veřejné místo a porovnávat tváře 
chodců s databází osob hledaných (ochrana osobních dat!).  

H. Vývoj a výzkum technických prostředků určených pro ochranu před živelními událostmi. 
Jedná se o zařízení včasné signalizace vzniklého nebo hrozícího nebezpečí, patří sem 
především nové prvky elektrické signalizace, ale i prvky signalizující živelné pohromy. 

I. Vývoj a výzkum monitorovacích technických prostředků určených ke včasnému zjištění 
narušení obvyklého stavu, závad a provozních havárií, např. různé detektory pohybu, úniků 
plynu atd. V neposlední řadě se jedná o technické prostředky určené pro ochranu před 
neúmyslným opomenutím. 

J. Detekce nelegální manipulace a pohybu v chráněném pásmu prostřednictvím radarových 
systémů. Jako jeden z mnoha příkladu lze uvést infračervený senzorový systém, který je 
souborem prvků optické soustavy a elektronického hardwaru, jež je konstrukčně sloučen s 
infračerveným detektorem. Optická soustava odráží a zaměřuje kontrastní vyzařování 
objektu na pozadí (Země) na citlivou plošku detektoru. Výsledkem jsou elektrické signály, 
generované každým pixelem citlivé plochy. K transformaci analogových napěťových 
signálů na obraz zabezpečují speciální signálové procesory, které bývají nedílnou součástí 
obrazového počítače. Ten vyhodnocuje, jaký charakteristický signál detektor přijal. 
Používány jsou dva druhy senzorových systémů – stabilní a snímací. Stabilní jsou zaměřeny 
do stále stejného místa a vyhodnocují změny infračerveného vyzařování v čase. Jejich 
výhodou je, že dokáží vyhodnotit i ty nejmenší a ty nejrychlejší změny v zorném poli. Zato 
však s ohledem na postižení požadované plochy vyžadují relativně velkoplošné soustavy 
detektorů. Lze využít k ochraně perimetru bez použití mechanických zábranných systémů.  

K. Identifikace a diagnostika možných mimořádných událostí v bezpečnosti. Nové systémy 
modelování metod a postupů pro vypořádání s riziky a případové studie sloužící k 
demonstraci následků. Například modelování evakuace, modelování toxikologických mraků 
a možnosti jejich záchytu. Modelování nebezpečného okruhu u explozivních látek. Jako 
další příklad lze také uvést vývoj kalendářů teroristů a extrémistů, jejich významných dnů a 
typických rozpoznávacích označení a jejich zařazení do bezpečnostních systémů 
k identifikaci těchto osob v chráněných prostorech, popřípadě k zamezení nevhodného 
chování bezpečnostních pracovníků k těmto osobám z důvodu neznalosti např. 
náboženských svátků skupin občanů v rámci platných zákonů. 
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Ochrana kritické infrastruktury 

Zvláštní důraz v oblasti „Security“ by měl být věnován otázkám ochrany kritické infrastruktury. 
Proto je v dalším textu toto směrování výzkumu podrobněji popsáno.  

V České republice se nejčastěji uvádí následující definice kritické infrastruktury: 

kritickou infrastrukturou se rozumí výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost by měla vážné 
dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších základních funkcí státu 
při krizových situacích. 

Pojem kritická infrastruktura je definován v několika směrnicích Evropské unie. Ve Směrnici Rady 
o určování a označování evropské kritické infrastruktury a o posouzení potřeby zvýšit její ochranu 
se rozumí: 

a) „kritickou infrastrukturou“ takový majetek nebo jeho části, které jsou nezbytné pro udržení 
kritických úkolů společnosti, včetně dodavatelského řetězce, zdravotnictví, bezpečnosti, 
hospodářského či sociálního blahobytu občanů; 

b) „evropskou kritickou infrastrukturou“ kritická infrastruktura, jejíž narušení nebo zničení by mělo 
vážný dopad na dva či více členských států nebo na jeden členský stát, jeli kritická infrastruktura 
umístěna v jiném členském státě. To se vztahuje i na účinky způsobené závislostmi napříč 
odvětvími na jiných typech infrastruktury. 

Ve sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu Ochrana kritické infrastruktury při boji proti 
terorismu (KOM (2004) 702) uvádí na otázku „Co je kritická infrastruktura“ následující: 

Kritické infrastruktury se skládají z hmotných zařízení a zařízení informační technologie, sítí, 
služeb a majetku, jejichž narušení nebo zničení by mělo vážný dopad na zdraví, bezpečnost, 
zabezpečení nebo hospodářský blahobyt občanů nebo efektivní fungování vlád v členských státech. 
Kritické infrastruktury se vyskytují v mnoha různých odvětvích hospodářství, včetně bankovnictví a 
finančnictví, dopravy a distribuce, energetiky, podniků veřejných služeb, zdravotnictví, dodávek 
potravin, komunikací a klíčových vládních služeb. Některé důležité prvky v těchto odvětvích nejsou 
„infrastruktura“ v pravém slova smyslu, nýbrž sítě nebo dodavatelské řetězce, které podporují 
dodávky důležitých výrobků nebo služeb. Například dodávky potravin nebo vody do našich 
hlavních městských oblastí závisí na některých klíčových zařízeních, ale také na komplexní síti 
producentů, zpracovatelů, výrobců, distributorů a maloobchodníků. 

Mezi kritické infrastruktury patří: 

- Energetická zařízení a sítě (např. elektrická energie, produkce ropy a plynu, skladová zařízení a 
rafinérie, přenosové a distribuční systémy) 

- Komunikační a informační technologie (např. telekomunikace, vysílací systémy, software, 
hardware a sítě včetně Internetu) 

- Finančnictví (např. bankovnictví, cenné papíry a investice) 

- Zdravotnictví (např. nemocnice, zdravotnická zařízení a krevní banky, laboratoře a léčiva, pátrací 
a záchranné služby, pohotovostní služby) 
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- Potravinářství (např. bezpečnost, výrobní prostředky, velkoobchodní distribuce a potravinářský 
průmysl) 

- Vodní hospodářství (např. přehrady, skladování, úprava a sítě) 

- Doprava (např. letiště, přístavy, intermodální zařízení, železniční sítě a sítě veřejné hromadné 
dopravy, dopravní řídicí systémy) 

- Výroba, skladování a přeprava nebezpečných výrobků (např. chemických, biologických, 
radiologických a jaderných materiálů) 

- Vláda (např. kritické služby, zařízení, informační sítě, majetek a klíčová státní místa a památky) 

Je zapotřebí zkoumat kritéria pro určení faktorů, které způsobují, že určitá infrastruktura nebo prvek 
infrastruktury jsou kritické. Tato kritéria výběru by měla být rovněž založena na odvětvových a 
kolektivních odborných poznatcích. Pro určení potenciální kritické infrastruktury lze navrhnout tři 
faktory: 

- Rozsah – ztráta prvku kritické infrastruktury se hodnotí podle velikosti zeměpisné oblasti, která by 
mohla být jeho ztrátou nebo nedostupností postižena – mezinárodní, vnitrostátní, 
oblastní/teritoriální nebo místní. 

- Závažnost – stupeň dopadu nebo ztráty může být hodnocen jako žádný, minimální, mírný nebo 
velký. Mezi kritéria, která lze pro hodnocení velikosti použít, patří: 

a) veřejný dopad (počet dotčených obyvatel, ztráty na životech, onemocnění, vážné zranění, 
evakuace), 

b) hospodářský dopad (vliv na HDP, závažnost hospodářské ztráty a/nebo zhoršení kvality 
výrobků nebo služeb), 

c) životní prostředí (dopad na veřejnost a okolní oblast), 

d) vzájemná závislost (mezi jinými prvky kritické infrastruktury), 

e) politický dopad (důvěra ve schopnost vlády). 

- Vliv času – toto kritérium zjišťuje, kdy by mohla mít ztráta prvku vážný dopad (tj. okamžitě, za 24 
– 48 hodin, za týden, jindy). 

V mnoha případech však mohou být jinak zanedbatelné události vystupňovány psychologickými 
účinky.  

V Zelené knize o evropském programu na ochranu kritické infrastruktury se uvádí: 

Kritická infrastruktura může být poškozena, zničena nebo narušena úmyslnými teroristickými činy, 
přírodními pohromami, nedbalostí, nehodami nebo počítačovým hackerstvím, trestnou činností a 
chováním se zlým úmyslem. 
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V souladu se zaměření platformy na bezpečnost průmyslu lze charakterizovat 3 základní typy 
zranitelnosti průmyslových podniků, především chemického průmyslu:  

- zneužití chemických látek v podniku pro přímé ohrožení osob nebo životního prostředí 
(vyvolání závažné havárie), 

- odcizení nebezpečných látek a jejich použití na jiném místě, 

- přerušení výroby s cílem nedostatku výrobků na trhu. 

Dále je potřeba věnovat se rovněž otázkám vzájemných vazeb mezi jednotlivými prvky kritické 
infrastruktury, konkrétně mezi chemickým průmyslem a přepravou. Vzájemné závislosti vyplývají 
z možných scénářů: 

- v případě narušení přepravy je ohroženo zásobování chemického průmyslu a distribuce 
výrobků, 

- v případě narušení chemického průmyslu (především petrochemického průmyslu) jsou 
ohroženy dodávky pohonných hmot a tím možnost přerušení dopravy. 

7.4 Závěr k oblasti security 
Jednou ze základních úloh státu je garance bezpečnosti občanů a vytváření podmínek k výraznému 
omezení bezpečnostních hrozeb. Vzrůstá i význam ekonomického rozvoje státu, jeho sociální 
stability, zajišťování rozvoje demokracie a ochrany lidských práv. 

Úroveň bezpečnosti ČR a jejich občanů závisí tedy na schopnosti státu dosahovat takové 
poznatkové technické a technologické úrovně, která umožní získat, osvojovat si a rozvíjet k tomu 
potřebné specifické schopnosti. Bude rovněž záviset na schopnosti ČR rozvíjet své priority v rámci 
bezpečnostních struktur demokratických států a adekvátním způsobem reagovat na stále se 
zvyšující konkurenční tlaky v globalizujícím se světě. Bezpečnostní výzvy, kterým budeme čelit, 
budou stále složitější a naše schopnost se s nimi vyrovnat bude podstatně ovlivněna promyšleností 
našich přístupů ve využívání možností a příležitostí, které bude nabízet bezpečnostní a obranný 
výzkum a vývoj ČR. 

Bezpečnostní a obranný výzkum v ČR musí proto přinášet nové poznatky, výrobky, technologie a 
služby, které budou zvyšovat připravenost státu na prevenci a reakci proti hrozbám a na likvidaci 
jejich důsledků. Musí být vnímán jako systémové integrované řešení specifické výzkumné podpory 
a nedílná součást bezpečnostního systému státu a jeho bezpečnostní politiky. Prioritou zaměření 
Vědy a výzkumu bude minimalizace bezpečnostních hrozeb a jejich následků vyplývajících 
zejména z možných změn v oblasti životního prostředí, demografického vývoje, ekonomického 
vývoje, surovinových a energetických zdrojů, vědy a technologického vývoje, kybernetické 
bezpečnosti, terorismu a organizovaného zločinu. 

Uživatelem výsledků Vědy a výzkumu v oblasti bezpečnosti a obrany budou instituce státní správy 
a samosprávy, prvky Bezpečnostního systému ČR, bezpečnostní složky a podnikatelské subjekty 
působící v oblasti zajišťování bezpečnosti a obrany, odborná veřejnost a z pohledu sebeochrany i 
obyvatelstvo ČR. Měřítkem úspěšnosti programů a projektů bezpečnostního a obranného výzkumu 
musí být i uplatnění jejich výsledků na trhu výrobků, technologií, služeb a znalostí. 
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8. Závěr 
 

Strategická výzkumná agenda naplňuje základní činnosti České technologické platformy 
bezpečnosti průmyslu ke splnění cílů v rámci projektu „Podpora rozvoje bezpečnosti průmyslu v 
ČR“ č. 5. 1. SPTP01/002, z programu OPPI, Spolupráce – Technologické platformy. Členství VŠB 
– TUO v Evropské technologické platformě bezpečnosti průmyslu, vedlo k následné iniciaci a 
založení CZ-TPIS, což přispělo k začlenění této technologické platformy do příslušných evropských 
a národních struktur. Přínosem je lepší kontakt s VaV v oblastech přispívající k větší bezpečnosti v 
průmyslu na území ČR, ale také účast české VaV na implementaci vlastních výsledků u nás i 
v zahraničí.   

V rámci vzniklých kontaktů a předávání si informací nejen na společných setkáních mezi 
zaměstnanci akademické sféry, průmyslových podniků, výzkumných pracovišť a zaměstnanců 
státní sféry, došlo k společnému identifikování národních zájmů v oblasti bezpečnosti průmyslu ČR 
a potvrzení přínosu celého projektu.  Naplňuje se tedy vize k vytváření mostu mezi vědou, výzkumem 
a průmyslem. Výstupem (SVA) tohoto vzájemného propojení je jistým předpokladem k účelnému využívání 
finančních prostředků nezbytných na VaV pro větší bezpečnost v průmyslu. 
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