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ÚVODNÍ SLOVO EDITORA 

Publikace „Řízení rizik procesů, zařízení a složitých technických děl zacílené na bezpečnost“ 

je věnována rizikům a jejich řízení ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje tři části. V úvodní části 

jsou souhrnně zpřehledněny nástroje řešení a uvedeny charakteristiky inženýrství zacíleného na 

bezpečnost. Další část obsahuje čtrnáct sdělení, která  obsahují zkoumání v dílčích oborech 

aplikace a  výsledky řešení dílčích problémů, které jsou spojené s riziky a jejich řízením ve 

prospěch bezpečnosti; konkrétně z oblastí:  

- materiálů a jejich zpracování, 

- vývoje nových zařízení pro jaderné technologie, 

- kyber-fyzických systémů, 

- stavebnictví.  

V poslední části, která obsahuje šest prací, jsou uvedeny konkrétní výsledky komplexních vý-

zkumů řízení rizik ve prospěch bezpečnosti ze tří oblastí:  

- jaderné elektrárny, 

- vybrané objekty kritické dopravní infrastruktury, 

- železobetonové konstrukce.  

Sdělení obsahují výsledky: teoretických studií; zpracování rozsáhlých datových souborů; expe-

rimentálních prací; a shrnují zkušenosti z praxe. Několik prací ukazuje aplikaci nástroje: 

- Fish-bone diagram pro zobrazení zdrojů rizik roztříděných do kategorií, 

- What, If pro zobrazení očekávaných dopadů rizika na aktiva,  

- kontrolní seznam pro experimenty a provozy s cílem zajistit kvalitní výsledky a provoz, 

- plán řízení rizik  s cílem zajistit kvalitní průběh experimentu či provozu technických zaří-

zení a technických děl.   

Údaje i výsledky uvedené ve studiích i sděleních ukazují řadu problémů, které je třeba řešit 

s cílem zajistit bezpečnost zařízení, kompletních (celých) technických celků i experimentů. 

Ukazují, že významně je bezpečnost sledovaných entit ovlivněna nejen vnitřními podmínkami, 

ale také vnějšími podmínkami, dynamickým vývojem světa a s tím spojeným nedostatečným 

lidským poznáním a schopnostmi. Lidský faktor se projevuje jako základní činitel při řízení 

rizik ve prospěch bezpečnosti na všech úrovních řízení a provádění činností; a to ve smyslu 

pozitivními i negativním. Proto u řízení rizik ve prospěch bezpečnosti  veřejných aktiv,  zaří-

zení,  procesů i složitých technických děl je důležité systémové pojetí světa, který má povahu 

socio-kyber-fyzickou a zvážení proměnnosti limitů a podmínek v prostoru a čase.  

Sdělení v druhé a třetí části publikace jsou uspořádána alfabeticky dle příjmení prvního autora 

s přihlédnutím k počtu autorů. Řada sdělení obsahuje výsledky národních projektů České i Slo-

venské republiky. Všechna sdělení byla editována  a recenzována s cílem zajistit vysokou od-

bornost  a dodržení požadavků platné legislativy; všechny připomínky recenzentů byly do ko-

nečné verze zapracovány.  

Velký dík patří recenzentům publikace panu Doc. Ing. Bronislavu Lackovi, CSc., panu Doc. 

Ing. Petru Šrytrovi, CSc.  a panu RNDr. Janu Procházkovi, Ph.D., kteří uvedli konkrétní při-

pomínky k článkům z publikace a u článků, které vyžadovaly větší úpravy, uvedli konkrétní 

připomínky a doporučení. Vybraná sdělení byla navíc prezentována na stejnojmenném semináři 

ČVUT v Praze, Fakulta strojní v budově Praha 6, Technická 4, dne 10. listopadu 2022.  

Poděkování editora patří ČVUT za udělení grantu SVK 22/22/F2 a vedení ČVUT, fakulty 

strojní; speciálně odborům energetiky a technologií,  za vytvoření podmínek pro vydání publi-

kace. Osobní poděkování vyslovuje editor panu doc. Ing. Václavu Dostálovi, Ph.D. za jeho 

podporu.   
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SUMMARY 

The publication "Risk Management of Processes, Equipment and Complex Technical Facil-

ities Aimed at Safety" is devoted to risks and their management in favour of safety. It contains 

three parts. The introductory part presents the overview and characteristics of safety-oriented 

engineering. The next part contains fourteen communications containing the results of solving 

sub-problems that are associated with risks and managing them in favour of safety; specifically, 

in the area of:  

- materials and their processing,  

- the development of new fittings for nuclear technology,  

- cyber-physical systems,  

- building industry.  

The last part, which contains six studies, presents the real results of comprehensive research on 

risk management in favour of safety from three areas:  

- nuclear power plants,  

- selected objects of critical transport infrastructure,  

- reinforced concrete structures.  

The communications shall include the results of:  

- theoretical studies, 

- processing of large data sets, 

- experimental work, 

- summarize practical experience.  

Several works show the application of the tool:  

- Fish-bone diagram for displaying risk sources categorized, 

- What, If to display the expected impacts of risk on assets,  

- checklist for experiments and operations of fittings to ensure high quality results and oper-

ations, 

- risk management plan to ensure the quality of the experiment or operation of technical in-

stallations and technical facilities.  

Each paper has English abstract. 

The data and results presented in the studies and communications show a number of problems 

that need to be addressed in order to ensure the safety of equipment, entire technical units and 

experiments. They show that significantly the safety of the monitored entities is influenced not 

only by internal conditions, but also by external conditions, dynamic development of the world 

and the associated lack of human knowledge and abilities. The human factor manifests itself as 

an essential factor in managing risks for the benefit of safety at all levels of management and 

implementation of activities; in both positive and negative senses. Therefore, when managing 

the risks in favour of the safety of public assets, devices, processes and complex technical fa-

cilities, it is important to have a systemic conception of the world that has a socio-cyber-phys-

ical nature and to consider the variability of limits and conditions in space and time.  

The articles  in the second and third parts of the publication are arranged alphabetically accord-

ing to the surname of the first author, considering the number of authors. A number of commu-

nications contain the results of national projects of the Czech and Slovak Republics. All com-

munications have been edited and reviewed in order to ensure a high level of expertise in com-

plying with the requirements of applicable legislation; all comments of reviewers have been 

incorporated into the final version. 
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CHARAKTERISTIKY INŽENÝRSTVÍ ZACÍLENÉHO NA BEZPEČNOST 

 

CHARACTERISTICS OF THE ENGINEERING TARGETED ON SAFETY 

 
Dana Procházková  

 ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Technická 4, 166 00 Praha 6, danuse.prochazkova@fs.cvut.cz 

 

Abstrakt: Článek shrnuje poznatky a principy inženýrských disciplín zacílených na bezpeč-

nost. Zaměřuje se na kritické objekty, které jsou důležité pro bezpečí a udržitelný rozvoj lid-

ské společnosti a plní základní funkce státu. Shrnuje  zásady pro řízení rizik ve prospěch bez-

pečnosti a uvádí generický model pro řízení bezpečnosti kritických objektů. 

Klíčová slova: Inženýrství; kritické objekty; riziko; bezpečnost; generický model. 

 

Abstract: The article summarizes the findings and principles of engineering disciplines focused 

on safety. It focuses on critical objects that are important for the security and sustainable devel-

opment of human society and fulfil basic functions of the State.. It summarizes the principles 

for risk management in favour of safety and presents a generic model for managing the safety 

of critical objects. 

Key words: Engineering; critical objects; risk; safety; generic model. 

 

1. ÚVOD 

Inženýrství zahrnuje mnoho specializací, které se věnují problémům spojeným s vývojem a uží-

váním určitého druhu výrobku nebo objektu, s využíváním určité technologie pro zajištění zá-

kladních služeb podporujících bezpečnost lidské společnosti. Je to široká disciplína, která řeší 

problémy od jejich pochopení, přes návrh řešení až po realizaci v daných podmínkách. Inže-

nýrské disciplíny jsou hnací silou lidského vývoje, protože se zabývají i problémy, které je 

obtížné přesně řešit. K dosažení cíle používají kreativitu lidských jedinců a přístupy označo-

vané jako dobrá praxe. Inženýrství zacílené na bezpečnost představuje soubor znalostí a doved-

ností, které řeší určitý problém, tj. uspokojují požadavky, kterými jsou užitečnost, disponibilita 

a bezpečnost, a to na základě principů systémových disciplín. Předmětné inženýrství je cíleně 

orientovaný proces, který je založen na propojení řady disciplín a zacílen na tvorbu a provoz 

bezpečných objektů, které plní určité lidské potřeby, které velmi dobře definoval Maslow [1].  

Práce shrnuje poznatky o bezpečnosti a o inženýrství, které je zacíleno na bezpečnost v inte-

grálním smyslu. Předmětná bezpečnost má rozměry politické, environmentální, ekonomické, 

technické, potravinové, zdravotní, osobnostní a komunitní. To znamená, že integrální bezpeč-

nost zahrnuje především bezpečnost technickou, požární, jadernou, environmentální apod. 

V České republice se pouze sledují uvedené dílčí bezpečnosti, a proto chybí jednotná termino-

logie pro integrální bezpečnost. Z tohoto důvodu jsou dále uvedeny specifické pojmy, které 

používají disciplíny pracující s riziky ve prospěch celkové (integrální) bezpečnosti. V dalších 

odstavcích jsou pro potřeby inženýrské praxe uvedeny základní používané nástroje a postupy 

disciplín, které pracují s riziky ve prospěch bezpečnosti. Nakonec je uveden generický model 

pro řízení bezpečnosti, který ukazuje hierarchické uspořádání plnění opatření pro řízení rizik 

ve prospěch bezpečnosti. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Specializace&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Technologie
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2. SOUHRN POZNATKŮ O RIZIKU A BEZPEČNOSTI  

Bezpečnost v pojetí „integrální bezpečnost (Integral Safety)“,  zavedeném OSN v r. 1994 [2],   

je vlastnost objektu, která zajišťuje bezpečí objektu a jeho chráněných aktiv. Deklarace OSN 

„Rozvojové cíle tisíciletí – Millenium Development Goals“, přijatá v roce 2000, připojila ještě 

cíl „udržitelný rozvoj“. Další dokument OSN zacíleny na bezpečnost, a to koncept „Resilient 

Nations“, prosazovaný od r. 2012, vychází  z předpokladu, že výskyt jevů škodlivých pro lid-

skou společnost, zranitelnost lidí a dalších veřejných aktiv a velikost jejich dopadů na aktiva se 

nebude v čase snižovat, ale spíše zvyšovat, a proto pro zajištění bezpečí a rozvoje lidské spo-

lečnosti je důležitá funkcionalita vysoce spolehlivé veřejné správy a bezpečná kritická in-

frastruktura, do které patří nejen infrastruktury sledované v dnešní legislativě České republiky 

[3], ale i zelené infrastruktury, které  vytváří příroda,  infrastruktura výchovy a vzdělávání lidí, 

infrastruktura výzkumu a rozvoje i sociální infrastruktura lidské společnosti. Infrastruktury jsou 

soubory propojených objektů a jejich funkcí, které zajišťují životní potřeby lidí [3].  

Na základě výše citovaných dokumentů OSN, je základním úkolem státu zajistit bezpečnost 

lidí a celé lidské společnosti, a proto hlavním cílem programů veřejné správy zaměřených na 

bezpečné území a jeho udržitelný rozvoj je prevence vůči škodlivým jevům (tj. pohromám 

všeho druhu) a v případě přírodních pohrom, které nelze odvrátit, je to zmírnění nepřijatelných 

dopadů předmětných pohrom. Aby prevence pohrom a zmírnění jejich dopadů byly efektivní, 

je nutné, aby všichni zúčastnění na všech úrovních navzájem spolupracovali [4].  Zvláště je 

důležité, aby spolupracovali vlastníci objektů a infrastruktur, místní veřejná správa a veřejnost 

s cílem snížit rizika  spojená se všemi možnými pohromami, tj. škodlivými jevy z hlediska lid-

ské společnosti. Předmětná spolupráce musí být založena na otevřené a správné politice, která 

mimo jiné pomáhá také růstu důvěry lidí ve veřejnou správu i vlastníky objektů a infrastruktur 

v tom směru, že přijímaná opatření omezují rizika pohrom, které mají extrémní dopady.  

Na základě současného poznání [4] je každý objekt otevřený systém, který se skládá z řady 

položek, které jsou vzájemně propojené. Jednotlivé prvky či položky i celek se  dynamicky 

vyvíjí na základě procesů probíhajících uvnitř i vně systému. Propojení mezi položkami jsou 

fyzická, kybernetická, územní a logická a v řadě případů jsou zranitelnější než jednotlivé prvky 

či položky [5]. Bezpečnost objektu či procesu vyjadřuje úroveň kvality souboru antropogen-

ních opatření a činností, která vedou k zajištění bezpečí a rozvoje objektu či procesu [4,5].  

Vývoj objektu v čase je narušován jevy , které jsou světu vrozené / inherentní a mají od určité 

velikosti nežádoucí, a tudíž nepřijatelné dopady na objekty, které lidská společnost potřebuje 

pro život [4]. Mírou ztrát a škod objektu a jeho okolí je v inženýrských disciplínách  riziko, 

které je definováno jako pravděpodobná velikost ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech 

objektu a veřejných aktivech v okolí, která je normovaná na zvolené jednotky času a území. 

Riziko je závislé na velikosti konkrétního škodlivého jevu (pohromy) a na místní zranitelnosti 

aktiv [4]. Míra narušení bezpečnosti objektu se nazývá „kritičnost“ a  závisí na velikosti škod-

livého jevu a na zranitelnosti  objektu, tj. zranitelnosti jeho aktiv a jejich propojení, tj. na veli-

kosti rizika [4].  

Cílem sledovaných inženýrských disciplín je snížit riziko a zvýšit bezpečnost, přičemž zvýšení 

bezpečnosti lze dosáhnout nejen snížením rizika, ale i vzděláním a připraveností lidí a lidské 

společnosti [4,5]. Řízení a vypořádání rizik vyžaduje rozměr a měření rizik, které bere v úvahu 

nejen fyzické škody, oběti a ekvivalent ekonomických ztrát, ale i sociální, organizační a insti-

tucionální i další faktory. Proto je třeba aplikovat holistický přístup a respektovat skutečnost, 

že riziko je rozdělené na lokální, regionální i státní úroveň.  

Při zajišťování bezpečnosti objektu [4] se odborně především posuzuje: očekávaná velikost 

ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech; výčet nežádoucích jevů, které se mohou přihodit; 

přijatelnost dopadů rizik přímých i zprostředkovaných spletitou sítí vazeb a toků a jejich 
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následků na aktiva, na objekt jako celek a jeho okolí; míra schopnosti opatření zajistit ochranu; 

a míra schopnosti systému řízení bezpečnosti zvládnout existující ohrožení, tj. zda zajistí, že 

riziko bude při realizaci ještě akceptovatelné. 

Způsob, jak rizika snížit na požadovanou společensky přijatelnou úroveň, případně je na této 

úrovni udržet je prakticky vždy spojen se zvyšováním nákladů. Řízení rizika je proto vedeno 

snahou najít hranici, na kterou je únosné riziko snížit, aby vynaložené náklady byly společensky 

přijatelné. Míra určení přijatelného rizika je většinou předmětem vrcholového řízení a výsled-

kem politického rozhodování, a proto pro lidskou společnost je nutné, aby se přitom využily 

současné vědecké a technické poznatky a zohlednily ekonomické, sociální a další podmínky.  

Základní principy pro práci a riziky jsou: být proaktivní; domýšlet možné důsledky; správně 

určovat priority z pohledu veřejného zájmu, myslet na zvládnutí nepřijatelných dopadů, zvažo-

vat synergie, a být ostražitý, což odpovídá filosofii prosazované v práci [6]. Proto při stanovení 

rizika pro strategické rozhodování se musí používat hierarchický multikriteriální postup. Re-

centní odborné práce používají pojem hierarchické holografické modelování (HHM) [6] a jejich 

výsledky jsou vysoce kvalitní, protože zohledňují řadu faktorů, které jsou původci neurčitostí.  

Je zřejmé, že nejsme-li schopni riziko identifikovat, analyzovat a ocenit, tak nejsme schopni se 

proti němu účinně bránit. Chyba, které se dopustíme při identifikaci, analýze a hodnocení rizika, 

se přenáší do nouzových a krizových plánů, do plánů kontinuity a snižuje jejich hodnotu ve 

vztahu k plánovaným opatřením směřujícím především k ochraně lidských životů a zdraví, ale 

i  opatřeními v oblasti akceschopnosti záchranných složek podílejících se na realizaci záchran-

ných operací. Platí moudrost uvedená v práci [7] „Vědět znamená přežít, ignorovat poznání 

znamená říkat si o zničení“, ze které vyplývá, že ignorování či podceňování řízení a vypořádání 

rizik je důvodem většiny problémů, nezdarů a katastrof.  

Bezpečný objekt je systém, který je zajištěn vůči všem škodlivým jevům, a který ani při svých 

kritických podmínkách neohrožuje sebe a své okolí, tj. prostor, ve kterém žijí lidé [4]. To zna-

mená, že bezpečnost systému je vlastnost systému, která je nadřazena spolehlivosti  [5]. Proto 

parametry, které určují kvalitu systému, jsou uspořádány do pořadí: 

- bezpečnost, tj. schopnost systému předcházet kritickým stavům systému (aktivní bezpeč-

nost využívá prvky řízení; pasivní bezpečnost využívá ochranné prvky) a při jejich výskytu 

neohrozit existenci ani sebe, ani svého okolí,  

- spolehlivost, tj. schopnost sytému poskytovat požadované funkce za daných podmínek, 

v dané kvalitě a v daném časovém intervalu, 

- dostupnost, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce při výskytu procesu, který 

danou funkci využívá, 

- integrita, tj. schopnost systému poskytovat časově korektní a platná hlášení uživatelům o 

poruchách systému, 

- kontinuita, tj. schopnost systému poskytovat požadované funkce bez přerušení během vy-

volání procesu, 

- přesnost, tj. schopnost systému zajistit požadované chování systému v požadovaném roz-

mezí. 

Z výzkumu shrnutého v práci [5] vyplývá, že: 

- bezpečný systém je spolehlivý, ale obráceně to neplatí, 

- systém bezpečných systémů není vždy bezpečný systém, a proto je vždy nutno řešit zvlášť 

otázky jak bezpečnosti jednotlivých systémů, tak jejich souboru, 

- typy selhání objektů jsou příčinné, eskalující a kaskádovité, 

- charakteristiky infrastruktur jsou prostorové (geografické), časové, provozní a organizační 

a příp. i další, 
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- vazby mezi položkami objektů a infrastruktur jsou volné, flexibilní nebo těsné s tím, že 

těsné vazby nedovolují přizpůsobení. 

Nicméně je třeba vzít v úvahu, že v současné době se používají 3 vyhraněné inženýrské kon-

cepty, které pracují s riziky:  inženýrství spolehlivosti objektu či zařízení; inženýrství zacílené 

na zabezpečení objektu či zařízení; a inženýrství zacílené na bezpečnost objektu či zařízení . 

Všechny tři uvedené koncepty používají stejné postupy, metody, nástroje i techniky. Praxe uka-

zuje, že mezi nimi jsou občas konflikty [5]. U kritických objektů, kterými jsou elektrárny, pře-

hrady, doly, překladiště, průmyslové a dopravní stavby, překladiště, nádraží, letiště, nemocnice 

atd. je nutné inženýrství zacílené na bezpečnost, protože předmětné objekty zajišťují služby, 

které jsou důležité pro základní funkce státu. 

 

3. VYBRANÉ POJMY A SOUVISLOSTI PŘI JEJICH POUŽITÍ 

Lidstvo potřebuje pro život prostor, který je bezpečný a umožňuje mu rozvoj. Chápání světa a 

jeho vlastností se vyvíjí a s ním se mění i pojmy a jejich pojetí. Výraznou změnu v chápání 

bezpečnosti a cílů světa přinesly dokumenty OSN [2] a EU [8] a v řízení lidských aktivit v EU 

zavedení TQM (Total Quality Management) [9] v r. 1989, což bylo stvrzeno  Maastrichtskou 

smlouvou.  

Podle současného poznání v systémovém pojetí světa platí: 

- entity jsou systémy [5,10]. Většinu reálných entit tvoří systémy systémů (SoS) [5,10,11]. 

Většina lidmi vytvořených systémů má povahu socio-kyber-fyzickou [5], 

- chráněná aktiva lidského systému a všech jeho dílčích systémů jsou dle výzkumu shrnutého 

v práci [11]: životy, zdraví a bezpečí lidí; majetek a veřejné blaho; životní prostředí; a kri-

tické infrastruktury a technologie, 

- škodlivý jev je každý jev, který poškozuje aktiva lidského systému; od r. 1811 se dle legis-

lativy nazývá pohroma; na základě analýzy ASPI [12] se vyskytuje v 501 právních předpi-

sech. Později se zavedly pojmy další (nehoda, porucha, kalamita, katastrofa atd.), které jsou 

více specifické,   

- ohrožení je míra velikosti škodlivého jevu [4]. Měří se ve stupních (stupnice jsou specifické) 

anebo jsou kvantifikovány fyzikálními jednotkami [13], 

- riziko je míra ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech lidského systému [4]; speciální 

pozornost životnímu prostředí je věnována v práci [14]. Riziko je dílčí – vztahuje se k jed-

notlivému aktivu; integrované – součet dílčích rizik; a integrální (celkové) – riziko celku 

chápaného jako systém, tj. jsou zvažovány nejen prvky, ale i jejich vazby a toky, které mezi 

nimi proudí  [4,11]; zpravidla rozlišujeme integrální rizika procesů a integrální rizika ob-

jektů [15]. Rizika se dělí na: přijatelná; podmíněně přijatelná (ALARA/ALARP); a nepři-

jatelná [3-5],  

- zabezpečení / bezpečí entity je vlastnost entity, která znamená, že entita je ochráněna proti 

všem vnějším škodlivým jevům a lidskému faktoru [4,5,15], 

- bezpečnost entity (prvku, systému, objektu, procesu) je vlastnost entity, která je základním 

znakem kvality entity, která znamená, že entita je ochráněna proti všem vnějším a vnitřním 

škodlivým jevům a lidskému faktoru [4,5,15]. Jde o schopnost entity předcházet kritickým 

stavům, která je výsledkem aplikace antropogenních opatření a zahrnuje nejen opatření na 

ochranu, ale i na spolehlivost a funkčnost sledovanému objektu, 

- bezpečnost, zabezpečení i spolehlivost entity se zajištují řízením rizik [4,5,15], 

- kritičnost je komplementární pojem k pojmu bezpečnost [4,5,15], 

- kritická entita (prvek, vazba, tok, zařízení, systém..) je entita, která je zároveň velmi důležitá 

a velmi zranitelná [4,5,15]. Podle většiny současných pojetí, pojem kritický souvisí s bez-

pečností. 
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Další fakta o konceptu spojeném s riziky a bezpečností lze nalézt v pracích [4,5,10,15].   

Inženýrské disciplíny zacílené na bezpečnost v současné době používají řadu běžných slov v ur-

čitém definovaném smyslu. Protože nejsou v české odborné terminologii definované, tak dále 

uvedeme jejich význam v inženýrských disciplínách zacílených na bezpečnost. 

 

3.1. Pojmy  s vazbou na slovo „kritický“ 

Pojmy s vazbou na slovo „kritický“ se v oblasti bezpečnosti velmi rozšířily po roce 1998, ve 

kterém vydal prezident USA Bill Clinton Presidential Decision Directive 63, tzv. Bílou knihu, 

jejímž záměrem bylo přijetí nutných opatření pro snížení zranitelnosti důležitých sektorů kri-

tické infrastruktury vůči fyzickým a kybernetickým útokům. V současném pojetí kritická in-

frastruktura jsou systémy jakékoli povahy, které mohou mít vliv na fungování sídel, ekono-

miky, státu a na zvládání nouzových i kritických situací. Kritická infrastruktura je systém sys-

témů z různých sektorů lidského systému, které jsou složené z fyzických prvků a z procesů, 

které používají dané prvky pro plnění úkolů dílčí infrastruktury. Funkčnost daného systému 

systémů předurčuje bezpečnost lidského systému [3]. 

Pojem „kritičnost“ jsme  uvedli výše, jako pojem komplementární ke slovu bezpečnost. Ve 

sledovaném inženýrství se stejně jako v oboru jaderných technologií chápe jako prahová hod-

nota, která se vztahuje k úrovni nějaké zátěže, za kterou dochází k nepřijatelným dopadům na 

sledovaná aktiva [16]. U technických zařízení je kritičnost určena limitami a podmínkami, které 

jsou nastaveny projektech zařízení. Pro zajištění bezpečnosti objektů zahrnující funkčnost, pro-

vozní spolehlivost a stabilitu míra kritičnosti určuje stav, při kterém objekt již nezajišťuje oče-

kávané funkce či služby v požadovaném čase, místě a v požadované kvalitě a rozsahu [16].   

Pojem „kritický“ se v oblasti sledovaných inženýrských disciplín používá u položek ve smyslu 

závažnosti / důležitosti pro funkčnost zařízení, objektu, území, organizace, státu. Označuje po-

ložku potřebnou, ale zároveň velmi zranitelnou [16]. Kritické jsou prvky, vazby mezi prvky či 

toky mezi prvky, procesy, funkce, komponenty, systémy či celé objekty; výčet definic nejdůle-

žitějších položek  s adjektivem „kritický“ vztažený k bezpečnosti je v práci [16]; EPRI v práci 

[17] vztah pojmu kritická položka k bezpečnosti objektu zdůrazňuje taxativně.  

Kritické položky se v objektech dělí na dva typy [16]: 

- položky, které pouze způsobují eskalaci dopadů škodlivých jevů, buď všech, nebo jen ně-

kterých, které jsou možné v daném místě; dle [17] se předmětné položky označují jako po-

ložky vztažené k bezpečnosti (safety related items), 

- položky, které zajišťují bezpečnost objektu,  tj. také spolehlivost a funkčnost. Jejich selhání 

způsobená nějakým škodlivým jevem nebo provozními aspekty vedou k závažným dopa-

dům na objekt; dle [17] jde o položky zajišťující bezpečnost (safety items).  

U prvního typu položek se provádí zodolnění položky vůči škodlivým jevům, které mohou vy-

volat nepřijatelné dopady. Provádění jejich obnovy nemá žádnou prioritu z pohledu funkčnosti 

území / objektu / státu apod. [16]. U druhého typu položek se již v územním plánování, projek-

tování, výstavbě i provozování  provádí opatření, která vedou ke zvýšení jejich technické spo-

lehlivosti a odolnosti – dostatečně robustní architektura, použití kvalitních komponent, záloho-

vání kritických komponent, zajištění kompatibility a interoperability komponent. Používají se 

různá opatření i zálohování činností jinými položkami. Protože předmětné položky jsou živo-

tadárné pro  objekt (území / objekt / infrastrukturu / stát ), jsou po selhání obnovovány prioritně, 

přičemž je třeba, aby veřejný zájem byl upřednostněn před soukromými zájmy [16]. 
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Je si třeba uvědomit, že pojem „kritický“ není totožný s pojmem „vyhrazený“, , který byl do 

české legislativy zaveden zákonem č. 174/1968 Sb.  a nyní se vyskytuje v mnoha dalších záko-

nech. Z předcházejících úvah pak vyplývá důležitost přesnosti definic všech užívaných pojmů. 

 

3.2. Složité systémy a jejich vlastnosti spojené s bezpečností 

V praxi požadujeme, aby objekty a jejich zařízení: fungovala co nejdéle, a to bez závad nebo 

s jen malým počtem závad; co nejlépe plnila požadované funkce; byla co nejlevnější v pořízení 

i provozu; spotřebovala co nejméně energie a surovin; neohrožovala ani sebe ani své okolí; a 

neprodukovala velké množství odpadu, hlavně nebezpečného. Každý objekt či zařízení je sys-

tém, který má strukturu a mechanismus řízení svého chování. Jeho obecné vlastnosti [5] jsou: 

- koherentnost (změna prvku vyvolá změnu ve všech ostatních prvcích),  

- samostatnost (opak koherentnosti, změna prvku nevyvolá změnu ve všech ostatních prv-

cích),  

- kompatibilita (soubor podmínek, za kterých se dva a více systémů mohou podílet na spo-

lečných činnostech), 

- centralizace (dominance jednoho prvku nad ostatními), 

- ekvifinalita (schopnost systému dosáhnout cíle z různých výchozích stavů), 

- operabilita (soubor podmínek, za kterých je systém bezpečný, spolehlivý a funkční). 

Dnešní objekty a zařízení nejsou jednoduché systémy, ale složité systémy [18], které mají po-

vahu socio-kyber-fyzickou [5]. Jejich modelem je systém systémů (SoS – system of systems). 

Objekty se skládají z několika otevřených systémů různé povahy a různého umístění a jsou 

vzájemně provázané k tomu, aby zajistily jisté operace a činnosti. Vzájemná provázanost sys-

témů pochopitelně působí závislosti (tzv. interdependences). Proto pochopitelně neplatí, že bez-

pečnost SoS je agregací bezpečností dílčích systémů; musí se totiž respektovat i průřezová ri-

zika způsobená vazbami a toky napříč SoS a s okolím. Uvedená skutečnost znamená, že dnes 

používaná integrovaná bezpečnost, která je založená na řízení integrovaného rizika není zcela 

na místě u daných objektů [4]. Proto musí být postupně nahrazována integrální bezpečností, při 

které se spoléhá i na řízení průřezových rizik. 

Současná kritická technická díla představují specifické uspořádání několika složitých systémů, 

a to někdy v rozsáhlém území.  Pro zajištění integrální bezpečnosti u nich sledujeme specifické 

vlastnosti [4,5]:  

1. Interoperabilita (interoperability) znamená schopnost dílčích systémů vzájemně spolupra-

covat tak, aby dílčí systémy plnily zadané úkoly tak, aby systém systémů plnil cíl v poža-

dovaném čase, v požadovaném rozsahu a v požadované kvalitě, a to za normálních, abnor-

málních i kritických podmínek.  To znamená, že chování prvků musí být koordinované a 

zacílené na určitý cíl, tj. vzájemným sdílením inherentních instrukcí (know-how systému) 

jsou v prostoro-časové oblasti zajištěny takové součinnosti prvků, kterými se dosáhne cílů. 

Jde o implicitní schopnost systému (technologie) v procesu, zajistit nejúčinnější, kvalitní, 

bezpečný, environmentálně šetrný, ekonomicky efektivní, automatizovaný a integrovaný 

průběh procesů přes rozhraní různých vnitřních entit a jejich okolí. Cílem je operabilní po-

skytování vzájemných služeb operačních objektů v souladu s požadavky jeho subjektů ve 

standardizovaném prostředí. Technická interoperabilita se vztahuje k fyzickým a komuni-

kačním spojením mezi zařízeními a systémy. Organizační interoperabilita se zabývá vztahy 

mezi organizacemi a jejich částmi včetně podnikatelských a právních vztahů. 

2. Integrita bezpečnosti složitého objektu (SIL – safety integrity level) označuje schopnost 

složitého objektu dosáhnout požadovanou bezpečnost při provozu. Je definována jako prav-

děpodobnost, že systém související s bezpečností bude provádět požadovanou funkci pro zajištění 
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bezpečnosti za všech uvedených podmínek ve stanoveném časovém období. Sleduje se většinou 

ve spojení s lidskými chybami v různých etapách životního cyklu systému. Patří sem např. 

chyby specifikace, chyby návrhu, chyby instalace, chyby údržby, chyby modifikace apod.  

3. Provozní spolehlivost (dependability) znamená, že objekt či  zařízení plní stanovené poža-

davky a že jeho provoz vyhovuje stanoveným podmínkám. Tato souhrnná vlastnost je pro 

analytické účely nepraktická, a proto se člení do dvou základních vlastností, kterými jsou 

zranitelnost a odolnost. Provozní spolehlivost je důležitá u složitých objektů, jejichž sys-

témy hrají klíčovou roli v obslužnosti společnosti, protože také ovlivňují rozhodovací cyk-

lus veřejné správy a politickou a sociální soudržnost i stabilitu a napomáhají v odstraňování 

fyzických a psychických škod. Proto se v jejich hodnocení vždy charakterizují a popisují tři 

základní vlastnosti: pružná odolnost (resilience); zranitelnost; a schopnost adaptace.  

4. Odolnost je chápána jako jistá funkční schopnost složitého objektu plnit úkoly i za jiných 

podmínek než jsou podmínky normální, pro které byl zkonstruován. Pro zajištění předmětné 

schopnosti je nutné, aby objekt měl určitou adaptační kapacitu. Proto jsou v projektování, 

výstavbě a provozování technických děl zvažovány intervaly výskytu očekávaných podmí-

nek a jim odpovídající mezní (kritické) stavy, tj. předvídatelné situace, jejichž dopady jsou 

vysoce nepřijatelné. Pro jejich odvrácení se uplatňuje princip předběžné opatrnosti a speci-

álně se vytváří zařízení a systémy pro podporu bezpečnosti při výskytu těchto mezních pod-

mínek. Nicméně mohou nastat kritické stavy, které jsou nepředvídatelné nebo jsou důsled-

kem závažné chyby obsluhy, anebo vnější pohromy, se kterou se v projektu objektu nepo-

čítalo, a ty mohou přejít do nežádoucích / nepřijatelných, tj. i vysoce kritických (krizových) 

stavů. Pro jejich zvládnutí je třeba vytvářet specifické nástroje odezvy. Pružná odolnost 

(resilience) systému je schopnost systému absorbovat a překonat / zvládnout odchylky a 

změny vyvolané pohromou tak, že systém není poškozen a přetrvá ve své funkčnosti. 

Pro zajištění bezpečnosti složitých systémů se řeší dva základní úkoly [5]: 

- funkčnost souboru vzájemně propojených (tj. závislých) objektů a infrastruktur za normál-

ních, abnormálních a kritických podmínek, 

- vyhledání kritických stavů, které jsou nepředvídatelné a za jistých podmínek mohou přejít 

do vysoce nežádoucích, tj. vysoce nepřijatelných stavů s velkými dopady na objekt či zaří-

zení a jeho okolí.  

Je třeba si uvědomit, že při sledování chování složitých objektů pro potřeby řešení úkolů jed-

noho typu se musíme zabývat velmi podrobným dělením systémů v několika úrovních a při 

typově jiných úkolech postačí jen dělení v nejvyšší úrovni (úrovně regionální, obecní, místní 

atd.) [17].   

Složitost systému systémů vychází z požadovaných rysů / vlastností systému, a to: velký roz-

měr; použití více technologií; složité funkční závislosti; velká interoperabilita; velký výkon; a 

vysoká bezpečnost, tj. funkčnost a spolehlivost, i nízké ohrožení chráněných aktiv při podmín-

kách normálních, abnormálních i kritických. Problémy SoS se těžko strukturují, a proto pro 

podporu rozhodování při jejich řízení se vytváří DSS (Decision Support System) [4].   

Bezpečnost objektu je záležitostí všech zúčastněných. V těchto souvislostech se ve výše cito-

vaných prací mluví o tzv. zlatých pravidlech všech zúčastněných  [5], kterými jsou: 

- dle svých možností preventivními opatřeními zabránit vzniku pohrom anebo alespoň jejich 

nepřijatelným dopadům, zajistit připravenost na zvládnutí nepřijatelných dopadů na chrá-

něné zájmy a účinnou odezvu, 

- komunikovat a spolupracovat s ostatními zúčastněnými ve všech aspektech prevence, při-

pravenosti a odezvy, 

- poznat ohrožení od pohrom a identifikovat možná rizika v území i objektu, 
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- zavést „kulturu bezpečnosti“, která je respektována a prosazována všemi zúčastněnými za 

všech okolností, 

- zřídit systémy řízení bezpečnosti, sledovat a popř. korigovat jejich činnost, 

- používat principy inherentní bezpečnosti při navrhování, projektování a provozování ob-

jektů a jejich zařízení, 

- pečlivě řídit  změny, 

- být připraven na všechny pohromy, které mohou nastat, 

- pomáhat ostatním zúčastněným při vykonáváni jejich rolí a odpovědností, 

- provádět neustálé vylepšování bezpečnosti, 

- pracovat ve shodě s kulturou bezpečnosti, bezpečnými postupy a výcvikem, 

- usilovat neustále o veškerou informovanost, poskytovat adekvátní informace a pro řídící 

pracovníky zajišťovat zpětnou vazbu, 

- usilovat o rozvoj, posilování a ustavičné zlepšování koncepce bezpečnosti, předpisů a směr-

nic, 

- vést a motivovat všechny další zúčastněné k tomu, aby plnili své úlohy a odpovědnosti,  

- znát rizika uvnitř sféry vlastní odpovědnosti, příslušně plánovat opatření pro jejich správné 

řízení, 

- používat vhodnou a koherentní politiku územního plánování a následných činností, 

- být si vědom rizik v daném sídle či objektu a vědět co činit v případě jejich realizace, 

- účastnit se nouzového plánování a odezvy. 

Odpovědnost za bezpečnost objektu má vlastník / provozovatel / držitel licence a také  veřejná 

správa, která provádí dozor nad bezpečností, tj.  určuje úroveň bezpečnosti, protože odpovídá  

za zavedení a realizaci právních a správních předpisů, politické koncepce a praktických opatření 

a za jejich vynucení od občanů, vlastníků objektů a infrastruktur apod. K tomuto cíli veřejná 

správa musí: 

- pravidelně přezkoumávat a aktualizovat předpisy, 

- monitorovat právnické a fyzické osoby i občany v území s cílem zajistit, aby jejich přístup 

k rizikům byl správný, 

- zajistit účinnou spolupráci a koordinaci všech zúčastněných v území a pro tento cíl podpo-

rovat otevřenou a účinnou komunikaci, 

- znát rizika a zajistit vhodné nouzové plánování, 

- připravit a být schopna realizovat účinnou odezvu. 

Veřejná správa vytyčuje obecné cíle bezpečnosti v území, stanovuje jasný a promyšlený systém 

dozoru, vhodný systém inspekcí a také systém pro vynucení požadavků. 

 

4. ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI OBJEKTŮ 

Při řízení objektů, které jsou složitými systémy se používají organizační struktury, postupy a 

pravidla, které ovlivňují výkon a kvalitu práce lidí (výrobky či služby, údržbu, renovace i 

změny).  Významnými faktory jsou odpovědnost, rozumná autonomie; adaptabilita, celistvost; 

a smysluplnost úkolů [5].  Řízení bezpečnosti objektů řeší otázky týkající se materiálu, techno-

logií, konstrukce, výstavby, provozu, personálu, organizace plnění úkolů, vzdělávání, financí a 

práva tak, aby zajistilo žádoucí procesy, které mu přinášejí zisk, zajišťují soulad se státem a 

konkurenceschopnost, a zároveň potlačilo procesy, které mu přinášejí škody a ztráty. Protože 

nikdy není dostatek zdrojů, sil a prostředků, tak se v inženýrské praxi orientujeme jen na kri-

tické atributy, tj. jen na nepřijatelná a podmíněně přijatelná rizika  [5] a ISO normy založené na 

projektovém řízení typu TQM (Total Quality Management) [9], tj. ISO 9000, 14000, 18000 a 

30 000 30 010  aj. (seznam vyhodnocených rizik; seznam rizik vyžadujících nejvyšší pozornost; 

seznam neaktuálních / vyřešených rizik). Model vytváření bezpečnosti je na obrázku 1. 
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Obr. 1.  Procesní model vytváření aktuální bezpečnosti, jeho vstupy a výstupy. 

 

Strategie řízení bezpečnosti  5  představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených 

kroků a nástrojů k řízení změn a zároveň i samotný proces řízení předmětných změn. Vychází 

z poznání, že zvládnutí jakéhokoliv netriviálního procesu v systému není dílem okamžiku, ale 

je výsledkem zaměřeného působení souboru opatření a činností aplikovaných v prostoru a čase. 

Zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu jejich zavedení a 

průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Strategické plánování je její 

nástroj, který se zaměřuje na to, aby řídící subjekt mobilizoval a co nejefektivněji využíval 

všechny vlastní zdroje, síly a prostředky, a včas a správně reagoval na změny v okolním pro-

středí.  Dle něho řízení bezpečnosti musí: 

- být založeno na znalostech o chování složitých systémů v dynamicky proměnném světě, 

- být vždy zaměřeno na podstatné aspekty, tj. zajišťovat udržitelný a prozíravý rozvoj životně 

důležitých infrastruktur, což znamená zajištění rovnováhy mezi technickým řešením, eko-

nomikou, životním prostředím a sociální oblastí, a také se soustředit na snižování zranitel-

nosti a zvyšování odolnosti, 

- věnovat pozornost tomu, co je nejzranitelnější. Systém odezvy na selhání životně důležitých 

infrastruktur se musí zaměřit na potřeby a priority. Základní prioritou je ochrana lidí a 

ochrana kritických zdrojů a systémů, na nichž závisí existence komunity, 

- podporovat kulturu prevence, 

- zabránit organizačním haváriím (tj. chybám v řízení) způsobeným špatnou kulturou bez-

pečnosti, především na úrovni vrcholového managementu (podle ESRIA „odborná komise 

EU pro řešení problémů kritické infrastruktury“ jde i o nesprávná rozhodnutí managementu, 

která vedou k nedostatečné údržbě, nedostatečné kvalitě oprav, zpoždění obnovy, komple-

tace, modernizace apod.),    

- mít programy pro prevenci a zajištění připravenosti na zvládnutí selhání životně důležitých 

objektů infrastruktur, které musí být součástí programu rozvoje území, 

- respektovat právo občanů na spravedlivou pomoc (asistenční službu) při selhání životně 

důležitých infrastruktur. Pomoc se musí poskytovat spravedlivě a konzistentně bez ohledu 

na ekonomické a sociální okolnosti a územní lokalizaci, 

- zajistit, že občané budou znát nouzové plány a plány odezvy na selhání životně důležitých 

objektů infrastruktur, a budou vědět, co obsahují, jaká je jejich role a odpovědnost, jak mo-

hou napomoci v prevenci selhání životně důležitých infrastruktur, jak by měli reagovat, a 

proč, při vzniku selhání životně důležité infrastruktury apod. 

- zajistit odezvu na selhání životně důležitých objektů infrastruktur, která je transparentní i 

pro občany a je přizpůsobena místním podmínkám,  

- zajistit legitimitu, udržitelnost, přijatelnost a systémovost odezvy. 



16 

 

Na základě současného poznání shrnutého v práci [5] je třeba řídit rizika optimálním způsobem, 

to znamená, že je třeba u sledovaného objektu:  

- stanovit co a proč je nutné chránit,  

- stanovit minimální úroveň ochrany,  

- posoudit současnou úroveň ochrany, 

- v případě zjištění, že ochrana je nedostatečná navrhnout opatření,  

- zajistit prostředky pro další ochranu a aplikovat tato opatření pro ochranu,  

- periodicky kontrolovat stav,  

- udržovat ochranu na odpovídající úrovni,  

- revidovat opatření v závislosti na vývoji, 

- rozdělit odpovědnosti a příslušné kompetence ke všem důležitým úkonům a procesům.      

Při stanovení úrovně bezpečnosti příslušné položky se obvykle používá verbální stupnice obsa-

hující  stupně „velmi dobrý“ až do stupně „špatný“, a „kritický (tj. velmi špatný) [16].  Vhodné 

je použít pětistupňovou stupnici: 

- velmi dobrý stav: položka je v bezvadném fyzickém stavu a plní zamyšlené funkce. Ná-

klady na údržbu jsou v souladu se standardy a normami. Nároky na provoz odpovídají pro-

jektu, provozní problémy nejsou. Míra bezpečnosti je velmi vysoká. 

- dobrý stav: položka je fyzicky v dobrém stavu a plní vymezené funkce. Náklady na údržbu 

jsou v souladu se standardy a normami, ale případně i mírně rostou. Položka je asi v polo-

vině své životnosti. Nároky na provoz odpovídají projektu, provozní problémy jsou jen ob-

čas. Míra bezpečnosti je vysoká,  

- přijatelný stav: položka vykazuje známky opotřebení a nižší výkonnosti než je projekto-

vaná. Některé části jsou nedostatečné. Náklady na údržbu překračují částky stanovené stan-

dardy a normami a rostou. Položka byla dlouho používána a je v poslední fázi své život-

nosti. Nároky na provoz odpovídají projektu, provozní problémy jsou časté. Míra bezpeč-

nosti je střední.  

- špatný stav: položka vykazuje významné známky opotřebení a plní zamyšlené funkce na 

nízké úrovni. Mnoho částí je nedostatečných. Náklady na údržbu významně přesahují 

částky ze standardů a norem. Položka se blíží ke konci své životnosti. Nároky na provoz 

přesahují údaje v projektu, provozní problémy jsou zřejmé. Míra bezpečnosti je malá. 

- kritický stav: položka je ve špatném stavu a nepracuje tak, jak by měla. Je vysoká pravdě-

podobnost jejího selhání. Náklady na údržbu jsou vysoce nepřijatelné ve srovnání se stan-

dardy a normami, prostá rekonstrukce není nákladově efektivní. Je nutná výměna ve spojení 

s kompletací a modernizací. Nároky na provoz jsou výrazně vyšší než projektové; provozní 

problémy jsou vážné a trvalé. Míra bezpečnosti je zanedbatelná. 

Práce s riziky v rámci řízení bezpečnosti objektů pokrývá několik okruhů: bezpečnost procesů, 

ochranu zdraví a bezpečnost zaměstnanců (bezpečnost práce) včetně omezování vlivů na ži-

votní prostředí. Proto se do praxe zavedlo, že analýza dopadů řízení na bezpečnost podniku se 

provádí dle Reasonova modelu organizační havárie [19].  Příčiny organizační havárie se přede-

vším hledají ve třech základních aspektech: 

- organizační procesy,  

- podmínky, které působí vznik chyb nebo porušení předpisů, 

- neřešené problémy, které dovolují chyby  a/nebo porušení předpisů. 

Strategie pro zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje objektu či zařízení dle [5] spočívá v: 

- aplikaci systémového a pro-aktivního řízení, které se opírá o znalosti  a zkušenosti získané 

pro objekt z ověřených kvalifikovaných dat, 

- kvalifikovaném vyjednávání s riziky ve prospěch bezpečí a udržitelného rozvoje objektu, 

- vypořádání rizik pomocí  prevence, zmírnění dopadů, pojištění, rezervy, připravenosti na 

odezvu a obnovu a sestavení plánu na zvládnutí nepředvídaných situací (contingency plan),  
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- aplikaci správného řízení, ve kterém jsou provázané řízení bezpečnosti, nouzové řízení a 

krizové řízení, 

- sestavení programu na zvyšování bezpečnosti, 

- stanovení měr na posuzování úrovně bezpečnosti ve smyslu účinnosti bezpečnostního sys-

tému (indikátory), 

- naplnění programu na zvyšování bezpečnosti provázanými projekty + naplnění projektů 

provázanými procesy,    

- adresném přidělení úkolů a odpovědností všem zúčastněným, 

- realizaci příslušných činností a opatření, která jsou spojená s kvalifikovaným a důsledným 

monitoringem.  

Základním nástrojem pro zvýšení nebo alespoň udržení požadované úrovně bezpečnosti je kva-

lifikované propojení řízení oblastí technické, organizační, finanční, personální, sociální, zna-

lostní; a jasné role a odpovědnosti všech zúčastněných. Nástroje správy objektu [5], jsou: 

- provázaný systém řízení (strategické, taktické i operativní) založené na   kvalifikovaných 

datech, odborných hodnoceních a správných metodách  rozhodování, 

- výchova a vzdělání zaměstnanců, 

- věda, výzkum a TSO / odborné organizace zajišťující odbornou podporu  majiteli a provo-

zovateli objektu,  

- specifická výchova technických a řídících pracovníků, 

- technické, zdravotnické, ekologické, společenské, kybernetické a jiné standardy, normy a 

předpisy, tj. nástroje pro regulaci procesů, které mohou nebo by mohly vést k výskytu 

(vzniku) pohromy nebo k zesílení jejich dopadů, 

- inspekce, 

- systém spolupráce s veřejnou správou, s organizacemi v území a s organizacemi používají-

cími podobné technologie,  

- výkonné složky ke zvládnutí nouzových situací, 

- systémy ke zvládnutí kritických situací (řízení kontinuity, krizové řízení), 

- bezpečnostní, nouzové a krizové plánování. 

 

5. CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY INŽENÝRSTVÍ ZACÍLENÉHO  

    NA BEZPEČNOST  

Postupy a metody inženýrských disciplín zacílených na bezpečnost jsou předmětem konferencí 

ESREL [20-32]. Jsou zde prezentovány výsledky řešení analytické, heuristické, experimentální 

i empirické včetně výsledků jejich aplikací. Získané poznatky z oblasti řízení objektů i území 

ukazují, že pro zajištění přijatelné úrovně bezpečnosti (která zajistí bezpečí a udržitelný rozvoj 

lidstva) je třeba sofistikovaně řídit rizika a přitom používat princip předběžné opatrnosti. Spe-

cifické řízení rizik se vyznačuje zejména následujícími rozhodovacími procesy o objektech či 

zařízeních [5] při jejich:  

- umísťování - projektování - konstrukci - návrhu s minimalizaci rizik; známé jsou především 

specifické postupy označované jako risk-based-design , 

- provozování se začleněním systému včasného varování a procedur pro řízení přijatelné 

úrovně rizik; známé jsou především specifické postupy označované jako risk-based-opera-

tion, 

- zvládnutí abnormálních, nouzových a kritických stavů při jejich provozu i odstavení. 

V předmětném inženýrství jde o systematické využití inženýrských znalostí a zkušeností pro 

zajištění bezpečného objektu  a optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, ma-

jetku a ekonomických zájmů. Jeho hlavním cílem je snížení všech typů škod a ztrát vyvolaných 

škodlivými jevy všech druhů prostřednictvím cíleného řízení rizik. Z odborného pohledu jde o 
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proces hledající všechny potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fungování jednotlivých 

systémů tvořících lidský systém ve všech etapách jejich životnosti, a identifikující možnosti pro 

jejich zvládnutí prevencí, připraveností, odezvou a obnovou včetně případné kompletace a mo-

dernizace. 

Klíčové koncepty inženýrství zaměřených na bezpečnost [5] jsou: 

1. Přístupy jsou  založené na riziku - intenzita prací a dokumentace je přiměřená úrovni rizika. 

2. Odborný přístup je založen na tom, že se zvažují jen kritické atributy kvality a kritické 

parametry procesu. 

3. Řešení problémů se orientuje na kritické položky – sledují a řídí se kritické aspekty tech-

nických systémů zajištujících konzistenci operací systémů. 

4. Prověřené parametry kvality řešení se objevují již v návrhu projektu. 

5. Důraz na kvalitní inženýrské postupy – musí se prokazovat správnost zvolených postupů v 

daných podmínkách. 

6. Zacílení na zvyšování bezpečnosti - neustále zlepšování procesů s využitím analýzy koře-

nových příčin poruch a selhání. 

Při stanovení rizika  jsou používány zásady [5]:  

- riziko se stanovuje během celého životního cyklu sledovaného systému, tj. při umísťování, 

projektování, výstavbě, provozu i při odstavení z provozu, a popř. i při uvedení území do 

původního stavu, 

- stanovení rizika se zaměřuje na požadavky uživatelů a úroveň poskytovaných služeb, 

- rizika se stanovují podle kritičnosti dopadů na procesy, poskytované služby a na aktiva, 

která stanovuje veřejný zájem, 

- nepřijatelná rizika se zmírňují prostřednictvím nástrojů řízení rizik, tj. pomocí technických 

a organizačních návrhů, standardizací operačních postupů nebo automatizovanou kontro-

lou. 

Řízení rizik je proces, který hledá všechny potenciální stavy, které by ohrožovaly úspěšné fun-

gování sledovaného systému ve všech etapách jeho životnosti, a identifikuje možnosti pro jejich 

zvládnutí prevencí, připraveností, odezvou a obnovou. Platí pro něho [5], že: 

- ve všech úlohách používá metody, nástroje a techniky, které závisí na kvalitě disponibilních 

dat a na cílech řízení bezpečnosti, protože pro kvalifikované rozhodování a řízení je třeba 

zajistit, aby kvalifikovaná data byla zpracována kvalifikovanými metodami a aby interpre-

tace výsledků byla provedena vhodným způsobem a v takovém rozsahu, ve kterém získané 

znalosti jsou adekvátně průkazné a platné,  

- převádí výsledky výzkumu a vývoje do praxe a používá je pro podporu rozvoje lidského 

systému, 

- zajišťuje kvalifikované řízení rizik v reálném světě, 

- je průřezovou disciplínou, která zahrnuje mnoho oborů a mezioborových souvislostí. 

Při řešení problémů zvažuje, že všechny procesy probíhají v dynamicky proměnném světě, a 

proto používá speciální aparát, kterým je soubor používaných a adekvátně prověřených vý-

zkumných postupů za účelem optimálního řízení rizik [4]. Ve sledovaném inženýrství se při 

rozhodování o rizicích objektu používají deterministické přístupy [5], anebo nově přístupy za-

ložené na riziku [15,33-35] . Deterministický přístup je založen na jednoduché a rychlé analýze 

dat, je snadnou pochopitelný, dává konzervativní výsledek, ale neuvažuje existenci zbytkového 

rizika. Přístup založený na riziku vyžaduje komplexní analýzu dat technických, organizačních, 

personálních i o vnějších zdrojích  rizik z pohledu jejich příspěvku k celkovému (integrálnímu) 

riziku  a zvažuje zbytkové riziko, a na druhé straně umožňuje určit několik úrovní rizika a 
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rozdělení rizika na jednotlivé části, a tím i lepší formulaci zmírňujících opatření.  Pro jejich 

určení lze v jednoduchých případech použít metody sítí  a v případě špatně strukturovatelných, 

anebo nestrukturovatelných objektů použít systémy pro podporu rozhodování [4], které jsou 

založené na teorii maximálního užitku [36].  

Na základě ocenění disponibilních datových souborů, existujících nejistot a neurčitostí u do-

stupných dat rozděluje úkoly praxe, které lze řešit deterministicky nebo stochasticky či jen heu-

risticky [5]. Využívá integrovaným způsobem kvalitativní a kvantitativní přístupy k riziku a k 

bezpečnosti systému. V obecné rovině, sestává z dále uvedených kroků:  

- definice systému a okolního prostředí, 

- identifikace možných nebezpečí, tj. možných relevantních pohrom, 

- stanovení ohrožení při extrémních událostech (nadprojektových pohromách), 

- vyhodnocení rizik, 

- návrh korekčních a nápravných akcí podle kritérií bezpečnosti s cílem zajistit přijatelné bez-

pečí, 

- verifikace přijatelnosti rizika.  

Pro kvalitní řízení a kvalitní inženýrství je třeba zajistit rozhodování ve prospěch věci. Proto 

musí být používán otestovaný soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, nezávislost a nezauja-

tost hodnocení [5]. Protože v praxi se v souvislosti s řízením rizik vyskytují složitá rozhodo-

vání, ve kterých plnění jednoho ukazatele je spojeno se sníženým plněním druhého a naopak a 

řada procesů je nestrukturovatelná, tak se používají pro rozhodování nezávisí kvalitní  experti 

nebo expertní systémy. OSN, US NRC, WB, EU aj. používají specifická hodnocení expertů [4], 

aby zajistily objektivnost rozhodnutí. Pro nestrukturované procesy se používají systémy pro 

podporu rozhodování, které jsou založené na teorii maximálního užitku 36. Příklady systémů 

pro podporu rozhodování o riziku u technických objektů ve prospěch bezpečnosti při různých 

fázích jejich životnosti jsou v pracích 15,33-35.        

1. V návrhu, výstavbě a konstrukci inherentně používat principy bezpečného projektu (pří-

stupy: All-Hazard-Aproach 37,38, proaktivní, systémový aplikující integrální riziko, tj. i 

dílčí rizika spojená s vazbami a toky hmotnými, energetickými, finančními a informačními 

v dílčích systémech i napříč nich; správná práce s riziky; a monitoring, ve kterém jsou za-

budovány korekční opatření a činnosti). Důležité je sestavení zadávacích podmínek spoje-

ných s daným územím, které vyjadřují způsob ocenění místních zranitelností vůči všem re-

levantním pohromám, které mohou postihnout dané místo (tj. aplikace All-Hazard-Appro-

ach). Na základě recentního poznání, shrnutého v pracích [15,33-35], je třeba u kritických 

složitých objektů zohlednit nejistoty náhodné i znalostní, tj. neurčitosti v datech, aby se 

předešlo atypickým haváriím, které jsou důsledkem nepředvídatelných jevů, které nelze od-

halit běžnými stochastickými metodami.    

2. Řídicí systém objektu musí mít základní řídící funkce, alarmy a reakce operátora zpraco-

vané tak, aby objekt byl udržen v normálním (stabilním) stavu za normálních podmínek. 

3. Objekt musí mít speciální řídicí systémy orientované na bezpečnost a ochranné bariéry, 

které ho udržují v bezpečném stavu i při větší změně provozních podmínek (tj. při abnor-

málních podmínkách) a zabraňují vzniku nežádoucích jevů, což znamená, že má dobrou 

resilienci. Předmětné systémy udržují bezpečný provoz i za změny podmínek nebo mají 

schopnost zajistit normální provoz po aplikaci nápravných opatření (vyčištění, oprava…). 

4. Pro případ, že se vyskytnou kritické podmínky, které způsobí, že dojde ke ztrátě ovládání 

objektu, musí mít objekt systém opatření pro vnitřní nouzovou odezvu, zmírnění dopadů, a 

pro návrat do normálního provozu (plán kontinuity a vnitřní nouzový / havarijní plán).   
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5. Pro případ, že dopady ztráty ovládání systému postihnou okolí objektu, musí mít objekt 

opatření i pro vnější odezvu, zmírňující opatření pro prevenci ztrát v objektu; a kapacitu pro 

překonání obtíží. 

Tvorba a provoz bezpečného systému jsou podstatně náročnější na znalosti, zdroje, síly a pro-

středky, a proto v běžné praxi jsou používány zabezpečené systémy, které jsou v případě po-

třeby doplněny organizačními opatřeními, která zajišťují ochranu veřejných aktiv, když před-

mětné systémy ohrožují sebe a své okolí [5].  

Řešení bezpečnosti objektu není možné uskutečnit izolovaně, tj. bez ohledu na okolí. Proto se 

dnes provádí strategické řízení, jehož základní principy jsou ukázány na obrázcích 2 a 3.  

Obrázek 2 ukazuje základní mezníky, které rozhodují o tom, zda chování entity je bezpečné 

nebo nebezpečné při výskytu nebezpečné situace. Obrázek 3 ukazuje představu o řízení bez-

pečnosti entity sestavenou na základě výše uvedených poznatků o řízení rizik. 

 

Obr. 2. Mezníky rozhodující o bezpečném nebo nebezpečném chování  objektu při výskytu nebezpečné situace; 

zpracováno dle 5. 

 

Jelikož  analýza havárií  a selhání technických děl při provozu 30 ukázala, že v 80% je jejich 

příčinou kombinace několika příčin, které se vyskytly v krátkém časovém intervalu,  je třeba 

sledovat a řídit i integrální riziko. Jelikož příčin integrálního rizika je mnoho a opatření na jejich 

zmírnění jsou často protichůdná 5,15 je třeba integrální riziko určovat multikriteriálními 

metodami  4. 
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Obr.3. Představa o způsobu řízení bezpečnosti objektu; zpracováno dle 5. 

 

6. GENERICKÝ MODEL PRO ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI 

Rizika v praxi dělíme na přijatelná, podmíněně přijatelná (ALARP / ALARA) a nepřijatelná 

(obrázek 4). V případě rizik, která jsou:  

- nepřijatelná je třeba zajistit aplikaci účinných preventivních opatření vůči jejich zdrojům,  

- podmíněně přijatelná, je třeba připravit zmírňující, reaktivní a obnovující opatření pro sle-

dovaná aktiva, 

- a u přijatelných sledovat, zda v čase nedojde ke zvýšení  škodlivého potenciálu jejich příčin.  

 

 

Obr. 4.  Podklady pro dělení rizik podle přijatelnosti. 
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Uvedeným způsobem provádíme činnost, kterou nazýváme „řízení rizik“. Řetěz pro zajištění 

bezpečnosti je uveden na obrázku 5. 

 

Obr. 5. Činnosti pro zajištění bezpečnosti kritického prvku. 

 

Bezpečnost objektu (technického zařízení i technických  děl) či procesu a jejich okolí lze zajistit 

jen kvalitním antropogenním řízením 4,5. Na základě hospodárnosti je třeba především pro-

vést snížení rizik v nejkritičtějších místech v rámci prevence, i připravit odezvu a obnovu na 

rizika, která nejsou vypořádána buď z důvodu opomenutí nebo neznalostí v procesu projekto-

vání a zhotovení, anebo jsou preventivní opatření velmi nákladná. Jedná se o velmi nákladnou 

činnost, a proto je nutná vzájemná komunikace mezi vlastníky a provozovateli technických děl, 

veřejnou správou, veřejností a médii [5]. 

Na základě výsledků výzkumu popsaného v pracích [3,4-5,16,15,33-35,39] se v současné praxi 

používají dále uvedené výběry zdrojů rizik ve spojení s určenou entitou (technické zařízení, 

komponenta, propojení komponent apod.): 

1. Zdroje rizik určené buď legislativou, anebo poznatky / zkušenostmi pracovníka, který před-

mětný úkol řeší.  

2. Jen technické zdroje rizik v objektu. Většinou jde o zdroje rizik spojené s: materiálem  (spl-

nění potřebných parametrů, dodavatelské vztahy – náhradní materiál apod.); konstrukcí a 

propojováním komponent a zařízení (nejsou stanovené postupy, jsou přítomné labilní ne-

bezpečné látky apod.); výrobními postupy, např. při výrobě slitin, svařování, specifickém 

obrábění atd.; a podmínkami, které jsou nutné pro kvalitní výrobek, např. jistý tlak, jistá 

teplota či jistá vlhkost okolního prostředí atd. 

3. Technické zdroje rizik a lidský faktor. Jde o zdroje uvedené v bodě 2 a špatné provedení 

technických úkonů při provozu kritického prvku dopravní infrastruktury.  

4. Technické zdroje rizik a lidský faktor v nejširším pojetí. Jde o zdroje uvedené v bodech 2 a 

3 a zdroje organizačních havárií v objektu (tj. špatná rozhodnutí, použití nesprávných po-

stupů atd.). 

5. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 4 doplněné o zdroje rizik související s BOZP a s pra-

covním prostředím.  

6. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 5 doplněné o zdroje rizik z okolí objektu, tj. vnější 

zdroje rizik. 

7. Zdroje rizik uvedené v bodech 2 až 6 doplněné o zdroje rizik spojené s propojeními mezi 

dílčími zařízeními, komponentami a systémy (jde o zdroje rizik, které jsou spojené s tech-

nickou integritou, automatizací, vzděláváním a dobrými dovednostmi, ochranou majetku, 

ochranou dat a informací, ochranou specifických znalostí, ochranou know-how, ochranou 
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good will, financemi, konkurenceschopností, kontinuitou provozu za podmínek kritických 

a extrémních apod.). 

Z uvedeného vyplývá, že v případech 1 až 6 jsou zanedbány mnohé zdroje rizik pro objekty. Je 

to způsobeno skutečností, že v uvedených případech: 

- při stanovení rizik nejsou zvažována všechna veřejná aktiva (tj. není respektován přístup 

All-Hazard-Approach [37,38], který je velmi náročný na data, metody, znalosti, zkušenosti 

a dobu provedení), 

- je zanedbána systémová podstata objektu, 

- nezvažují se dynamické dopady vnějšího prostředí na objekt, které následně ovlivní konku-

renceschopnost objektu a zajištění obslužnosti území v delším časovém intervalu (např. 

špatné postupy veřejné správy jsou zdrojem rizik pro objekt). 

Z hlediska potřeb a ekonomického využití zdrojů je však pravdou, že v řadě praktických úloh 

postačuje zvažovat jen některé zdroje rizik, protože cílem je bezpečné dílčí zařízení objektu, a 

ne celý objekt a jeho okolí. Proto je u každé úlohy spojené s prací s riziky důležité určení cíle 

práce s riziky.   

Jelikož některá technická zařízení (pojišťovací ventily, odpouštěcí ventily apod.) či některé 

komponenty objektu (tlaková zařízení, klimatizace, řídící systémy apod.) mají zásadní důleži-

tost pro bezpečnost objektu, tak u nich nestačí pracovat s riziky jen z hlediska samotného ob-

jektu, ale je třeba pracovat s riziky, která jsou důležitá i z hlediska bezpečnosti celého objektu. 

Jde o kritická zařízení, kritická spojení, kritické komponenty a kritické systémy objektu [3,5], 

které vyžadují speciální práci s riziky při umísťování, výstavbě, konstrukci a provozu [5]. 

Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá dle [4,5,16] ve výběru některé z dále 

uvedených variant / alternativ:   

- vyhnutí se riziku, tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, které jsou zdrojem rizika, 

když to jde (lidská společnost se může bez technického díla obejít), 

- odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde (zvolit alternativu technic-

kého díla, která bude mít méně zdrojů rizik, anebo menší rizika), 

- snížení pravděpodobnosti výskytu rizika, tj. výskytu větších pohrom, když to jde  - jedním 

z nástrojů je aplikace zásad kultury bezpečnosti, zvýšení vzdělanosti a motivace personálu,  

- snížení závažnosti dopadů rizika, tj. příprava zmírňujících opatření jako jsou varovací sys-

témy, systémy odezvy a obnovy, 

- sdílení rizika, tj. rozdělení rizika mezi zúčastněné a pojišťovny, 

- a retence rizika.  

Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá dle [4,5] v 

rozdělení rizik do kategorií, ve kterých se část rizika: sníží, tj. preventivními opatřeními se od-

vrátí realizace rizika; zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností (varovné systémy a 

jiná opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí nepřijatelné dopady; pojist í; 

zajistí opatřeními odezvy a obnovy, pro které se připraví rezervy všeho druhu; a pro část, která 

je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá se připraví plán pro nepředvídané situace 

(Contingency plan).  

K tomu se rovněž připojuje rozdělení zvládání rizik mezi všechny zúčastněné. Rozdělení ve 

správném řízení [9,40] se provádí tak, že se vychází z toho, že za zvládání rizik odpovídají 

všichni zúčastnění (od politiků přes pracovníky veřejné správy, vedení technických děl až po 

techniky a občany) a že zvládání konkrétního rizika se přiděluje tomu subjektu, který je na to 

nejlépe připraven [5]. Obrázek 6 ukazuje role spojené s bezpečností objektu při provozu v ob-

lasti organizace a v oblasti technického vybavení, nástrojů a personálu. Důležitou roli v oblasti 

organizace má  systém řízení bezpečnosti (SMS – safety management system).  
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Při výběru opatření na zvládání rizik je třeba zajistit, aby náklady na zvládnutí rizik nepřevýšily 

možné škody vyvolané realizací rizika. Systém řízení bezpečnosti SMS (Safety management 

system) objektu proto musí obsahovat provázané položky:  strategický postup pro zajištění bez-

pečnosti;  organizaci řízení bezpečnosti; plán pro řízení bezpečnosti; opatření pro vypořádání 

rizik; měření úrovně bezpečnosti; rozhodování o opatřeních pro udržení či zvýšení úrovně bez-

pečnosti [5]; obrázek 7. 

Podle současných znalostí je nutné při sestavování konceptu bezpečnosti objektu začít od jeho 

umístění, přes projektování, zhotovení a až k provozu. Je třeba propojit normy a výsledky řízení 

rizik ve prospěch bezpečnosti, tj. používat nástroje risk-based design, risk-based operation; 

risk-based inspections, risk-based maintenance atd.  [5,41], které propojují normy a výsledky 

řízení rizik. Vlastní metodický proces řízení rizik ve prospěch bezpečnosti  zahrnuje: identifi-

kaci problémů spojených s bezpečností; vyhodnocení těchto problémů z hlediska požadované 

úrovně bezpečnosti; určení opatření a činnosti pro udržení či zvýšení úrovně bezpečnosti; im-

plementaci opatření a zahájení monitoringu jejich účinnosti; posouzení úrovně bezpečnosti a 

v případě, že není dostatečná, je třeba identifikovat problémy a opakovat řetězec akcí; obrázek 

8. 

 

Obr. 6. Role zúčastněných spojené s bezpečností. 
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Obr. 7. Úkoly  uvedené v systému řízení bezpečnosti (SMS) objektu. 

 

 

Obr. 8.   Řízení bezpečnosti objektu. 

 

Bezpečnost i zabezpečení objektů, hlavně kritických je zásadní pro ochranu a rozvoj lidí i státu, 

proto každý stát musí mít strategii na udržování a popř. i zvyšování bezpečnosti. Protože svět 

se dynamicky vyvíjí, tak mohou nastat podmínky, na které nejsou limity objektu připraveny, a 

proto systémy řízení bezpečnosti (i systémy řízení zabezpečení) musí být vždy vybaveny opat-

řeními pro minimalizování škod v případech, že bezpečnostní opatření a bezpečnostní systémy 

selžou, anebo se vyskytne neidentifikované nebezpečí.  

Minimalizování škod může mít podobu varovné a výstražné signalizace, výcviku, pokynů a 

procedur pro chování v nebezpečných situacích, nebo izolace nebezpečných zařízení od 

osídlených center. Opatření před nehodami včetně nouzového plánování musí být vypracováno 

ještě před tím, než je zařízení spuštěno do provozu. Při vzniku havárie by už na to nemuselo 

být dosti času [10,15]. 

Podle projektu všechny prvky či zařízení, komponenty a propojení kritických objektů (které 

jsou složité socio-kyber-fyzické systémy s vysokým počtem mnoha různých propojení) mají 

své limity, které jsou nastaveny na určité podmínky tak, aby společně plnily zadaný cíl 

(interoperabilita) [3,5,16]. Jelikož v důsledku dynamického vývoje světa se podmínky mění, 
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tak se mění i podmínky pro interoperabilitu. Proto bezpečnost objektů se mění v závislosti na 

podmínkách a jejich změnách v průběhu času.  

Koncept objektu zacílený na bezpečnost  [3,5,39] řeší konflikty proaktivně a v systému řízení 

bezpečnosti (SMS) kloubí aspekty technické, organizační, právní, finanční, manažerské, soci-

ální, znalostní, vzdělávací, mezinárodní apod.; a v hlavních procesech dominuje proces pro ří-

zení bezpečnosti – PSM (Proces Safety Management) [39]; obrázek 9.  

 

Obr. 9. Procesní model řízení bezpečnosti objektu v čase. Procesy: 1- koncepce a řízení; 2 - administrativní po-

stupy;3 -  technické záležitosti (technická problematika objektu a jeho okolí); 4 -  vnější spolupráce; 5 -  nouzová 

připravenost;  6 - dokumentace a šetření havárií; a 7 - zabezpečení objektu – zpracováno dle [5,39]. 

 

Systém řízení bezpečnosti (tzv. SMS – Safety Management System) složitého objektu je posta-

ven na zásadách procesního řízení a zahrnuje organizační strukturu, vymezení odpovědnosti, 

poznatky dobré praxe, předpisy, postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom 

či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů v území. Zpravidla se týká řady otázek, kromě 

jiného i organizace, kvalifikace a motivace pracovníků, identifikace a hodnocení ohrožení a 

z nich plynoucích rizik, řízení chodu organizace, řízení změn v organizaci, nouzového a krizo-

vého plánování, monitorování bezpečnosti, auditů a přezkoumávání. Skládá se ze sedmi pro-

cesů: koncepce a řízení; administrativní postupy; technické záležitosti; vnější spolupráce; 



27 

 

nouzová připravenost; dokumentace a šetření havárií; zabezpečení objektu i systému řízení, tj. 

informačního a kontrolního (ovládacího) systému. Uvedené procesy se dále dělí na podprocesy:  

1. Proces pro koncepce a řízení se skládá z podprocesů pro: celkovou koncepci; dosahování 

dílčích cílů bezpečnosti; vedení / správu bezpečnosti; systém řízení bezpečnosti; personál 

včetně zahrnutí úseků pro: řízení lidských zdrojů, výcvik a vzdělání, vnitřní komunikaci / 

informovanost a pracovní prostředí; revize a hodnocení plnění cílů v bezpečnosti.  

2. Proces pro administrativní postupy se skládá z podprocesů pro: identifikaci ohrožení od 

možných pohrom a hodnocení rizika; dokumentaci postupů (včetně systémů pracovních 

povolení); řízení změn; bezpečnosti ve spojení s kontraktory; a dozor nad bezpečností vý-

robků.  

3. Proces pro technické záležitosti (technickou problematiku objektu a jeho okolí) zahrnuje 

podprocesy pro: výzkum a vývoj; projektování a montáže; inherentně bezpečnější procesy; 

technické standardy; skladování nebezpečných látek; a údržbu integrity a údržbu zařízení a 

objektů.  

4. Proces pro vnější spolupráci obsahuje podprocesy pro: spolupráci se správními úřady; spo-

lupráci s veřejností a dalšími zúčastněnými (včetně akademických pracovišť); a spolupráci 

s dalšími subjekty.  

5. Proces pro nouzovou připravenost obsahuje podprocesy pro: plánování vnitřní (on-site) při-

pravenosti; usnadnění plánování vnější (off-site) připravenosti (za kterou odpovídá veřejná 

správa); a koordinaci činností resortních organizací při zajišťování nouzové připravenosti a 

při odezvě.  

6. Proces pro dokumentaci a šetření havárií má podprocesy pro: zpracování zpráv o pohro-

mách, haváriích, skoro nehodách a dalších poučných zkušenostech; vyšetřování škod, ztrát 

a újmy a jejich příčin; a odezvu a následné činnosti po pohromách (včetně aplikace poučení 

a sdílení informací).  

7. Proces pro zabezpečení má podporocesy pro: kybernetickou ochranu; fyzickou ochranu; a 

ochranu know-how. 

Rizika objektů se ovládají na základě:  

- aplikace technických opatření, která se realizují pomocí: výběru vhodných materiálů pro 

stavby a zařízení; způsobů konstrukce staveb a zařízení; vložení pasivních bariér, které za-

brání jevům jako rozlet úlomků nebo rozptylu nebezpečné látky při ztrátě soudržnosti zaří-

zení nebo stavby (např. obálky různých typů); vložení záložních zařízení a systémů, tj. ně-

kolika zařízení majících stejnou roli a popř. používajících různé fyzikální principy k dosa-

žení plnění úkolu; či vložení ochran důležitých prvků, 

- řídicích systémů různých typů, které podle výsledků kontinuálního monitoringu upravují 

provoz, 

- organizačních opatření, jejichž cíle jsou: ochránit zaměstnance, pracovní a popř. i okolní 

prostředí od škodlivých dopadů; a také stavby a zařízení objektu od velké destrukce, protože 

technologické celky nejsou levné a pro zachování schopnosti rozvoje území jsou jejich vý-

robky žádoucí.  

Podle výsledků v praxi nejvyšší účinnost (až 80%) mají opatření technická [5]. Přijatelné riziko 

závisí na sociálních, ekonomických a politických faktorech, když platí, že přijatelná úroveň 

rizika neznamená nulové škody, ztráty a újmy na chráněných aktivech, tj. že pravděpodobnost 

vzniku ztrát, škod a újmy na chráněných zájmech je malá až zanedbatelná. 

Systém řízení bezpečnosti objektu (safety management systém – SMS) je mechanismus, který 

řídí (reguluje/ kontroluje) sledovaný objekt. Určuje dynamické chování objektu tím, že popisuje 
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mechanismy, které ho určují. Mechanismy jsou vytvářeny systémy zpětných vazeb.  Zpětné 

vazby jsou pozitivní, když mají synergickou zesilující funkci, a negativní, když mají regulační 

funkci. Lze na ně pohlížet jako na systémové mechanismy, které zajišťují dynamickou rovno-

váhu systému (každý systém se vyvíjí a může existovat jen tehdy, když je v dynamické‘ rovno-

váze). To znamená, že v případě menšího narušení provádí předmětné mechanismy kompenzaci 

narušení menšími vnitřními změnami, v případě větších narušení změnami většími, které mo-

hou narušit stabilitu systému, a tím i jeho bezpečnost. Realita je obvykle složitější, např. máme 

poznatky o různých působeních kumulace menších narušení, a to ve smyslu positivním i nega-

tivním, které osvětlují až recentní teorie, a to teorie chaosu, teorie možností či teorie komple-

xity. Je pochopitelné, že schopnost dynamických mechanismů systému není neomezená a při 

velkých zásazích nemusí být zmíněné mechanismy schopny kompenzovat narušení v dosta-

tečné míře tak, aby odvrátily selhání objektu.  Při regulaci (tj. při tvorbě regulačních mecha-

nismů u technologických systémů) se vychází z kybernetického pojetí, že každý systém má 

určité podmínky existence a že existují bariéry v prostoru a čase, které v zájmu jeho existence 

nesmí být narušeny. Úkolem lidí odpovědných za řídicí systém je předmětné bariéry rozpoznat 

a regulovat dostupnými prostředky (pasivními i aktivními) a antropogenními činnostmi chování 

předmětných systémů tak, aby nedošlo k překročení bariér.   

Řízení bezpečnosti vychází z řízení procesů, které je založeno na důsledném využití znalostí o 

problému v systému a jeho okolí, a proto se mu také říká „knowledge management“. Řízení 

procesů založené na řízení znalostí se nezaměřuje na výsledky, ale na příčiny.  Je založené na 

rozpracování koncepce a metodologie. Strategická úroveň tohoto řízení určuje základní směry 

vývoje, ze kterých vyplývá, které procesy je nezbytné upravit nebo vytvořit, jaké organizační 

změny bude nezbytné provést, kde získat know-how, finanční zdroje atd. Taktická úroveň řízení 

procesů pomáhá utřídit činnosti nutné pro realizaci dlouhodobých záměrů. Hledají se odpovědi 

na otázky jak procesy nastavit, v jakém stavu je udržovat a jak musejí tyto procesy navzájem 

spolupracovat. Operativní úroveň řízení rozhoduje o konkrétním rozmístění zdrojů v procesech 

(lidských, technologických, finančních) a také o výkonu jednotlivých činností v rámci nastave-

ných procesů (jak provést konkrétní operaci). Snahou je zajistit transfer znalostí a dovedností 

mezi pracovníky. Na technické úrovni řízení  se řeší konkrétní problémy. Je si třeba uvědomit, 

že nejnáročnější je vyjednávání s riziky, které se odehrává právě na této posledně jmenované  

úrovni řízení; zde se zvyšuje odolnost prvků, zařízení, komponent i celých systémů a dle údajů 

z praxe o úspěšnosti technických opatření, která se pohybuje mezi 40 a 80%. 

Systém řízení bezpečnosti (SMS) objektu zahrnuje: organizační strukturu; odpovědnosti; prak-

tiky; předpisy; a postupy a zdroje pro určování a uplatňování prevence pohrom, včetně lidských 

chyb, či alespoň zmírnění jejich nepřijatelných dopadů. Používá k tomu tzv. zlatá pravidla, kul-

turu bezpečnosti a plán řízení prioritních rizik [4,5].   Způsob řízení bezpečnosti (SMS) objektu 

se opírá o koncepci prevence pohrom či alespoň jejich závažných dopadů [5,39,40], která za-

hrnuje povinnost zavést a udržovat systém řízení, ve kterém jsou zohledněny dále uvedené pro-

blémy: 

1. Role a odpovědnosti osob podílejících se na řízení závažných nebezpečí, která jsou spojená 

spojena s možnými škodlivými jevy na všech organizačních úrovních kritického objektu a 

opatření na zajištění výcviku, která jsou sladěna s identifikovanými potřebami výcviku. 

2. Systematické sledování rozhraní člověk – technika; člověk – IT; a technika – IT. 

3. Plány pro systematické identifikování závažných nebezpečí spojených s možnými škodli-

vými jevy a z nich plynoucích rizik, která jsou spojena s normálními a abnormálními pod-

mínkami, a pro hodnocení jejich pravděpodobnosti a krutosti (velikosti). 

4. Plány a postupy pro zajištění bezpečnosti všech komponent, systémů a funkcí v  kritickém 

objektu a v jeho okolí, a to včetně údržby objektu i jeho zařízení. 
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5. Plány na implementaci změn v kritickém objektu a v objektech i zařízeních, které jsou v 

okolí. 

6. Plány na identifikaci předvídatelných nouzových situací systematickou analýzou, včetně 

přípravy, testů a posuzování nouzových plánů pro odezvu na možné nouzové situace. 

7. Plány pro průběžné hodnocení souladu s cíli vyjasněnými v koncepci bezpečnosti a zabu-

dovanými v SMS, a pro účinné mechanismy pro vyšetřování a provádění korekčních čin-

ností v případě selhání s cílem dosáhnout stanovené cíle.  

8. Plány na periodické systematické hodnocení koncepce bezpečnosti, účinnosti a vhodnosti 

SMS a kritéria pro posuzování úrovně bezpečnosti vrcholovým týmem pracovníků kritic-

kého objektu. 

Pro účinné a kvalitní zvládnutí dílčích rizik je vhodné  zpracovat plán řízení rizik dle ISO 

31 000.  Plán řízení rizik je nástroj pro proaktivní řízení rizik, které zvažuje možná vzájemná 

propojení v čase [4]. Je klíčovým výstupem každého řízení rizik. Svět se dynamicky mění, a 

proto pro zajištění bezpečnosti během času je vždy důležité stanovení toho, co je třeba v dané 

situaci provést, určení toho, kdo opatření provede a stanovení osoby, která odpovídá za prove-

dení, tj. plán řízení rizik; a to na úrovni top managementu, senior managementu, liniového ma-

nagementu  a konkrétních pracovníků.  

Plán řízení rizik se opírá o způsob řízení TQM [9]. Zvažuje prioritní rizika, která nebylo možno 

vypořádat jistými preventivními opatřeními, a která při realizaci mají potenciál významně po-

škodit technické dílo.  Samotný plán se zpracovává ve formě tabulky, která zvažuje rizika z 

oblastí: 

- řízení technického díla, 

- vnitřní zdroje rizik technického díla spojené s jeho stavbou, konstrukcí, zařízeními a pro-

vozem, 

- personál technického díla, 

- vnější zdroje rizik technického díla spojené s živelními pohromami,  

- vnější zdroje rizik technického díla spojené s  chováním veřejné správy, konkurencí, trhem 

apod., 

- útoky na technické dílo,  

- kybernetické zdroje rizik spojené se sítěmi, 

- válka 

- dozor veřejné správy. 

Pro každou oblast rizika se v tabulce uvádí: 

- příčiny rizika, 

- dopady  selhání kritického prvku dopravní infrastruktury rizika na veřejná aktiva v okolí a 

na službu, kterou poskytuje státu dopravní infrastruktura, 

- pravděpodobnost / četnost výskytu realizace rizika a velikost  dopadů rizika, 

- opatření na zvládnutí nebo alespoň zmírnění rizika, které jsou jasně stanoveny, a u každého 

z nich je uvedena  organizace (či její odpovědný zástupce), která provede odezvu  a osoba 

odpovědná  za správné a včasné provedení odezvy je uvedena odpovědnost za jejich prove-

dení. 

V praxi je obvyklé pro ocenění pravděpodobnosti / četnosti výskytu rizika a velikostí dopadů 

rizika na aktiva používat stupnici: velký; střední; malý [4, 15,33-35]. Plán pro řízení rizik  se 

připravuje předem a při jeho přípravě se řeší i očekávané konflikty při odezvě na dopady rizik.  

Podle principů platných v řízení  [42-46] odpovědnost za bezpečnost technických zařízení má 

vlastník i veřejná správa. Důležitou roli při řízení hraje organizační struktura správy kritického 

prvku [42-45], tj. mechanismus, který slouží ke koordinaci a řízení provozu kritického prvku. 
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Představuje hierarchické uspořádání vztahů nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravo-

moci (kompetence), vazby a odpovědnost. Uvolnění velkých finančních a dalších prostředků 

na řízení a vypořádání rizik pochopitelně je jen na nejvyšší hierarchické úrovni. Na základě 

analogie s materiály [45,46] je zvážena struktura: vrcholový management; střední management; 

technický management; a personál (kritický a podpůrný), a také role veřejné správy, která vy-

konává dohled nad bezpečností ve veřejném zájmu. Generické modely plánů řízení rizik pro  

různé fáze životnosti kritických objektů jsou v pracích  [15,33-35]. 

Pro zajištění bezpečnosti zahrnující funkčnost, provozní spolehlivost a stabilitu objektu jsou 

důležité  limity a podmínky nastavené v projektu [5,39]. Úkolem SMS je udržovat určené fyzi-

kální veličiny (parametry dílčích systémů) na předem určených hodnotách a při použití auto-

matizace upozornit na významné odchylky vyvolané chováním senzorů. V procesu regulace 

mění řídicí systém působením na akční veličiny stavy jednotlivých řízených systémů tak, aby 

bylo dosaženo žádaného stavu celého systému. U řídicího systému se sledují v prioritním pořadí 

vlastnosti jako:  

- úroveň dodržování stanovených podmínek provozu a nevytváření škodlivých (nepřijatel-

ných) dopadů na samotný systém a na jeho okolí, 

- funkčnost (úroveň plnění požadovaných úkonů), 

- provozuschopnost, tj. úroveň plnění požadovaných úkonů v závislosti na podmínkách nor-

málních, abnormálních a kritických, 

- provozní stálost, tj. úroveň dodržování stanovených podmínek provozu v čase, 

- inherentně zabudovaná odolnost vůči možným pohromám. 

Z výše uvedeného vyplývá, že řídicí systémy určují kvalitu a výkon (výkonnost) systémů. Mají 

rozhodující vliv na bezpečnost, a proto se u řídicích systémů sledují faktory: odpovědná auto-

nomie; adaptabilita; celistvost; a smysluplnost úkolů. Celistvost vyjadřuje vnitřní jednotu, tj. 

autonomnost, nezávislost a odlišnost od okolí. Protože lidské chování není deterministické, jsou 

hlavními charakteristikami předmětných systémů vynořující se vlastnosti, nedeterministické 

chování a složité vztahy mezi organizačními cíli.  O každém sledovaném systému vždy rozho-

duje člověk a údržba, renovace, změny. Z inženýrského pohledu se sledované systémy charak-

terizují strukturou, hardwarem, procedurami, prostředím, toky informací, organizací (problém 

organizačních havárií) a rozhraním mezi uvedenými položkami [5,39]. 

Účinná kultura bezpečnosti je základním prvkem bezpečnosti  [5,15,39]. Odráží koncepci bez-

pečnosti a vychází z hodnot, stanovisek a jednání vrcholových řídících pracovníků a z jejich 

komunikace se všemi zúčastněnými. Ukládá managementu objektu, aby praktikoval ta-

kový systém řízení bezpečnosti objektu, který udrží procesy v objektu v určitých mezích. Je 

zřetelným závazkem aktivně se podílet na řešení otázek bezpečnosti a prosazuje, aby všichni 

zúčastnění konali bezpečně a aby dodržovali příslušné právní předpisy, standardy a normy. Pra-

vidla kultury bezpečnosti musí být zapracována do všech činností v území / objektu. Jejich zá-

kladem není koncentrace na potrestání viníků / původců chyb, ale poučení z chyb a zavedení 

takových nápravných opatření, aby se chyby nemohly opakovat nebo aby se alespoň výrazně 

snížila četnost jejich výskytu. 

 

7. ZÁVĚR 

Ačkoliv koncept integrální bezpečnosti se rozšiřuje v praxi pomalu z důvodů uvedených v pra-

cích 15,47, je třeba  ho prosazovat, protože do pojetí integrální bezpečnosti patří i aktiva pod-

porující funkce, jejichž rizika s ohledem na zdraví člověka, ekosystémy a bezpečnost systému 

se minimalizují.  Generický model pro řízení bezpečnosti objektů (a to hlavně kritických) uka-

zuje způsob řízení rizik, aby se předešlo, anebo alespoň se zmírnil výskyt možných nežádoucích 

a nepřijatelným dopadům. Jeho respektování zajišťuje, že všichni zúčastnění chápou řízení rizik 
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ve prospěch bezpečnosti stejně. Jednotné chápání rizik, způsobů a cílů jejich řízení dovoluje 

odstranit příčiny havárií, které vznikly různým chápáním rizik specialisty různých oborů 

28,29. Proto jeho respektováním  lze zajistit zvládnutí (odstranění, zmírnění či připravenost 

na včasnou odezvu):  

- slabin v zabezpečení vůči vnějším vlivům, 

- vnitřních náhodných poruch systému 

- vnitřních systémových poruch zařízení, 

- poruch v procesech,  

- lidských chyb,  

- nedostatku zdrojů, 

- konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení, 

- chybné nebo nedostatečné identifikace ovlivňujících činitelů, 

- chybné práce s riziky (volba metody, definice stupnice, ohodnocení rizika), 

- neodpovědnosti manažerů či personálu, 

- nekompetence manažerů  či kritického personálu, 

- závislosti a nedůvěryhodnosti řešitelských subjektů.  

V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či vedlej-

šími systémy jde především o zabránění: přenosu chybných a matoucích informací, tj. chyb na 

vstupu nebo na výstupu systémů; přerušení informačních a materiálových toků; vykonávání 

navzájem se ovlivňujících funkcí; a poruchám okolních systémů a realizaci relevantních po-

hrom. 

V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde především o 

zabránění: aplikacím chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik z vyšších 

úrovní systému řízení bezpečnosti (SMS); neporozumění požadavkům a informacím z jiné 

vrstvy SMS; přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné vrstvy do druhé; a 

nedodání vstupní informace. Na rozhraní objektů s okolním prostředím jde o zabránění nepřed-

vídatelným událostem a útokům: změnám podmínek pro provoz ze strany státu; úmyslným po-

škozením; a cíleným útokům. 

Složitost objektů a infrastruktur roste. Na jedné straně tím roste efektivita předmětných sys-

témů, ale na druhé straně se vytváří nové zdroje rizik, které jsou hůře odhalitelné. Některé způ-

soby zajištění jejich bezpečnosti (např. redundance, znásobení součástkových komponent pro 

ochranu před selháním obvodů měřící nebo regulační funkce - zálohování) poskytuje ochranu 

před haváriemi zapříčiněnými selháním individuálních částí, není však stejně efektivní vůči 

škodlivým jevům, které vygenerují interakce mezi komponentami ve stále komplexnějších 

a vzájemně interagujících inženýrských systémech dneška. Redundance mohou ve skutečnosti 

zvýšit složitost až do takové míry, při které už ony samotné jsou přispívajícími faktory k havá-

riím.   

Proto mnohé z nových nebezpečí jsou záludnější, hůře odhalitelná a eliminovatelná, než v mi-

nulosti. Navíc neexistuje žádná předchozí zkušenost, které by mohlo být využito při překoná-

vání nových nebezpečí. Mnoho zkušeností a poučení z předcházejících havárií je uloženo v zá-

konech, normách a v postupech dobré praxe. Ale odpovídající zákony a normy pro mnohé z no-

vých inženýrských odvětví a technologií ještě nejsou vypracované. Mnohokrát se poučení zís-

kané za celá staletí ztratí, když se starší technologie nahradí novějšími; například, když se me-

chanické zařízení nahradí digitálními počítači.  

Dalšími novými nebezpečími jsou již jen heslovitě např.: 

- vzrůstající expozice nebezpečí, 

- zvyšování kumulace energií a dosahů nebezpečí, 

- zvyšování automatizace, 
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- narůstající centralizace a výrobní kapacita, 

- nárůst tempa technologických změn. 

Proto je třeba kontinuálně monitorovat účinnost opatření a činností zacílených na bezpečnost a 

při zjištění odchylek aplikovat korekční opatření, anebo změnit koncept práce s riziky, jak uka-

zuje obrázek 9.   

V rámci strategie pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje se musí v kritických objek-

tech nastavit: program pro neustálé zvýšení bezpečnosti kritických objektů; míry pro posuzo-

vání úrovně bezpečnosti z hlediska účinnosti bezpečnostního systému (ukazatele); program, 

který zajišťuje bezpečnost, který je sestaven z provázaných projektů; a projekty, které jsou na-

plněné provázanými procesy. Nástroje pro ovládání kritických komplexních objektů a in-

frastruktur, zajišťující bezpečnost a rozvoj, tedy jinými slovy, zachování, ochranu a rozvoj chrá-

něných aktiv jsou: 

- umístění a výstavba objektů, 

- promyšlený několika-úrovňový řídicí systém zahrnující řízení strategické, taktické a opera-

tivní, který je založen na kvalifikovaných datech, odborných znalostech, expertních hodno-

ceních a dobrých metodách rozhodování; vzdělávání a výcviku zaměstnanců, 

- věda, výzkum a TSO (profesní organizace zajišťující profesionální podporu provozovatele 

kritického objektu a veřejné správy), 

- specifické vzdělávání technických a řídících pracovníků, 

- technické, zdravotní, ekologické, sociální, cyber a dalších standardy, normy a předpisy, tedy 

nástroje pro řízení procesů, které mohou, nebo by mohly vést k výskytu (vzniku) pohromy 

nebo k zvětšení jejich dopadů, 

- inspekce, 

- systém spolupráce vedení komplexního objektu s veřejnou správou, s organizacemi na da-

ném území a s organizacemi, které používají podobné technologie, 

- personál pro zvládání nouzových situací, 

- komponenty a systémy pro zvládání kritických situací (tj. všemi způsoby zajistit řízení kon-

tinuity a krizové řízení), 

- bezpečnostní, nouzové (a to včetně plánování kontinuity kritických objektů) a krizové plá-

nování. 

 

Poděkování: Autorka děkuje podpoře z projektu RIRIZIBE CZ.02.2.69/0.0/0.0/16-018/00026 

49 a projektu TAČR TK02030125. 
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Abstrakt: Předkládaný článek ukazuje výsledky procesu analýzy spolehlivosti statických ko-

rozních zkoušek, od přípravy experimentu a samotného provedení experimentu až po čištění a 

analýzu zkoušených vzorků. Každá část procesu je rozdělena na jednotlivé kroky, které jsou 

hodnoceny z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a opakovatelnosti získaných výsledků. Na zá-

kladě tohoto posouzení jsou identifikovány kritické kroky a v závislosti na technických a fi-

nančních možnostech jsou doporučeny technické nebo organizační změny s cílem maximalizo-

vat bezpečnost, spolehlivost a opakovatelnost výsledků. 

Klíčová slova: tekuté soli, chladivo, koroze, konstrukční materiály, riziko, bezpečnost, spo-

lehlivost. 

 

Abstract: The presented paper shows the results of the reliability analysis process of static cor-

rosion tests, from the preparation of the experiment and the experimental execution itself to the 

cleaning and analysis of the tested samples. Each part of the process is divided into individual 

steps, which are assessed in terms of safety, reliability, and repeatability of the obtained results. 

Based on this assessment, critical steps are identified and, depending on technical and financial 

possibilities, technical or organizational changes are recommended to maximize the safety, re-

liability, and repeatability of the results. 

Key words: Molten salts; coolant; corrosion; structural materials; risk; safety; reliability.  

 

1. ÚVOD 

V současné době se roztavené soli používají v různých průmyslových odvětvích, například 

v chemickém průmyslu [1], těžby kovů [2], technologiích pro skladování tepelné energie a tech-

nologií solárních koncentračních věží [3]. Do budoucna se předpokládá, že budou použity i 

jaderných reaktorech IV. generace. V případě jaderných aplikací, které jsou předmětem zájmu 

této výzkumné skupiny, zůstávají některé otázky stále nezodpovězeny. Jako například obecné 

chování roztavených solí – zejména v okolí bodu tání, interakce mezi roztavenou solí a kon-

strukčními materiály, potenciální toxicity, neutronových vlastností nebo způsobů, jak měřit její 

vlastnosti online. 

Tento článek se zaměřuje na konkrétní roztavené kapalné soli, které nacházejí uplatnění v chla-

zení jaderných reaktorů, solárních elektrárnách a systémech skladování energie. V procesu vý-

běru nejlepší možné kapalné soli pro chlazení jaderných reaktorů IV. generace jsou požadovány 

tyto požadavky: vysoký bod varu; nízký tlak par; vysoké měrné teplo; vysoká tepelná vodivost; 

vysoká hustota při nízkém tlaku; nízká viskozita; nízký průřez absorpce neutronů (pro média 

primárního okruhu) a nízká korozní agresivita vůči konstrukčním materiálům [4]. Vysokou 
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korozní agresivitou roztavených solí je třeba se zabývat dříve, než bude možné jejich komerční 

nasazení, protože vážně snižuje bezpečnost strukturálních komponent, a tím i jadernou bezpeč-

nost a integrální bezpečnost jaderného zařízení.  

Výzkum realizace technologických procesů [5] ukázal, že ve všech fázích technologických pro-

cesů dochází k chybám, které způsobují nekvalitní výsledky nerealizace procesu. Jedná se o 

chyby způsobené: výběrem nevhodné technologie, nevhodnou kombinací materiálu a zvole-

ného postupu, špatnou přípravou materiálu pro proces měření, technickou realizací, lidskou 

chybou, špatnou organizací procesu měření, nevhodnými vnějšími podmínkami, ve kterých se 

měření provádí, a špatnou vírou. Z tohoto důvodu se zaměřujeme na posouzení spolehlivosti 

výsledků experimentu.  

Článek analyzuje celý proces statických korozních zkoušek, od přípravy experimentu a samot-

ného provedení experimentu až po čištění a analýzu zkoušených vzorků. Každá část procesu je 

rozdělena na jednotlivé kroky, které jsou hodnoceny z hlediska bezpečnosti, spolehlivosti a 

opakovatelnosti získaných výsledků. Na základě tohoto posouzení jsou identifikovány kritické 

kroky a v závislosti na technických a finančních možnostech jsou doporučeny technické nebo 

organizační změny s cílem maximalizovat bezpečnost, spolehlivost a opakovatelnost získaných 

výsledků. Tato analýza se provádí pomocí techniky rizikového inženýrství "audit bezpečnosti", 

která se skládá z procesního modelu zkušebních experimentů a kontrolního seznamu pro posu-

zování rizik [6]. 

 

2. SHRNUTÍ ZNALOSTÍ 

Z praktického hlediska se zaměřujeme na chování roztavených solí a korozi kovů způsobenou 

agresivitou roztavených solí. 

 

2.1. Roztavené soli 

Soli jsou chemické sloučeniny kyselin a zásad. V přírodě se vyskytují jako krystaly s těmito 

vlastnostmi: silné iontové vazby mezi částicemi; vysoké teploty varu a tání; vedou elektrický 

proud v roztoku nebo tavenině, ale ne v pevném stavu; vysoké hodnoty dynamické viskozity, 

vysoký součinitel tepelné vodivosti a vysoká hustota; lze je oddělit od roztoku krystalizací [7].  

Použití kapalných solí má mnoho výhod i nevýhod. Mezi nevýhody patří např. vysoká korozní 

agresivita, vysoká teplotu tání, toxicita některých sloučenin, nevhodné neutronové vlastnosti a 

nedostatek provozních zkušeností. Všechny výhody a nevýhody jsou závislé na konkrétní kon-

strukci a ne všechny jsou zahrnuty v každé konstrukci reaktoru.   

Základním problémem roztavených solí, který je třeba vyřešit tak, aby bylo možné komerční 

využití roztavených solí v jaderné energetice, je vysoká korozní agresivita. Hlubší pochopení 

korozního chování, mechaniky koroze a korozních účinků roztavených solí na různé kon-

strukční materiály je pro následné použití nezbytné. Bezpečnost je pilířem jaderné energetiky, 

který musí vycházet z experimentů a z nich získaných údajů. 

V současné době se v navrhovaných reaktorech na roztavené soli používají různé konstrukční 

materiály od speciálně vyvinutých slitin molybdenu a niklu přes nerezové oceli a keramiku až 

po grafit. Nedílnou součástí vývoje nových solných reaktorů je pochopení korozních jevů, k 

nimž dochází při interakci roztavených solí s těmito konstrukčními materiály, ať už jednotlivě, 

nebo v komplexních systémech obsahujících více konstrukčních materiálů. 

Korozní chování roztavených solí se studuje od 50. let 20. století a v současné době se studiu 

věnuje několik institucí po celém světě, které používají různé experimentální metody. Jednou z 
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běžně používaných metod je statický korozní experiment. Na druhé straně lze studovat kom-

plexní korozní chování pomocí smyček z roztavené soli. 

 

2.2. Koroze  

Koroze konstrukčních materiálů představuje v mnoha prostředích významný problém. Jedná se 

o degradační mechanismy materiálů a jejich spojů. Jedná se o samovolné, postupné narušování 

kovů nebo nekovových organických a anorganických materiálů v důsledku chemických nebo 

elektrochemických reakcí s okolním prostředím. Může probíhat v plynech, kapalinách, ale také 

v půdě nebo v různých chemických látkách, které jsou s materiálem v kontaktu. Odolnost proti 

korozi je často dosažena pasivační vrstvou oxidu na povrchu materiálu. [8]. 

U roztavených solí tuto metodu nelze použít, protože tato vrstva je nestabilní [9]. Proto hledáme 

jiný způsob, a z tohoto důvodu je nezbytné zkoumat vliv roztavených solí na konstrukční ma-

teriály, tj. zranitelnost materiálů v prostředí roztavených solí, dopady koroze na konstrukční 

materiály způsobené roztavenými solemi a časové změny různých konstrukčních materiálů v 

tomto vysoce agresivním prostředí. Tento výzkum se běžně provádí v několika etapách. První 

etapou jsou často statické korozní zkoušky, po nichž následují dynamické zkoušky, které lépe 

simulují skutečné prostředí. 

 

3. KOROZNÍ ZKOUŠKY A POSTUP MĚŘENÍ 

Korozní zkoušky konstrukčních materiálů v kapalných solích jsou finančně, časově i organi-

začně značně náročné. Proto není možné provádět velké množství experimentů se stovkami 

nebo tisíci vzorků, které je třeba analyzovat. Tyto limity kladou vysoké nároky na opakovatel-

nost a spolehlivost experimentálních výsledků. Každý experiment začíná přípravou vzorku, po-

kračuje samotným testem a končí analýzou vzorku. Popis celého procesu je uveden v následu-

jících odstavcích. 

Každý vzorek se získá nařezáním větších kusů vybraného konstrukčního materiálu o rozměrech 

přibližně 30 x 15 x 1 mm. Poté se vzorek obrousí. Před zahájením experimentu se každý vzorek 

změří a zváží. 

Za účelem provedení zkoušky se nejprve připraví sůl NaF-NaBF4 kombinací přesného množství 

krystalického NaF (3 % hmot.) a krystalického NaBF4 (97 % hmot.), aby se získala eutektická 

směs. Přibližně 250 g eutektické směsi se umístí do grafitového kelímku a vloží do elektrické 

pece CLARE 4.0 při teplotě 500 °C. Po čtyřech hodinách je eutektická směs NaF-NaBF4 roz-

tavena a připravena k nalití do ampulek se vzorky. 

Do každé grafitové ampule s jedním vzorkem se nalije přibližně 30 g roztavené soli, aby byl 

vzorek zcela ponořen. Ampule se nechají vychladnout na pokojovou teplotu a zkontroluje se, 

zda sůl neuniká, zda je v nich dostatečná hladina soli a zda se v nich nevyskytují nějaké nepra-

videlnosti. Zkontrolované ampule se uzavřou a vloží do pece.  

Celý test se provádí v elektrické peci CLARE 4.0, která je součástí experimentálního boxu s 

dusíkovou atmosférou (obrázek 1). Jednotlivé vzorky jsou umístěny odděleně, každý ve své 

malé grafitové ampuli. Čtyři ampule se vzorky jsou vloženy do většího bezpečnostního grafi-

tového kelímku. Během každého experimentu jsou v elektrické peci dva kelímky s celkem osmi 

jednotlivými vzorky. Elektrická pec má automatický řídicí systém, který udržuje teplotu 2 °C 

kolem cílové teploty. Dusíková přetlaková atmosféra se nastavuje ručně na mírný přetlak.  

Po skončení pokusu se elektrická pec vypne a všechny ampule se solí a vzorky se nechají na 

místě vychladnout na pokojovou teplotu. Tento proces chlazení trvá přibližně 48 hodin. Po 
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vychladnutí se sůl opatrně oddělí od vzorku ručně nebo pomocí kartáčů a skalpů. Následující 

kroky čištění zahrnují čištění ultrazvukem v demineralizované vodě po dobu přibližně 24 hodin, 

čištění alkoholem a sušení. 

Stejně jako před experimentem se všechny vzorky zváží. Provede se vizuální kontrola a porov-

nání vzorků a pořídí se fotografie fotoaparátem. Vzorky se prohlížejí pod mikroskopem Leica 

DM 2700 M s 5 Mpix fotoaparátem pro menší detaily.  

 

 

Obr.1. Experimentální box s elektrickou pecí CLARE 4.0 pro statické korozní experimenty s roztavenou solí. 

 

Pro zjištění celkového chemického složení povrchu vzorků se provádí analýza pomocí disperzní 

rentgenové fluorescence (XRF). Vzorek se měří dvakrát – jednou z každé strany. Analýza SEM 

(skenovací elektronový mikroskop) vyžaduje specifickou přípravu vzorků. Prvním krokem pří-

pravy vzorků pro analýzu SEM je rozřezání každého vzorku na dva kusy. Dalším krokem po 

rozřezání je odlití vzorku do bakelitové matrice. Měděná páska se používá k přidržení vzorku, 

aby bylo možné provést analýzu ve směru příčného řezu. Pro samotné odlévání byla použita 

fenolová pryskyřice pro montáž za tepla s uhlíkovým plnivem s přednastavenou metodou. Dal-

šími kroky přípravy jsou broušení, leštění a leptání (konečné leštění) vzorku. Kroky broušení a 

leštění se u různých materiálů liší a spolu s ještě podrobnějším popisem postupu je lze nalézt v 

magisterské práci. [10]. Po dokončení procesu leštění se vzorky omyjí vodou, vyčistí v ethano-

lové lázni ultrazvukovými vlnami, vysuší a uloží do krabičky s nízkým vakuem. Vzorky se 

analyzují pomocí SEM. 

Pomocí SEM se pořizují topografické snímky, mapy chemického složení a liniové skeny. To-

pografické snímky a chemické mapy poskytují představu o celkových povrchových a struktu-

rálních změnách, zatímco analýza liniových skenů poskytuje informace o změnách v povrchové 

vrstvě a hloubce korozní vrstvy. Poté se všechny analýzy použijí k výpočtu hloubky postižené 

povrchové vrstvy. Výsledky jsou porovnány s netestovanými vzorky. 
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4. METODY ZÍSKÁVÁNÍ ÚDAJŮ O SPOLEHLIVOSTI KOROZNÍCH ZKOUŠEK 

Spolehlivost korozních zkoušek se provádí pomocí techniky rizikového inženýrství "audit bez-

pečnosti", která se skládá z procesního modelu zkušebních experimentů a kontrolního seznamu 

pro posouzení rizik. [6]. Používáme typ procesního modelu, který popisuje životní cyklus ex-

perimentu na úrovni typu (grafické znázornění pracovních postupů) [11]. V našem případě jsou 

cíle procesního modelu normativní, tj. definuje požadované procesy a způsob, jak by 

měly/mohly/mohly být prováděny; a stanovuje pravidla, pokyny a vzorce chování, jejichž do-

držování by vedlo k požadovanému výkonu procesu. Mohou se pohybovat od přísného vynu-

cování až po flexibilní pokyny. Pro kritéria kontrolního seznamu se používá posuzovací stup-

nice 0 až 5 se zásadou "čím nižší, tím lepší". 

 

 

5. NÁSTROJ PRO POSUZOVÁNÍ NEJISTOT KOROZNÍCH ZKOUŠEK 

Cílem každé série experimentů je, aby výsledek byl správný a měl určitou vypovídací hodnotu 

o předmětu zkoumání. V reálném světě je průběh procesů měření ovlivňován vnitřními a vněj-

šími faktory a samozřejmě lidským faktorem [12], který způsobuje rozptyl výsledků měření. 

Daná skutečnost samozřejmě ovlivňuje výsledek měření a může vést i k nesprávným závěrům. 

Proto byla spolehlivost měření posuzována pomocí bezpečnostního auditu.  

V našich experimentech jsme k posouzení spolehlivosti měření použili metodu bezpečnostního 

auditu. Statické korozní zkoušky ocelových materiálů způsobené roztavenými solemi se prová-

dějí podle modelu procesu, který má tři základní části:  

- příprava kovového vzorku pro zkoušku – model procesu obsahuje výběr materiálu vzorku, 

stanovení velikosti vzorku, obroušení kovového vzorku, přípravu experimentálního zaří-

zení, přípravu nádoby na vzorek, přípravu roztavené soli a přípravu zkušební jednotky, 

- příprava experimentu – model procesu obsahuje: výběr podmínek experimentu; kontrolu 

skutečných podmínek; zahájení experimentu; sledování podmínek v průběhu životního 

cyklu experimentu; ukončení experimentu; vyjmutí kontejneru se vzorkem z experimentál-

ního zařízení a čištění vzorku kovu, 

- průběh a vyhodnocení experimentu – model procesu obsahuje přenesení vzorku do měřicího 

zařízení; stanovení hmotnosti vzorku; analýzu změny hmotnosti; fotografování vzorku; ana-

lýzu povrchu vzorku a jeho vizuální posouzení; zkoumání povrchu vzorku mikroskopem; 

analýzu změn na povrchu vzorku; přípravu SEM; provedení SEM; analýzu a vyhodnocení 

výsledků SEM; zpracování odborného záznamu o zkoušce a jejích výsledcích. 

Příklad použitých otázek v kontrolním seznamu je uveden v tabulce 1. Celkem je použito 87 

otázek. 

 

Tabulka 1. Kontrolní seznam pro měření spolehlivosti statických korozních experimentů s roz-

tavenou solí. Hodnocení je ve formě Ano nebo Ne; v poznámce uvádíme hvězdičku, pokud je 

hodnocení nižší důvěryhodnosti [13]. 

No Kritérium Hodnocení 

1 Je výběr materiálu určen výsledky předchozích experimentů?  

………. 
9 Je pro řezání vzorku použita vždy stejná metoda?  

………. 
17 Jsou externí podmínky při přípravě vzorku (teplota, vlhkost atd.) vždy stejné?  

………. 
21 Je použité zařízení čisté?  
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………. 
31 Byl kovový vzorek řádně umístěn do ampule?  

………. 
45 Byl vyjmutý vzorek očištěn za použití alkoholu?  

………. 
53 Byly fotografie vzorku pořízeny za specifických světelných podmínek?  

………. 
66 Byly přístroje pro SEM použity dle stanovených předpisů?  

………. 
68 Bylo měření metodou „linescan“ provedeno dle stanovených předpisů?  

………. 
87 Byla o experimentu průběžně vypracovávána zpráva?  
   

 

6. VÝSLEDKY 

Většina výsledků statických korozních experimentů byla navzájem velmi podobná [10]. Ně-

které výsledky se však rozcházely; příklady jsou uvedeny v následující podkapitole. Pro prak-

tické účely se pokusíme určit příčinu těchto rozdílů. Uplatnění fyzikálních poznatků [14], je 

příčinou rozdílů buď struktura materiálu, nedostatečná standardizace, nebo nejistota v postupu 

experimentu. Proto výsledky testu experimentálního postupu získané pomocí kontrolního se-

znamu následují. 

 

6.1. Příklady neočekávaných experimentálních výsledků 

V průběhu statických korozních zkoušek stavebních materiálů v roztavených solích v uplynu-

lých letech se objevily některé neočekávané výsledky, přestože všechny postupy byly prová-

děny systematicky a při dodržení všech norem pro experimentální laboratoře. Některé z těchto 

neočekávaných výsledků jsou shrnuty v následujících odstavcích. 

Očekává se, že rychlost koroze by měla být vyšší při vyšších teplotách a delší expozici. 

Nicméně jedna skupina vzorků nerezové oceli AISI 316L (tabulka 2) testovaná v roztavené soli 

NaF-NaBF4 má nejhorší výsledky pro nejméně náročný scénář. Podobné nesrovnalosti se vy-

skytly u vzorků plechů MONICR T18/111 (tabulka 3) zkoušených v roztavené soli NaF-NaBF4. 

Vzorky testované při zvýšené teplotě mají nižší korozní rychlost. Navíc dva vzorky testované 

za stejných podmínek poskytly výsledky, které se lišily více než dvojnásobně. 

 

Tabulka 2. Hmotnostní úbytky způsobené korozí pro vzorky AISI 316L testované v roztavené 

soli NaF-NaBF4 [13]. 

AISI 316L 30 dní / 550 °C 30 dní / 700 °C 90 dní / 550 °C 

Korozní úbytek hmotnosti 0.8614 mg/cm2 0,6597 mg/cm2 0,6335 mg/cm2 

 

Tabulka 3. Hmotnostní úbytky způsobené korozí pro vzorky plechů MONICR T18/111 testo-

vané v roztavené soli NaF-NaBF4 [13]. 

List MONICR T18/111 90 dní / 550 °C 90 dní / 700 °C 

Korozní úbytek hmotnosti 1,5321 mg/cm2 0,5684 mg/cm2 1,2298 mg/cm2 
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Jednou z nejnáročnějších částí hodnocení korozní rychlosti je určení hloubky korozní vrstvy. 

Hloubka korozní vrstvy se určuje pomocí kombinace různých analýz a jejich výsledků, včetně 

chemických map SEM a topografických snímků SEM (obr. 2). Korozní vrstva může být nerov-

noměrná, nebo může dojít k interkrystalickému napadení. 

 

 

Obr. 2. Topografický snímek SEM vzorku slitiny Incoloy 800HT po 30denním působení NaF-NaBF4 při teplotě 

550 °C. 

 

6.2. Výsledky testu experimentálního postupu 

Z bezpečnostního auditu pomocí kontrolního seznamu v tabulce 1 vyplývá, že příčiny význam-

ných rozdílů mohou být způsobeny: 

1. Nedostatečná kontrola vzorku před experimentem. 

2. Různé postupy přípravy vzorku: velikost vzorku, řezání vzorku a ruční mřížkování. 

3. Nestejné množství roztavené soli nalité do každé ampule. 

4. Složité extrakce a čištění kovů: extrakce kovů a použití vody k čištění. 

5. Chybí standardizované fotografování a vizuální kontrola vzorků – přesné předpisy, pokyny. 

6. Žádné pokyny pro náhodný výběr míst pro podrobnou analýzu SEM. 

7. Žádné zpracování průběžné zprávy o historii experimentu. 

Z tohoto výčtu vyplývá, že v procesu experimentu je třeba stanovit:  

- sledovat vnější podmínky při experimentu, 

- důslednou velikost vzorku, 

- důsledný postup řezání a mletí, 

- přesné navážení roztavené soli v ampuli, 

- pečlivou extrakci a čištění, 

- přesně definovaný postup vizuální analýzy, 

- přesně definovaný postup výběru místa pro analýzu SEM, 

- povinnost zpracovat zprávu o průběhu experimentů.  

Z poznatků fyziky vyplývá, že krystalové vady jistě hrají roli v chování kovových vzorků. 

Krystalové vady jsou přerušení pravidelných vzorců v krystalických pevných látkách. Defekty 

neboli nedokonalosti v krystalech lze rozdělit do čtyř skupin, a to na: liniové defekty; bodové 

defekty; objemové defekty; a povrchové defekty. Tyto vady jsou zodpovědné za velké rozdíly 

elektrických a optických vlastností a ovlivňují tvrdost pevných materiálů. Jsou výchozími body 
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mikrotrhlin, z nichž se v průběhu času vyvíjejí zlomy [15]. Proto je nutné zahrnout jejich stu-

dium do hledání vhodného materiálu pro praktické využití v reaktorech s roztavenými solemi.  

Kromě toho je z chemického hlediska nutné, aby na vzorcích proběhl čisticí krok včetně roz-

pouštění nebo zbytků roztavené soli. V tomto kroku neexistuje žádná vhodná náhrada za vodu. 

Proto nelze vodu z procesu čištění zcela vyloučit. Přinejmenším postup čištění vodou musí mít 

přesně definovaný postup. 

 

7. ZÁVĚR  

Pro analýzu spolehlivosti statických korozních zkoušek s roztavenou solí byla použita technika 

rizikového inženýrství "audit bezpečnosti", která se skládá z procesního modelu zkušebních 

experimentů a kontrolního seznamu pro posouzení rizika. Použitý typ procesního modelu po-

pisuje životní cyklus experimentu pomocí grafického znázornění pracovních postupů. Ukáz-

kové otázky kontrolního seznamu jsou uvedeny v tabulce 1. Potřeba této analýzy je doložena 

příklady neočekávaného výsledku experimentu. 

Na základě analýzy byly zjištěny kritické body, jako je nedostatečná kontrola vzorku před ex-

perimentem, rozdílný postup přípravy vzorku, komplikovaná extrakce a čištění kovů, chybějící 

standardizace, předpisy a pokyny, a byla navržena některá nápravná opatření. Navržená ná-

pravná opatření zahrnují ještě přesnější standardizaci přípravy vzorků, než je ta současná, defi-

nici specifických postupů analýzy vizuální kontroly fotografií, nově definovaný postup vážení 

roztavené soli a plnění ampulí a další předpisy nebo pokyny. 
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Abstrakt: Článek shrnuje limity a podmínky pro použití zirkoniových slitin jako pokrytí pali-

vových článků používaných v jaderných elektrárnách. V dané souvislosti jsou vyhodnoceny 

experimenty, které byly provedeny na zirkoniové slitině Zr1Nb. Poté jsou shrnuty výsledky a 

návrhy na opatření na snížení rizik způsobených korozí pokrytí paliva při styku s chladivem 

zacílená na udržení jaderné a celkové bezpečnosti jaderných zařízení při aplikaci zirkoniových 

slitin u jaderného reaktoru. 

Klíčová slova: Pokrytí palivových článků; jaderný vodou chlazený reaktor; zirkonium; hydri-

dace; rizika; bezpečnost. 

 

Abstract: The paper deals with the limits and conditions for the use of zirconium alloys as fuel 

cladding in nuclear power plants. In this context, the experiments that were realized on zirco-

nium alloy Zr1Nb are evaluated.  The results and proposals for measures to reduce the risks 

caused by corrosion of the fuel cladding in contact with the refrigerant are then summarized, 

aimed at maintaining the nuclear and overall safety of nuclear installations when applying zir-

conium alloys to a nuclear reactor. Then, the results and suggestions for safety measures for the 

application of zirconium alloys in a nuclear reactor are summarized. 

Key words: Fuel cladding; pressurised water-cooled reactor; zirconium; hydrogen content; 

risks, safety 

 

1. ÚVOD 

Využití jaderné energetiky hraje významnou roli jako udržitelný zdroj energie na celém světě. 

V České republice je v provozu šest jaderných bloků s elektrickým výkonem 3,6 GWe, které 

vyrobí kolem 37 % elektřiny ročně [1]. Nedílnou součástí aktivní zóny jaderného reaktoru je 

pokrytí paliva, které slouží jako první ochranná bariéra a zabraňuje úniku štěpných produktů 

z více než 50 000 palivových proutků. 

Článek se soustřeďuje na použití zirkoniových slitin u vodou chlazeného jaderného reaktoru. 

Uvádí výsledky experimentů, které kromě důležitých poznatků odhalily i rizika aplikace sledo-

vaných slitin. Stanovuje limity a podmínky technologie a pro bezpečné použití technologie 

uvádí opatření, která je nutno dodržovat pro zajištění bezpečí zaměstnanců, obyvatel a život-

ního prostředí. 

U jaderné energetiky je důležitá bezpečnost. Jednou z položek, která rozhoduje o bezpečnosti 

je materiál, ze kterého jsou vyrobeny kritické komponenty [2]. Každý materiál mění své vlast-

nosti v důsledku působení vnějších podmínek a času. Proto je důležité pro kritické komponenty 
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znát chování materiálů, ze kterého jsou vyrobeny a sledovat jeho stav. V případě, že stav se 

blíží limitnímu pro dané podmínky je třeba provést opatření na podporu bezpečnosti [3]. 

 

2. SOUHRN POZNATKŮ O APLIKACI ZIRKONIOVÝCH SLITIN 

Porozumění chování materiálu pokrytí paliva a jeho mikrostruktury je klíčové pro provoz celé 

jaderné elektrárny, jelikož tvoří první ochrannou bariéru v tzv. ochraně do hloubky [4]. Hlavní 

funkcí pokrytí paliva je udržení štěpných produktů v proutku a zabránění tak uniknutí do chla-

diva. Z tohoto důvodu je schopnost uchladit pokrytí paliva jedním z klíčových bezpečnostních 

kritérií pro provoz jaderného reaktoru [4]. Dále chrání palivo před přímým stykem s chladivem. 

Proutky pokrytí paliva slouží i jako nosný konstrukční prvek celého palivového souboru či ka-

zety. 

Kvůli specifickému prostředí v reaktoru a podmínkách pro štěpnou řetězovou reakci jsou po-

žadavky na materiál velmi vysoké [5]. Dle [5] materiál pro pokrytí paliva musí mít nízký účinný 

průřez pro absorpci tepelných neutronů, a naopak vysokou tepelnou vodivost. Dále musí být 

odolný vůči korozi, chemicky stálý v prostředí chladiva a ve styku s jaderným palivem za pro-

vozní teploty, která je 280 °C až 400°C. Pokrytí paliva slouží jako ochrana paliva při změnách 

struktury a mechanickém namáhání, a proto musí být dostatečně pevné, pružné a odolné vůči 

tečení. Z těchto důvodů dle [6] lze použít pouze slitiny na bázi hliníku, hořčíku, zirkonia, beryl-

lia, niklu, austenitické oceli a grafitu. 

Slitiny zirkonia jsou v jaderném průmyslu používány více než 60 let a jsou hlavním materiálem 

pro výrobu pokrytí paliva a dalších konstrukčních materiálu pro reaktory západního PWR (Pres-

surized light-Water moderated and cooled Reactor) i východního VVER (Vodo – Vodjanoj 

Energetičeskij Reaktor) typu [7]. Jednotlivé druhy slitin zirkonia se liší množstvím legujících a 

stopových prvků nebo technologií výroby, jak uvádí tabulka 1. Druh a množství legujících 

prvků významně ovlivňuje mechanické vlastnosti a korozní odolnost slitiny. Do zirkonia se z 

důvodu zlepšení mechanických, korozních a technologických vlastností přidává řada prvků, 

jako je cín, železo, kyslík, niob či chrom [8].  

 

Tabulka 1. Složení zirkoniových slitin používaných v jaderné energetice [8]. 

 Sn Nb Fe Cr Ni O S 

Zircaloy-2 1,2 – 1,5 - 0,07 – 0,2 0,1 0,05 0,12 - 

Zircaloy-4 1,2 – 1,7 - 0,18 – 0,24 0,1 - 0,1 – 0,14 - 

M5 - 0,8 – 1,2 <500 ppm - - 0,11 – 0,16 10–35 ppm 

E110 - 1 100 ppm - - 0,05 – 0,07 - 

Zr2.5Nb - 2,5 – 2,7 <650 ppm - - 0,12 – 0,15 - 

Zirlo 1 1 0,1 - - 0,09 – 0,12 - 

E635 1,2 1 0,35 - - 0,05 – 0,07 - 

 

Materiál pokrytí paliva je vystaven různým úrovním napětí při vysokých hodnotách tlaku, tep-

loty a neutronového toku v korozivním prostředí, což vede k degradaci materiálu [4]. Proto je 

kladen důraz na jeho čistotu a zpracování. Slitiny zirkonia během provozu reaktoru degradují 

vlivem radiace, koroze nebo mechanického poškození [5]. Jedním z degradačních procesů je 

také tzv. hydridace (absorpce vodíku) [9]. Během uvedeného procesu vodík překročí hranici 

rozpustnosti a v pokrytí paliva se začnou tvořit vodíkové precipitáty [10]. Přítomnost vodíku 

má degradační vliv na mechanické vlastnosti materiálu, jakým je například snižování meze 

kluzu, je způsobeno vodíkovou křehkostí [11]. 
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Výhodou zirkonia je tedy nízký účinný průřez pro absorpci neutronů, vysoká mechanická odol-

nost, odolnost vůči oxidaci ve vodě a vysoká teplota tavení [12]. Slitiny zirkonia mají tepelnou 

vodivost o více než 30 % vyšší než nerezové ocelové slitiny [12]. Zirkonium je velice dobře 

korozně odolné i při vysokých teplotách i tlaku vody, nicméně jakékoliv nečistoty snižují tuto 

výbornou vlastnost [13]. Korozní odolnost je dána vrstvou oxidu zirkoničitého [14], která se na 

povrchu zirkonia formuje již za normální teploty a poté zabraňuje transportu reaktivních částic 

k povrchu kovu. Slitina Zr1Nb obsahuje niob, který slouží pro zlepšení mechanických i koroz-

ních vlastností pokrytí [7]. 

Zirkoniové slitiny mají ale i své nevýhody, jakou je například reakce s vodní párou při vysoko-

teplotní oxidaci [14]. Při teplotách nad 1577 °C se rychlost oxidace zvyšuje a je doprovázena 

uvolňováním plynného vodíku. Schématické znázornění koroze zirkonu, tvorbu oxidické vrstvy 

a precipitátů hydridů jsou na obrázku 1. 

 

Obr.1. Schématické znázornění koroze zirkonu (vlevo),  tvorba oxidické vrstvy a absorbovaný vodík (vpravo) 

[15]. 

 

Rovnice oxidace je následující [16] 

𝒁𝒓 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 → 𝒁𝒓𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐.                                                                                                 (1) 

K této reakci a hromadění plynného vodíku dochází například při obnažení aktivní zóny [14]. 

Další nevýhodou zirkoniových slitin je křehnutí, ke kterému dochází při korozi ve vodě kvůli 

absorbování vodíku a tvorbě precipitátů hydridů zirkonia, které snižují tažnost slitiny a vedou 

ke křehnutí materiálu [11]. Pokud je absorpce vodíku rovnoměrná tak není jeho výskyt v po-

krytí paliva hrozbou pro bezpečný provoz [17]. Problém nastává při zvýšeném lokálním vý-

skytu, který končí vznikem hydridu jehož důsledkem je tvorba trhlin, které degradují materiál 

nad bezpečnou mez.  

 

3. RIZIKA A BEZPEČNOST SLITINY – LIMITY A PODMÍNKY PRO POUŽITÍ 

Jak již bylo výše zmíněno, prostředí v jaderném reaktoru je specifické a kvůli faktorům poško-

zující jak peletu, tak pokrytí byly ustanoveny kritéria přijatelnosti pro pokrytí paliva zaručující 

bezpečný provoz jaderného reaktoru [18]. Kritéria přijatelnosti, která zaručují dostatečnou 

ochranu proti selhání pokrytí paliva jsou následující: 

- teplota povlaku nesmí překročit 1200 °C, 

- stupeň oxidace povlaku musí být menší než 18 %, 

- podíl zreagovaného zirkonia nesmí být větší než 1 %. 

Provozní teplotu zirkoniového pokrytí limituje hlavně vysokoteplotní oxidace, během které se 

při reakci s vodní párou tvoří plynný vodík, který může explodovat. Předmětná reakce byla 
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pozorována během havárie Three Mile Island i Fukušima [19,20]. Na základě těchto zkušeností 

byly do kontejnmentu nainstalovány rekuperátory vodíku [21].  

Jak již bylo řečeno, vodík vniká do prostředí aktivní zóny trhlinami, které vznikají v důsledku 

koroze pokrytí paliva při styku s chladivem a přesouvá se do částí s nižší teplotou [22]. Vodík 

se dále může precipitovat a vznikají  hydridy, které se orientují podle napěťového pole [22]. 

Teplotní gradient na stěně pokrytí má za následek vyšší koncentraci hydridů na straně chladiva 

[22]. Na obrázku 2 je ukázána závislost koncentrace vodíku v případě TSSP (Terminal Solid 

Solubility of Precipitation), což je mez, při které vodík začne precipitovat a naopak TSSD (Ter-

minal Solid Solubility of Dissolution), což je mez, při které se vodík začne rozpouštět v závis-

losti na teplotě [25]. Na grafu je vidět, že při stejné hodnotě teploty, existují dvě různé hodnoty 

TSSP a TSSD. Hydridace je spjata s oxidací, proto je průměrná koncentrace vodíku úměrná 

tloušťce oxidické vrstvy.  

 

Obr. 2. Závislost koncentrace vodíku v případě TSSP a TSSD na teplotě [22]. 

 

Množství absorbovaného vodíku roste s vyšším vyhořením paliva a limit pro absorbovaný vo-

dík je stanoven výrobcem paliva. Hydridace je jeden z vážných možných příčin selhání paliva 

v reaktoru. Způsobuje také problémy při následném skladování a manipulaci s palivem [18]. 

Limitní kritérium pro tloušťku oxidické vrstvy po dosažení maximálního vyhoření se taktéž liší 

podle výrobce a použité zirkoniové slitiny. Obecně mají reaktory VVER lepší korozní stav po-

krytí paliva než PWR, jelikož nepoužívají ke kompenzaci pH hydroxid lithný (LiOH) [23]. Pro 

zirkoniové slitiny Zircaloy-4 či Zircaloy-2 byla koroze limitující faktor pro dobu používání 

paliva [24]. Tloušťka oxidické vrstvy dosahovala 100 až 120 μm a při vysokém vyhoření paliva 

zrychlovala. Zirkoniové slitiny legované niobem mají výrazně lepší korozní stav a koroze ne-

akceleruje se zvyšujícím se radiačním poškozením [25]. 

 

4. METODY POUŽITÉ PŘI EXPERIMENTECH 

Cílem experimentů bylo pozorovat změnu mechanických a mikrostrukturních vlastností zirko-

niové slitiny Zr1Nb. Při experimentech byly použity metody žíhání, kalení, SEM, zkouška tvr-

dosti a zkouška tahem. 

Žíhání je druh tepelného zpracování kovů, které se provádí za účelem zlepšení mechanických 

vlastností, jakou je například tvrdost a odstranění účinků některých operací, které způsobují 
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napětí ve vzorku [26]. Během žíhání atomy migrují krystalickou mřížkou a snižuje se počet 

dislokací. Teplota žíhání slitiny Zr1Nb je ≈ 600 °C, které ale nebylo během experimentu dosa-

ženo. Během experimentu byly deformované i nedeformované vzorky s obsahem vodíku 0, 400 

a 610 ppm ze slitiny Zr1Nb žíhány na teplotu 350, 450 a 550°C. Žíhání probíhalo v peci na 

vzduchu po dobu 3 hodin.  

Kalení je způsob tepelného zpracování ocelí, při němž se kov zahřeje na kalící teplotu a poté se 

prudce ochlazuje [27], čímž se zlepšují jeho mechanické vlastnosti. Kalený kov má poté vyšší 

tvrdost. Vzorky po ukončení žíhání byly kaleny ve vodě o pokojové teplotě. 

SEM (Scanning Electron Microscophe) je nejpoužívanější zobrazovací metoda strukturní ana-

lýzy. Jedná se o skenovací elektronový mikroskop, který využívá k zobrazování svazek elek-

tronů interagující s povrchem materiálu [28]. Výsledný obraz je sestavován pomocí detektorů. 

Ze snímků SEM byla určována střední velikost zrna slitiny Zr1Nb a šířka oxidické vrstvy v zá-

vislosti na obsahu vodíku. 

Zkouška tvrdosti dle Vickerse je založena na tom, že diamantové vnikací těleso je vtlačováno 

do povrchu zkušebního vzorku přesně známou silou po daný čas [29]. Po odlehčení se pak měří 

velikosti úhlopříček vtisku. Zkoušený povrch musí být velmi dobře upraven a vyleštěn. 

Všechny vzorky byly indentovány hodnotou MHV 0,1 pro zjištění hodnoty a změn mikrotvr-

dosti slitiny Zr1Nb. 

Zkouška tahem je založena na deformaci zkušební tyče tahovým zatížením obvykle až do pře-

tržení [30]. Výsledkem zkoušky je diagram znázorňující závislosti napětí na poměrném pro-

dloužení. Zkoušky tahem byly realizovány na vzorcích s obsahem vodíku 0 až 652 ppm u kte-

rých byl pozorován vliv vodíkové křehkosti. 

 

5. PRŮBĚH A VÝSLEDKY EXPERIMENTŮ  

Jako materiál pro zkoušky byla zvolena slitina Zr1Nb – zirkonium s 1 hm.% niobu v rekrysta-

lizovaném stavu. Materiál byl následně připraven pro různé druhy analýz včetně zkoušky ta-

hem, zkoušky mikrotvrdosti a analýzy mikrostruktury pomocí SEM. Byly analyzovány tři typy 

vzorků – referenční materiál (0 ppm vodíku), poté slitina s obsahem vodíku 80 až 652 ppm a 

materiál s obsahem vodíku 400 a 610 ppm, který byl podroben plastické deformaci čtyřbodo-

vým ohybem. 

U referenčních vzorků bez obsahu vodíku byl nejprve zkoumán vliv žíhacích teplot 350, 450 a 

550 °C na změnu mikrotvrdosti a mikrostruktury na referenční vzorky bez obsahu vodíku. Po-

stup přípravy je na schématu na obrázku 3. Bylo zjištěno, že vliv žíhací teploty 350, 450 a  

550 °C nemění hodnotu mikrotvrdosti zirkoniové slitiny (tabulka 2). Nedošlo ani ke změně 

mikrostruktury a střední velikost zrna zůstala stejná ≈ 4,56 μm. To mohlo být způsobeno tím, 

že se během experimentu nedosáhlo rekrystalizační teploty, která je až nad 600 °C, a také krát-

kou dobou žíhání. 

U vzorků s obsahem vodíku 0 až 652 ppm  byl zkoumán vliv obsahu vodíku na mechanické 

vlastnosti a růstu oxidické vrstvy slitiny Zr1Nb. Na obrázku 4 je vynesen smluvní tahový dia-

gram a v tabulce 3 jsou zaznamenány vypočtené hodnoty meze kluzu a meze pevnosti pro jed-

notlivé vzorky. 

Z výsledků vyplývá klesající trend u meze kluzu a meze pevnosti, což má za následek vodíkové 

křehnutí. Hodnota meze kluzu a meze pevnosti vzrostla u vzorku s obsahem vodíku nad  

652 ppm, což bylo způsobeno zpevněním stěny vzorku oxidickou vrstvou a vyšším obsahem 

vodíku. Je však patrné, že plocha pod křivkou se zmenšila, tudíž materiál je pevnější ale zároveň 

křehčí. 
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Obr. 3. Zpracování referenční trubky Zr1Nb bez obsahu vodíku.  

Tabulka 2. Výsledky mikrotvrdosti a středního průměru zrna slitiny Zr1Nb referenční a žíhané 

na 350, 450 a 550°C. 

Vzorek Zr1Nb HV 0,1 d [μm] 

Referenční 146 ± 1 4,34 ± 0,08 

Žíhaný na 350 °C 147 ± 1 4,64 ± 0,02 

Žíhaný na 450 °C 146 ± 3 4,80 ± 0,08 

Žíhaný na 550 °C 149 ± 1 4,45 ± 0,10 

 
Obr. 4. Smluvní tahový diagram pro vzorky s různým obsahem vodíku. 

 

Tabulka 3. Tabulka hodnot meze kluzu 𝑹𝒑𝟎.𝟐 a meze pevnosti inženýrské 𝑹𝒎𝒊 a skutečné 𝑹𝒎𝒔   

pro jednotlivé vzorky. 

Vzorek 𝑹𝒑𝟎.𝟐 [Mpa] 𝑹𝒎𝒊 [Mpa] 𝑹𝒎𝒔 [Mpa] 

0 ppm 435 451 518 

80 ppm 420 409 478 

200 ppm 414 418 474 

265 ppm 446 428 465 

342 ppm 434 426 470 

411 ppm 406 433 470 

652 ppm 438 451 470 

TestyŽíhání (3h)Původní stav

Zr1Nb v 
rekrystalizovaném 

stavu

350°C 

Indentace

SEM

450°C Indentace

SEM

550°C Indentace

SEM
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Tloušťka oxidické vrstvy byla měřena na všech vzorcích po tahové zkoušce s obsahem vodíku 

0 až 652 ppm v místě souvislé oxidické vrstvy pomocí SEM (obrázek 5) a porovnávána s teo-

retickou hodnotou vypočtenou dle následujícího vzorce [31] 

𝑳𝑶𝑿  =  
𝑾𝑮

𝟏𝟎 ×𝑷𝑩
,                                                                                                                         (2) 

kde 𝑳𝑶𝑿 je tloušťka oxidické vrstvy, WG je hmotnostní přírůstek [mg/dm2] a PB je Pilling-

Bedworthův poměr [31]. Závislost tloušťky oxidické vrstvy na obsahu vodíku je vynesena na 

obrázku 6. Z výsledků  srovnání je zřejmé, že se zvyšujícím se obsahem vodíku se zvyšuje i 

tloušťka oxidické vrstvy.  

 

 

Obr. 5. Vzorek s obsahem vodíku 652 ppm. 

 

 

 

 

Obr. 6.  Závislost tloušťky oxidické vrstvy na obsahu vodíku. 

 

U vzorků s obsahem vodíku 0, 400 a 610 ppm po čtyřbodovém ohybu byl zkoumán vliv plas-

tické deformace na změnu mikrotvrdosti, mikrostruktury a distribuci hydridů. Postup práce je 

schematicky vyjádřen na obrázku 7. 

Na obrázku 8 jsou mapy rozložení mikrotvrdosti pro jednotlivé vzorky vyžíhané na 350, 450 a 

550°C. Místo s nejvyšší hodnotou mikrotvrdosti je místo nejvyšší plastické deformace (3 %). 

Lokální zvýšení tvrdosti je patrné i pro vzorky, které byly žíhány na 450 a 550°C. Tento vliv 

napětí se nepodařilo zcela vyžíhat, jelikož doba, po kterou byl vzorek vystaven vysoké teplotě, 

byla příliš krátká. Při 550 °C došlo ke snížení mikrotvrdosti po obvodu vzorku, a to i v oblasti 
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nejvyšší plastické deformace. To je dáno tím, že při 550 °C se vyžíhá větší počet dislokací a 

sníží se napětí ve vzorku. 

 
Obr. 7. Zpracování Zr1Nb s obsahem vodíku po čtyřbodovém ohybu.  

 

   

   

   

Obr. 8. Mapy rozložení mikrotvrdosti pro jednotlivé vzorky.   
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U vzorků s obsahem hydridů navíc došlo k jejich rozpouštění a rozdistribuování v důsledku 

vystavení teploty, což komplikovalo vyhodnocování mikrotvrdosti a nebylo již možné určit 

místo s nejvyšší plastickou deformací. Postupné rozpouštění hydridů je vidět na SEM snímcích 

na obrázku 9 pro vzorek s obsahem vodíku 400 ppm. Klesající délka hydridů pro tento vzorek 

za různých teplot je vidět na histogramech na  obrázku 10. 

 

Referenční vzorek Vyžíhaný na 350°C (rozpuštěno 100 ppm) 

  

Vyžíhaný na 450°C (rozpuštěno 280 ppm) Vyžíhaný na 550°C (rozpuštěn  

veškerý obsah hydridů) 

  

Obr. 9. Snímky ze SEM pro vzorek 400 ppm. 

 

 

 

 
 

Obr. 10. Distribuce délek hydridů ze snímků SEM pro vzorek 400 ppm. 



53 

 

6. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ A NÁVRHY OPATŘENÍ 

Výsledky experimentů prokázaly, že teploty od 350 do 550 °C nemají vliv na změnu mi-

krostruktury ani mikrotvrdosti zirkoniové slitiny Zr1Nb. V případě přítomnosti hydridů se tyto 

precipitáty vlivem žíhacích teplot rozpustí a po šokovém kalení ve vodě o pokojové teplotě se 

rovnoměrně rozdistribuují po obvodu vzorku. Při teplotách nad 550°C dochází k vyžíhání dis-

lokací a rozpouštění hydridových precipitátů, díky čemu se snižuje napětí ve vzorku a snižují 

se tak i hodnoty mikrotvrdosti. Dále byl pozorován vliv vodíkové křehkosti, kdy se zvyšujícím 

se obsahem vodíku klesá mez kluzu i mez pevnosti zirkoniových slitin. Se zvyšujícím se obsa-

hem vodíku rostla i tloušťka oxidické vrstvy. 

 

7. ZÁVĚR 

Předložená práce se zabývala pokrytím paliva, a to zejména slitinou Zr1Nb. Byla popsána kri-

téria a limitní podmínky použití pro zirkoniové slitiny v jaderném reaktoru. Dále byly zkou-

mány mechanické a mikrostrukturní vlastnosti zirkoniové slitiny Zr1Nb. Z experimentů vyply-

nulo, že žíhací teploty od 350 °C do 550 °C nemají vliv na změnu mikrostruktury ani mikrotvr-

dosti u referenčních vzorků bez obsahu vodíku. Naopak u vzorků s obsahem vodíku se vodí-

kové precipitáty vlivem teploty rozpustily a po šokovém zkalení se rovnoměrně rozdistribuovali 

po obvodu vzorku. Dále byla pozorována degradace mechanických vlastností slitiny způsobená 

vodíkovou křehkostí doprovázenou růstem oxidické vrstvy. 

K doplnění výše zmíněných výsledků pro žíhané vzorky by mohly být dále použity detailnější 

mikrostrukturní analýzy v oblasti elektronové mikroskopie. Například EBSD (Electron ba-

ckscatter diffraction) analýza by poskytla podrobnější informace o reorientaci zrna i hydridů 

vlivem teploty. 

Zirkoniové slitiny jsou tedy odolné za provozních teplot jaderného reaktoru, ale při havarijních 

podmínkách dochází k vysokoteplotní oxidaci, která má za následek tavení paliva a produkci 

plynného vodíku. Realizace předmětného procesu je velkým rizikem, protože postupně dochází 

k narušení struktury, což postupem času vede ke vzniku mikrotrhlin a dále trhlin, což v případě 

jaderných reaktorů znamená postupné narušování jaderné i celkové bezpečnosti. Proto se po 

jaderné havárii v Japonsku v roce 2011 jaderný výzkum začal zabývat výzkumem palivových 

systémů lehkovodních reaktorů a jejich poškozením, který zahrnuje scénáře těžkých havárií. 

Paliva odolná proti haváriím (Accident Tolerant Fuel) mají potenciál zlepšit bezpečnost a pro-

voz jaderných elektráren například tím, že budou lépe odolné proti roztavení aktivní zóny.  
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BEZPEČNOST EXPERIMENTU ZACÍLENÉHO NA CHLAZENÍ VELKÝCH  
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SAFETY OF AN EXPERIMENT AIMED AT COOLING LARGE HEAT FLOWS 
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Abstrakt: Chlazení reaktorů je kritickým procesem u všech jaderných zařízení. Specifickým 

problémem je chlazení fúzních reaktorů, které jsou v přípravě. Předložené sdělení popisuje ex-

periment, kterým se zkoumá proces chlazení pomocí zařízení hypervatron, se kterým se počítá 

u fúzních reaktorů. Při měření se používá speciální zapojení komponent, která mají určité bez-

pečnostní limity. Bezpečný proces měření zaručuje jak kvalitní výsledky, tak ochranu životů a 

zdraví přítomných osob, majetku a pracovního prostředí. Proto jsou prováděny pravidelné kon-

troly měřícího zařízení a dalších příslušenství pomocí kontrolního seznamu  s cílem zabránit 

výskytu nepřijatelných rizik.  

Klíčová slova: Chlazení; hypervatron; experiment; zdroje rizik; bezpečnost; kontrolní seznam.   

 

Abstract: Reactor cooling is a critical process in all nuclear facilities. A specific problem is the 

cooling of fusion reactors that are in preparation. The present paper describes an experiment to 

investigate the process of cooling using the hypervatron device envisaged in fusion reactors. 

When measuring, a special connection of components that have certain safety limits is used. A 

safe measurement process guarantees both, the quality results and the protection of the lives 

and health of whose present, property and the working environment. Therefore, regular inspec-

tions of measuring equipment and other accessories are carried out using a check list in order 

to prevent the occurrence of unacceptable risks.  

Key words: Cooling; hypervatron; experiment; sources of risk; safety; checklist.  

 

1. ÚVOD 

Spotřeba elektrické energie se neustále zvyšuje. Fosilní zdroje energie nejsou rovnoměrně na 

planetě rozděleny a jsou postupně vyčerpávány. Proto jsou do praxe stále více zaváděny  obno-

vitelné zdroje energie a pracuje se na jaderných zdrojích IV. generace.  Velkou možností jsou 

fúzní reaktory. Vývoj fúzních reaktorů probíhá již desítky let, ale zatím není v dohledné bu-

doucnosti připraveno spuštění fúzní elektrárny.  

Již od uvedení prvních tokamaků do provozu bylo jasné, že odvod tepelné energie bude hrát 

velkou roli při jejich budoucím využití. V průběhu let bylo vyvinuto několik perspektivních 

systémů, v nichž nejčastěji používaná chladiva jsou voda, hélium a eutektická slitina LiPb. Sys-

témy využívající jako chladivo vodu, mohou pracovat za podobných podmínek jako u jader-

ných reaktorů, tj. při vysokých teplotách a vysokých tlacích, anebo lze využít podchlazeného 

varu a přejít na chladivo o nižších parametrech. Jednou z chladících metod, která může mít v 

budoucnu široké uplatnění je i aplikace hypervapotronu, který je schopný odvádět tepelné toky 

až 30 MW/m2 [1]. 
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Předložená práce se zabývá experimentem zacíleným na  proces chlazení pomocí zařízení hy-

pervatron. V energetické praxi je nutné zajistit bezpečné chlazení po celou dobu životnosti 

zdroje energie. Proto je nutné vyprojektovat zařízení s takovými provozními parametry, které 

zajistí, že budou odváděny tepelné toky až desítky MW/m2 za poměrně malé tlakové ztráty 

dlouhodobě.    

K danému cíli je sestaveno původní experimentální zařízení na sledování procesu chlazení hy-

pervatronu. Cílem je zajistit, aby experimentální výsledky byly kvalitní a aby při experimentech 

nebyly ohroženy životy a zdraví přítomných osob, majetek a pracovní prostředí. Proto je sesta-

ven specifický kontrolní seznam a před každým měřením je provedena kontrola podmínek s cí-

lem zajistit vysokou kvalitu měření.  

 

2. SOUHRN POZNATKŮ O CHLAZENÍ FÚZNÍCH REAKTORŮ 

    A HYPERVATRONU 

Chlazení fúzních reaktorů se dá obecně rozdělit do několika kategorií v závislosti na použitém 

chladivu, lokaci, použitých materiálech a případně i uspořádání [1]. Některé systémy se navíc 

prolínají a je těžké je od sebe oddělit. Fúzní reaktor se skládá z mnoha částí a na každou jsou 

kladeny trochu jiné nároky, co se týče materiálů, tepelného toku apod. Mnoho systémů je třeba 

chladit. Z hlediska chladicí techniky jsou nejvíce namáhány první stěna a divertor [1]. Jedním 

z tepelně hodně namáhaných je například systém Neutral Beam Injector, ve kterém je použit 

hypervapotron pro odvádění tepelných toků až 30 MW/m2 v tokamaku JET [1]. Tento systém 

slouží k ohřevu plazmatu a jeho výkon může dosahovat okolo 100 MW [2]. 

Chlazení první stěny má oproti ostatním chladicím systémům jedno specifikum. Pro dlouho-

době udržitelnou fúzní reakci musí mít na rozdíl od dnešních tokamaků přítomen plodící mate-

riál pro produkci tritia [1]. Protože nelze plně odloučit funkci chladiva a plodícího materiálu, 

protože plodící materiál také absorbuje tepelnou energii, je nutné kontinuální chlazení. Teplo 

obsažené v chladivu se pal převádí přes parogenerátor do média, které pohání. Chladicí systémy 

se dělí do několika skupin podle typu chladiva a plodícího materiálu a některé z nich již byly v 

praxi otestovány v tokamaku ITER [1]. 

V oblastech divertoru dosahuje tepelný tok hodnot až 20 MW/m2 a s časem se může ještě zvy-

šovat [1]. Jedním z možných kandidátů na široké využití je zařízení hypervapotron [1]: 

- jedná se o chladící zařízení ve tvaru kanálu, které je zevnitř opatřeno žebry o rozměrech v 

řádu milimetrů, 

- v kanálu v prostorech mezi žebry dochází k vypařování vstupující vody a následné konden-

zaci vzniklé páry, 

- zařízení využívá podchlazeného varu, kdy střední teplota chladiva v kanálu je hluboko pod 

teplotou sytosti, 

- přestup tepla je velmi závislý na parametrech proudění, pracovní látky, teplotě podchlazení 

a geometrii kanálu, 

- v současné době se maximální odvedený tepelný tok pohybuje až k hodnotě 30 MW/m2 .  

Vzhledem k velkým rychlostem uvnitř kanálu a přítomnosti žeber, která jsou umístěna kolmo 

na směr proudění chladiva, dochází vlivem velkých turbulencí k snazšímu odpoutávání bublin 

od povrchu, a tím i ke zlepšení odvodu tepla.  

Jelikož jsou vysoké požadavky na odvod tepla, musí být hypervapotron vyroben z materiálu s 

vysokou tepelnou vodivostí; jako jediná použitelná varianta pro fúzní reaktory se jeví materiál 

CuCrZr, který kromě vysoké tepelné vodivosti vyniká i dobrou radiační odolností a vysokou 

pevností [1]. Schéma hypervapotronu, který je používán v rámci tokamaku JET je na obrázku 

1. 
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Obr. 1. Schéma hypervatronu [2]; zpracováno dle [1]. 

 

3. RIZIKA A BEZPEČNOST EXPERIMENTŮ 

Když chceme řešit jistý problém, tak ho musíme nejprve poznat a pochopit, což lze provést 

jedině na základě: 

- znalostí, které jsou založeny na sběru dat pozorováním a experimentováním a na formulo-

vání a testování hypotéz, 

- aplikace správných metod, tj. metod, které jsou opakovatelné, průhledné, mají jasně defi-

nované veličiny, jednotky a terminologii. 

Abychom je získali znalosti měřením, potřebujeme kvalitní metodu měření dat z experimentů, 

které jsou zpracovány vhodnou matematickou metodou. Aby byla získaná data důvěryhodná, 

musí být proces měření následující: 

- dostatečně flexibilní, 

- transparentní, 

- opakovatelný, 

- přesný v tom smyslu, že při opakování zajišťuje stejné výsledky, 

- správný v tom smyslu, že jsou hodnoceny oba typy nejistot, náhodný a znalostní. 

Dle [3] chyby měření dělíme na: systematické (soustavné); hrubé; a náhodné. Systematické 

chyby jsou takové chyby, které se při experimentu vyskytují po celou dobu měření a vychylují 

naměřené hodnoty stále stejným směrem. Systematickou chybou může být nepřesná stupnice 

měřidla – místo odečítání správných hodnot odečítáme hodnoty zkreslené. Hrubých chyb se 

dopouští experimentátor zejména nepozorností či při únavě nesprávným odečtením ze stupnice, 

nesprávným nastavením podmínek pokusu, nesprávným zapojením obvodu nebo zvolením 

špatného přístroje. Těchto chyb se musíme vyvarovat. Náhodné chyby jsou přirozenou součástí 

měření a nelze se jich zbavit. Tyto chyby mohou způsobit např. náhodné otřesy měřicí apara-

tury, náhodné proudění vzduchu, náhodné kolísání teplot či kolísání samotné měřené veličiny. 

Charakter těchto chyb je náhodný, je tedy možné jej korigovat větším počtem měření a stano-

vením aritmetického průměru z naměřených hodnot. Je to proto, že se stejnou pravděpodob-

ností naměříme větší i menší hodnotu, než je skutečná hodnota měřené veličiny, zprůměrová-

ním tedy dostaneme nejlepší možný odhad měřené veličiny. Ve většině případů mají naměřené 

veličiny tzv. Gaussovské rozdělení. 
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Aby výsledky měření byly kvalitní,  je nutné mít bezpečný měřicí přístroj, bezpečný postup 

měření a schopnost provádět měření v bezpečném prostředí [3]. Proto je nutno sledovat pod-

mínky, za kterých měření probíhá i znalosti, schopnosti a dovednosti osoby, která měření pro-

vádí. 

 

4. POPIS EXPERIMENTU 

Laboratoř je umístěna v halových laboratořích Ústavu energetiky Fakulty strojní ČVUT 

v Praze, v lokalitě Technická 4. Její umístění je situováno pod podestou v přízemí. Osvětlení 

místnosti je zajištěno střešním světlíkem a sadou zářivkového osvětlení. Vytápění je zajištěno 

parními zářiči ve stropní části nad podestou a parním zářičem na opačné straně místnosti. Chla-

zení v místnosti zajišťováno není. Odvod vzduchu je zajištěn stropními ventilátory. Přívod 

vzduchu je zajištěn spárami dveří a dalšími netěsnostmi místnosti. Přívod vody z vodního řádu 

je zajištěn systémem kohoutů v přízemí vedle parního zářiče, odvod vody je zajištěn systémem 

kanálů v podlaze. Přívod elektrické energie je zajištěn řadou elektroskříní v různých částech 

laboratoře. Pod laboratoří jsou umístěny další laboratoře ústavu Elektrických pohonů a řízení. 

Vybavení laboratoře, ve které probíhá experiment je obrázku  2. Laboratoř je vybavena měřícím 

zařízením, vybavena zdrojem elektrické energie, zdrojem vody, gulou, nábytkem, řídícím po-

čítačem a dalšími komponentami, které jsou potřebné pro provádění experimentů.  

 

 

Obr. 2. Schéma měřící laboratoře.   
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Procesní model experimentu, kterým se zkoumá proces chlazení pomocí zařízení hypervatron, 

je znázorněn na obrázku 3. Model se skládá ze tří okruhů, které jsou na obrázku odlišeny ba-

revně. 

Měřící okruh (na obrázku 3 vyznačen červeně) je složen z hydraulických zařízení, která jsou 

vzájemně pospojována měděným potrubím. Dále je dimenzován na 10 barů a 110 °C v maximu. 

Čerpadlo M1 je vybavené frekvenčním měničem, který umožňuje plynulou změnu průtoku od 

cca 2 do 416 l/min stabilně. Čerpadlo je dále vybaveno obtokem, který se řídí pomocí kulového 

ventilu. Čerpadlo se dále připojuje do elektroohříváku M2, který slouží k navození a udržování 

stálé teploty na vstupu do měřícího prostoru. Poté okruh pokračuje skrze indukční průtokoměr 

M3, za kolenem od průtokoměru je T kusem paralelně zapojená expanzní nádoba a pojišťovací 

ventil nastavený na 10 barů, tato zařízení nejsou součástí schématu. Za T kusem následuje sa-

motný měřící prostor M4. Ten začíná měřením tlaku a teploty teploměrem PT100 umístěným 

v proudu vody, za ním následuje kanál sloužící k přechodu z kruhového průřezu na průřez ge-

ometrie Hypervapotronu a také k uchycení samotného vzorku hypervapotronu.  

Měřený  vzorek hypervatronu  je uchycen pomocí svěrného spoje přes 5 mm klingerilová těs-

nění. Hypervapotron, který pracuje  jako tepelný výměník, je dodávána tepelná energie pomocí 

elektromagnetické indukce I2. Za měřeným vzorkem hypervapotornu a těsněním následuje 

zpětný přechod na kruhový průřez, sonda na měření diferenčního tlaku a teploměr PT100 sní-

mající teplotu za kanálem. Po měřícím prostoru následuje chladič M5, jehož úkolem je odvádět 

přebytečné teplo z okruhu. Za chladičem už následuje T kus pro obtok čerpadla M1, čímž se 

měřící okruh uzavírá. Název a krátké informace o jednotlivých zařízeních shrnuje tabulka 1. 

 

Obr. 3. Procesní model experimentu, kterým se zkoumá proces chlazení pomocí zařízení hypervatron.  
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Tabulka 1. Název a základní informace jednotlivých zařízení 

M1 Čerpadlo měřícího okruhu Caleda MXH 1603 1,8 kW s frekvenčním měničem 

M2 Elektroohřívák 3 kW – trubka s topnou spirálou 3 kW, zakázková výroba 4jtech 

M3 Indukční průtokoměr Flonet FN2010.1 

M4 Měřící kanál s měřeným vzorkem hypervapotronu, zakázková výroba 4jtech 

M5 Chladič Pahlen Hi-Flow 13kW 

C1 Čerpadlo Star-RS25/4 48 W, 1x230V 

C2 Chladič s větrákem 190 W, 3x400 V 

I1 Čerpadlo Calpeda CT61 330 W, 3x400 V 

I2 Indukční ohřev USS-HFIH00001 15 kW, 1x230 V, 60 A 

I3 Vodní nádrž 80 l 

I4 Ventil s T kusem 

 

Druhým nutným okruhem (na obrázku 3 vyznačen černě) je chladící okruh indukce. Ten slouží 

k bezpečnému provozu elektromagnetické indukce I2, která slouží ke generování tepelné ener-

gie ve vzorku hypervapotronu. Okruh začíná oběžným čerpadlem I1, které následně dodává 

minimální nutný průtok vody elektromagnetickou indukcí I2. Voda slouží k chlazení součástek 

elektromagnetické indukce a samotné cívky, která v měřícím prostoru hypervapotronu M4 ge-

neruje elektromagnetické pole, které se následně přemění ve vzorku hypervapotronu na energii 

tepelnou. Za indukcí I2 následuje pomocný chladič, který se však používá naprosto minimálně, 

a proto ve schématu na obrázku 3 chybí. Z pomocného chladiče okruh pokračuje do vodní ná-

drže I3, která je společná i s chladícím okruhem. Ve spodní části vodní nádrže I3 je vývod skrze 

ventil I4, který je vybaven T kusem, který následně rozděluje proud vody do chladícího okruhu 

indukce a chladícího okruhu, a tím se okruh uzavírá. 

Třetím okruhem je chladící okruh (na obrázku 3 vyznačen modře), který slouží k odvodu pře-

bytečné tepelné energie z měřícího okruhu, a tím stabilizuje teplotu na vstupu do měřícího pro-

storu hypervapotronu M4. Okruh začíná čerpadlem C1, který vede vodu přes chladič M5, který 

je umístěný v měřícím okruhu. Z chladiče M5 je voda vedena do chladiče C2, kde se vzducho-

vým větrákem odvádí do okolí přebytečné teplo z měřícího okruhu do místnosti. Z chladiče C2 

je voda vedena do vodní nádrže I3, která je společná s chladícím okruhem indukce. Na dně   

vodní nádrže je umístěn ventil , který je vybavený T kusem, který zajišťuje, že jednou větví se 

voda odvádí zpátky do čerpadla C1. Tím se chladící okruh uzavírá. 

 

5. METODA SESTAVENÍ KONTROLNÍHO SEZNAMU  

Kontrolní seznam(checklist) je nástroj, který se používá v praxi k systematické kontrole plnění 

předem stanovených podmínek a opatření [4]. Při jeho sestavení se používá postup: 

- specifikování položek, které mají být vzaty v úvahu v oblasti, která má být monitorována, 

- vytvoření pořadí položek na základě jejich závažnosti pro sledovanou oblast,  

- identifikace kritických míst, které jsou zdrojem rizika (nesoulad znamená závažné riziko),  

- sestavení otázek kontrolního seznamu,  

- určení, jak má být kontrolní seznam hodnocen.  

Dle doporučení v [5]  se k vyhodnocení jednoduchého kontrolního seznamu (hodnocení – ANO, 

je-li odpověď na otázku kladná; v opačném případě je NE) používá stupnice v tabulce 2. 

Vyhodnocení konkrétního případu se provádí dle návodu v práci [5] dále uvedeným způsobem:  

- jestliže některá prioritní otázka kontrolního seznamu není splněna, musí se odstranit příčina 

nesplnění, 
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- jestliže míra celkového rizika je 4-5, tak se příčiny musí odstranit před zahájením experi-

mentu, 

- jestliže míra celkového rizika je 2-3, tak musí být přijata opatření ke zmírnění případného 

selhání experimentu, které by mělo dopady na veřejná aktiva [6].    

 

Tabulka 2. Hodnotová stupnice pro stanovení míry rizika při měření; míra rizika r = n/N, při-

čemž n je počet odpovědí ANO a  N  je celkový počet otázek. 

Míra rizika Hodnoty  r  v % 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 % 

Velmi vysoká – 4 70 - 95 % 

Vysoká – 3 45 - 70 % 

Střední – 2 25 – 45 % 

Nízká – 1 5 – 25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

 

6. KONTROLNÍ SEZNAMY PRO EXPERIMENTY ZACÍLENÉ NA POZNÁNÍ    

    PROCESU CHLAZENÍ VELKÝCH TEPELNÝCH TOKŮ 

Inspekce podmínek v laboratoři se provádí při vstupu do laboratoře dle kontrolního seznamu 

v tabulce 3. V případě kritických závad, jako jsou: není dodáván elektrický proud do laboratoře; 

nefunkční čerpadlo; nedostatečný výkon čerpadla; nefunkční průtokoměr; neotevřené ventily; 

zavodněné hadice; příliš vysoká teplota ve vodní nádrži; nezapojený indukční ohřev;  , je nutno 

předmětné závady před měřením odstranit, tj. zavést přijatelné podmínky pro průběh experi-

mentu.  

 

Tabulka 3. Kontrolní seznam pro posouzení podmínek v laboratoři. 

Kontrolovaná položka ANO NE 

Je zajištěna dodávka elektrické energie?   

Odpovídá rozmístění zařízení v laboratoři požadavkům pro provoz laboratoře?   

Je zajištěna dodávky vody?   

Je provozuschopná gula?   

Jsou meteorologické podmínky v laboratoři normální?   

Je řídící počítač provozuschopný?   

Je čerpadlo skrze skříň 3x400V napájeno?   

Je frekvenční měnič dobře nastavený?   

Funguje průtokoměr?   

Jsou na chladiči otevřené ventily?   

Je zapnuté oběhové čerpadlo chlazení?   

Je nastavený dostatečný výkon čerpadla?   

Jsou hadice zavodněné?   

Je voda ve vodní nádrží dostatečně chladná?   

Jsou otevřené ventily?   

Je čerpadlo funkční?   

Je chlazení funkční?   

Jsou otevřené ventily?   

Je indukční ohřev funkční?   

Je průtokoměr napájen 1x230V?    

Je čerpadlo funkční?   

Jsou otevřené všechny ventily?   

Je elektroohřívák skrze 3x400 skříň napájen?   

Je čerpadlo funkční?   
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Jsou otevřené všechny ventily?   

Je osoba, která provádí měření proškolená?    

Zná osoba, která provádí měření předpisy BOZP a technické normy pro práci s kom-

ponentami?  

  

 

Po kladném výsledku inspekce podmínek v laboratoři následuje inspekce měřícího zařízení dle 

kontrolního seznamu v tabulce 4. V případě kritických závad, je opět nutno předmětné závady 

před měřením odstranit, tj. zavést přijatelné podmínky pro průběh experimentu.  

 

Tabulka 4. Kontrolní seznam pro posouzení podmínek měřícího zařízení. 

Kontrolovaná položka  ANO NE 

Je měřící smyčka uvedena do provozního stavu?   

- Jsou otevřeny všechny ventily měřící smyčky?   

- Je smyčka napuštěna vodou o požadovaném tlaku?   

- Je uzavřen ventil přívodu a odvodu vody?   

- Je napájecí skříň smyčky zapojená do zdroje elektrického proudu?   

- Je průtokoměr zapojený do zdroje elektrického napětí?   

Je připraveno zásobovaní chladící vody pro smyčku chlazení a indukčního ohřevu?   

- Je v nádrži dostatek chladné vody?   

- Je ventil na odvodu z nádrže otevřený?   

Je smyčka indukční ohřevu uvedena do provozního stavu?   

- Je otevřen ventil za oběžným čerpadlem smyčky indukčního ohřevu?   

- Je oběžné čerpadlo smyčky indukčního ohřevu zapojené do zdroje elektric-

kého napětí a dává zvukovou odezvu, že běží? 

  

- Je indukční ohřev zapojený do zdroje elektrického napětí?   

- Je indukční ohřev zapnutý (jističe + tlačítko zapnutí)?   

Je smyčka chlazení uvedena do provozního stavu?   

- Jsou ventily přívodu a odvodu na chladiči měřící smyčky otevřené?   

- Je oběžné čerpadlo chladící smyčky zapojeno do zdroje elektrického napětí?   

- Je ventilátor chladiče chladící smyčky zapojený do zdroje elektrického na-

pětí? 

  

Je řízení smyčky funkční?   

- Je komunikační kabel typu RJ45 zapojený do napájecí smyčky měřící smyčky 

a ovládacího počítače? 

  

- Je zapnutý počítač s řídícím nástrojem?   

- Jsou všechny měřené hodnoty v realistickém rozpětí?   

Jsou všechny potrubní a hadicové spoje těsné?   

- Je těsný měřící prostor se vzorkem Hypervapotronu?   

- Je těsný závitový spoj před a za měřícím prostorem?   

- Jsou těsné zbývající spoje?   

 

Důležité je provést inspekci i po ukončení měření, protože: 

- na vodovodních kohoutech zapojené různé hadice pro přívod vody k dalším experimentům 

a jejich neuzavření může zapříčinit přetlakování a nekontrolovaný únik z vodovodního 

řádu. Kritickým místem je potom míra utáhnutí těsnících sponek. Únik může zapříčinit na-

močení různých zařízení, které mohou začít korodovat, či v případě elektrozařízení i vést 

elektrický proud, což může vést k riziku zasažení osob elektrickým proudem, dále podmočit 

zdivo, či podlahou odtéct do dalších laboratoří, kde mohou napáchat další výše zmiňované 

škody, 

- neodpojení zařízení ze zdrojů elektrické energie může vést ve spojitosti s výše uvedenými 

úniky vody ke zvýšení riziku nehod spojených s únikem elektrické energií, 

- nepořádek v laboratoři může vést k úrazům nebo poškozením drahých zařízení. 
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Inspekce měřícího zařízení  po ukončení měření se provádí dle kontrolního seznamu v tabulce 

5.  

 

Tabulka 5. Kontrolní seznam pro posouzení splnění podmínek pro odstavení měřícího zařízení. 

 
Kontrolovaná položka ANO NE 

Je měření ukončeno?   

- Je indukční ohřev neaktivní, tj. nepodává zvukovou odezvu?   

- Je čerpadlo měřící smyčky vypnuté?   

- Je elektroohřívák vypnutý, nedodává výkon a nerostou teploty?   

Jsou vypnuté podpůrné chladící okruhy?   

- Je vypnuté oběhové čerpadlo chladícího okruhu?   

- Je vypnuté oběhové čerpadlo okruhu indukčního ohřevu?   

Jsou odpojeny všechny elektrické spotřebiče?   

- Je odpojeno napájení měřící smyčky?   

- Je odpojeno napájení indukčního ohřevu?   

- Je odpojeno napájení oběhového čerpadla chladícího okruhu?   

- Je odpojeno napájení oběhového čerpadla indukčního ohřevu?   

- Je odpojeno napájení chladiče chladícího okruhu?   

- Je odpojeno napájení přídavného chladiče indukčního ohřevu?   

- Je odpojeno napájení průtokoměru?   

Je voda z měřící smyčky vypuštěna?   

- Je otevřený výpustní ventil měřící smyčky?   

Jsou uzavřené všechny ventily?   

- Je uzavřený ventil za oběhovým čerpadlem indukčního okruhu?   

- Jsou uzavřené ventily na přívodu a odvodu do chladiče měřící smyčky?   

- Je uzavřený odvodní ventil z vodní nádrže?   

- Je uzavřený výpustní ventil měřící smyčky?   

 

7. ZÁVĚR 

Zavedení pravidelných inspekcí a postupů pro experiment odstranilo časové prodlevy a zmatky 

při měření. Tím se zlepšil i postup experimentů.  

 

Poděkování:  Práce vznikla v rámci projektů CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000778  a 

SGS20/117/OHK2/2T/12. Za pomoc při sestavení konceptu a zpracování článku děkuji doc. 

RNDr. D. Procházkové, CSc., DrSc. 
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Abstrakt:  Příspěvek  velmi krátce shrnuje rizika ve slévárenství – od fáze získávání zakázky, 

přes výrobu až po dodání odlitku. Slévárenství je oblast značně široká – takže jsou zde zmíněna 

pouze ta nejdůležitější rizika. 

Klíčová slova: Rizika; technologičnost konstrukce;  slévárna; tavírna; bezpečnost. 

 

Abstract: The paper very briefly summarizes the risks in the foundry industry - from the pro-

curement stage, through production to the delivery of the casting. Foundry is a very broad area 

- so only the most important risks are mentioned here. 

Key words: Risk; design consideration; foundry; melting shop; safety. 

 

1. ÚVOD 

Slévárenství je obor velmi široký, který zasahuje od materiálových věd, chemických procesů 

až po fyzikální metody přenosů tepla a hmoty [1]. V tomto oboru je velmi složité a poměrně 

dost specifické dojednávat jakékoliv smluvní podmínky – vždy se totiž musí jednat o kompro-

mis, který bude vyhovovat jak odběrateli, tak i dané slévárně. A je nutné počítat zejména ve 

výrobě rozměrných odlitků s drobnými neshodami, které vyplývají z procesních parametrů 

technologie i přes velkou snahu sléváren si výrobní proces co nejpečlivěji připravit i včetně 

simulace. Příspěvek se snaží zachytit škálu možných rizik od procesů přípravy výroby, samot-

ného výrobního procesu až po konečné dodání odlitku.  

 

2. SOUHRN OBECNÝCH POZNATKŮ  

Je všeobecně známo, že na výslednou kvalitu odlitku má výrazný vliv technologičnost kon-

strukce, technologie výroby a metalurgie výroby tekutého kovu. Je tu však řada dalších vlivů, 

které se již neberou tak často v potaz. Technologický proces je možné již poměrně snadno na-

modelovat a odsimulovat – bohužel simulace je opět postavená na nějaké obvyklé podmínky a 

bohužel také velmi pak záleží na technologické kázni [1]. 

Tzn. zde je poměrně dost důležité analyzovat vnější vlivy na technologii – např. od vlivu 

vzdušné vlhkosti (pokud bude vysoká – ovlivní to jak kvalitu taveniny, tak i např. kvalitu for-

movací směsi), vliv člověka (technologická nekázeň). 

Základní rizika při konstrukci odlitků se dají  dle [2] rozdělit následovně: 

- rizika narušující bezpečnost  výrobku,  

- konstrukční rizika, 

- technologická rizika, 

- ekonomická rizika. 
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3. RIZIKA NARUŠUJÍCÍ BEZPEČNOST VÝROBKU 

Rizika, která narušují bezpečnost výrobku jsou rizika spojená s organizací procesu výroby a 

lidským faktorem. Záleží i na typu slévárny (odlévání slitin železa, odlévání neželezných kovů). 

Schéma výrobního toku na slévárně slitin železa (lití do pískových forem je na obrázku 1).  

 

Obr. 1. Výrobní tok ve slévárně s pískovým hospodářstvím. 
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Schéma výrobního toku na slévárně slitin neželezných kovů je velmi obdobné [1], zde je však 

širší škála technologických možností – jednak lze odlévat do pískových forem, lze odlévat do 

kovových forem a to gravitačně (forma – kokila), či pomocí zvýšeného tlaku (nízkotlaké lití, 

tlakové lití se studenou či teplou komorou, odstředivé lití). U výroby odlitků do kovových fo-

rem může odpadnout fáze přípravy pískových forem a jader, zejména v technologii tlakového 

lití [2]. V technologii nízkotlakého a kokilového lití se používají písková jádra a odpadne vý-

roba forem [1]. 

Pokud jde o rizika, která narušují bezpečnost pracovníků, tak největší rizika jsou vždy při práci 

s tekutým kovem, kde může nastat několik kritických situací: 

- tavení a vsázení do pece, 

- manipulace s předehřátou přepravní pánví, 

- prasknutí kelímku či vany pece, 

- prasknutí či vylití přepravní pánve, 

- vystříknutí taveniny během odlévání.  

Při všech uvedených situací hrozí pracovníkům úrazy popálením i přes to, že mohou dodržet 

všechny bezpečnostní pokyny pro práci s tekutým kovem na slévárně. Kromě toho dochází ke 

znehodnocení materiálu a výrobku. Při manipulaci s tekutým kovem je velmi důležitá koope-

race mezi jeřábníkem (či mezi řidičem vysokozdvižného vozíku – dále VZV) a slévačem, který 

uděluje pokyny k manipulaci  [3].  

U tavírny musím být tavič plně vybaven žáruvzdornými pomůckami (oblek, kalhoty, či alespoň 

kamaše, slévárenská perka – bezpečnostní obuv, tmavé brýle a tavičský klobouk) [4]. Všechny 

tyto pomůcky by měly zajistit bezpečnost taviče jak během vsázkování do pece (nebezpečí tzv. 

prsknutí taveniny). U tavení v elektrické obloukové peci opět ochranný oblek chrání taviče před 

sálavým teplem během stahování strusky či provádění oxidační a redukční fáze, či dolegování. 

Pokud jde o samotnou pec, tak ta musí být vždy vybavena bezpečnostní jámou pro případ prask-

nutí kelímku či vany pece, aby tavenina odtekla do jámy pod pecí a nezranila pracovníky kolem 

pece. 

Pokud jde o předehřátou pánev, tak se obvykle předehřívá plamenem zemního plynu na udržo-

vací teplotu, aby nedošlo k velkému vychlazení taveniny – tzn. nejvyšší teplota je sice uvnitř, 

ale konstrukce pánve je postavena na žáruvzdorné vyzdívce, vrstvě izolace a ocelové vnější 

konstrukce. Tím  pádem pokud uvnitř pánve bude teplota 800°C, z vnějšku bude teplota po-

měrně vyšší než 100°C – je zde tedy nebezpečí proti nechtěnému dotyku a riziko popálenin. 

Riziko je největší při manipulaci s pánví, kdy je zavěšována na jeřáb či do VZV [5]. 

V rámci běžné údržby se má dělat i údržba pánví, která má zabránit k tomu, aby došlo k nena-

dálému prasknutí licí pánve [6]. V rámci prediktivní údržby by měly být sledovány pánve např. 

termokamerou, zda nedochází k poškozování žáruvzdorné výdusky a tím pádem protečení ta-

veniny pod kovovou konstrukci, kterou tavenina může poškodit [7]. 

Bohužel prediktivní údržba v českých slévárnách není zcela používána – tak se stane průměrně, 

že každý rok v nějaké slévárně dojde k protečení pánve (bohužel v některých případech to 

skončí i smrtí pracovníka) [8]. 

Poměrně dost časté je riziko při odlévání velkých odlitků s pánví se spodní výpustí, kdy pánev 

má v průměru přes 2 m, kdy se jak slévač, tak jeřábník netrefí přímo na licí jamku a dojde 

k rozstřiku kovu na formu a kolem formy  [2]. Proto je nutné dodržovat bezpečnostní pásmo 

během odlévání [5], kde by měl být pouze slévač (opět oblečen dom bezpečnostního žárupev-

ného obleku, či alespoň žáruvzdorné zástěry) a nikdo jiný.    

Do této oblasti pak spadají i operace tzv. sekundární metalurgie, kdy se např. v pánvi provádí 

u litiny s kuličkovým grafitem (LKG) očkování a modifikace [1]. 
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4. KONSTRUKČNÍ RIZIKA VE SLÉVÁRENSTVÍ 

Pro dosažení dobré kvality odlitků (tedy s minimem vnitřních vad, rozměrových vad) je nutné 

dodržet technologičnost konstrukce odlitku [9]. Technologičnost konstrukce odlitku je vždy 

jiná jak pro různé slévárenské technologie, tak i pro různé typy slévárenských slitin [1]. Tato 

část je obvykle závislá na komunikaci konstruktéra s technologem. Z této komunikace je pak 

technologovi jasná funkce součásti, přesné požadavky na odlitek a konstruktér zná názor tech-

nologa, který je schopen popsat jak mohou v konstrukci vypadat vady odlitku (pozn. zcela 

zdravý – tedy zcela bez vady odlitek nenalezneme). Vzájemnou komunikací se obvykle povede 

odladit technologičnost konstrukce, návrh technologie tak, aby odlitek odpovídal požadavkům 

zákazníka [10]. 

Nejhorší situace je, pokud odlitek poptává obchodník zákazníka u obchodníka slévárny, kdy 

obvykle ani jeden dané problematice nerozumí a nepřiznají si to, aby spojili konstruktéra s tech-

nologem [4]. 

Tímto dochází k následným reklamacím, např. zákazník si objednal vzhledově hezké odlitky, 

které pak zatížením popraskaly, zákazník požaduje zbytečně moc zkoušek na odlitku (např. 

opravovat v části odlitku o velikosti 1000x1000x1000 mm vadu, která je uprostřed o velikosti 

100 mm, když díl je pouze držák a je zatížen pouze tlakovým namáháním je zcela zbytečné – 

oprava stejně nikdy nebude zcela dokonalá) [11]. Nebo další případ jednání obchodník vs. ob-

chodník – podepíše se smlouva kde je přidaná hodnota na odlitku obrobení – po vyrobení ně-

kolika tisíc kusů se zjistí, že dle dodaného výkresu není možné dodržet předepsané tolerance 

na výkresech (obrábění se konalo v kooperaci) [7]. A daly by se specifikovat další a další pří-

pady, kdy kvůli technologičnosti konstrukce a špatné komunikaci byly vyrobeny neshodné od-

litky [1]. Přičemž mnohdy stačí na odlitku upravit zaoblení, přidat žebra, trochu upravit 

tloušťky  podle technologie a materiálu  a tomu i přizpůsobit technologii. 

Obdobně jsou odlitky nějakým způsobem tolerovány s tím, že zde je místo stupňů přesnosti IT 

(International Tolerances) používána stupnice CT (Casting Tolerances), kde opět velikost tole-

rance závisí na velikosti odlitku a metodě výroby odlitku (tzn. jiné budou tolerance u ocelového 

odlitku litého do samotuhnoucí formovací směsi (ST) jiné u odlitku ze slitiny hliníku litého do 

kokily) [14]. U ocelového odlitku o průměru 5000 mm a formovaného do ST směsí je tolerance 

na maximální rozměry ± 50 mm. Pokud zde konstruktér navrhne tloušťku stěny 50 mm a dojde 

k deformaci odlitku, je zcela možné, že dané rozměry odlitku nesplní požadavky zákazníka. 

Proto zde kladu velký důraz na komunikaci, kdy se povede eliminovat většinu technických 

problémů, která by mohla vést k riziku výroby neshodného odlitku [15]. 

 

5. TECHNOLOGICKÁ RIZIKA VE SLÉVÁRENSTVÍ 

Technologická rizika se dnes dají s poměrně velkou spolehlivostí eliminovat pomocí sléváren-

ských simulačních softwarů [12]. Obvykle každý software umí kalibrovat vlastnosti na použí-

vané směrné a obvyklé chemické složení slitin.  Takže se tyto software dovedou přizpůsobit 

maximálně podmínkám slévárny a tím zpřesnit výpočty. 

Bohužel situace v českých slévárnách je v tomto ohledu velmi tristní. Pokud česká slévárna má 

simulační software, pak má obvykle jednoho pracovníka, který simulace provádí. Tzn. pokud 

výsledky potřebuje vidět technolog, je závislý na tom, co mu ukáže pracovník z vypočtené si-

mulace a poměrně dost záleží na jeho interpretaci výsledků. Pokud např. srovnám situaci se 

slévárnami v Německu, Itálii, Francii [13] – tak zde je situace naprosto odlišná – každý tech-

nolog má k dispozici počítač se simulačním software a může si vše ihned ověřit, podívat se na 

všechny možné výsledky. V horším případě slévárna simulační software nemá a ani jej nevyu-

žívá formou komerčních simulací [12]. 
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Dnes prakticky všechny simulační softwary umí automatickou optimalizaci  - tzn. parametricky 

se zadají např. nálitky, jejich možný počet, rozsah možných velikostí a nechá se simulační soft-

ware vytvořit „design of experiment“ na určité požadované výstupy (např. min. objem kovu 

v nálitcích) [1]. S tím, že software provede několik desítek až stovek výpočtů a vyhodí varianty, 

které by nejlépe odpovídaly výsledkům, a teprve z těchto variant technolog vybere tu, která se 

bude realizovat.   

Obdobně se dá nasimulovat např. rozsah licích teplot, který dokáže odhadnout např. i techno-

logickou nekázeň na licím poli [2]. Může se takto zjistit, že  danou  slitinu, pro tento odlitek má 

slévač odlévat v teplotním rozsahu např. 1340 – 1360 °C [2]. Obdobně se může nasimulovat 

okolní teplota – pokud odlitek bude vyráběn po delší dobu – bude mít na výslednou jakost i 

teplota okolí (slévárny se obvykle v zimě pouze temperují a teplo tam je od tuhnoucích odlitků) 

– tzn. v zimě a v létě bude zcela odlišná a to i o desítky °C. 

Pak je nutné, aby i technolog dohlížel na výrobu odlitku a hlídal dodržování technologických 

parametrů [2].  Neplatí to, co předvedl jeden manažer slévárny – koupil simulační software, ale 

propustil skoro celé technologické oddělení (zůstal pouze vedoucí, který měl na starosti tvorbu 

nabídek, simulace, dohled nad výrobou, přičemž nestíhal ani jednu z těchto činností)  [15]. 

Když pak nejela ani výroba byl manažer okamžitě vyhozen [15].  

Na práci se simulačním softwarem je nutné vyčlenit zkušeného technologa, znalého práce s po-

čítačem a CADem, který bude schopen interpretovat výsledky simulací [15]. Dá se očekávat, 

že s využitím simulací a důslednou kontrolou technologické kázně se dá zmetkovitost minima-

lizovat na technologické minimum. 

 

6. EKONOMICKÁ RIZIKA VE SLÉVÁRENSTVÍ 

V současné době je toto riziko rozhodující o přežití či nepřežití sléváren v dalším období. Slé-

várny bohužel patří mezi velké odběratele energií (elektřina či zemní plyn, či obojí), kde je 

v současné době velká nestabilita v cenách [16].  

Velmi obdobně jsou na tom i suroviny, která slévárna potřebuje pro svoji produkci – ceny su-

rových želez, ocelového šrotu, metalurgických předslitin stouply řádově desetinásobně [16]. 

Tyto ceny činí slévárnám velké obtíže, neboť odlitek není možné vyrobit během několika hodin 

(respektive i to jsme schopni zajistit 3D vytištěnou pískovou formou – zde jsme ale limitováni 

velikostí formy – tzn. jedná se o odlitky o max. velikosti odlitků o několika desítek kg a cena 

za takovouto formu je vysoká).  

Obvykle u odlitků musíme vyrobit modelové zařízení nebo kovovou formu a to dle velikosti 

odlitku může být poměrně náročné [1]. U odlitků ocelových např. o hmotnosti 250 tun se prů-

měrně počítá s dobou výroby ode dne podepsání smlouvy 15 – 18 měsíců [16]. U technologie 

tlakového lití si obvykle zákazníci definují např. v r. 4/2022 budeš mít hotovou formu, forma 

bude ovzorkována a výroba začne 1.1.2023 – s tím, že smlouva na ceny je podepsaná z roku 

2021. navíc u oblasti automotive je obvyklé, že chtějí snižovat cenu odlitku – každý následující 

rok min. o 5% [16]. Proto je nynější období velice složité, protože se obvykle vyrábí odlitky na 

smlouvy uzavřené před touto krizí. 

Z minulosti si slévárny nesou i poměrně velký problém -  nedocházelo k vyhodnocování a sle-

dování nákladů na zmetkovitost  [15] – tzn. opět zbytečně vynaložené energetické a materiálové 

náklady, k tomu se však musí dopočítat i osobní náklady, aby byl proces zcela zmapován a 

popsán a byly provedeny patřičné kroky v technologii. 

 



70 

 

7. ZÁVĚR 

V příspěvku byla zhodnocena možná rizika všech procesů v oblasti slévárenství. Vzhledem 

k tomu, jak je tento obor široký se jedná pouze o krátké shrnutí. Každá kapitola by stála za 

podstatně hlubší rozbor a analýzu. Obdobně množství slévárenských technologií a rozdílnosti 

ve zpracování jednotlivých slévárenských slitin by stály taktéž za jednotlivé rozbory. Např. u 

rizik, která ohrožují životy a zdraví zaměstnanců – potřísnění tekutým kovem je jiné u ocele, 

litiny i slitiny hliníku – paradoxně jsou zde nejhorší ty nízkotavitelné slitiny (hliník), které se 

nalepí na kůži a pálí – u litin funguje Leidenfrostův jev, kdy se kapička kovu odrazí od vlhké 

kůže [6].   

Existují i další rizika pokud se týká např. nestabilní dodávky energií, plynu, poměrně zanedbá-

vané jsou vnější vlivy na výrobu (např. externí podmínky – teplota, vlhkost vzduchu), které 

taktéž dle zkušenosti autora mohou ovlivnit kvalitu výroby. V poslední době do toho vstupo-

valo i časové hledisko, zejména s onemocněním COVID, kdy řadě sléváren chyběly lidské 

zdroje. 

Obdobně u technologických rizik či konstrukčních rizik záleží na managementu slévárny, kam 

si dá odborné pracovníky a jaké určí odborné pozice a rozhodne o směřování  slévárny [15]. 

 

Poděkování: Autoři děkují za podporu projektu SGS22/155/OHK2/3T/12 Additive technology 

and simulation processes in sphere of manufacturing technology.  
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Abstrakt: Cieľom príspevku je priblížiť problematiku merania kvalitatívnych parametrov pro-

cesných médií v priemyselnej praxi na základe skúseností s vybranými metódami merania. 

Zvolené metódy sú refraktometria ako invazívna metóda merania a ultrazvuková metóda ako 

neinvazívna. Obe metódy sa vyznačujú vysokou presnosťou a spoľahlivosťou. Obsahom prís-

pevku je porovnanie oboch metód z pohľadu výberu pre daný druh procesného média, inštalá-

cia, prevádzka, údržba a kalibrácia. Cieľom je tiež hodnotenie metód z pohľadu bezpečnost-

ného a environmentálneho manažérstva prevádzky a obsluhy.  

Kľúčové slová: Procesné meranie; refraktometria; ultrazvuk; priemysel; bezpečnostné a envi-

ronmentálne manažérstvo. 

 

Abstract: The aim of the paper is to approach the issue of measurement of qualitative parame-

ters of process media in industrial practice based on experience with selected measurement 

methods. The chosen methods are refractometry as an invasive measurement method and ultra-

sound as a non-invasive method. Both methods are characterized by high accuracy and relia-

bility. The content of the study is a comparison of both methods from the point of view of 

selection for a given type of process medium, installation, operation, maintenance and calibra-

tion. The goal is also the evaluation of methods from the point of view of safety and environ-

mental management of operation and operation service. 

Key words: Process measurement; refractometry; ultrasound; industry; safety and environmen-

tal management. 

 

1. ÚVOD 

Meranie a meracia technika je neoddeliteľnou súčasťou technologického procesu. Pre stanove-

nie kvalitatívnych aj kvantitatívnych hodnôt parametrov procesných médií sa využívajú rôzne 

metódy, z ktorých časť predstavujú inovatívne metódy využívajúce novodobé prístupy v oblasti 

fyziky, chémie a elektrotechniky a svoj podiel majú stále používané staršie meracie metódy, 

doplnené o nové technológie spracovania výstupného signálu a jeho interpretácie. Inovatívne 

riešenia zavedené do praxe sú aj v oblasti justácie a kalibrácie. Veľkým prínosom je integrácia 

linearizačných polynomických kriviek do samotných blokov senzorov alebo dokonca ich pri-

pojovacích konentorov, ktoré dnes dovoľuje vysoký stupeň integrácie integrovaných obvodov 

pri minimálnych rozmeroch zapúzdrenia.  
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Obsahom tohto príspevku je porovnanie dvoch analytických metód s širokým uplatnením v pri-

emysle. Popri technickej stránke je pojednávané aj o stránke bezpečnosti prevádzky a bezpeč-

nosti práce, vplyv na environmentálne aspekty a tiež pohľad na ekonomickú stránku prevádzky. 

Vybrané metódy sú refraktometria a meranie kvalitatívnych a sekundárne aj kvantitatívnych 

parametrov procesných médií v priemyselných procesoch. 

Analytické prístroje sú súčasťou analytického procesu v odbore analytickej chémie a môžeme 

ho charakterizovať ako radu operácií, produktom ktorých je analytický signál, resp. analytická 

informácia, ktorú získavame niektorým z analytických prístrojov. Vysoká presnosť a automa-

tizácia metód chemických analýz umožnili, že sú nezastupiteľné pri kontrole a riadení techno-

logických procesov, pri kontrole a tvorbe životného prostredia, v potravinárstve, v lekárskej 

diagnostike, farmácii, kriminalistike, archeológii a podobne [1].  

 

2. REFRAKTOMETRIA 

Refraktometria a interferometria reprezentujú nespektrálne optické metódy, pri ktorých sa na 

analýzu vzorky využívajú zmeny rýchlosti žiarenia. Vo vákuu sa žiarenie s rôznymi vlnovými 

dĺžkami šíri rovnakou rýchlosťou. V určitom homogénnom prostredí je však rýchlosť žiarenia 

s rôznou vlnovou dĺžkou rozdielna. Žiarenie s menšou vlnovou dĺžkou sa šíri pomalšie ako 

žiarenie s väčšou vlnovou dĺžkou. Pri prechode žiarenia z jedného homogénneho prostredia do 

druhého (s rozdielnou hustotou) dochádza na rozhraní prostredí k zmene rýchlosti žiarenia, čo 

spôsobí jeho odchýlku od pôvodného smeru. Uvedený jav sa nazýva svetelná refrakcia alebo 

lom svetla. Zákonitosť lomu svetla, ktorú môžeme vyjadriť relatívnym indexom lomu (n1,2) je 

daná Snellovým vzťahom [2]:  

n1,2 = 
𝒗𝟏

𝒗𝟐
= 

𝒔𝒊𝒏 𝜶

𝒔𝒊𝒏 𝜷
 = 

𝒏𝟐

𝒏𝟏
 

kde v1 je rýchlosť svetla v prvom prostredí a v2 v prostredí druhom, α je uhol dopadu  a β je 

uhol lomu, obrázok 1. 

 

Obr. 1. Lom svetla na rozhraní dvoch prostredí s odlišnou hustotou [3]. 

 

Refraktometer je jednoduchý prístroj používaný na meranie koncentrácií vodných roztokov, 

ako sú plyny, kvapaliny a priesvitné pevné látky. V  závislosti od aplikácie sú k dispozícii rôzne 

typy refraktometrov. Refraktometre môžu byť ručné, kompaktné, stolové, Abbe a Brix, ako aj 

rôzne typy na meranie materiálov, ako je soľ, cukor alebo kyselina z batérií [4].  

Svetlo z LED zdroja je prenášané optickým vláknom na jednu stranu meracieho hranola a vnú-

torne odrážané na rozhranie hranola a vzorky kvapaliny. Časť tohto svetelného lúča sa odráža 

späť na opačnú stranu hranola pod uhlom, ktorý závisí od indexu lomu kvapaliny na rozhraní. 
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Poloha tohto odrazeného lúča pri výstupe z hranola sa mení s uhlom odrazu (ktorý závisí od 

indexu lomu vzorky). Lineárne diódové pole sa používa na presnú detekciu meniacej sa polohy 

odrazeného lúča a táto poloha je nastavená vzhľadom na index lomu (obrázok 2). Keďže tu nie 

sú žiadne pohyblivé časti, iba presné optické a elektronické prvky, kalibrácia je veľmi stabilná, 

opakovateľná a presná [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2.  Princíp refraktometra [6]. 

  

3. DRUHY PROCESNÝCH REFRAKTOMETROV 

V priemyselnej praxi sa používajú z hľadiska usporiadania optiky dva druhy refraktometrov. 

Prvý využíva optický hranol, ktorý je z jednej strany v kontakte s médiom ako je ukázané na 

obrázku 3. Druhý princíp využíva prechod svetelného lúča cez merané médium – obrázok  4. 

Obe metódy majú svoje výhody a nevýhody. V niektorých prípadoch je možné použiť len jednu 

metódu, napr. pri meraní nepriehľadných médií je možné použiť len refraktometer s optickým 

hranolom. Pri médiách s obsahom plynových bublín je výhodné použiť metódu prechodu lúča 

médiom. 

Obr. 3. Procesný refraktometer s kontaktným hranolom [7]. 

 

 

Obr. 4. Procesný refraktometer s prechodom optického lúča cez médium [8]. 
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3. ULTRAZVUK 

Ultrazvuková metóda umožňuje vyhodnocovať koncentráciu a hustotu pomocou upínacích ul-

trazvukových prevodníkov namontovaných na vonkajšej strane potrubia. Neinvazívna techno-

lógia je vhodný najmä keď látky a procesy kladú najvyššie nároky na bezpečnosť a spoľahli-

vosť. Ultrazvukový snímač, tzv. transducer meria v reálnom čase rýchlosť zvuku cez procesnú 

kvapalinu. V binárnych kvapalinách, ako sú kyseliny alebo sódy, je rýchlosť zvuku v pevnom 

pomere ku koncentrácii a hustote. Tento princíp možno použiť na stanovenie koncentrácie vy-

soko čistej kyseliny sírovej, kyseliny fluorovodíkovej, kyseliny dusičnej alebo dokonca plyn-

ného amoniaku používaného v závodoch na výrobu hnojív. Bloková schéma merania koncen-

trácie ultrazvukom je na obrázku 5. 

 

Obr. 5. Bloková schéma merania koncentrácie ultrazvukom [9].  

 

Ultrazvukové meniče sú namontované na potrubí, ktoré je úplne naplnené kvapalinou. Ultra-

zvukové signály sú striedavo vysielané a prijímané prevodníkmi. Fyzikálna veličina je určená 

z doby prechodu ultrazvukových signálov. Na výpočet rýchlosti zvuku sa používa priemer ča-

sov prechodu ultrazvukových signálov v kvapaline a dĺžka zvukových dráh v kvapaline. Pri 

použití priemeru je rýchlosť zvuku nezávislá od rýchlosti prúdenia tekutiny. Fyzikálne veličiny 

na analýzu sú určené rýchlosťou zvuku čím ultrazvukový analyzátor môže poskytnúť informá-

cie o zložení zmesí. Na tento účel sa meria rýchlosť zvuku a teplota a určuje sa fyzikálna veli-

čina na analýzu pomocou knižníc údajov uložených v kontrolnej jednotke. Pre štandardné mé-

dia sú knižnice uložené v prístroji. V laboratóriu výrobcu je možné vytvoriť prispôsobené kniž-

nice údajov so špeciálnymi fyzikálnymi veličinami na analýzu. 

 

4. APLIKÁCIA A VHODNOSŤ POUŽITIA METÓD 

Obe metódy je možné nasadiť pre určité média, niekedy je možné zameniť refraktometer ultra-

zvukom a opačne, inokedy sa navzájom dopĺňajú. Na obrázku 6 je zobrazená závislosť refrakč-

ného indexu (vľavo) a rýchlosti zvuku (vpravo) od koncentrácie glycerolu C3H8O3.  

Z uvedených grafov vyplýva, že obe metódy je možné medzi sebou nahradiť. V tomto prípade 

je refraktometrom možné dosiahnuť rovnakú presnosť merania po celom pásme, v prípade ul-

trazvuku pri koncentráciach nad 70 % presnosť merania klesá ±0,1 % na ±0,7 %, čo je spôso-

bené znížením strmosti krivky. 
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Obr. 6. Závislosť refrakčného indexu (vľavo) a rýchlosti zvuku (vpravo) od koncentrácie glycerolu C3H8O3. 

 

V prípade merania koncentrácie etanolu C3H5OH je výber metódy závislý na rozsahu koncen-

trácie, ktorý je meraný. Ako je vidieť z obrázku 7, pre koncentrácie do 60 % je pre strmosť 

krivky vhodné použiť refraktometer, pre koncentrácie nad 40 % ultrazvuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Závislosť refrakčného indexu (vľavo) a rýchlosti zvuku (vpravo) od koncentrácie metanolu C3H5OH. 

 

5. NASADENIE V PRAXI 

Osadenie refraktometra do procesného potrubia vyžaduje zaradenie špeciálnej príruby do po-

trubnej cesty (obrázok 8). Pre rôzne typy refraktometrov sú dodávané príslušné púzdra s prí-

pojnými prírubami podľa hrúbky a materiálu potrubia. Tie sú navrhované tak, aby bolo možné 
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v prípade opravy, údržby alebo kalibrácie refraktometra ho zdemontovať, poprípade vzniknutý 

otvor uzatvoriť. 

 

 

Obr. 8. Refraktometer osadený v procesnom potrubí [11].  

 

Pre osadenie ultrazvukového meracieho prístroja sa nenarúša integrita procesného potrubia 

a snímače sa osádzajú z vonkajšej strany potrubia, ako je ukázané na obrázku 9. 

 

Obr. 9. Pár ultrazvukových senzorov osadený na procesnom potrubí [11]. 

  

Rozdiel je aj v pripojení snímača teploty. Oba princípy vyžadujú meranie teploty. V prípade 

refraktometra je snímač osadený v samotnom púzdre tak, aby bol v priamom kontakte s pro-

cesným médiom. V prípade ultrazvuku sa používa buď snímač teploty nainštalovaný do potru-

bia, snímač dotykový nainštalovaný na povrch potrubia alebo sa do vyhodnocovacej jednotky 

privedie signál o teplote vo forme unifikovaného signálu, napr. 4-20 mA. 

 

6. BEZPEČNOSTNÉ A ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY A KALIBRÁCIA  

Refraktometer je senzor, ktorý je v čase merania neustále v styku s médiom. Jeho implementá-

cia do procesu vyžaduje zásah do procesného potrubia a pokiaľ je technologický proces 

v chode, je potrebné ho odstaviť, poprípade zapojiť bypassové potrubie. Pri pravidelnej kon-

trole, resp. kalibrácii je tiež potrebné zabezpečiť bezpečné zdemontovanie. V prípade agresív-

nych alebo toxických médií predstavuje takýto zásah určité riziko pre obsluhu. V takomto 
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prípade je žiadúce implementovať bezpečnostný systém LO-TO, ktorý zabezpečuje bezpečné 

zablokovanie procesného potrubia a udržanie tohto stavu do ukončenia práce. 

Ultrazvukové meranie procesného média nevyžaduje zásah do procesu a osadenie meranie je 

možné v plnej prevádzke pri dodržiavaní bezpečnostných smerníc pre prácu v danej prevádzke. 

Prístroje sú od výrobcu nastavené a skalibrované pre dané podmienky merania. Avšak, po na-

inštalovaní či už refraktometra alebo ultrazvukového prístroja je vhodné vykonať justáciu me-

ranej hodnoty na základe výsledkov analýz v miestnom laboratóriu. Na účel odberu vzoriek 

slúži tabuľka, kam je zapoisovaný čas a číslo vzorky. Po vykonaní analýz v laboratóriu sa do 

uložených bodov v riadiacej jednotke uložia namerané hodnoty vzoriek z laboratória a prístroj 

tak zmenou interceptu doladí rozdiel merdzi meranou a požadovanpu hodnotou. 

Refraktometer umožňuje vykonávať na mieste pravidelné kalibrácie alebo overenie pomocou 

kalibračných roztokov a prípravku na aplikáciu roztoku na hranol. Ultrazvukový systém túto 

možnosť neposkytuje a kalibrácia sa robí odbermi vzoriek a analýzou v laboratóriu. 

 

7. ZÁVER 

Použitie refraktometra predstavuje z pohľadu potreby pravidelnej kalibrácie výhodu v tom, že 

pomocou kalibračných roztokov je možné vykonať overenie presnosti ale aj funkčnosti samot-

ného refraktometra. V prípade ultrazvukového prístroja je takáto kalibrácia zložitejšia, nakoľko 

procesné potrubie má určitý vplyv na presnosť merania, avšak nie je súčasťou ultrazvukového 

merača.  

Z pohľadu bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky má jednoznačnú výhodu ultrazvukový prin-

cíp merania, nakoľko nijak nezasahuje do procesu. Premiestnenie prístroja a senzorov je rýchle 

a bezproblémové na iný merací bod v rámci technológie bez narúšania integrity potrubia. Tým, 

že ultrazvukové senzory nemajú kontakt s procesným médiom, nedochádza k ich opotrebova-

niu a tým sú prakticky bezúdržbové. Kedysi používanú akustické gély po niekoľkých rokoch 

vysychali a bolo potrebné ich znovu po očistení naniesť. Dnes sa používa vitonová alebo tefló-

nová podloška ako akustický most medzi senzorom a povrchom potrubia čím je spoj trvácny 

a nie je potrebné ho opravovať.  

Ďalšou výhodou je, že ultrazvukový prístroj poskytuje aj údaj o rýchlosti prúdenia a na základe 

diagnostických údajov, ktoré tento prístroj poskytuje, je možné získať informácie o stave vnú-

tornej steny potrubia a o samotnom médiu. Takisto je možné predikovať postupné zanášanie 

potrubia inkrustáciou. 
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Abstrakt: Průmysl prochází již řadu let další průmyslovou revolucí za podpory projektu Prů-

mysl 4.0. Bezpečnost je v současné době stále založena především na exaktních, popřípadě 

pravděpodobnostních metodách, ale realitou jsou komplexní systémy s nejistými stavy a ne-

předvídatelným chováním v neočekávaných nebo neznámých okolních podmínkách. Předlo-

žený článek se proto popisuje technologie a přístupy Průmyslu 4.0 s porovnáním současné 

praxe, poskytuje teoretický základ pro využití technologické platformy Průmyslu 4.0 ve vztahu 

k bezpečnosti. Poskytuje kritické posouzení stavu techniky a poskytuje návrhy a možná řešení 

pro kritické otázky bezpečnosti v komplexních systémech.  

Klíčová slova: Průmysl 4.0; Chytré město; internet věcí; digitální dvojče; řízení bezpečnosti; 

kritičnost. 

 

Abstract: Industry has been undergoing another industrial revolution for a number of years 

now, supported by the Industry 4.0 project. Safety today is still primarily based on exact or 

probabilistic methods, but the reality is complex systems with uncertain states and unpredicta-

ble behaviour in unexpected or unknown environmental conditions. The present paper therefore 

describes Industry 4.0 technologies and approaches with a comparison of current practice, 

providing a theoretical basis for the use of the Industry 4.0 technology platform in relation to 

safety. It provides a critical assessment of the state of the art and provides suggestions and 

possible solutions for critical safety issues in complex systems.  

Key words: Industry 4.0; Smart City; Internet of Things; Digital Twin; safety management, 

criticality. 

 

1. ÚVOD 

Průmysl 4.0 je průmyslovou revolucí ve smyslu konektivity a decentralizace, tj. digitalizace 

výroby, technologických a podnikových procesů či celého dodavatelského řetězce, pro kterou 

jsou definované jisté měřící metriky a cíle. S průmyslem 4.0 úzce souvisí i koncept Chytrých 

měst, který závisí na digitalizaci a konektivitě, jelikož umožňuje propojování prvků ve prospěch 

vyšších nadřazených funkcí. Propojování prvků vede k vyšší komplexitě, a tím v řadě funkcí, 

za normálních podmínek ke zvyšování kvality v různých aspektech. Na druhé straně, komple-

xita vede k mnoha novým zranitelnostem systému a citlivosti na změnu podmínek, které nejsou 

vždy předvídatelné. Z hlediska systémového inženýrství mluvíme o emergentních jevech vzni-

kajících danou komplexitou, které je nutné z hlediska bezpečnosti řešit. 

Digitalizace a propojování procesů je jedním z hlavních zájmů podniků pro zvýšení jejich efek-

tivnosti a rozvoji z hlediska produkce a ekonomického rozvoje. Proto jsou dnes pojmy jako 

digitalizace, chytrá města a průmyslová revoluce či průmysl 4.0 v oblastech výzkumných a vý-

vojových programech tak přetěžované. Potřeba produkce a ekonomického růstu v současném 
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světě si vynucuje neustálé zlepšování a propojování procesů v lidské společnosti, jak v rovině 

technologické, tak i sociální, ekonomické i politické. Vznikají tím komplexní systémy, tzv. 

systémy systémů [1].  

Pro udržitelný rozvoj společnosti a ochranu hlavních funkcí státu je nutné zajistit ochranu kri-

tické infrastruktury i v komplexním a emergentním prostředí, tj. v prostředí systémů. Proto se 

v organizacích zavádí proaktivní systémy řízení bezpečnosti. Bezpečnostní techniky jsou 

v praxi založené na exaktních, popřípadě pravděpodobnostních metodách. V případě expert-

ních šetření a vstupů, to i za pomocí systémů podpory řízení a rozhodování, jsou závislé na 

rychlé reakci člověka. Naproti tomu stojí velmi komplexní, propojené celky fungující heuris-

ticky a za normálních podmínek velmi rychle a efektivně, lépe než člověk. V případě selhání 

takových komplexních celků vznikají kaskádové efekty zasahující do fyzického světa s dopady 

na zdraví a životy lidí a celou lidskou společnost [1]. 

Průmysl 4.0 přináší v rámci uvedených výzkumných a vývojových programech mnoho nových 

přístupů a technologií pro digitalizaci a konektivitu v různých stupních jejich vyspělosti. Pří-

kladem jsou: průmyslový internet věcí, digitální dvojčata, virtuální realita, zavádění umělé in-

teligence apod. V předložené práci uvedené přístupy a technologie popisujeme a kriticky posu-

zujeme jejich praktické využití. Na základě výsledků předchozí práce analyzujeme možnost 

implementace přístupu pro posuzování kritičnosti prvků kritické infrastruktury v rámci zkou-

maných technologií. 

 

2. VYBRANÉ PŘÍSTUPY A TECHNOLOGIE PRŮMYSLU 4.0 

Průmysl 4.0 vychází z přístupů digitalizace výroby a průmyslu s počátkem cca 70 let minulého 

století, kdy se začala zavádět výpočetní technika v průmyslových procesech. Průmysl 4.0 je již 

zavedeným pojmem prolínajícím se řadou programů pro podporu výzkumu a vývoje ve sféře 

průmyslu. Iniciátorem Průmyslu 4.0 byl německé Spolkové ministerstvo pro vědu a vzdělávání 

v roce 2011, které tímto podporuje propojení reálného a virtuálního světa v tzv. internet věcí 

[2]. 

Internet věcí pomocí internetu (sítě) propojuje jednotlivé tzv. věci (spotřebiče, "smart" techno-

logie, zabezpečení atd.) [2]. Průmyslový internet věcí (IIoT) funguje na stejném principu, tj. 

pomocí internetu (průmyslové sítě na bázi průmyslových komunikačních protokolů) propojuje 

výrobní linky a jejich stanoviště, továrny, elektrárny, roboty, systémy a jejich podsystémy, aj. 

[3].  

Různé firmy dle [3] nabízí různá řešení, již od samotné techniky, HW / SW řešení jednotlivých 

dílů této technologie, případně také komplexní IIoT jako službu v tzv. cloudu (službu na vzdá-

leném serveru ve vlastnictví poskytovatele, kterou si zájemce pronajímá). IIoT služby se stejně 

jako jeho klasické verze v IT světě zaměřují jak na funkčnost, tak i bezpečnost a zabezpečení 

celého systému propojených prvků. Veškeré funkční a kvalitativní požadavky (tj. například 

kvalitativní cíle, dostupnost, spolehlivost, udržovatelnost, bezpečnost, zabezpečení) je nutné 

implementovat samostatně do jednotlivých objektů (Věcí) tak, aby byly objekty schopné vyko-

návat svojí funkci samostatně. Zároveň je principem Průmyslu 4.0 prvky propojovat, aby kom-

plexnější propojený systém přinášel nové a nadřazené funkce anebo zvýšil celkovou efektivitu. 

To znamená, že se musí systém veškeré prvky v systému identifikovat a musí být schopné vzá-

jemné komunikace [3]. 

Digitální dvojče (angl. Digital Twin) je dle zdrojů [3,4] digitálním obrazem (reprezentací) růz-

ných věcí (v terminologii IIoT), tj. objektů, produktů, systémů a technologií, které mohou být 

například součástí IIoT. Jde tedy o digitální obraz reálného fyzického prvku: například model 

ve fázi návrhu produktu, který můžeme postupně v rámci životního cyklu produktu či 
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jakéhokoliv systému rozšiřovat. Digitální dvojče objekty propojuje a hledá vazby, jejich syner-

gie a konflikty. Reálný objekt je s tím virtuálním propojen a jednotlivé fyzické parametry jsou 

aktualizovány v jeho digitálním dvojčeti v čase – právě časový element je základním rozdílem 

digitálního dvojčete a dosavadních přístupů modelování (např. v porovnání s CAD systémy, 

resp. jinými v rámci CASE z anglického Computer-Aided Software Engineering [5]).  

V digitální rovině lze se systémem digitálního dvojčete experimentovat, ověřovat, provádět si-

mulace a také aplikovat umělou inteligenci ke zkoumání různých jevů, funkcionalit a kvalita-

tivních vlastností [3,4]. Technologie digitálních dvojčat lze uplatnit v celém životním procesu 

komplexních systémů, od jejich návrhu a ověřování nadřazených funkcí přes provoz, změny, 

až po odstavení či nahrazením jiným systémem. 

Průmyslový Metaverse. Metaverse je virtuální 3D svět či virtuální realita. Do digitálního světa 

se lze typicky připojit pomocí klasického PC, nebo i chytrého mobilního telefonu pomocí 3D 

brýlí a jiných pokrokových technologií, a i bez nich [3]. Průmysl uplatňuje znalosti a zkušenosti 

z klasického IT světa pro širokou veřejnost a má za cíl implementovat uvedené technologie 

virtuální reality i do praxe průmyslového prostředí a vybudovat virtuální prostředí s implemen-

tací již vytvořených digitálních objektů (např. z digital twin, IIoT).  

Výsledkem je 3D reprezentace velkých technologických celků, chemiček, elektráren, výrob-

ních linek a jiných komplexních produktů, která pomůže při řešení technických problémů, ale 

i při obchodních a manažerských jednání [3,6]. Vizí je přístup do virtuálního světa, kde tým 

expertů vidí fyzické i logické řešení objektů ve své virtuální kopii [3,6]. Jde o zobrazení digi-

tálních dvojčat ve 3D virtuálním prostoru, tj. modely na které můžeme aplikovat zamýšlené 

změny, provádět na nich experimenty a aplikovat umělou inteligenci pro hledání požadovaných 

vlastnosti, chybových funkcí a vlastností komplexních systémů [3-6]. 

 

3. PRŮMYSLU 4.0 A BEZPEČNOST 

Průmysl 4.0 zvyšuje komplexitu technických děl na základě zvyšování vlastnosti konektivity. 

Vznikají tím systémy systémů, které jsou definované dle [1,7] následujícími parametry:  

- autonomií,  

- příslušností,  

- konektivitou,  

- diversitou  

- a emergencí.  

Pro potřeby předložené práce se zaměříme na konektivitu a emergenci. Konektivitou se z hle-

diska systémů rozumí „nesčetné možné propojení systémů a jejich částí pro zlepšení schopností 

SoS“. Význam emergence: „v pojetí SoS má zvýšena záměrná nepředvídatelnost systému a vy-

tvoření podmínek pro možnost emergence (tj. vzniku) zásadní význam ve smyslu negativním 

(vznik nepředvídatelných negativních událostí, pohrom) i pozitivním (včasná detekce a elimi-

nace nepříznivého chování systémů)“ [1]. Z výše uvedené definice vyplývá, že je právě emer-

gence systému klíčovým faktorem ve smyslu bezpečnosti. 

Element emergence má dále dle [1] zásadní vliv pro volbu metod pro práci se systémy, převaha 

metod exaktních pro klasické systémy, a převaha metod heuristických pro systémy systémů, 

včetně expertních šetření a také použití umělé inteligence (angl. Artificial Intelligence – AI). 

Průmysl 4.0 přispívá ke zvyšování emergence systémů. Systém tímto ve svých žádaných sta-

vech a za projektových okolních podmínkách, na které byl systém dimenzován, přináší svůj 

benefit v rámci nových systémových funkcí a efektivnosti a spolehlivosti.  
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Při překročení jistých limitních podmínek může systém selhat a projeví se řada nepříznivých 

jevů (kaskádový efekt), které přímo ohrožují nejen provázané technologie, ale i přímo lidi (lid-

ský systémy) [8]. V případě překročení limitních podmínek mluvíme o citlivosti výstupní 

funkce systému na změnu vstupních parametrů, kterou lze interpretovat pomocí Bodeho teorií 

citlivostí [7] a citlivostní maticí [9,10]: 

𝑺𝒊 =
𝝏𝒚

𝝏𝒙𝒊
                                                                                                                        

 (1) 

∆𝒀 = 𝑺 ∙ ∆𝑿,                                                                                                             (2) 

kde Si ve vzorci (1) je absolutní citlivost výstupní funkce y na parametr vstupní funkce xi a 

rovnice citlivostní matice (2) potom vyjadřuje změnu výstupních parametrů ∆𝑿 v závislosti na 

matici absolutních citlivostí a změně vstupních parametrů. Příklad využití matice citlivostí je 

uveden například v pracích [1,11]. 

Citlivost vyjadřuje zranitelnost, a právě zranitelnost dle [12,13] ovlivňuje kritičnost: 

Kritičnost (K) = důležitost ∙ zranitelnost.                                                                            (3) 

Kritičnost se vztahuje na mezní (prahovou) hodnotu mezi dvěma stavy, v oblasti bezpečnosti 

jde o nežádoucí (nebezpečí) a žádoucí (bezpečí). Snižováním kritičnosti, tj. prahové hodnoty 

mezi nebezpečím a bezpečím, zvyšujeme stavový prostor systému v bezpečné oblasti, tj. zvy-

šujeme bezpečnost. Proto je kritičnost komplementární veličinou k bezpečnosti [13,14].  

V rámci komplexních systémů je tedy nezbytné znát jeho citlivostní parametry. Proto, aby byly 

principy Průmyslu 4.0 (konektivita) udržitelné a bezpečné, musí zároveň pracovat s citlivostmi 

(zranitelnostmi) a důležitostmi  prvků v systému. 

 

4. APLIKOVATELNOST PROCESNÍHO MODELU KE SNÍŽENÍ KRITIČNOSTI  

    TECHNICKÉHO DÍLA 

V práci [1] jsme zavedli procesní model ke snížení kritičnosti technického díla, obrázek 1, který 

používá v předchozí kapitole zmíněné citlivostní matice a transformuje je do grafu dle teorie 

grafů na základě metodiky vypracované v [11]. 

 

Obr. 1. Procesní model ke snížení kritičnosti technického díla [1]. 
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Znázornění kritičností pomocí grafů má právě výhodu v snadné interpretaci pomocí standard-

ních metod používaných v IT. Možnost implementace uvedeného v procesním modelu dle [1], 

znázorněném na obrázku 1, hodnotíme v následujících odstavcích pro jednotlivé technologie či 

principy Průmyslu 4.0. V následujících odstavcích, na základě kritického posouzení hodnotíme 

stav implementace technologií Průmyslu 4.0 a možnost integrace výše uvedených parametrů 

bezpečnosti. 

Průmyslový internet věcí (IIoT) se vyznačuje vzájemnou provázaností (interdependencemi) 

mezi průmyslovými systémy a jejich prvky. Míru implementace IIoT a digitalizace je v každém 

průmyslovém systému a subjektu odlišný. Jeho míru hodnotí například Národní centrum Prů-

myslu 4.0 [15] v rámci stanovené metodiky, např. DigiAudit [16]. Zajímavým výsledkem 

v článku [15] je, že organizace považují za nejužitečnější investici do analytiky velkých dat, 

robotiku automatizaci a až na nižších místech se uplatňují  například digitální dvojče, senzoriku, 

kyberbezpečnost.  

Technologie Průmyslu 4.0 sama o sobě nezajišťují žádnou konkrétní implementaci či metodu, 

ale jde o řadu rozdílných technologií v oblasti digitalizace ve prospěch IIoT [2,3]. Tj. imple-

mentace se zabývá IT a komunikačními technologiemi, možnostmi identifikace prvku v síti a 

podobně. Procesní model k snížení kritičnosti technického díla lze na této úrovni implemento-

vat v celém rozsahu, ale jde spíše o samostatný proces resp. modul integrovaný do IIoT a s pod-

porou návazných prvků či objektů v IIoT. Kybernetickou bezpečností se detailněji zabýváme 

například v práci [17]. 

Digitální dvojče je v řadě oblastech a firmách pouhým marketingovým konceptem. Už dle 

zdroje [16] není digitální dvojče tou přední technologií, do které chtějí firmy investovat. Pro-

blémem je náročnost definice digitálního dvojčete, tj. jaké parametry se mají v digitálním pro-

středí reprezentovat, jak s nimi pracovat a zároveň do jaké hloubky. Motivace pro implemen-

taci, a naopak bariéry implementace konceptu Digitálních dvojčat jsou detailně popsané v práci 

[18], tabulka 1. 

 

Tabulka 1.  Motivace a bariéry pro implementaci Digitálních dvojčat dle [18]. 

 
Motivace Bariéry 

Umělá inteligence 

Náročnost vývoje Virtuální a rozšířená realita 

Technologie vývoje Problémy kvality dat 

Komunikační technologie Problémy zabezpečení (security) 

IIoT Systémová integrace 

Znalost budovaných technologií Znalost provozní prostředí 

Proces návrhu Organizační problémy 

HW Výkon 

 

Z  tabulky 1 je patrné, že technologie digitálních dvojčat je složité implementovat a jejich im-

plementace musí mít reálný záměr s cílem některé procesy zjednodušovat a zefektivnit, kdežto 

v současném stavu techniky je implementace technicky i organizačně velmi složitá a nákladná. 

Ze zdrojů [3,4,19] vyplývá, že uvedený argument neplatí v případě zavádění umělé inteligence 

a virtuální reality, kde je vhodné 3D objekty virtuální reality identifikovat (např. přímo digitál-

ním dvojčetem reálného fyzického prvku). Takový prvek, digitální dvojče už může integrovat 

bezpečnostní parametry dle teorie uvedené v předchozí kapitole, tj. zavést citlivostní parametry 

pro identifikovaný digitální objekt, kritičnosti a provádět požadované operace na základě teorie 

citlivostí či teorie grafů a výsledky interpretovat a digitálně vizualizovat. 
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Problémem ovšem nastává podoba implementace, které metody vývoje jsou použité a jak ná-

kladné jsou tyto bezpečnostní doplňky. Vzhledem k jasným přínosům a motivaci k implemen-

taci digitálních dvojčat lze očekávat v budoucnu tlak na vývoj a standardizaci této technologie. 

V případě standardizace a vývoje platformy pro Digitální dvojče je nezbytné prosazovat zave-

dení bezpečnostních parametrů, tj. citlivostí a důležitostí uzlů vazeb v systému.  

Průmyslový metaverse je v současnosti konceptem, do kterého společnosti vynakládají velké 

prostředky a budují konsorcia, např. Xcelerator společnosti Siemens [19]. Existují již 3D vizu-

alizace výrobních linek, prostředí podniků, dopravních prostředků, apod. Jedná se o vizualizaci 

z hlediska marketingového, pro podporu řízení/rozhodování využitelné například v problema-

tiku ergonomie a podobně. Kvalita a detail pro složitější rozhodovací procesy je ovšem limito-

vána komplexitou a neznalostí všech parametrů reálného prostředí tak, aby bylo vhodně mode-

lováno [1,14].  

Z hlediska procesního modelu dle obrázku 1 lze průmyslový metaverse využít také jako ná-

stavbu ke konceptu Digitálního dvojčete a rozšíření virtuálního modelu o všechny body uvede-

ného procesního modelu. V rámci metaverse, tj. virtuální reality lze znázorňovat kritické vazby 

mezi systémy, nejen za pomocí znázornění v grafu nebo tabulce, ale také přímo ve virtuální 

nebo rozšířené realitě (např. barevným znázorněním objektu při změně vstupních podmínek a 

to ručně, při simulaci jistých stavů anebo při využití umělé inteligence, tj. pokročilejší heuris-

tiky či meta-heuristiky).  

 

5. ZÁVĚR 

Průmysl 4.0 je státy podporovaný projekt pro podporu průmyslu ve směru digitalizace a konek-

tivity. Průmyslový internet věcí v rámci Průmyslu 4.0 zajišťuje konektivitu a je již řadu let 

v různých formách a systémech implementován. Jednotlivé subjekt, firmy zavádí své standar-

dizované technologie: HW/SW, algoritmy a komunikační protokoly.  

Novější technologií je Digitální dvojče, které už je postupně implementován, ale v omezené 

míře kvůli vysokým nákladům na proprietární řešení. U Digitálních dvojčat chybí jistá úroveň 

standardizace, ale vše nasvědčuje tomu, že se v rámci zvyšující se digitalizace a konektivity 

IIoT, zaváděním umělé inteligence či virtuální reality bude dále rozvíjet a standardizovat.  

Průmyslový metaverse je ještě mladší a přináší další problémy, jako je zobrazování v čase a 

požadovaný výpočetní výkon apod. V dílčích podobách se již principy virtuálního metaverse 

v praxi implementují. Průmyslový metaverse ovšem může využít synergie při řešení problémů 

implementačních problémů digitálního dvojčete a poskytnout pro digitální dvojčata jistou ná-

stavbu. Vhodný je pro podporu rozhodování.  

V práci jsme dále posuzovali možnost využití výše uvedených technologií pro implementaci a 

integraci procesního model k snížení kritičnosti technického díla dle práce [1]. Procesní model 

může být implementován v rámci kterékoliv uvedené technologie v plném jeho rozsahu, ovšem 

záleží na dané úrovni a dospělosti technologie. Využití metod citlivostních matic a teorie grafů 

umožňuje integraci pomocí rozšíření jakéhokoliv algoritmu v rámci IIoT, Digitálního dvojčete 

či průmyslového metaverse. Problémem je časová a finanční náročnost, která může být redu-

kována v případě, že se budou dané technologie časem standardizovat směrem k jejich definici 

a definici požadovaných parametrů prvků systému a jejich vazeb.  

Další vývoj uvedených technologií v rámci Průmyslu 4.0 je více než pravděpodobný vzhledem 

k investovaným prostředků států, EU i jednotlivých firem. Rozvojem Průmyslu 4.0 dojde ke 

zvýšení konektivity a tím i zavedení nových zranitelností v komplexních systémech, která bude 

potřeba ošetřit. K analýze a řízení bezpečnosti takových složitých systémů už nebude a 



86 

 

v současnosti už ani nestačí běžné exaktní či pravděpodobnostní metody. Proto je nutné nadále 

tento vývoj technologií sledovat, vyvíjet a prosazovat metody pro řízení bezpečnosti systémů 

systémů i v rámci projektů Průmyslu 4.0. 
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Abstrakt: V případě hypotetické těžké havárie může dojít k tavení aktivní zóny reaktoru. Tato 

pak může mít významný dopad na životní prostředí, a proto je nutné při projektování nových 

jaderných elektráren již s touto možností počítat projektováním systémů pro zvládání a snižo-

vání následků těžkých havárií. Lapač koria je právě jednou z komponent těchto systémů a slouží 

pro záchyt a stabilizaci taveniny aktivní zóny – tzv. koria. V tomto článku jsou rozebrány 

obecné znalosti o lapačích koria a spojená rizika s návrhem a provozováním této specializované 

komponenty.  

Klíčová slova: Lapač koria; těžká havárie; korium; obětní materiály; ALLEGRO. 

 

Abstract: During severe accident there is a risk of nuclear reactor core meltdown. This scenario 

can lead to severe damage to the environment and therefore it is important that new nuclear 

projects and designs are already prepared to deal with severe accidents and have specialized 

components designed to deal with and mitigate severe accident scenarios. Core catcher is one 

of these components designed to cool and stabilize molten reactor core – the so-called corium. 

In this article there are basic descriptions of core catcher systems and risks that come with 

designing and operating of this specialized component.  

Key words: Core catcher; severe accident; corium; sacrificial materials; ALLEGRO. 

 

1. ÚVOD  

Spotřeba elektrické energie se neustále zvyšuje. Jaderná zařízení jsou jedním ze spolehlivých a 

perspektivních zdrojů energie. I když se bezpečnost jaderných zařízení stále zvyšuje, tak nelze 

opominout problém vzniku těžkých havárií spojených s roztavením aktivní zóny. Proto z hle-

diska bezpečí a rozvoje lidí a ochrany životního prostředí je třeba připravit protiopatření.  Tech-

nické řešení, které se uplatňuje po havárii v Černobylu v r. 1986 spočívá v implementaci tech-

nického zařízení „lapač koria“  

Článek se zabývá koncepcemi systémů pro záchyt a stabilizaci koria, rozdíly mezi IVR (In-

Vessel Retention) [1] a  EVR (Ex-Vessel Retention) [1]. V článku se soustředíme především 

na EVR a na bližší popis lapačů koria. 

 

2. SOUHRN POZNATKŮ O LAPAČI KORIA  

Označení korium bylo zavedeno pro směs materiálů, které se roztaví při těžké havárií spojené 

s tavením aktivní zóny [1]. Zpočátku tak obsahuje materiály aktivní zóny. V největší míře se 

vždy jedná především o jaderné palivo s případnými vyhořívajícími absorbátory. Dále jsou to 

materiály pokrytí paliva, materiály regulačních tyčí a materiály různých konstrukčních prvků 
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aktivní zóny. Další materiály, které se mohou stát součástí koria z aktivní zóny, jsou především 

produkty štěpení. Tyto materiály a celkový návrh uspořádání reaktoru mají vliv na to, jak bude 

těžká havárie probíhat a jaké bude výsledné složení a vlastnosti koria. 

Celkem se uvažují 4 hlavní varianty jak zajistit trvalé uchlazení taveniny a do určité míry zajistit 

stabilizaci situace po těžké havárii s tavením paliva [2]: 

1. Zadržením koria uvnitř tlakové nádoby reaktoru se zavedením chladicí vody do tlakové ná-

doby reaktoru; obrázek 1-1.  

2. Zadržením koria uvnitř tlakové nádoby reaktoru se zavedením chladicí vody mimo tlakovou 

nádobu reaktoru – tzv. IVR-ERVC (in vessel retention, external reactor vessel cooling); 

obrázek 1-2. 

3. Zadržením a chlazením koria v lapači koria nacházejícím se v šachtě reaktoru; obrázek 1-

3. 

4. Zadržením a chlazením koria v lapači koria nacházejícím se mimo šachtu reaktoru; obrázek 

1-4. 

 

Obr.  1. Hlavní varianty systémů pro záchyt a stabilizace koria [ 3-5]. 

 

Hlavním principem u IVR je snaha udržet a chladit taveninu v tlakové nádobě reaktoru aniž by 

došlo k jejímu protavení. Tím jsme jednak schopni udržet sekundární bariéru tvořenou TNR a 

jednak jsme po úspěšném uchlazení schopni zajistit, že veškeré korium bude lokalizováno uv-

nitř TNR (tlaková nádoba reaktoru) [2].  
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Základním procesem pro provedení IVR je zalití betonové kobky chladicí vodou, která přes 

stěny TNR bude chladit taveninu uvnitř. Při použití koncepce IVR je tedy nutné zaručit dosta-

tečné vnější chlazení a zajistit tak schopnost odvádět veškeré generované teplo. Pokud by se 

tak nestalo, hrozí protavení TNR a tím i průnik tekutého koria do míst pod ní. V případě většího 

protavení pak hrozí výrazná parní exploze při kontaktu většího množství taveniny s chladicí 

vodou [1]. 

Druhým konceptem je pak koncept EVR. Při tomto scénáři již počítáme s protavením stěny 

nádoby. Zpravidla se s tímto konceptem počítá tam, kde by nebylo možné zaručit dostatečné 

chlazení koria přes stěny TNR [1,6]. V případě EVR se pak snažíme protavené korium zachytit 

do komponenty zvané lapač koria.   

Lapač koria je specializovaná komponenta jaderné elektrárny sloužící pro lokalizaci koria, jeho 

chlazení a stabilizaci. Je používán především k tomu, aby v případě těžké havárie nedocházelo 

k nekontrolovanému poškození betonových základů jaderné elektrárny, což by mohlo vést až  

ke kontaminaci geologického podloží a ke kontaminaci podzemních vod, a tím pádem k roz-

sáhlé kontaminaci okolí elektrárny.  

Existují dva základní koncepty lapačů koria. Prvním typem je lapač koria, který využívá toho, 

že se tavenina rozlije do největšího možného prostoru, kde následně dochází k intenzivnímu 

chlazení pomocí chladicí vody z bezpečnostních systémů. Tento typ se používá u reaktoru EPR 

(European Pressurized Water Reactor) a je navrhován pro reaktor ALLEGRO [7].  

Druhým konceptem je lapač koria používaný u reaktorů VVER 1200 (vodo-vodní energetický 

reaktor), tzv. záchytný typ [6]. Jeho hlavním principem je zadržet a uchladit korium po  velmi 

dlouhou (řádově desítky tisíc let) dobu [8]. 

Hlavními rozdíly mezi uvedenými koncepcemi je celkový prostor zabraný lapačem koria v pro-

storách kontejnmentu. Záchytný koncept (obrázek 2 a), pak zbývá pravidla umístěn přímo pod 

nádobou reaktoru.  Rozlivný koncept lapače koria (obrázek 2 b), potřebuje samostatnou dedi-

kovanou místnost, kde je lapač umístěn. Ta zpravidla není přímo pod nádobou reaktoru a je 

spojena s reaktorovou šachtou výtokovou šachtou [9]. Dalším rozdílem je použití rozdílných 

obětních materiálů.  

 

 

a)                                                                              b) 

Obr. 2. Hlavní zástupci různých koncepcí lapače koria (záchytný) a (rozlivný koncept) [3,5]. 
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2.1. Lapač koria reaktoru EPR 

Lapač koria reaktoru EPR je jedním z hlavních zástupců rozlivného konceptu; obrázky 3 a 4. 

Strategie záchytu a stabilizace taveniny lapače koria EPR je navržena tak, že v prvním kroku 

se počítá s tím, že nedojde k úplnému protržení TNR a korium tak bude „prokapávat“ do šachty 

reaktoru [9]. Zde se bude shlukovat pod nádobou reaktoru, kde dopadává do oblasti jakéhosi 

prvotního lapače koria, který je zdola vybaven roztavitelnou zátkou. Tavná zátka má za úkol 

zadržet korium po co nejdelší dobu tak, aby došlo k co největšímu vylití koria z tlakové nádoby 

reaktoru [9]. 

Ve chvíli, kdy dojde k protavení tavné zátky, tak by se mělo veškeré korium přesunout spojo-

vací šachtou do místnosti lapače koria během jedné minuty [9]. V  místnosti následně dochází 

k rozlivu koria po co největší možné ploše podlahy lapače koria. Chlazení této plochy se ná-

sledně dosahuje tím, že pod betonovou deskou lapače koria proudí voda, která přes podlahu 

lapače koria odvádí generované teplo.  

 

 

Obr. 3.  Lapač koria reaktoru EPR [9]. 

 

 

Obr. 4. 3D pohled na lapač koria reaktoru EPR [9]. 
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2.2. Lapač koria reaktoru VVER 1200  

Lapač koria reaktoru VVER 1200 je hlavním zástupcem záchytné koncepce lapače koria [10]. 

Nádoba lapače koria je obdobná tvaru tavného kelímku a je vyplněna ocelovými konstrukcemi, 

které jsou na sebe navzájem naskládány [5]; obrázky 5 a 6. Předmětné konstrukce jsou vyplněny 

elementy obětním materiálem složeným z keramických materiálů, oxidů železa a oxidů hliníku 

[5].  

 

Obr. 5. Struktura lapače koria VVER 1200 [10]. 

 

 

Obr. 6. 3D pohled na lapač koria VVER 1200 [2]. 

 

Kolem vnější nádoby lapače proudí chladicí voda, která odvádí teplo generované v koriu. Tím 

lze dlouhodobě odvádět teplo z taveniny a efektivně ji tak chladit uvnitř nádoby lapače koria. 

Lapač koria je navržený tak, aby v případě těžké havárie byl schopen zadržet korium po velmi 

dlouhou dobu (řádově desítky let) a přitom ho neustále chladit [8].   
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3. POŽADAVKY NA PROJEKT Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI  

Z hlediska bezpečnosti zařízení je třeba řídit rizika [11] již při projektování. Proto je nutné 

věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby lapač koria byl schopný pokrýt celou škálu možných 

havárií a různých variant, které mohou nastat při rozlivu koria. Je třeba zaručit, že lapač koria 

při těžké havárii bude především sloužit pro zmírňování dopadů těžké havárie tak, aby se ná-

sledky pro veřejná aktiva významně snížily. Není přípustné, aby jeho celková konstrukce a 

materiály jakýmkoliv způsobem nevhodně reagovaly s taveninou, kterou má za úkol zachytit a 

stabilizovat.  

Současné poznání ukazuje, že základní vlastnosti lapače koria musí být následující [10,12,13]: 

1. Zadržení veškerého objemu tekutých a pevných částí koria, částí zbytků aktivní zóny a 

konstrukčních materiálů reaktoru; 

2. Odvod veškerého generovaného tepla do chladicí vody pro zaručení chlazení taveniny; 

3. Zadržení úniku koria mimo oblast, ve které má být zachyceno a lokalizováno; 

4. Udržení veškerého koria v podkritickém stavu; 

5. Minimalizace emise radioaktivních látek do uzavřených prostor kontejnmentu; 

6. Minimalizace vzniku vodíku; 

7. Jednoduchá a robustní konstrukce.  

 

4. PROJEKT ALLEGRO  

ALLEGRO je demonstrační jednotka plynem chlazeného rychlého reaktoru. Je vyvíjena sku-

pinou V4G4 (Visegrad 4 for Generation IV) [14]. Odborná skupina se skládá z institucí jader-

ného výzkumu zemí Visegrádské skupiny, tj. z České republiky (ÚJV Řež a.s.), Slovenské Re-

publiky (VUJE a.s.), Maďarska (MTA EK), a Polska (NCBJ) za podpory francouzské společ-

nosti CEA, ze které původní návrh pro reaktor ALLEGRO [14] pochází. 

Hlavním cílem jednotky ALLEGRO je v budoucnu sloužit jako experimentální platforma pro 

ověření funkčnosti technologií potřebných pro vývoj a budoucí provoz konvenčních jaderných 

bloků s výkonem 2400 MWt, které budou založeny na technologii plynem chlazených rychlých 

reaktorů [14]. Reaktor ALLEGRO [15] je navržen ve dvousmyčkovém uspořádání s primární 

teplonosnou látkou heliem. Na každé smyčce je umístěn hlavní tepelný výměník, který odvádí 

teplo z primárního do sekundárního okruhu. Sekundární okruh je zde koncipován čistě pro od-

vod tepla a není zde umístěné žádné zařízení sloužící pro výrobu elektrické energie. Reaktor 

ALLEGRO má základní parametry uvedené v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Základní parametry reaktoru ALLEGRO [15].  

Tepelný výkon reaktoru 75 MWt 

Tlak v primárním okruhu 7 MPa 

Vstupní teplota do AZ 260 °C 

Výstupní teplota z AZ 516 °C 

Výkonová hustota AZ 100 MW/m3 

Jedním z prvků pro zajištění jaderné bezpečnosti, který je navrhován pro reaktor ALLEGRO je 

lapač koria [7]. Z hlediska koncepce se jedná o rozlivný typ lapač koria s chlazením a zadrže-

ním koria mimo šachtu reaktoru [7]. Koncept je tedy obdobný jako u reaktoru EPR; obrázky 7 

a 8.  
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Obr. 7. 3D pohled na lapač koria reaktoru ALLEGRO. 

 

 

Obr. 8. Schéma vrstev nanesených na stěny a podlahy reaktorové a výtokové šachty.  

 

Koncept lapače koria reaktoru ALLEGRO [9] předpokládá, že při těžké havárií spojené s tave-

ním aktivní zóny a následným protavením tlakové nádoby reaktoru se nejprve většina koria 

shromáždí na dně reaktorové šachty. Zde je umístěna tavná zátka dimenzovaná tak, aby vydr-

žela po takovou dobu, jaká bude právě potřebná pro shromáždění co největšího objemu koria. 

Ve chvíli protavení se pak korium přesouvá výtokovou šachtou přímo do samotného lapače 

koria.  

Na stěnách a podlahách lapače koria je nanesena vrstva obětního betonu, která má za úkol co 

nejvhodněji upravit vlastnosti taveniny [7,16,17]. Pro potřeby reaktoru ALLEGRO je to právě 

co nejvíce snížit viskozitu taveniny tak, aby došlo k co největšímu možnému rozlivu na podlaze 

lapače koria. Dále jsou stěny opatřeny žáruvzdornými materiály, které dokáží po určitou dobu 

vzdorovat tepelnému útoku způsobeného koriem.  

Podlaha samotného lapače koria; obrázek 9, je pak provedena ve formě dílčích elementů po-

skládaných do nosné konstrukce lapače koria [7].  Na povrchu každého elementu je nanesena 

vrstva obětního materiálu. Pod touto vrstvou se nachází vrstva žáruvzdorného materiálu, která 

dokáže déle odolávat při kontaktu s koriem. Ve vrstvě pod ní se nachází měděný plát, který 
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slouží k lepšímu přenosu tepla do ocelové konstrukce, na jejímž spodku je žebrování, ve kterém 

proudí chladicí voda [7].  

 

 

Obr. 9.  Element podlahy lapače koria ALLEGRO [7]. 

 

V rámci koncepčního návrhu lapače koria je třeba vypracovat [18]:  

1. Rešerši předešlých použitých koncepcí a návrhů lapačů koria; 

2. Určení kritérií návrhu; 

3. Výběr materiálů, obětních materiálů a návrh procesu výroby; 

4. Tepelné, fyzikální a strukturální analýzy; 

5. Testy interakcí jednotlivých použitých materiálů. 

Zároveň k tomu je třeba vypracovat návrh teplosměnné plochy a provádět experimentální po-

kusy s různými simulantními materiály či prototypickými vzorky koria. 

V prvním kroku je především pro správný návrh lapače koria nejdůležitější důkladně znát vlast-

nosti koria, které bude vznikat při těžké havárii daného zařízení [19]. Prvotní výběr koncepce 

spočívá v rozhodnutí, zda použít rozlivný nebo záchytný typ lapače koria. Z toho výběru se 

následně odvíjí výběr materiálů pro konstrukci lapače, jakými způsoby bude vyráběna a jakými 

způsoby budou navzájem propojeny jednotlivé části lapače koria. 

Při návrhu potřebné teplosměnné plochy je potřeba uvažovat takovou plochu, která bude 

schopna odvést veškeré generované teplo v koriu. Toto teplo vzniká, jak z chemických reakcí 

koria s různými materiály se kterými přijde korium do kontaktu, tak i vlivem zbytkového tepla 

vznikajícího z radioaktivních rozpadů štěpných produktů [1]. Zároveň je pro návrh dostateč-

ného systému odvodu tepla nutno znát veškeré materiály a procesy, které se budou podílet na 

přenosu tepla.   

Výběr materiálů pro konstrukční části lapače spočívá ve výběru vhodné konstrukční oceli nebo 

případně litiny [20]. Ve své podstatě musejí splňovat hlavně ty podmínky, aby jejich životnost 

odpovídala délce provozu a aby byly nedocházelo k nějakým nežádoucím chemickým reakcím 

s obětními materiály. 

Výběr obětních materiálů vychází z výběru koncepce lapače koria. Pro správné použití obětních 

materiálů je v ideálním případě, aby korium přesně spotřebovalo veškeré obětní materiály, které 

byly použity. Tímto dojde k požadovaným efektům z hlediska úpravy vlastností taveniny a zá-

roveň tím dojde k podstatnému snížení teploty koria. Obecně jsou pak na obětní materiály uvá-

děny tyto požadavky [16]: zlepšení rozlivu taveniny; zabránění vzniku fokuzačního efektu 

([1]); zabránění vzniku vodíku; zadržení úniku plynných štěpných produktů;  a zabránění rekri-

tikality koria. 

Zároveň vhodné obětní materiály dle [16] musí splňovat: 
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1. Být dlouhodobě mechanicky odolný (ideálně po celou dobu provozu jaderné elektrárny), chemicky 

inertní při běžném provozu a nesmí docházet k výrazné aktivaci vlivem úniku neutronového toku 
při běžném provozu jaderné elektrárny. 

2. Intenzivně chemicky reagovat s taveninou při průběhu těžké havárie – musí docházet k požadova-

ným změnám vlastností taveniny (snížení teploty likvidu, snížení viskozity taveniny, zajištění toho, 
aby nedošlo ke kritičnosti celého systému), 

3. Minimalizovat  vznik plynů (především pak vodíku) a aerosolů štěpných produktů, 

4. V případě, že by nedošlo k těžké havárii, pak při vyřazování z provozu musí zajistit jednoduchou a 

bezpečnou demontáž konstrukce, 

5. V případě, že by došlo k těžké havárii, pak musí výsledná tavenina být dlouhodobě v pevném stavu, 
ve kterém dochází k minimálním radiochemickým a chemickým procesům a v co nejmenší míře 

dochází k úniku radioaktivních látek do okolí.   

Návrh podlahy spočívá v tom, jakým způsobem budou nanášeny jednotlivé vrstvy elementu 

podlahy lapače koria a jakým způsobem budou spojovány elementy podlahy. Na vrstvy ele-

mentu podlahy by pak měli být použity vzájemně kompatibilní materiály [20], především z hle-

diska teplotní roztažnosti materiálu a chemické stability za vysokých teplot. Navrhovaný ele-

ment podlahy lapače koria reaktoru ALLEGRO je znázorněn na obrázku 9.  

 

5. ZÁVĚR  

Lapač koria je zařízení, které zvyšuje jadernou i celkovou bezpečnost jaderných elektráren, 

jestliže kvalitně plní funkci. Proto podle posledních poznatků jeho konstrukce musí respektovat 

zásady risk-based design [11]. Jelikož každý materiál, každé zařízení i jeho okolí se dynamicky 

mění, tak se mění podmínky, a tím vznikají nová rizika, anebo velikost rizik, která byla zvažo-

vána v projektu převýší hodnotu, s níž projekt počítal. Proto v zájmu jaderné i celkové bezpeč-

nosti jaderné elektrárny je třeba již při projektování vložit do projektu technická zařízení, která 

umožní zvládnout i podmínky, se kterými se v projektu nepočítalo, anebo alespoň zmírnit do-

pady selhání lapače koria  [21].  

 

Poděkování: Rád bych poděkoval paní doc. RNDr. Daně Procházkové, DrSc. za doplnění a 

provedenou korekturu článku. Dále bych rád poděkoval svému odbornému konzultantovi Ing. 

Petru Váchovi za neocenitelné rady a pomoc při zpracování článku a dalším kolegům z ÚJV 

Řež, kteří mi dokázali odborně poradit.  
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Abstrakt: Článek se zabývá vlivem předúprav a rizikem, spojeným se vznikem koroze a dela-

minace povlaků z práškových plastů. Dále je popsána problematika nanášení práškových po-

vlaků, zhotovení vzorků a jejich následné vyhodnocení. 

Klíčová slova: Předúprava povrchu; koroze; riziko; delaminace; práškové plasty. 

 

Abstract: The article deals with the effect of pre-treatments and the risk of origin of corrosion 

and delamination of powder plastic coatings. The issue of applying powder coatings, making 

samples and their subsequent evaluation is also described. 

Keywords: Surface preparation; corrosion;  risk; delamination; powder plastics 

 

1. ÚVOD 

Během výrobních procesů jsou povrchy výrobků kontaminovány různými nečistotami. Tyto 

nečistoty zabraňují správné aplikaci následné povrchové úpravy a musí být z povrchu 

odstraněny. Nečistoty lze rozdělit na nečistoty cizí a nečistoty vlastní [1]. Nečistoty cizí jsou 

nečistoty, které na povrchu ulpěly např. při soustružení, jsou to různé emulze, chladiva, ale i 

tuky, maziva a nejlépe je lze odstranit operací odmaštění. Naopak nečistoty vlastní jsou 

nečistoty, které jsou na povrchu vázány chemickými reakcemi, a jsou to např. okuje z výroby 

po tváření za tepla. Proto je nutné povrch výrobku před jakoukoliv aplikací povrchové úpravy 

řádně očistit, aby následná povrchová úprava dobře zakotvila. Přilnavost lze ovlivnit vhodně 

zvolenou předúpravu povrchu [1]. Lze využít mechanické předúpravy povrchu, které povrch 

očistí a zároveň vytvoří kotvící profil, který je důležitý pro aplikace práškových plastů. Lze 

využít i chemické předúpravy povrchu, které mají dvě vlastnosti [1]. První z nich je ta, že 

zvyšují odolnost vůči korozi a druhá vlastnost je adhezního charakteru, neboť zvyšují přilnavost 

organických povlaků. 

Cílem experimentu je vyhodnotit, jaká předúprava povrchu bude mít největší vliv na vznik ko-

roze a delaminace povlaků z práškových plastů.  

 

2. PŘEDÚPRAVY POVRCHU 

Předúpravy povrchu lze rozdělit na předúpravy: 

- mechanické, 

- chemické.  
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2.1 Mechanické předúpravy povrchu 

Do mechanických předúprav povrchu patří operace, které využívají kinetickou energii k tomu, 

aby připravily čistý povrch pro experiment. Mají za cíl povrch nejen očistit, ale vytvořit po-

třebný kotvící profil, zlepšení mechanických vlastností, zvýšit korozní odolnost, či vytvořit po-

třebný vzhled povrchu [1]. Do této kategorie předúprav patří technologie tryskání, omílání, 

broušení, leštění a kartáčování [1]. 

 

2.2 Chemické předúpravy povrchu 

V literatuře [1,2] se uvádí, že tyto předúpravy povrchu se provádějí obvykle po mechanických 

předúpravách. Jedná se o technologie omaštění, moření, fosfátování, chromování a pasivace 

pomocí nanotechnologií [1,2]. Pro technologii povlaků z práškových plastů je chemická 

předúprava důležitým krokem. Lze se setkat s rozdílnými pohledy na chemickou předúpravu, 

kdy může být vytvořena třemi různými technologickými postupy. Prvním z nich je pouze sa-

motné odmaštění, druhé je odmaštění a vytvoření konverzní vrstvy v jednom krku, např. žele-

zité fosfátování a třetí způsob spočívá v postupných operacích odmaštění a vytvoření konverzní 

vrstvy, čehož využívá např. nanopasivace na bázi zirkonu. 

 

3. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ PRÁŠKOVÝCH POVLAKŮ 

Způsobů nanášení práškových plastů je celá řada. Jedná se o způsoby nanášení pomocí tribo 

pistole, či pomocí vysokého napětí [1]. Dále lze povlaky z práškových plastů nanášet fluidně, 

či pomocí žárového nástřiku. V této kapitole bude věnována pozornost dvěma nejpoužívaněj-

ším způsobům nanášení, a tím jsou elektrostatické a elektrokinetické nanášení. 

 

3.1 Elektrostatické nabíjení 

V literatuře [3-5] se uvádí, že při této technologii je prášek dopravován trubicí do pistole, kde 

je umístěna elektroda připojena na zdroj vysokého napětí (30 až 100 kV) a nízkého proudu, což 

ve výsledku dá menší energii. Tato elektroda vypouští ven z pistole elektrony, které v oblasti 

okolo otvoru vytvoří oblak iontů, který se nazývá corona. Vzduchem dopravované částice 

práškové barvy, po vypuštění z otvoru pistole, proletí ionizovanou oblastí, kde se ionty zachytí 

na velkém počti částic, které se tak stanou elektricky nabité,  obrázek 1. Rozdíl potenciálů mezi 

částicemi barvy a substrátem vytvoří povlak z práškového plastu. 

 

 

Obr. 1. Schéma elektrostatického nabíjení prášku [5]. 
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3.2 Elektrokinetické nabíjení 

V literatuře [3-5] se uvádí, že nabíjení práškových plastů elektrokinetickým způsobem je starší 

technologií než elektrostatické nabíjení. Princip spočívá v tření vzduchem dopravovaných 

částic práškové barvy o stěnu trubice v pistoli, která je vyrobena z polytetrafluorethylenu 

(teflon). Takto nabité částice se přitáhnou k uzemněnému základnímu materiálu, obrázek 2. 

Jelikož při tomto procesu nedochází k tak velkým rozdílům potenciálů mezi částicemi a 

substrátem, nehrozí zde vznik efektu Faradayovy klece. Množství částic práškové barvy se 

reguluje množstvím stlačeného vzduchu.  

 

Obr. 2. Schéma elektrokinetického nabíjení prášku [5]. 

 

4. EXPERIMENT 

K experimentu byly použity vzorky z nelegované konstrukční oceli S355J2 o rozměrech 

150x100x3 mm. Byly využity tři předúpravy povrchu. První předúpravou bylo mechanické 

tryskání [1], další předúpravy byly na chemické bázi [1,2], a to předúprava technologií fosfáto-

vání a předúprava povrchu na bázi nanopasivace zirkonem. Potom, co byly využity zmíněné 

předúpravy povrchu, přistoupilo se dále k aplikaci samotné práškové barvy na vzorky. Na 

vzorky byla aplikována polyesterová prášková barva pomocí elektrostatiky.  

Vzorky byly zhotoveny ve firmě PZP KOMPLET, a.s. a v laboratořích FS ČVUT v Praze. Na 

výslednou kvalitu povlaku má vliv použitá předúprava a podmínky vytvrzování, které byly 

pro všechny vzorky stejné Vytvrzení probíhalo v horkovzdušné peci po dobu 20 minut při 

teplotě 180 ⁰C. Cílem experimentu je zjistit, která předúprava je nejvhodnější pro použitou 

protikorozní ochranu práškovou barvou.  

Posouzení kvality povlaku se provádí korozní zkouškou v neutrální solné mlze  [6] a hodnocení 

stupně delaminace a koroze v okolí řezu [7]. 

 

5. VÝSLEDKY POSOUZENÍ KVALITY POMOCÍ KOROZNÍ ZKOUŠKY 

Korozní zkouška v neutrální solné mlze byla provedena podle normy ČSN EN ISO 9227 [6]. 

V literatuře [6,7] se uvádí, že na začátek této zkoušky se provede uprostřed každého vzorku 

řez o délce 100 mm a šířce 0,5 mm podle normy ČSN EN ISO 17872. Řez musí být proveden 

až k základnímu materiálu. Následně se u vzorku oblepí okraje po celém obvodu samolepící 

páskou, aby se odtud nešířila koroze, která by zkreslovala výsledky. Všechny vzorky se vlo-

žily do stojanů umístěných v solné komoře.  
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V solné komoře je atmosféra, do které se rozprašuje 5 % roztok chloridu sodného, která je 

zobrazena na obrázku 3. Vzorky se postupně kontrolovaly po časových intervalech 24 h, 48 h, 

72 h, 168 h, 240 h, 480 h, 720 h a 1000 h. Dále se u některých vzorků provedlo hodnocení 

stupně koroze a delaminace v okolí řezu podle normy ČSN EN ISO 4628-8. U vzorků 1.10, 

2.10 a 3.10 se tyto vlastnosti hodnotily po 480 hodinách. Dále u vzorků 1.11, 2.11 a 3.11 po 

720 hodinách a u vzorků s indexem 1.12, 1.13, 2.12, 2.13, 3.12 a 3.13 po 1000 hodinách v ne-

utrální solné mlze.  

 

Obr. 3. Korozní komora S-400 M-TR [8]. 

 

6. VÝSLEDKY POSOUZENÍ KVALITY POMOCÍ HODNOCENÍ STUPNĚ  

    DELAMINACE A KOROZE V OKOLÍ ŘEZU 

V literatuře [6,7] se uvádí, že u některých vzorků se po vyjmutí z korozní komory je vhodné 

provést hodnocení stupně delaminace. Delaminace povlaku popisuje přilnavost povlaku po 

korozních zkouškách. V neutrální solné mlze se postupem času směrem od řezu uvolňuje 

povlak z práškové barvy od podkladu. Aby se zjistila hodnota delaminace, je zapotřebí odstranit 

uvolněný povlak na povrchu substrátu. Povlak se odstraní ručně pomocí špachtle. Následně se 

změří vzdálenost obnaženého vzorku od řezu v rozestupech 10 mm. Z těchto hodnot se vypočítá 

stupeň delaminace d 

𝒅 =
𝒅𝟏−𝒘

𝟐
 ,                           

kde  𝒅𝟏 je průměrná celková plocha delaminace v milimetrech; a  𝒘 šířka původního řezu v mi-

limetrech. 

Po vyhodnocení delaminace se na stejných vzorkách provede vyhodnocení stupně 

podkorodování, neboli koroze v okolí řezu. Prvním krokem pro úspěšné vyhodnocení je 

odstranění veškerého povlaku na povrchu vzorků. Povlak se odstraní pomocí odstraňovače 

nátěrových hmot, který se nanese na celý povrch každého vzorku. Následně se pomocí špachtle 

odstraní veškerý povlak z povrchu. Po očištění vzorků se změří vzdálenosti koroze na 

základním materiálu od řezu v rozestupech 10 mm. Z těchto hodnot se vytvoří průměr a 

následně se dosadí do vzorce pro stupeň koroze: 

𝒄 =
𝒘𝒄−𝒘

𝟐
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kde 𝒘𝒄 je průměrná celková šíře plochy koroze v milimetrech; a 𝒘 šířka původního řezu v mi-

limetrech.  Hodnoty získané při experimentu jsou uvedeny v tabulce 1.  

 

Tabulka 1. Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu [8]. 

 
Čas Vzorek č. d-stupeň delaminace c-stupeň koroze 

 

480 h 

1.10 22,5 1,1 

2.10 9,75 0 

3.10 19,85 20,3 

 

720 h 

1.11 27,25 2,6 

2.11 24,45 4,5 

3.11 24,25 27,35 

 

 

1000 h 

1.12 34,75 3,4 

1.13 34,75 0,55 

2.12 34,75 9,8 

2.13 24,65 4,55 

3.12 34,75 34,75 

3.13 34,75 34,75 

 

Z hodnocení stupně delaminace v okolí řezu  v tabulce 1 vyplývá, že všechny vzorky  s různými 

předúpravami vykazují velmi podobné vlastnosti,  pouze vzorek 2.10 s železitým fosfátem po 

480 hodinách v neutrální solné mlze měl 2krát menší delaminaci než zbylé dva typy vzorků. 

Stejný vzorek s železitým fosfátem také nejlépe obstál v hodnocení koroze v okolí řezu po 480 

hodinách. Nejlepší výsledky z korozní zkoušky vykazoval povrch s nanopasivací na bázi 

zirkonu. Nejhorší hodnoty podkorodování vykazovaly vzorky s předúpravou ve formě tryskání 

povrchu. U těchto vzorků se po 1000 hodinách v korozní komoře koroze vyskytovala po celém 

povrchu, což je vidět na obrázku 4.  

 

       

 

Obr. 4. Fotografie vzorků po uplynutí doby expozice v solné komoře 1000 hodin. Zleva vzorek s předúpravou 

nanopasivací, uprostřed vzorek s předúpravou fosfátováním a vpravo vzorek s předúpravou tryskáním [8]. 
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7. ZÁVĚR 

Cílem tohoto studování bylo porovnání jednotlivých typů předúprav na odolnost povrchové 

úpravy a riziko vzniku koroze a delaminace. Hodnocení stupně delaminace skončilo u všech 

vzorků přibližně stejně. Po 1000 hodinách v neutrální solné mlze se povlak odloupl téměř v celé 

ploše. Nejlepší výsledky prokázaly vzorky s nanopasivací. Hůře dopadly vzorky s předúpravou 

v podobě fosfátování a podstatně nejhůře dopadly vzorky upravené tryskáním. 

 

Poděkování: Článek byl podpořen projektem SGS22/156/OHK2/3T/12 (Vliv povrchových 

úprav na kvalitu výrobních technologií). 
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Abstrakt: S rostoucím počtem instalací a aplikací Internetu věcí (IoT) se zranitelnost infrastruk-

tury stane jedním z nejdůležitějších problémů společnosti. Jakákoli porucha v kterékoli části 

IoT věcí způsobená kyberneticko-kriminálními činnostmi nebo přírodními událostmi může mít 

významné nepřijatelné dopady na bezpečnost občanů a na stabilitu společnosti, která bude 

zvyklá na dostupnost různých služeb IoT poskytovaných 24 hodin denně 7 dní v týdnu, kdy 

kritické dopady může mít dokonce i pouhé krátké přerušení kontinuity těchto služeb.  

Jedním z nejzávažnějších rizik z pohledu bezpečnosti je možnost zneužití IoT věcí vývojáři, 

výrobci a samotnými poskytovateli služeb, ať už pro vlastní komerční výhodu, nebo (nebez-

pečněji) kvůli vazbě na zahraniční mocnosti v možných činnostech v oblasti kybernetického 

průmyslu a počítačové špionáže.  

Předcházení možnosti tohoto typu zneužití IoT má technologické, ale i právní, sociální a eko-

nomické aspekty a vyžaduje ucelenou analýzu jedné z nejnebezpečnějších hrozeb, které se ob-

jevují v souvislosti s využitím IoT - útoků pomocí škodlivého softwaru zabudovaného a skry-

tého v prvcích a infrastruktuře, který se může stát i ve formě aktů hybridní války a asymetric-

kých hrozeb, a to prostřednictvím hardware a malware ve firmware zařízení určených pro pou-

žití v IoT infrastruktuře. 

Klíčová slova: Internet věcí; malware; firmware; riziko; bezpečnost; zabezpečení; zneužití. 

 

Abstract: As the number of Internet of Things (IoT) installations and applications grows, infra-

structure vulnerability will become one of the most important issues. Any disruption in any part 

of the IoT, either caused by cyber-criminal activities or natural events, can have significant 

unacceptable effects on the safety of citizens and on the stability of society, which will be ac-

customed to the availability of various IoT services provided 24 hours a day, 7 days a week. 

Even a very brief interruption in the continuity of these services may result in critical impact.  

One of the most serious risks from a security point of view is the possibility of misuse of IoT 

things by developers, manufacturers and service providers themselves, either for their own com-

mercial advantage or (more dangerously) because of ties to foreign powers in possible activities 

in the field of cyber industry and computer espionage.  

Preventing the possibility of this type of IoT abuse has technological, but also legal, social and 

economic aspects and requires a comprehensive analysis of one of the most dangerous threats 

that appear in connection with the use of IoT - attacks using malicious software embedded and 

hidden in elements and infrastructure that can occur in the form of acts of hybrid war and asym-

metric threats, through hardware and malware in the firmware of devices intended for use in 

the IoT infrastructure. 

Key words: Internet of Things; malware; firmware; risk; safety; security; misuse. 
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1. ÚVOD 

Internet věcí (Internet of Things - IoT ) popisuje fyzické objekty nebo skupiny fyzických ob-

jektů se senzory, schopností zpracování informací, softwarem a dalšími technologiemi, které 

spojují a vyměňují data s jinými zařízeními a systémy přes internet nebo jinou komunikační síť 

[1]. Vyvinul se na základě sbližování různých technologií, výpočetní techniky, stále výkonněj-

ších vestavěných systémů a strojového učení.  

Instalace a aplikace IoT stále rostou, protože jeho služby usnadňují lidem život. Jelikož každá 

infrastruktura, tj. i ta komunikační, je ohrožena řadou rizik, protože roste její zranitelnost. Jaká-

koli porucha v kterékoli části IoT způsobená kyberneticko-kriminálními činnostmi nebo pří-

rodními událostmi může mít významné dopady na bezpečnost občanů a na stabilitu společnosti, 

která bude zvyklá na dostupnost různých služeb IoT poskytovaných 24 hodin denně 7 dní 

v týdnu. Kritické dopady může mít dokonce i pouhé krátké přerušení kontinuity těchto služeb 

např. ve zdravotnictví či v procesech, které z principu musí probíhat nepřetržitě.  

Příspěvek se primárně zaměřuje na jednu z dosud nejvíce zanedbávaných oblastí bezpečnosti, 

a to na možnost zneužití IoT věcí vývojáři, výrobci a samotnými poskytovateli služeb, ať už 

pro vlastní komerční výhodu, nebo (nebezpečněji) kvůli vazbě na zahraniční mocnosti v mož-

ných činnostech v oblasti kybernetického průmyslu a počítačové špionáže. 

V souvislosti se svým primárním cílem se příspěvek dále zaměřuje na slabá místa, která se 

primárně netýkají výrobců hardwaru, vývojářů platforem a poskytovatelů služeb. Vzhledem k 

heterogenní povaze internetu věcí se tyto další slabiny nejčastěji vyskytují v rozhraních použí-

vaných pro výměnu informací mezi jednotlivými prvky sítě. 

Příspěvek zkoumá primárně technologické, a dále právní, sociální a ekonomické aspekty bez-

pečnosti Internetu věcí a poskytuje pohled na jednu z nejnebezpečnějších hrozeb, které se ob-

jevují s jeho používáním - útoky pomocí škodlivého softwaru zabudovaného a skrytého v prv-

cích a infrastruktuře, který se může stát i ve formě aktů hybridní války a asymetrických hrozeb, 

tj. prostřednictvím firmware zařízení určených pro použití v infrastruktuře IoT. 

 

2. PŘEHLED O SOUČASNÉ SITUACI V OBLASTI KOMUNIKAČNÍCH    

    TECHNOLOGIÍ 

Technologie IoT používané pro sběr dat zaznamenaly v poslední dekádě prudký rozvoj. Pře-

chod od jednoúčelových senzorických sítí a jejich modifikace směrem k síti jednoduchých a 

levných senzorů se ukázal jako vhodný další směr rozvoje další technologizace elementárních 

procesů. 

IoT umožňuje fyzickým objektům „vidět“, „slyšet“ a provádět zadané úkoly společně, pomocí 

sdílení informací a koordinace jejich rozhodnutí. IoT transformuje tradiční technologii tak, že 

využívá její základní vlastnosti a doplňuje ji o komunikační technologie, principy práce senzo-

rových sítí, o internetové protokoly a aplikace. Tyto „inteligentní objekty“ společně představují 

domény specifických aplikací (vertikální trhy), zatímco navazující prostředky výpočetní tech-

niky zajišťující zejména analytické služby jsou součástí horizontálního trhu.  

Technologie firmy SIGFOX byla představena v roce 2012. Jako základ předpokládá existenci 

vlastní“ sítě s plošným pokrytím, která je optimalizovaná na extrémně nízkou spotřebu energie 

na straně koncových zařízení. Toto řešení obecně zahrnováno mezi sítě LPWAN1 [2]   použí-

vající pro komunikaci velmi úzké frekvenční kanály, tzv. technologii UNB2. Současně je použit 

velmi pomalý přenos, obvykle 100 bit/s, maximálně 1 kbit/s. Uvedená úzkopásmová modulace 

však s sebou nese problém teplotní stability řídících obvodů uzlu – krystalu, a potenciální pro-

blém přenosu informace při velmi rychlém pohybu uzlu. Systém SigFox má vlastní proceduru 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Sensor?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Software?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Internet?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Internet_of_things?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc#cite_note-Linux_Things-1
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Technologies?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Ubiquitous_computing?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Embedded_system?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Machine_learning?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=cs&_x_tr_hl=cs&_x_tr_pto=sc
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pro „akreditaci“ zařízení, ta ovšem žádným způsobem nezkoumá bezpečnost daného zařízení 

ve smyslu cílů příspěvku, pouze kontroluje dodržení SigFox specifikací. 

Systém LoRa [3]  je navržen a podporován otevřenou aliancí „Lora Alliance“, což je otevřené, 

neziskové sdružení členů, kteří sledují standardizaci LPWA2 s cílem maximálně podpořit roz-

místění uzlů systému LoRa po celém světě. Ve svém prohlášení se hlásí k podpoře internetu 

věcí (IoT), komunikace machine-to-machine (M2M) a aplikací, které s tím souvisí, jako např. 

Smart City nebo průmyslové aplikace. Na rozdíl od proprietární technologie SigFox je techno-

logie LoRa otevřená, symetrická a podporovaná standardy. 

Sítě LoRaWAN [4] používají pokročilé metody radiové komunikace k uplatnění, řízení a pře-

nosu dat mezi koncovým zařízením a příslušnou aplikací. LoRaWAN využívá plně virtualizo-

vanou síťovou technologii k tomu, aby umožnil spolupráci všech bázových stanic, které mohou 

„vidět“ všechny koncové uzly sítě jako síť. Jsou vynechány všechny energeticky náročné algo-

ritmy směrování mezi uzly sítě a veškerý provoz je řízen prostřednictvím funkcí soustředěných 

v centrálním řadiči – serveru. Platforma LoRaWAN pak propojuje všechna zařízení, která jsou 

kompatibilní na fyzické a linkové vrstvě se standardem LoRaWAN a umožňuje jejich ma-

nagement. 

Technologii Narrow Band IoT (dále NB-IoT) [5]  budují mobilní operátoři v České republice i 

v zahraničí. Síť NB-IoT lze spustit na existující komunikační infrastruktuře mobilních operá-

torů, kdy pouhou úpravou software na vysílacích stanicích se mu vyhradí část LTE pásma. Na 

rozdíl od sítí na technologii Sigfox a LoRa není tedy nutné instalovat žádné dodatečné antény, 

stačí jen softwarový update na stávající infrastruktuře. Současně však na stávající infrastruktuře 

paralelně běží služby pro přenos dat z klasických mobilních zařízení, jako jsou např. chytré 

telefony. Zařízení NB IoT je takový typ komunikačního modulu, který odešle relativně malé 

množství dat základnové stanici a ihned se zase samo uspí. Právě díky tomuto konceptu mohou 

zařízení běžet několik let na baterii bez její výměny.  

Vzhledem k tomu, že zařízení s technologií NB-IoT využívají ke své komunikaci pásmo LTE, 

tato zařízení v sobě obsahují komunikační modul se zabudovanou SIM kartou. Uživatel tedy 

po zakoupení a následném spuštění zařízení aktivuje SIM kartu, která se spojí s NB-IoT sítí. 

Zařízení vysílají nebo přijímají data z nejbližší NB-IoT základnové stanice, NB-IoT Gateway, 

odkud jsou přeposlány do nadřazeného serveru, kde jsou uložena, zpracována a následně zpří-

stupněna koncovému uživateli přes webovou stránku či mobilní aplikaci. 

IoT používá různé metody přenosu signálu a modulace. Prakticky se liší podle šířky pásma, 

dosahu, přenosové rychlosti a přenosových protokolů. Pro každou z použitých nebo perspek-

tivních technologií existuje velké množství základních dat a běžných zkušeností s používáním 

a provozem. Lze si vybrat z různých použitých protokolů a typů přenosu: 

1. Bluetooth [6]   je jednou z nejrozšířenějších technologií, které se dnes běžně používají pro 

zařízení, jako jsou mobilní telefony. BLE (Blutooth Low Energy) byl nedávno rozšířen. Je 

navržen pro malé objemy dat, které odpovídají specifikaci IoT, ale pracuje v rozsahu 50 až 

150 m při 2,4 GHz. Použitý standard dosahuje bitové rychlosti asi 1 Mbit / s. 

2. ZigBee [7], stejně jako Bluetooth, je rozšířená technologie. Vyskytuje se v řadě modifikací, 

např. ZigBee PRO nebo RF4CE (ZigBee Remote Control) založené na IEEE 802.15.4 jsou 

průmyslové modifikace s relativně pomalým přenosem dat 

3. Z-Wave [8] je nízkoenergetická technologie určená především pro domácí použití, jako jsou 

ovládací prvky osvětlení nebo různé senzory. Je optimalizován pro spolehlivý přenos ma-

lých paketů rychlostí 9,6 kbit / s až 100 kbit / s v pásmu sub-gigahertz. Tato technologie 

podporuje sítě bez potřeby „síťového koordinátora“ a až 232 uzlů v jednom segmentu. Do-

sah uzlu je asi 30 m; 
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4. 6LowPAN [9]  je spíše síťový protokol definující zapouzdření dat a záhlaví včetně kom-

presních mechanismů. Fyzická vrstva není definována, výběr frekvence je libovolný, pro-

tokol může zahrnovat několik komunikačních platforem včetně Ethernetu, WiFi, 802.15.4 

nebo sub-GHz ISM. Klíčovým bodem celého protokolu je zásobník IPv6, který je pro IoT 

věcí velmi důležitý nejen z hlediska adresy, ale také z hlediska bezpečnosti. Implementace 

otevřených IP standardů včetně TCP, UDP, HTTP, COAP, MQTT a webových soketů 

umožňuje standardní adresování koncových uzlů, zapojení routerů a robustní škálovatelnou 

síť; 

5. WiFi [10]  je často pro mnoho vývojářů zřejmou a jednoduchou volbou, zejména pokud je 

vytvořit takovou síť snadné. Nejběžnějším používaným standardem je 802.11n, který dosa-

huje rychlosti až stovek Mbit / s, ale při relativně vysokých nákladech. Použitá frekvenční 

pásma jsou 2,4 GHz a 5 GHz, dosah nad 50 m. Teoretická rychlost je asi 600 Mbit / s, ale 

v praxi je použita menší rychlost; 

6. Mobilní sítě, jako GSM [11], se používají tam, kde je třeba zajistit dosah technologie IoT 

na vzdálenost desítek kilometrů. Přestože jsou tyto technologie schopny přenášet velké ob-

jemy dat dostatečnou rychlostí, jejich náklady je spíše vylučují z možnosti aplikace v sítích 

IoT, kde náklady na uzel a jeho spotřeba jsou jednou z rozhodujících faktorů. 

 

3. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ IoT 

Pro uživatele IoT, a to jak občany, tak pro veřejnou správu, podniky a organizace, je pro jejich bezpečí 

a rozvoj  důležitá bezpečnost technologií, které používají [12]. Bezpečnost je základním znakem kva-

lity každé entity v Evropské Unii od konce 80. let minulého století, kdy i do řízení veřejných věcí byl 

zaveden typ Total Quality Management (TQM) [13], jehož aplikace v podnikové praxi dovolila ev-

ropským podnikům postiženým válkou se zotavit. 

Celkovou bezpečnost každé technologie narušuje řada jevů; výčet jevů poškozujících kybernetické 

technologie je v práci [14]. Dále v práci budeme sledovat pouze hackerské útoky na IoT. 

 

4. DATA O SELHÁNÍCH IoT  

Dále uvádíme několik příkladů, kdy buď došlo ke zneužití systémů IoT, nebo kdy byl v rámci 

testování v IoT systémech odhalen významný potenciál tohoto typu. 

1. Rozsáhlé testování, které se zaměřilo na celkem 237 různých zařízení, využitelných v rámci 

infrastruktury IoT, přineslo následující velmi znepokojivé výsledky [15]: 73 % souborů fir-

mwaru obsahovalo běžné chyby zabezpečení v jejich vestavěném linuxovém jádře; 22 % 

souborů firmwaru obsahovalo přihlašovací hesla; a 6 % souborů firmwaru obsahuje skrytá 

zadní vrátka. 

2. K nejznámějšímu případu selhání IoT došlo v březnu roku 2022, kdy byly nabíječky elek-

tromobilů na dálnici mezi Moskvou a Sankt Peterburgem vyřazeny z provozu [16]. Pro-

střednictvím zadních vrátek umožňujících vzdálený přístup byly nabíječky, vyrobené ukra-

jinským dodavatelem AutoEnterprise z Charkova, deaktivovány a naprogramovány tak, aby 

zobrazovaly proukrajinské zprávy. 

3. Firmware, dodaný společností Ragentek výrobcům mobilních telefonů s operačním systé-

mem Android, obsahoval zadní vrátka, která se dala využít ve více než třech milionech 

chytrých telefonů [17], přičemž mnohdy je navíc velmi obtížné rozlišit, zda je existence 

zadních vrátek skutečně úmyslem výrobce zařízení, nebo zda se jedná o vývojářskou chybu.  



107 

 

4. Společnost Cynerio testovala a analyzovala data z více než 10 milionů zařízení ve více než 

300 nemocnicích a zdravotnických zařízeních po celém světě. Nejběžnějším typem zařízení 

připojeného k internetu v nemocnicích byla infuzní pumpy, vybavené firmwarem umožňu-

jícím natáhnout správnou dávku léku nebo jiné tekutiny a dávkovat ji pacientovi. Právě tyto 

infuzní pumpy byly také zařízeními s největší pravděpodobností zranitelností, které by 

mohly být zneužity. Zadní vrátka byla odhalena v infuzních pumpách dodaných čínským 

výrobcem [18]. 

5. V roce 2017 pověřila Australian Communications Consumer Action Network výzkumníky 

z University of New South Wales, aby otestovali zabezpečení 20 domácích spotřebičů, které 

lze připojit a ovládat přes wi-fi. Mezi ně patřila chytrá televize, přenosný reproduktor, hla-

sový asistent, tiskárna, monitor spánku, digitální fotorámeček, koupelnová váha, žárovka, 

vypínač, kouřový alarm a mluvící panenka Hello Barbie. Všechna zařízení (včetně Barbie) 

měla nějakou formu bezpečnostní chyby [19]. To by mohlo potenciálně znamenat, že je 

možné vniknout do sítě domácnosti a sbírat data ze zařízení IoT. Potenciál pro zneužití je 

značný – od prostého porušení soukromí až po možnost, že někdo se zákeřnými úmysly by 

mohl zapnout troubu a zároveň vypnout hlásiče kouře a další senzory. 

 

5. PROBLÉMY  

Je třeba mít na paměti, že v dnešní době je hardware (H) velmi často představován kombinací 

hardwaru (H) a firmwaru (F), a že firmware je možno aktualizovat a často i vzdáleně aktuali-

zovat. Pokud vezmeme jako příklad standardní počítač (sám o sobě H/F kombinace), pak téměř 

všechny jeho základní komponenty (základní deska, disková jednotka, grafický adaptér, optické 

jednotky) mají možnost aktualizace firmware, a i jednotky CPU mají mikrokód pro aktualizaci). 

Ve světě Internetu věcí je tato vzdálená aktualizace rozšířena. Pouze velmi jednoduché senzory 

a akčních členy nemají takovou možnost. 

V další části příspěvku tedy může termín „hardware“ představovat i kombinaci hardware a fir-

mwaru, který lze aktualizovat, zatímco termín firmware představuje pouze software nízké 

úrovně, které je zabudované do hardwarových zařízení. Tento přístup je zvolen, protože přísné 

rozlišování mezi čistým hardwarem a kombinací hardwaru a firmwaru je dnes velmi obtížné 

[20]. 

Kritická analýza případů selhání IoT a zkušeností z praxe v oblasti kybernetických technologií  

[21] v mezinárodních souvislostech ukazuje i na to, že problematika malwaru (M) v hardwaru 

(H) a firmwaru (F) je úzce propojena s možností státního sponzoringu. Tato skutečnost je mimo 

jiné spojena se zvláštnostmi H/F malwaru, které jsou popsány dále. Proto je ve všech případech, 

kdy jsou vedeny útoky založené na zneužití H/F, nutné zahraniční síly považovat za jednoho z 

nejpravděpodobnějších pachatelů. V dalším popisu příspěvku je toto propojení vždy zohled-

něno, i když není všude implicitně uvedeno.  

Protože IoT předpokládá rozmístění miliard senzorů a akčních členů schopných poskytovat di-

gitální data určených k publikování nebo pro další zpracování, lze odůvodněně očekávat, že 

výskyt kybernetických útoků výrazně vzroste. Stane se tak nejen kvůli masivně vyššímu počtu 

potenciálně zranitelných zařízení, platforem a rozhraní, ale také kvůli novým příležitostem, jež 

se objevují v oblastech, které se dosud tradičních technologií IT dotýkaly jen málo a které dosud 

nepodstoupily plný dopad digitální evoluce. První náznak o úmyslných škodlivých jevech v ky-

bersvětě spojeném s IoT vychází z údajů  [21], které dokládají alarmující trendy v tradičních 

formách IT, zejména v posledních letech. Z údajů vyplývá, že počet předinstalovaných nebo 

vestavěných forem malware v různých IT produktech dodávaných zákazníkům, jakož i různé 

podoby zneužití zranitelností v oblasti bezpečnosti IT státními organizacemi nebo státem 
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podporovanými subjekty, masivně rostou, obvykle bez dostatečných odpověď ze strany zasa-

žených institucí a odpovědných orgánů. 

Typickým příkladem může být automobilový průmysl. S nástupem nových digitálních techno-

logií do automobilového průmyslu lze očekávat, že podobně vzrostou i kybernetické útoky, 

neboť hackeři už prozkoumávají nové možnosti v této oblasti. Moderní automobil má desítky 

IT komponent s miliony řádků kódu – (a podle odhadů je na každých 1 000 řádků až 15 chyb, 

což jsou potenciální dveře pro budoucí hackery) [21]. 

Druhý náznak o úmyslných škodlivých jevech v kybersvětě spojeném s IoT je založen na zjiš-

těných nebo prozrazených informacích o tom, že samotný IoT je součástí plánů kybernetické 

války mnoha států a předmětem intenzivního zájmu nevládních subjektů (nadnárodní hackerské 

skupiny, teroristické organizace, skupiny organizovaného zločinu atd.) [21]. Možnosti, které 

IoT přináší v oblasti kybernetické války, jsou obvykle označované jako „asymetrické hrozby“, 

„hybridní válka“, „organizovaná počítačová kriminalita“, jsou příliš lákavé a poskytují nespo-

čet příležitostí. Tento druhý předpoklad je rovněž podpořen četnými zjištěními zpravodajských 

služeb a týmů CSIRT v ČR a v celé Evropě [21]. 

 

6. OPATŘENÍ PRO ZABEZPEČENÍ IoT 

Se stále automatizovanějšími vozidly a s připojením k internetu roste počet potenciálních míst, 

kudy lze provést kybernetický útok exponenciálně. Úspěšné útoky na IT systémy automobilů 

byly již prokázány [21]. Zároveň rostou také obavy z možnosti využít rozsáhlé schopnosti SW 

v dopravních zařízeních pro skryté účely, což vede k administrativním opatřením, která mají za 

svůj primární cíl prevenci v podobě zákazů „podezřelá“ zařízení používat, Čínská vláda např. 

na základě podobných podezření zakázala vjezd automobilů společnosti TESLA do objektů 

čínské armády [22]. Naproti tomu v USA byla čínská společnosti CRRC vyloučena z tendru na 

dodávku vagonů metra ve Washingtonu [23].  

Posouzení současné situace ukazuje, že stále převažuje benevolentní přístup; příkladem může 

být současná situace v chytrých telefonech, kdy telefony některých čínských prodejců mají pře-

dinstalován např. trasovací malware [21]. Přestože je daná skutečnost známa, prodávají se tyto 

telefony nadále v celé EU bez jakýchkoli překážek. Pokud můžeme udělat analogii s jinými 

oblastmi, jako je např. prodej potravin nebo hraček - je to jako povolit prodej kontaminovaných 

potravin nebo nebezpečných hraček. Pokud se nepřijmou protiopatření v oblasti nasazení IoT, 

budou existovat miliony zařízení s vestavěnými zadními vrátky, malwarem, sledovacím soft-

warem a dalšími možnými nežádoucími věcmi. 

Pro zajištění kvalitního zabezpečení IoT, je třeba na základě zkušeností z praxe v oblasti kla-

sických informačních technologií  přijmout následující opatření: 

1. Princip „Security through Obscurity“ nezajišťuje ani zabezpečení IoT, ani bezpečnost jeho 

uživatelů. 

2. ČR musí převzít kontrolu nad transparentností a ověřitelností hardware rozmístěného a vy-

užívaného na svém území. 

3. ČR musí zajistit, aby se tato transparentnost stala standardem. 

4. Kyberneticko-bezpečnostní opatření implementovaná na vyšších úrovních IT procesů ne-

mohou zajistit bezpečné prostředí, pokud procesy na nižší úrovni obsahují bezpečnostní 

díry. 
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7.  ZÁVĚR 

Příspěvek proto vychází z předpokladu, že IoT je kvalitativním posunem nejen z hlediska soci-

álního vývoje, ale do jisté míry také z hlediska tradičního chápání bezpečnosti a ochrany. Nové 

technologie IoT poskytují automatizované nástroje a mechanismy, které (kromě všech dalších 

možných přínosů) sice významně omezují neúmyslné selhání lidského faktoru, jako je nedba-

lost, nekompetentnost nebo nepozornost, na druhé straně ovšem rozšiřují pole působnosti pro 

zlovolný aspekt, demonstrovaný v možnostech rozsáhlého koordinovaného kybernetického 

útoku. 

Klasické způsoby detekce malware pravděpodobně nebudou dostatečné, a to zejména kvůli li-

mitovaným lidským zdrojům. Z krátkého shrnutí a předběžné analýzy současné situace v tra-

dičních IT odvětvích a extrapolace této situace do světa IoT lze jednoznačně prokázat, že sou-

časný poměrně benevolentní přístup existující v tradiční oblasti IT může vést v případě IoT ke 

katastrofickým následkům. 

Shrneme-li současný stav v IoT implementaci, pak lze konstatovat, že: 

- v současné době neexistuje přehled o milionech zařízení v IoT infrastruktuře, kde prakticky 

jedinou zárukou zabezpečení je „dobrá vůle“ prodejců. Situace se bude zhoršovat s připo-

jováním dalších zařízení, 

- malware (pravděpodobně státy podporovaný), který je začleněný a skrytý v hardwaru, je 

ideálním nástrojem pro průmyslovou špionáž a budoucí kybernetické války ve všech podo-

bách. Je použitelný jak proti běžným domácnostem, tak proti systémům kritické infrastruk-

tury. V současné době se zdá, že z hlediska zranitelnosti jsou nejohroženějším místem ne-

mocnice, 

- útoky prováděné pomocí skrytých funkcí v IoT komponentách mohou vyřadit infrastrukturu 

IoT na dlouhou dobu a v některých případech trvale. 
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Abstrakt: Železnice je oporou dopravní kritické infrastruktury a svou podstatou je složitým 

systémem. Požadavky na kyberbezpečnostní design pro železnici se výrazně mění s její moder-

nizací v oblasti komunikačních a automatizačních technologií. Článek se zabývá metodikou 

určení kyber-bezpečnostního designu produktu určeného pro železniční infrastrukturu na zá-

kladě zmíněných standardů a procesů od kontextu v systémů, přes analýzu rizik k výběru a 

splnění požadavků. 

Klíčová slova: Kyber-fyzický systém; železnice; rizika; kyber bezpečnost; bezpečnostní design.  

 

Abstract: Rail is the backbone of transport critical infrastructure and it is inherently a complex 

system. Cybersecurity design requirements for railroad are significantly changing with its mod-

ernization in the field of communication and automation technologies. The article deals with 

the methodology of determining the cyber-security design of a product intended for railway 

infrastructure based on the mentioned standards and processes from the context in the systems, 

through risk analysis to the selection and fulfillment of requirements. 

Key words: Cyber-physical system; railways; risks; cybersecurity; security design.  

 

1. ÚVOD 

Kritická infrastruktura plní základní funkce státu. V oblasti dopravy je její oporou železnice. 

Bezpečnost železnice je ohrožena jak vnějšími a vnitřními škodlivými jevy, tak lidským fakto-

rem, jeho chybami a způsobem organizace v oblasti projektu, výstavby i provozu. Zvláštní po-

zornost v současné době vyžaduje oblast kybernetické bezpečnosti.  

Požadavky na kyberbezpečnostní design pro železnici se výrazně mění s její modernizací v ob-

lasti komunikačních a automatizačních technologií. Charakter železnice jako kyber-fyzického 

systému se stává složitějším a výrazně se zvyšují požadavky na bezpečnost. Kybernetický svět 

aktualizoval své postupy pro vytváření bezpečnostního designu s normou IEC 62443 [1]. Ko-

munikační bezpečnost železnice tak dostala nový nástroj v podobě specifikace TS 50701 [2], 

která na tuto normu navazuje. 

Základ řízení rizik podle standardů ISO 9000 [3] vyžaduje vhodné určení cílových požadavků 

na bezpečnost, tedy bezpečnostní design. Bezpečnostní design musí nejen spolehlivě zajistit 

odpovídající bezpečnost, ale musí být i dosažitelný a udržitelný. Při velkých změnách, kterými 

železniční infrastruktura v těchto letech prochází je nutná i aktualizace postupů tvorby kyber-

bezpečnostních designů. 

Důležitými nástroji jsou, určení kontextu produktu v rámci systému, celý management rizik 

(určení, analýza, hodnocení, stanovení opatření, vypořádání), proces výběru požadavků, zpráva 

bezpečnostního designu. Článek se zabývá metodikou určení kyber-bezpečnostního designu 
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produktu určeného pro železniční infrastrukturu na základě zmíněných standardů a procesů od 

kontextu v systémů, přes analýzu rizik k výběru a splnění požadavků. 

 

2. ŽELEZNICE JAKO SYSTÉM SYSTÉMŮ 

Dopravní systémy, ve kterých železnice má základní důležitost, patří do kritické infrastruktury. 

Práce [4] ukázala, že v posledních desetiletích příčinou selhání železniční dopravy jsou přírodní 

pohromy, technické závady, lidské chyby, organizační nedostatky i kybernetické příčiny (chyby 

v hardware či v software, či v jejich propojení).  

Jedním z důvodů selhání je složitost železnice, která se skládá z mnoha dílčích systémů (sub-

systémů) a mnoha různých prvků. Dílčí systémy i prvky mohou pracovat samostatně i dohro-

mady, kdy plní zcela jedinečný úkol, který je vzdálený od úkolů jednotlivých entit. Podle   po-

znatků shrnutých v [5] jsou pro ně důležité dvě systémové vlastnosti, a to interaktivní složitost 

a těsná spojení.  

Složité interakce jsou neplánované, neočekávané a většinou neznámé sekvence, které nejsou 

bezprostředně srozumitelné. Interaktivní složitost a těsná spojení mezi prvky v sociotechnic-

kém systému mohou vést ke kritické situaci v důsledku systémového selhání.  

Výše uvedená fakta znamenají, že riziko se tak stává systémovou vlastností. požadavky na bez-

pečnost jsou formulovány na úrovni celého kyber-fyzického systému a poté sestupným proce-

sem na dílčí systémy. Kvůli složitosti a vysoké propojenosti sledovaných objektů je systema-

tická analýza zranitelností a robustností s ohledem na selhání obtížná, a proto se používají vý-

sledky simulací. Proto 

Železnice je složitý kyber-fyzický systém. Při jejím řízení se ve značné míře dne využívají po-

loautomatické a automatické systémy řízení. Kvalita řízení závisí jak na hardware, tak software 

systémů řízení. Z pohledu bezpečnosti ochrany lidí, železnice a jejího okolí je třeba řešit oblast 

kybernetického systému a jeho propojení s fyzickým systémem. Velkou roli hraje propojení 

informačních systémů a systémů, které provádí konkrétní úkony [6].  

Z pohledu praxe zvyšování informačního výkonu, a to zvláště v případě kritické infrastruktury 

se nesmí narušit zabezpečení systému a u zvlášť důležitých položek se musí zaručit bezpečný 

systém. Proces zabezpečení informací spočívá v ochraně důležitých aktiv kybernetického 

(informačního) systému tak, aby byla pro důležité informace zajištěna požadovaná úroveň 

dostupnosti, integrity a důvěrnosti [7,8]. 

Tyto požadavky jsou často konfliktní, např. zajištěním důvěrnosti snižujeme dostupnost a 

integritu a také časové nároky na kódování a dekódování, přenos, autentizaci apod. Pro zajištění 

vysoké bezpečnosti, tj. vysokého informačního výkonu a zabezpečení kybernetických systémů 

se aplikují přístupy procesního a projektového řízení typu „Total Quality Management“ (TQM) 

[9], ze kterých vychází používané metody i mezinárodní a evropské standardy pro systémy 

řízení. 

Jak ukazuje výzkum i zkušenosti z praxe, tak základem pro bezpečnost každého zařízení je 

kvalitní design. Některé chyby v designu jsou totiž neodstranitelné při provozu a je nutno apli-

kovat spoustu organizačních opatření, jejichž účinnost není tak velká jako kvalita zajištěná 

opatřeními v designu [5]. Proto i při tvorbě produktů pro železniční dopravu, které mají povahu 

kyber fyzickou hraje roli bezpečnostní design. 
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3. NÁSTROJE PRO SESTAVENÍ KYBER-BEZPEČNOSTNÍHO DESIGNU 

Využívání nových komunikačních a řídících technologií vede ke vzniku nových rizik s nimi 

spojených. S těmito riziky je potřeba se v rámci kyber-fyzických systémů vypořádat. Nové 

technologie nám ale zároveň přináší nástroje a postupy, kterými lze tato rizika vypořádat. Pří-

kladem je například norma IEC 62443 [1], která obsahuje soubor nástrojů a postupů pro zajiš-

tění kybernetické bezpečnosti řídících systémů ve fázi vývoje a používání produktu, z pohledu 

systému i jednotlivých částí. Na jejím základě je nových možností v oblasti kybernetické bez-

pečnosti velké množství a lze je implementovat s různou úrovní zabezpečení. Při jejich výběru 

je proto třeba přihlédnout k jejich efektivitě a udržitelnosti během provozu a k ekonomickým 

nákladům. 

V souvislosti s normou IEC 62443 můžeme spojit vhodnou koncepci bezpečnosti s takzvaným 

bezpečnostním vektorem, nebo (kyber-)bezpečnostním designem. Kyberbezpečnostní design 

oceňuje jednotlivé kapitoly kyberbezpečnosti ve vztahu k řešenému systému, nebo produktu. 

Určení designu je specifické pro různé typy kyber-fyzických systémů. Například železniční in-

frastruktura má celou řadu vlastních technických norem, kterými se řídí. Řada z těchto norem 

tak může mít vliv i na postup určení kyberbezpečnostního designu. Základním podkladem proto 

je pak standard TS 50701 [2], který řeší kyberbezpečnost na železnici. 

Metodika stanovení bezpečnostního designu, o kterou se dále opíráme, je součástí V-cyklu pro-

duktu podle normy EN 50126-1 [10]. Dále popíšeme metodiku pro určení bezpečnostního de-

signu, která tvoří levou část V-cyklu, obrázek 1. Bezpečnostní design komunikační brány vlaku 

po implementaci je nyní podrobován verifikaci a validaci, pravá část V-cyklu. Tento postup je 

realizován v rámci evropského projektu COSMOS [11].  

 

 

Obr. 1. V-cyklus. Podrobné rozepsané kroky jsou v normě EN 50126-1 [10]. 

 

Základním předpokladem vypracování metodiky pro určení bezpečnostního designu je exis-

tence řízení kvality a řízení rizik procesů ve firmě. Vznikající metodika tak navázala na postupy 

a opatření zavedené podle standardů ISO 9000 [3]. 

Hlavním cílem metodiky je určení nejvhodnějšího bezpečnostního designu. Vhodnost designu 

je možno posuzovat podle různých aspektů. Mnohé aspekty jsou často specifické pro místo 

implementace, například znalostní vybavenost, dostupné technologie a jejich propojitelnost atd. 

Hlavními aspekty ale bývá míra snížení rizika versus náklady na to vynaložené, obrázek 2. 

Optimalizace nákladů na zabezpečení systému na železnici vychází ze standardu RAMS EN 

50126-1 [10], kde vedle bezpečnosti a spolehlivosti, je řešená i dosažitelnost a udržitelnost. 

Tímto máme stanoven stav před příchodem normy IEC 62443 [1]. Sestavení metodiky určení 

bezpečnostního designu pro železnici jako kyber-fyzický systém může vycházet přímo z normy 

IEC 62443. V rámci železničního prostředí byla ale vypracována technická specifikace TS 

50701 [2], která se zabývá speciálně propojením železničních standardů s normou IEC 62443. 
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Obr. 2. Optimalizace nákladů na bezpečný design. 

 

Při sestavení metodiky určení bezpečnostního designu pro CPS vyjdeme ze specifikace TS 

50701 s případným srovnáním s příslušné pasáži IEC 62443. Pracovní skupina, která sestavila 

TS 50701, vytvořila i několik metodických postupů a doporučení Schlehuber [12] a Ciancabilla  

[13], která byla při jejím uplatnění také využita. 

Metodika je vypracována v rámci pravidel nakládání s citlivými daty firmy a obsahuje tak jak 

veřejné části předkládané zákazníkovi, tak firemní know-how které podléhá utajení. V rámci 

komunikace se zákazníkem je důležité doložit, že výsledný bezpečnostní design vznikl v rámci 

standardizovaného postupu. Standardizovaný postup si můžeme rozepsat do těchto 7 kroků: 

- ZCR 1 – Identify the System under Consideration, 

- ZCR 2 – Initial cyber security risk assessment, 

- ZCR 3 – Partition the SuC into zones and conduits, 

- ZCR 4 – Risk comparison, 

- ZCR 5 – Perform a detailed cyber security risk assessment, 

- ZCR 6 – Document cyber security requirements, assumptions, and constraints, 

- ZCR 7 – Asset owner approval. 

Tento seznam je z normy IEC 62443-3-2 [1]. ZCR je akronym pro „Zone and Conduit Requi-

rement“. Procesní model, kterému výpis ZCR odpovídá můžeme rozdělit na 2 části. První část 

obsahuje ZCR1-ZCR3 a řeší definování zvažovaného systému (SuC), obrázek 3. 

 

Obr. 3. Procesní model definování zvažovaného systému pro potřebu určení rizik, IEC 62443-3-2 [1].  
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Následují další tři kroky, ZCR4-ZCR6, které řeší podrobnou analýzu rizik, obrázek 4. Při pro-

vádění těchto kroků nestačí pouze aplikace normy IEC 62443. Je nutné přihlédnout i k pro že-

leznici specifickým požadavkům v oblasti řízení rizik, TS 50701 [2]. 

 

Obr. 4.  Procesní model určení rizik pro bezpečnostní design, IEC 62443-3-2 [1]. 

 

Poslední krok, ZCR7, který je také vidět na obrázku 4, má vedle technického charakteru určo-

vaného normami i obchodní nebo řídící charakter. 

 

4. METODIKA PRO TVORBU BEZPEČNOSTNÍHO DESIGNU 

Na základě výše zmíněných nástrojů vznikla metodika pro určování kyber-bezpečnostního de-

signu na železnici. Metodika se opírá o výše vypsané normy, bere ale i v potaz firemní postupy 

nastavené v řízení rizik a řízení kvality.  

Prvním krokem je sestavení týmu, který podle metodiky ohodnotí rizika a navrhne bezpečnostní 

design. Tým by měl obsahovat minimálně 3 lidi z různých oborů (designer, projekt tanager, 

kvality manažér) a to kvůli různosti pohledu na řešení. V případě složitějších systémů či roz-

hraních může být tým větší.  

Není možné se zde zabývat celou metodikou podrobně, vzhledem k jejímu rozsahu. Popíšeme 

proto jen, z jakých částí se stává. 7 kroků z předchozí kapitoly se promítá do vnitřní struktury 

metodiky: 

1. Obecně, 

2. Rozdělení aktiv, 

3. Definování hrozeb a slabých míst. 

4. Porovnání rizik, 

5. Rozdělení aktiv do zón a propojení, 

6. Podrobné posouzení rizik, 

7. Definování SL-vektoru, 
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8. Vyhodnocení splnění požadavků (rizik), 

9. Dokumentace požadavků, předpokladů a omezení kybernetické bezpečnosti, 

10. Schválení majitele aktiv, 

11. Přílohy. 

Body 1 a 11 slouží k správnému použití metodiky. Kapitola 1 určuje pravidla a podmínky po-

užití metody, nebo postup sestavení týmu pro její aplikaci. Bod 11 obsahuje některé nástroje, 

které jsou nebo mohou být využity při aplikaci této metodiky.  

Body 2–6 odpovídají prvním pěti ZCR, během kterých se definuje zvažovaný systém a následně 

se určí rizika. Body 9 a 10 odpovídají ZCR6 a ZCR7, dokumentace procesu a schválení maji-

telem chráněných zájmů. 

V seznamu jsou 2 body navíc (bod 7 a 8). Bod 7 se zabývá výsledkem celého procesu, kterým 

jsou SL vektory. SL – vektor nám definuje, které požadavky, rozepsané v normě IEC 62443 [1] 

a v jaké míře by měli být splněny.  

Zatím co ostatní body sledují požadavky nastavené ve standardech, bod 8 vychází z firemní 

postupů řízení rizik. Technické normy a specifikace předpokládají, že postupy, procesy a poža-

davky v nich popsané jsou bezchybně splněny. V praxi je ale potřeba zajistit kontrolní mecha-

nizmy, které dopomohou k tomuto stavu. Během bodu 8 se tak vyhodnocuje účinnost bezpeč-

nostního designu z bodu 7 ve vztahu k bodu 3 během kterého byly definovány hrozby a slabá 

mísa. 

Během procesu určení bezpečnostního designu je vypracováno postupně 39 tabulek. Názvy 

těchto tabulek dokládají podrobněji jaké kroky se během tohoto procesu realizují: 

T_1: Rozdělení jednotlivých oblastí, 

T_2: Rozdělení funkcí do aktiv, 

T_3: Rozdělení hrozeb do kategorií, 

T_4: Hodnocení závažnosti hrozeb, 

T_5: Kvantifikace závažnosti hrozeb, 

T_6: Tabulka dopadů aktiv, 

T_7: Kvantifikace dopadu aktiv, 

T_8: Stanovení přijatelné míry rizika pro aktivum, 

T_9: Kritéria pro hodnocení míry rizika, 

T_10: Tabulka rozdělení aktiv do jednotlivých zón a propojení, 

T_11: Rozdělení do jednotlivých zón a propojení na základě rizik, 

T_12: Seznam hrozeb a zranitelností versus následná opatření, 

T_13: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv, 

T_14: Tabulka vypočtených parciálních hrozeb, 

T_15: Výpis jednotlivých požadavků stanovených normou, 

T_16: Kritéria pro určení závažnosti opatření, 

T_17: Matice závažnosti opatření (souhrnně), 

T_18: Paretova analýza, 
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T_19: Plán pro zvládání rizik, 

T_20: Seznam veškerých opatření pro potlačení rizik, 

T_21: Hrozby a slabá místa versus zóny a propojení, 

T_22: Tabulka SL vektoru/požadavek versus zóny/propojení, 

T_23: Hrozby a zranitelnosti versus oblasti, 

T_24: Výsledné hodnoty pro jednotlivé zóny/propojení, 

T_25: Výpočet výsledných SL-vektorů, 

T_26: Přiřazení SL_T pro jednotlivé požadavky stanovené ČSN EN IEC 62443, 

T_27: Sledování plnění jednotlivých cílových SL, 

T_28: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Důvěrnost), 

T_29: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Integrita), 

T_30: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Dostupnost), 

T_31: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Spolehlivost), 

T_32: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Bezpečnost), 

T_33: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Udržovatelnost), 

T_34: Posouzení Aktiv z hlediska typových aktiv (Zranitelnost), 

T_35: Posouzení Hrozby z hlediska typových aktiv (Frekvence), 

T_36: Posouzení Hrozby z hlediska typových aktiv (Dopad), 

T_37: Posouzení Hrozby z hlediska typových aktiv (Zranitelnost), 

T_38: Tabulka následků a dopadů, 

T_39: Tabulka pravděpodobnosti. 

Vypsané tabulky jsou vzájemně propojené v určité souslednosti. Je proto možné rychle sledovat 

vliv případných změn na následné části procesu. Vedle těchto tabulek, které jsou součástí do-

kumentace (ZCR6) kyber-bezpečnostního designu, vznikne i adresní tabulka, propojující 

normy, dokumentaci a zprávy. 

Ze seznamů můžeme, v rámci důležitosti, vypíchnout „T_10“ (ZCR3), která nám uzavírá 

úvodní proces definice zvažovaného systému z obrázku 3. V rámci tohoto kroku rozdělíme 

všechny chráněné zájmy do zón a konduitů. Analýza rizik a navrhování opatření se pak dělá 

v souvislosti se zónami a konduitami. To šetří práci, kdy se neanalyzuje každý chráněný zájem 

zvláště. Je ale nutné provést vhodné rozdělení podle logických vazeb a nároků na bezpečnost. 

Cílem vytvoření bezpečnostního designu je „T_26“ (ZCR5) z předcházejícího seznamu. Příklad 

„T_26“ je v tabulce 1. Řádky v tabulce odpovídají „System requirement“ (SR) z normy IEC 

62443 [1]. Sloupce jsou vyhotoveny: Hrozby podle ENISA [14] a Zranitelnosti podle 

INL/EXT-10-18381 [15].  

Vyplňují se pouze bílé sloupce. Šedé sloupce nejsou relevantní problému a modré sloupce ne-

mají určen cílový bezpečnostní level (SL). Šedé a modré sloupce se stanoví během aplikace 

popsané metodiky. Výsledný SL-vektor je dán nejvyšším SL v řádcích. 
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Následující tabulky (T_27-T_39) pak slouží ke kontrole splnění požadavků stanovených bez-

pečnostním designem a jestli design sám odpovídá nastavenému cíli v rámci kapitoly metodiky 

„8.Vyhodnocení splnění požadavků (rizik)“. 

 

Tabulka 1. Příklad tabulky pro konečné určení bezpečnostního designu. 
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5. ZÁVĚR 

V článku jsme popsaly okolnosti, při kterých jsme vytvořily metodiku určení kyber-bezpeč-

nostního designu. Hlavní motivací je potřeba, zajistit bezpečnost systémů a produktů již ve fázi 

návrhu, protože během provozu je vypořádání se s riziky náročnější. Tato nová metodiky 

vznikla pod vlivem nových výzev oblasti kybernetické bezpečnosti. Metodika byla vypraco-

vána speciálně pro železniční prostředí, aby brala v potaz jeho specifika. 

Hlavním podkladem pro metodiku jsou standardy z oblasti železnice – EN 50126-1, TS 50701 

kyberbezpečnosti – IEC 62443 a řízení ISO 9000. Výstupy z těchto norem byly zpracovány do 

procesu definice systému, analýzy rizik a určení vhodných opatření. 

Výsledkem byl dokument, který se vypořádával s technickými aspekty procesu určení bezpeč-

nostního designu. Tento dokument bylo ještě potřeba doplnit o postupy, které vezmou v potaz 

další aspekty návrhů vývoje systémů. Ekonomická dosažitelnost, náročnost implementace jsou 

jedni z nich. Nejdůležitější je ale nastavení kontrolního mechanizmu na závěr, že navrhnutý 

design skutečně splňuje stanovené cíle. 

Výsledná metodika určení bezpečnostního designu je součástí firemní dokumentace a je uží-

vaná v praxi. Je k ní potřeba ale modernizovat i postupy implementace a ověření bezpečnost-

ního designu, což je součástí navazujícího vývoje metodik. 
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Abstrakt: Předmětný článek se zabývá problematikou identifikace rizik a vyhodnocení jejich 

dopadů v rámci technologického procesu anodické oxidace. Jsou popsány hlavní metody pro 

analýzu a hodnocení rizik. Je uveden výsledek metody kontrolního seznamu pro pracovní po-

stup a je určeno riziko spojené s technologickým postupem. Pro zajištění bezpečného procesu 

anodické oxidace je  vypracován plán řízení rizik. 

Klíčová slova: Anodická oxidace; korozní ochrana; korozní odolnost; hliník; letecký průmysl; 

rizika; hodnocení rizik; plán řízení rizik.  

 

Abstract: The article deals with the issue of risk identification and evaluation of their impacts 

within the technological process of anodic oxidation. The main methods for risk analysis and 

assessment are described. The result of the checklist method for work flow is presented and 

the risk associated with the technological process is determined. To ensure a safe process of 

anodic oxidation, a risk management plan is developed. 

Key words: Anodic oxidation; corrosion protection; corrosion resistance; aluminium; aerospace 

industry; risks; risk assessment; risk management plan. 

 

1. ÚVOD 

Cílem článku je identifikovat rizika a vyhodnotit jejich dopady technologického procesu ano-

dické oxidace a ukázat způsoby zmírnění závažných rizik. Je nutné si definovat určité pojmy, 

jako je například riziko. Riziko je možné nebezpečí pro chráněné zájmy (aktiva). V technické 

praxi je využívána definice: „Riziko je normativně určená očekávaná výše škod na chráněných 

aktivech při výskytu konkrétní pohromy v daném místě“ [1].  Aktiva neboli chráněné zájmy 

lidského systému jsou komponenty a vazby v lidském systému, které jsou nutné pro jeho bez-

pečí a udržitelný rozvoj. Zahrnují životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek, životní prostředí, ve-

řejné blaho, technologie a infrastruktury [1].  

Mezi chráněná aktiva patří také zařízení, která se využívají při anodické oxidaci, tj. lázně (ky-

seliny, zařízení). Dále sem patří prosperita (zisk), tedy vyrobené díly (materiál), které putují 

k zákazníkovi. Pokud se bezpečnost výrobku nestanoví podle odstavce 2 nebo 3 zákona č. 

102/2001 Sb. [2], tak se posuzuje podle české technické normy, která přejímá příslušnou ev-

ropskou normu [3]. Výrobce je také povinen v případě, kdy je to potřebné k zamezení 
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existujících rizik, odebírat vzorky výrobků uváděných na trh a provádět zkoušky jejich bezpeč-

nosti [2]. 

V průběhu technologického postupu anodické oxidace může dojít k nehodám a haváriím, např. 

k odkápnutí nebo úniku nebezpečných látek. Dopady nehod by se však neměly dostat mimo 

prostor linky, a tedy ohrozit okolní vnější prostředí. V nebezpečí je však pracovní prostředí, tj. 

obsluha linky. Z tohoto důvodu [4] je nutné zajistit dostatečné odvětrávání a filtraci vzduchu, 

vhodný pracovní oblek, obuv, v neposlední řadě pracovní pomůcky (rukavice, brýle, filtrační 

maska) a proškolení obsluhy. 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je soubor opatření (jak technických, organizač-

ních, tak výchovných), která při správné aplikaci a realizaci vytvoří podmínky, aby se pravdě-

podobnost ohrožení nebo poškození lidského zdraví snížila na minimum [4].  

Patří sem i školení zaměstnanců, kteří mají přímý vliv na snížení zmetkovitosti součástí a udr-

žitelnosti čistoty lázní, tedy na chráněná aktiva a snížení rizik. 

 

2. ANODICKÁ OXIDACE 

Neupravený hliník vytváří na svém povrchu vlivem atmosféry oxidickou vrstvu, která chrání 

materiál před korozí [5,6]. Anodická oxidace (AO) neboli eloxování je jednou z nejčastěji vy-

užívaných povrchových úprav hliníku a jeho slitin, jenž využívá schopnosti hliníku pasivovat 

se [6]. Za přítomnosti chemické reakce vzniká nevodivá, velmi tvrdá vrstva Al2O3, která se 

snadno barví. Celková vrstva se skládá z bezpórovité, dielektrické izolační vrstvy a z jemně 

pórovité krycí vrstvy, která se vytváří z izolační vrstvy při zpětném rozpouštění v elektrolytu 

[5]. Technologie AO (anodická oxidace) se využívá především pro její dobrou korozní odol-

nost, otěruvzdornost a tvrdost [5,6]. 

U každého procesu v reálné praxi se vyskytují poruchy a selhání. Z důvodu bezpečnosti je nutné 

připravit řešení odezvy pro možné případy, kdy se realizují rizika. Pro předem připravujeme 

opatření na zajištění kvalitního procesu anodické oxidace. 

 

3. DATA O PROCESU 

Technologický postup anodické oxidace se skládá z několika zásadních kroků; obrázek 1. Mezi 

jednotlivými kroky se vždy provádí dvoustupňový oplach. Postup je znázornění na obrázku 1 

a popsán v tabulce 1. Ne vždy jsou všechny kroky nutné (například barvení nebo nanášení ná-

těrových hmot). Na začátku procesu jsou součásti zavěšeny na hák a pomocí automatizované 

linky se skupina vzorků posouvá do jednotlivých lázní. Proces je kontinuální a navazuje na 

sebe. Toto technické řešení zajišťuje, že nemůže dojít k poškození mezi jednotlivými operacemi 

v důsledku špatné manipulace [5,6]. Celý proces anodické oxidace byl zjednodušen pro mate-

riál 7075-T6 a je zapsán do tabulky 1. 

Oplachy se nacházejí mezi jednotlivými kroky technologického postupu. Využívá se demine-

ralizované vody (voda zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku – pH 7). Tento krok 

je nezbytný, aby nedošlo ke kontaminaci jednotlivých lázní a je tedy důležité ohlídat několik 

parametrů. Řadí se sem doba oplachu (je vhodné zvolit 2° oplachu po dobu min. 5 min, je nutné, 

aby se vzorky pohybovalo, popřípadě docházelo k víření vody či aby docházelo ke kaskádo-

vému oplachu) a čistota vody (je nutné měřit pH lázně, aby nedocházelo ke kontaminaci a lázeň 

byla neutrální) [6,7]. 

Po anodické oxidaci se na povrchu mohou objevit skvrny [5]. Tato chyba nastává při neúplném 

odmaštění, popřípadě při nerovnoměrném účinku lázně. Je důležité kontrolovat odmašťovací 
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parametry lázně (teplota, pH, čas odmaštění), dále pak vířit lázně (ručně, nebo tlakem vzduchu), 

aby nedocházelo k usazování látek a v celém objemu lázně byly stejné parametry [6,7]. 

 

Obr. 1. Procesní model  anodické oxidace. 

 

Tabulka 4. - Proces Anodické oxidace. 

 
Sledovaný úkon procesu Parametry 

Výběr vhodného materiálu Slitina hliníku 7075 (AlZn6Mg2Cu) 

Výběr vhodného tepelného zpracování T6 (rozpouštěcí žíhání, rychlé ochlazení a vytvrzování za tepla) 

Výběr vhodného povrchového čištění Tryskání pomocí plastu (Blastcor BM-1000 RC) 

Výběr vhodné technologie AO v kyselině chromové 

Příprava oplachu Demineralizovaná voda (pH 7) - 2° oplach po 5 min. 
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Příprava materiálu před AO 

(předúpravy povrchu) 

Alkalické odmaštění (pH 8 až 9) – 55 °C, 12 min 

Turco 4215 NC-LT (54,70 𝑔 ∙ 𝑙−1) 

Moření – 30 °C, 10 min 

Turco Smut NC (19,4 %) 

Provedení AO Kyselina chromová (pH 0,3 až 0,6) –35 °C, 60 min 

Celkový oxid chromu 61,50 𝑔 ∙ 𝑙−1 

Volný oxid chromu 43,20 𝑔 ∙ 𝑙−1 

Kontrola kvality povlaku Vizuální kontrola, Tloušťka povlaku vířivými proudy 

Výběr vhodné nátěrové hmoty Základní nátěr (S2318-Z3C0110 NG EPAX) 

Tloušťka: 40 µm 

Vrchní nátěr (U2081 NG AXAPUR) 

Tloušťka: 70 µm 

Čistý nátěr (Ultra rapid S2225) 

Tloušťka: 15 µm 

Provedení nátěrové hmoty Stříkací pistole Graco Contractor PC 

Kontrola kvality nátěrové hmoty 
Destruktivní 

ČSN EN ISO 2409: Mřížková zkouška 

ČSN EN ISO 4624: Odtrhová zkouška 

Nedestruktivní 

ČSN EN ISO 2808: 

Měření tloušťky suchého nátěru 

ČSN EN ISO 2808: 

Měření tloušťky mokrého nátěru 

 

Obdobně jako u odmašťování, mohou vznikat skvrny a šmouhy při moření [5]. Skvrny, místa s 

rozdíly v lesku nebo barvě tónu ve tvaru šmouh jsou způsobeny nepřiměřeným oplachem (špat-

ným poměrem NaOH a obsahu hliníku) nebo ponořením dílů do usazenin mořidla. Je tedy nutné 

upravit podmínky moření, prověřit technologii oplachu a zkontrolovat proces dezoxidace. I zde 

je nutné vířit lázně ručně po případě tlakem, aby nedocházelo k usazování a v celém objemu 

lázně byly stejné parametry [6,7]. 

Nanášet nátěrové hmoty lze různými způsoby a však všechny jsou ovlivněny lidským faktorem 

[8]. Zkušenost obsluhy má velký faktor na výslednou vrstvu, na její strukturu, tloušťku, celist-

vost a rovnoměrnost. Dále je nutné vybrat vhodnou nátěrovou hmotu pro danou aplikaci a 

správně barvu namíchat. Pokud se využívají dvousložkové nátěrové hmoty je nutné dodržet 

poměr báze a tužidla a stejně tak doba vytvrzení. Pro snížení rizika chyby, je nutné speciálně 

zaškolené a zkušené obsluhy, která bude dbát svých povinností a dodržovat pravidla určená 

dodavatelem nátěrové hmoty [8]. 

 

4. METODY ZPRACOVÁNÍ DAT 

Hlavní metody pro analýzu a hodnocení rizik patří Check list, Safety audit, What-if Analysis, 

QRA, ETA a další [9]. Také existují specializované metody, například Metodika @RISK [9], 

která využívá k analýze rizik simulační metodu Monte Carlo. 

Metoda kontrolního seznamu (Checklist)  se skládá z řady otázek, na které se odpovídá Ano/Ne 

(popřípadě 1/0, či se odškrtává dané políčko za splněné/nesplněné) [9]. Jedná se o velmi jedno-

duchou metodu pro analýzu a hodnocení rizik, z tohoto důvodu byla tato metoda využita 

v tomto článku pro technický proces anodické oxidace. 

Pro zajištění bezpečného procesu anodické oxidace se používá nástroj plán řízení rizik, který 

specifikuje norma ISA 31 000. Plán řízení rizik se zpracovává ve formě tabulky [9], která  ob-

sahuje 

- příčiny rizika, 

- popis dopadů rizika, 

- četnost výskytu realizace rizika a velikost  dopadů rizika, 
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- opatření na zvládnutí nebo alespoň zmírnění rizika, které jsou jasně stanoveny, a u každého 

z nich je uvedena odpovědnost za jejich provedení. 

Četnost výskytu rizika i velikost dopadů rizika se oceňují stupnicí: velký; střední; a malý [9]. 

Plán řízení rizik zvažuje rizika z několika oblastí (řízení, vnitřní zdroje, personál, vnější zdroje, 

útoky, kybernetické zdroje a války) [9]. 

 

5. VÝSLEDKY VYHODNOCENÍ HODNOCENÍ RIZIK PROCESU ANODICKÉ  

    OXIDACE 

Výsledky vyhodnocení rizik anodické oxidace metodou kontrolního seznamu této metody jsou 

uvedeny pro materiál  7075-T6 a technologii anodické oxidace v kyselině chromové v tabul-

kách 2 a 3. Pokus 1 spočívá ve vyhodnocení rizik procesu anodické oxidace a pokus 2 spočívá 

v korekci a snížení rizik procesu anodické oxidace. 

 

Tabulka 5.  Výsledky pro pokus 1. 

 
OTÁZKA ANO NE 

Byl využit vhodný materiál? *  

Bylo využito vhodného tepelného zpracování? *  

Bylo mezi jednotlivými kroky proveden oplach? *  

Bylo měřeno pH vody v průběhu technologie?  * 

Došlo ke 2° oplachu po dobu 5 min?  * 

Došlo k odmaštění při teplotě 55 °C po dobu 12 min?  * 

Byla změřeno pH lázně? (dodrženo pH 8 až 9)  * 

Docházelo k víření lázně (odmaštění)? *  

Došlo k moření při teplotě 30 °C po dobu 10 min?  * 

Docházelo k víření lázně (moření)? *  

Došlo k AO při teplotě 35 °C po dobu 60 min? *  

Byla změřeno pH lázně? (dodrženo pH 0,3 až 0,6)  * 

Docházelo k víření lázně (AO)? *  

Došlo k utěsnění pomocí vařící demineralizované vody? *  

Došlo ke kontrole vrstvy anodické oxidace?  * 

Došlo k nanesení vhodné nátěrové hmoty? *  

Došlo k vytvrzení nátěrové hmoty po dobu 24 hodin? *  

Došlo ke kontrole nátěrové hmoty?  * 

 

Z tabulky 2 vyplývá že hodnota procentuálního počtu odpovědí ANO je 56 %. Dle hodnocení 

stupnicí FEMA [9] se jedná o střední riziko, stejně tak při využití stupnice ČSN [9]. Při využití 

hodnocení dle stupnic WB a  OECD [9] se jedná o riziko málo pravděpodobné. 

Po bližší inspekci kontrolního seznamu a provozního předpisu [7] bylo zjištěno, že nedocházelo 

ke kontrole pH lázní, povlaku, vrstvy nátěrové hmoty a docházelo ke zkracování doby 

předúprav povrchu (odmaštění, moření, oplach).  

Z důvodu vysokého rizika došlo k úpravě procesu. Technologický postup byl proveden dle pro-

vozního předpisu [7]. Nebylo však v průběhu eloxování měřeno pH jednotlivých lázní (pH lázní 

se měří pouze před prvním eloxováním v daný den).  

Z tabulky 3 vyplývá, že počet odpovědí ANO bylo navýšeno na 83 %. Dle hodnocení podle 

stupnice  FEMA [9] se jedná o malé riziko, stejně tak při využití stupnice ČSN [9]. Při využití 

stupnice hodnocení WB a OECD [9] se jedná o riziko velmi nepravděpodobné. 
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Tabulka 6. Výsledky pro pokus 2. 

 
OTÁZKA ANO NE 

Byl využit vhodný materiál? *  

Bylo využito vhodného tepelného zpracování? *  

Bylo mezi jednotlivými kroky proveden oplach? *  

Bylo měřeno pH vody v průběhu technologie?  * 

Došlo ke 2° oplachu po dobu 5 min? *  

Došlo k odmaštění při teplotě 55 °C po dobu 12 min? *  

Byla změřeno pH lázně? (dodrženo pH 8 až 9)  * 

Docházelo k víření lázně (odmaštění)? *  

Došlo k moření při teplotě 30 °C po dobu 10 min? *  

Docházelo k víření lázně (moření)? *  

Došlo k AO při teplotě 35 °C po dobu 60 min? *  

Byla změřeno pH lázně? (dodrženo pH 0,3 až 0,6)  * 

Docházelo k víření lázně (AO)? *  

Došlo k utěsnění pomocí vařící demineralizované vody? *  

Došlo ke kontrole vrstvy anodické oxidace? *  

Došlo k nanesení vhodné nátěrové hmoty? *  

Došlo k vytvrzení nátěrové hmoty po dobu 24 hodin? *  

Došlo ke kontrole nátěrové hmoty? *  

 

6. PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PROCESU ANODICKÉ OXIDACE 

Pro zajištění bezpečného procesu anodické oxidace, který je zobrazen na obrázku 1, je vytvořen 

plán řízení rizik (tabulka 4).  

 

Tabulka 7. Plán řízení rizik [10]. 

 
Oblast rizika Popis rizika Četnost výskytu   

Velikost dopadů 

Opatření na zmírnění ri-

zika 

Nedostatek 
zdrojů, nekvalitní 

materiál 

 

 

 

 

 

Nedostatek perso-

nálu 

Snížení kvality výrobků, 
ztráty, snížení konkurence-

schopnosti 

 

 

 

 

 

Výrobky nebudou v čas 

hotové nebo se sníženou 

kvalitou (ztráty) 

Četnost výskytu: malá 
Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: malá 

Opatření: 
1. V časné kalkulace (roz-

vaha) 

2. Úspory 

Provede: Nákupčí materiálu 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: 

1. Ohlídat pracovní stav 

2. Udělat v čas nábor nových 

zaměstnanců 

Provede: Vedoucí personál-
ního oddělení 

Odpovídá: Hlavní ekonom 

Kontaminace 

lázní 

 

 

 

 

 

 

Snížení kvality výrobků 

(nebudou splňovat normy), 

vyšší zmetkovitost, nutnost 

opravit lázně (ztráty) 

 

 

 

 

Ekonomické ztráty 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Opatření: Zavedou se 

1. Dvoustupňové oplachy 

2. Častější kontrola lázní 

(pH) 

Provede: Technolog 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: 
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Výpadek elektric-

kého proudu 

 

 

 

Víření lázní 

 

 

 
 

Poškození zahří-

vacích zařízení 

 

 

 

Poškození lázní 

 

 

 

 
 

 

 

 

Požár 

 

 

 

 

 

 
 

Selhání systémů 

(senzory) 

 

 

 

 

 

Špatné rozpoložení složek 

v lázni – snížení kvality 

(zmetkovitost) 

 
 

 

Snížení kvality výrobků 

(nutné pozastavení výroby) 

 

 

 

 

Vytečení lázní (kontami-

nace okolní vody se škodli-

vými látkami), ohrožení 
zdraví personálu 

 

 

 

 

 

Ohrožení zdraví personálu, 

zničení techniky, ztráty, to-

xické 

 

 
 

 

 

Nevhodné nastavení lázní, 

vyšší zmetkovitost (nižší 

kvalita výrobků) 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 
 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: vysoká 
 

 

 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: vysoká 

 

 
 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: malá 

Použije se záložní generátor 

Provede: Údržbář 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: Zavede se 

1. Častější kontrola 

2. Ruční víření lázní 

Provede: Technolog 
Odpovídá: Hlavní techno-

log 

Opatření:  

1. Použijí se náhradní sou-

částky na skladě 

Provede: Údržbář 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: Zavede se 

1. Kontrola lázní 
2. Rychlý způsob (dočasné) 

opravy pro zamezení konta-

minace 

Provede: Údržbář 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: Použijí se 

1. Hasící přístroje 

2. Senzory kouře 

3. Alarm 
Provede: Technolog 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: Zavede se 

1. Více senzorů 

2. Častější údržba, kontrola 

Provede: Technolog 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

Nedostačující 

zkušenost perso-

nálu 
 

 

 

 

 

 

 

Personál nedodr-

žuje provozní 

předpisy 

 
 

 

 

 

 

Snížení kvality výrobků 

(nebudou splňovat normy), 

vyšší zmetkovitost 
 

 

 

 

 

 

 

Snížení kvality výrobků 

(nebudou splňovat normy), 

vyšší zmetkovitost 

 
 

 

 

 

 

Četnost výskytu: střední 

Velikost dopadu: střední 

 
 

 

 

 

 

 

 

Četnost výskytu: střední 

Velikost dopadu: střední 

 

 
 

 

 

 

 

Opatření: Zavede se 

1. Kontrola znalostí při po-

hovoru 
2. Vzdělávání - semináře a 

školení pro personál 

Provede: Personální oddě-

lení 

Odpovídá: Vedoucí perso-

nálního oddělení 

 

Opatření: Zavede se 

1. Častější kontrola výrobků 

2. Častější kontroly perso-

nálu v průběhu pracovní 
doby 

3. Check-list 

Provede: Kontrolor kvality 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 
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Personál nevyu-

žívá ochranné po-

můcky 

 

 

Lidská chyba 

 

Ohrožení zdraví personálu, 

snížení kapacity personálu 

 

 

 

 

Snížení kvality výrobků 

(nebudou splňovat normy), 
vyšší zmetkovitost 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: malá 
 

 

Opatření: Zavede se 

1. Kontrola personálu 

Provede: Hlavní technolog 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

  

Opatření: Zavede se 

1. Check-list pracovního po-
stupu 

2. Přestávky 

Provede: Technolog 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

Povodeň 

 

 

 

 

 

 
 

Zemětřesení 

Kontaminace vody (ekolo-

gická pohroma) 

 

 

 

 

 
 

Zničení techniky, vylití 

lázní (kontaminace odpad-

ních vod) 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 

 

 
 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

Opatření: Zavede se 

1. Vyvýšení lázní 

2. Barikády pro zamezení 

přístupu vody 

Provede: Údržbář 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 
 

Opatření: Zavede se 

1. Tlumení vibrací 

2. Uzavíratelné lázně 

Provede: Údržbář 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

Nová konkurence 

 

 

 

 
 

 

 

 

Uniknutí Know-

How na veřejnost 

 

Snížení konkurenceschop-

nosti zkrachování 

 

 

 
 

 

 

 

Snížení konkurenceschop-

nosti, ztráty 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

 

 
 

 

 

 

 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

Opatření: Zavede se 

1. Hlídání trhu 

2. Pozměnění cenové na-

bídky 

3. Nabídka nových technolo-
gií 

Provede: Hlavní ekonom 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

 

Opatření: Zavede se 

1. Snížení množství lidí, 

které znají konkrétní para-

metry na minimum. 

Provede: Hlavní technolog 

Odpovídá: Ředitel 

Uniknutí Know-

How na veřejnost 

Snížení konkurenceschop-

nosti 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

Opatření: Zavede se 

1. Snížení množství lidí, 
které znají konkrétní para-

metry na minimum. 

Provede: IT specialista 

Odpovídá: Hlavní techno-

log 

Útok na halu Zničení techniky, vylití 

lázní (kontaminace odpad-

ních vod) 

Četnost výskytu: malá 

Velikost dopadu: střední 

 

Opatření: Zavede se 

1. Postavení haly v neválčí-

cích státech. 

Provede: Hlavní technolog 

Odpovídá: Ředitel 
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7. ZÁVĚR 

Výše uvedené výsledku ukázaly zdroje rizik při procesu anodické oxidace, které mohou vést 

k vytvoření nevhodného povlaku anodické oxidace, a tedy ke snížení životnosti součásti. V pří-

padech využití anodické oxidace na malé součásti pro získání dekorativního vzhledu (například 

jojo) se nebude jednat o velkou potíž. Anodická oxidace se však hojně využívá například v le-

teckém průmyslu, kde by snížení životnosti mohlo vést ke ztrátám na životech. Z tohoto důvodu 

je nutné kontrolovat lázně, a i vytvořené povlaky eloxu. 

Druhým zdrojem velkého rizika, a to především pro životní prostředí a obsluhu linky jsou ne-

bezpečné látky, které se při anodické oxidaci používají. V některých případech (kyselina chro-

mová) se jedná i o velmi toxické a karcinogenní látky [5,6]. Je tedy nutné zajistit bezpečné 

prostředí pro obsluhu (odvětrávání, filtraci vzduchu, pracovní oblek, obuv, pracovní pomůcky). 

Pokud je potřeba vyměnit lázně je důležité, aby došlo k neutralizaci látek a aby nedošlo k úniku 

látek do životního prostředí. K neutralizaci je důležité měřit pH (stupeň 0 až 14) pomocí pH-

metru.  

Pro snížení rizika je nutné dodržovat provozní předpisy a normy, které nám udávají technolo-

gický postup procesu a řídit rizika, která normy neupravují. Z ekonomického hlediska je důle-

žité ohlídat rozvahu firmy, aby bylo dostatek financi na provozování. Z tohoto důvodu je nutné 

dělat rozvahy na několik let a zaměřit se i na úspory. Je nutné se zaměřit i na „zanedbatelná“ 

rizika (povodeň, zemětřesení, válka) a znát postupy, jak se v takovém to případě chovat a kdo 

je zodpovědný za dodržení chodu. 

Plán řízení rizik (tabulka 4) ukazuje způsoby zmírnění rizik a také vymezuje osob, které prove-

dou opatření a osob\y, které za opatření odpovídají.  
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Abstrakt: Chlazení tokamaků představuje jednu z klíčových technologií potřebnou pro energe-

tické využití energie jaderné fúze. Vývoj chladicích systémů je závislý na výsledcích projektu 

ITER. Typ chladiva a jeho parametry vybrané v rámci projektu ITER budou dále aplikovány 

na projekt tokamaku DEMO, který má za cíl demonstrovat plně funkční systém odvodu výkonu 

z plazmatu do přenosové soustavy. 

Klíčová slova:  ITER; DEMO; jaderná fúze; chlazení; vysoký tepelný tok; rizika; bezpečnost. 

 

Abstract: Tokamak cooling represents one of the key technology crucial for the development 

of nuclear fusion energetics. The development of cooling systems is dependent on the outcome 

of project ITER. The selected type of coolant and its parameters tested on the ITER tokamak 

will be used in the following project DEMO to fully demonstrate the conversion of power from 

plasma to the grid. 

Key words: ITER; DEMO; nuclear fusion; cooling; high heat flux; risks; safety. 

 

1. ÚVOD 

Energetické využití jaderné fúze klade vysoké nároky na odvádění vysokých tepelných toků 

z první stěny blanketu tokamaku, která je v přímo vystavena plazmatu o teplotách v řádu stovek 

milionů stupňů celsia  [1]. V současné době tokamaky dosahují provozního režimu ve formě 

krátkých pulzů bez možnosti energetického využití výstupního výkonu [2]. Pulzní režim toka-

maků v kombinaci s vysokými tepelnými toky vytváří podmínky diametrálně odlišné od kla-

sických jaderných reaktorů využívajících jaderné štěpení [3]. Pro budoucí tokamaky s energe-

tickým využitím je uvažován režim dlouhých pulzů, během kterých dochází k jaderné fúzi stří-

daných fázemi dwell, ve kterých je výstupní výkon z plazmatu nulový [4].  Vyrovnání těchto 

pulzů a dosažení konstantního výstupního výkonu z fúzní elektrárny je jedním z dalších cílů 

vývoje technologií chlazení tokamaků. 

Předložený článek popisuje dva výzkumné projekty, a to tokamak ITER (International Ther-

monuclear Experimental Reactor) a tokamak DEMO (Demonstration Power Plant). Na projektu 

ITER se vyvíjejí a ověřují technologie potřebné pro spuštění fúzní elektrárny [5]. Cílem pro-

jektu DEMO je vytvořit demonstrační fúzní elektrárnu schopnou dodávat výkon do přenosové 

soustavy  [4]. 

 

2. CHLAZENÍ FÚZNÍCH REAKTORŮ 

Termojaderná fúze je proces, ve kterém dochází ke sloučení atomových jader prvků  za extrém-

ních podmínek (vysoké teplotě a tlaku)  [1]. Během reakce dochází k uvolnění velkého množ-

ství energie  Ve snaze zvládnout jadernou fúzi řízeně a následně ji použít jako zdroj energie 
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byla vyvinuta celá řada postupů a zařízení. Klíčovým problémem je, že pro dosažení fúze je 

třeba ohromné teploty (desítky milionů kelvinů), a není snadné plazma při této teplotě udržet s 

dostatečnou hustotou po dostatečnou dobu. Dalším problémem je i radioaktivita, protože jako 

palivo se používá radioaktivní tritium [1]. V případě použití fúzních reakcí produkujících ne-

utrony se také samotná konstrukce tokamaku také stává radioaktivní, tj. i tento způsob výroby 

energie může produkovat radioaktivní odpad. Tento radioaktivní odpad je však zcela odlišného 

izotopového složení než vyhořelé jaderné palivo ze štěpných reaktorů. Současně lze množství 

i složení fúzního radioaktivního odpadu lze ovlivnit vývojem technologií, což otevírá možnosti 

dalšího zvyšování bezpečnosti fúzní elektrárny [1].   

Termojaderná elektrárna je složité technické dílo, které má vlastní rizika a které je umístěno do 

území, ve kterém jsou další zdroje rizik [6].   Navíc svět se dynamicky vyvíjí, a proto je nutno 

zvažovat změny v čase. S ohledem na zajištění bezpečí a rozvoje lidské společnosti je třeba 

zajistit koexistenci termojaderné elektrárny s územím, do kterého je vložena při její výstavbě, 

po celou dobu provozu i po ukončení provozu, kdy je třeba, aby zabrané území mohlo být pře-

dáno do dalšího civilního využívání. Nejde jen o jadernou bezpečnost, ale o celkovou (inte-

grální) bezpečnost, která je zaměřena na koexistenci  termojaderné elektrárny s okolím po celou 

dobu její existence [7].   To znamená, že zahrnuje i kvalitní opatření a činnosti, jejichž aplikace 

zajistí, že ani při kritických podmínkách termojaderná elektrárna nepoškodí závažně sebe a své 

okolí.  

Proces chlazení je předmětem zkoumání na  zařízeních označovaných jako tokamak, které řeší 

projekty ITER a DEMO.   

 

3. CÍLE PROJEKTŮ 

Tokamak ITER má za cíl nacházet řešení technologií spojených s energetickým provozem to-

kamaku [5]. Jedná se zejména o problematiku řízení plazmatu, odvodu vysokých tepelných 

toků, tepelně odolných materiálů a také způsoby manipulace s ozářenými komponentami. Zá-

roveň je cílem získat dostatečné zkušenosti a technologie potřebné pro realizaci demonstrační 

fúzní elektrárny DEMO [8]. 

Tokamak DEMO je koncipován jako fúzní zařízení, které je energeticky ziskové a je schopné 

dodávat výkon do přenosové soustavy [4]. Cíle projektu DEMO jsou již zaměřené na energe-

tický provoz tokamaku a zaměřují například na dosažení stálého výstupního výkonu zařízení, 

bezpečnost provozu, nebo palivové hospodářství. V současné době existuje několik variant po-

doby elektrárny DEMO. Konkrétní konstrukce bude vybrána a navržena až na základě výsledků 

projektu ITER. 

 

3.1. ITER 

Systém chlazení projektu ITER [5] je navržen na odvádění až 1 100 MW špičkového tepelného 

výkonu nejen ze součástí tokamaku, které jsou v přímém kontaktu s plazmatem, ale i z ostatních 

chlazených systému (např. injektor neutrálních svazků). Okruh chlazení pracuje na několika 

nezávislých smyčkách, kde cirkuluje celkem 25 000 m3 vody. Vzhledem k povaze projektu 

ITER není účelem systému využít tepelného výkonu na výrobu elektrické energie, ale veškerý 

výkon bude odveden do atmosféry. 

3.1.1. Chladící okruhy 

Obrázek 1, zpracovaný dle [5], schematicky zobrazuje systém odvodu tepla tokamaku ITER. 

Fúzní výkon vznikající v plazmatu vytváří na první stěně blanketu vysoké tepelné toky v řádu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tritium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Radioaktivn%C3%AD_odpad
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desítek MW/𝑚2. První stěna je komponentou zatíženou nejvyšším tepelným tokem z celého 

systému odvodu tepla. Výkon je následně několika systémy odváděn do chladicích věží a do 

atmosféry. Ve všech chladicích okruzích odvádějících výkon je jako chladivo použita voda. 

Teplo je odváděno také ze součástí, které nejsou v přímém kontaktu s plazmatem, tyto tvoří 

však minimální podíl odvedeného výkonu [5]. Na obrázku 1 je znázorněno zapojení systémů 

odvodu tepla, které jsou dále detailně popsány v tabulce 1. 

 

Obr. 1. ITER, Systém odvodu tepla.  

Tabulka 1. Systémy odvodu tepla. 

Zkratka Anglický název Popis 

CWS Cooling Water System Definuje celý chladící systém, který se skládá z násle-

dujících okruhů. 

TCWS Tokamak Cooling Water System Okruhy chladící tokamak, obsahují aktivované pro-

dukty koroze a tritium. 

HRS Heat Rejection System Myčka odvádějící teplo chladícími věžemi do atmo-

sféry, jedná se o jediný otevřený okruh v celém sys-

tému. 

CCWS-1 Component Cooling Water System 1 V případě poškození tepelného výměníku brání úniku 

aktivního materiálu do prostředí. 

CCWS-2 Component Cooling Water System 2 Systém vodního chlazení nejaderných součástí. 

CHWS-H1 Chilled Water System H1 Okruh chladící bezpečnostní systémy, potenciálně 

může být radioaktivně kontaminován. Vzduchově chla-

zený, jako jediný není napojen na HRS. 

CHWS-H2 Chilled Water System H2 Systém vodního chlazení nejaderných součástí. 

Na obrázku 2 je schematicky znázorněn hlavní systém odvodu tepla, zpracovaný dle [5]. Skládá 

se z:  

- chladící věže, 

- horké a studené nádrže pro vyrovnávání výkonů, 

- tepelných okruhů (popsané níže), 

- tepelných výměníků mezi jednotlivými okruhy. 

 

Obr.2. Schéma tepelných okruhů vedoucích do chladících věží.  
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Během operace s plazmatem je ze špičkového výkonu 1 100 MW odváděno 960 MW na okruhu 

chlazení tokamaku (TCWS - Tokamak Cooling Water System) a zbývajících 140 MW z chla-

zení podpůrných systémů. Zvoleným chladícím médiem je voda. Voda umožňuje dostatečné 

chlazení tepelných toků v reaktoru, ale v případě jejího úniku mimo chladící okruhy je nutné 

reaktor na delší dobu odstavit a náročným způsobem veškerou vodu odstranit. Možným nebez-

pečím může být také bouřlivá reakce vody s lithiem uvnitř reaktoru. Při maximální zátěži bude 

tok chladící vody v celém systému dosahovat hodnoty 33 m3.s-2, projektovaný průměr potrubí 

je v některých místech až 1,6 m. V tabulce 1 jsou vypsány všechny hlavní systémy odvodu tepla 

ITER a jejich stručný popis. 

 

3.1.2. Chladící okruh HRS (Heat Rejection System) 

Součástí otevřeného okruhu HRS, odvádějícího teplo přes chladící věže do atmosféry, jsou dvě 

nádrže o objemech 10 000 𝑚 3 [5].  Tyto nádrže na studenou a horkou vodu umožňují vyrov-

návat výkonové rozdíly mezi fází burn a dwell pulzního provozu reaktoru. Chladící věže fun-

gují na principu tahu nuceného ventilátory pro dosažení vyšší účinnosti, než u chladících věží 

typu „Iterson“ [5] s přirozeným prouděním vzduchu. Umístění a fungování chladících věží je 

znázorněno na obrázku 3. Odparem a únosem vodních kapek dochází k odvádění vody do at-

mosféry, přes snahu tyto ztráty omezit jim nelze zcela zabránit. V důsledku doplňování odpa-

řené vody by v okruhu docházelo k hromadění látek rozpustných ve vodě (např. vápník, hořčík) 

a zhoršování kvality vody. Z toho důvodu je nutné určitou část vypouštět z okruhu ven a tím 

obměňovat chladící vodu  [5]. Voda je vypouštěna do řeky Durance tekoucí v blízkosti areálu 

ITERu. Vypouštěná voda podléhá kontrolám radiační a chemické bezpečnosti dle nařízení fran-

couzských úřadů. Chladící okruh na maximálním výkonu ztrácí přibližně 165 kg/s vody odpa-

řováním, 15 kg/s únosem a 70 kg/s řízeným vypouštěním [5]. Celková ztráta, kterou je nutné 

doplnit odpovídajícím množstvím napájecí vody, dosahuje 250 kg/s. Zdrojem napájecí vody 

pro ITER je řeka Verdon, součást tzv. Provensálského kanálu. Provensálský kanál je soustava 

vodních děl o délce 270 km sloužící k zavlažování půdy. Obsahuje několik vodních elektráren 

a zásobuje pitnou vodou přibližně 2 mil. Obyvatel Francie. Roční spotřeba vody by se měla 

pohybovat okolo 3 mil. 𝑚3, což odpovídá necelým 0,3 % celkového průtoku Provensálského 

kanálu. Voda v okruhu HRS bude ošetřena ozonem pro zabránění rozšíření mikroorganismů. 

 

Obr. 1. Chladící věže [1]. 
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3.1.3. Chladící okruh TCWS (Tokamak Cooling Water System) 

Okruh TCWS zahrnuje chlazení divertoru, modulů blanketu, cívek, vakuové nádoby, injektoru 

neutrálních svazků a dalších součástí uvnitř vakuové nádoby. Blanket a divertorové terče jsou 

součásti přímo vystavené plazmatu. Jde o oblasti s nejintenzivnějším tepelným tokem. Celkový 

objem vody proudící smyčkami okruhu TCWS je 950 𝑚3 [5]. Tento okruh je srovnatelný s 

funkcí primárního okruhu na štěpných jaderných elektrárnách. Z toho důvodu podléhá kontrole 

francouzského úřadu pro jadernou bezpečnost. Systém TCWS je postupně budován tak, aby 

umožnil plánované dosažení prvního plazmatu ITERu v roce 2025. Kompletní dokončení všech 

jeho součástí je projektováno na rok 2035. 

Okruh TCWS tvoří: 

1. PHTS (Primary Heat Transfer System) – tři nezávislé okruhy s různými parametry: 

- VV-PHTS – chlazení vakuové nádoby, 

- IBED – PHTS – chlazení divertoru, blanketu a cívek, 

- NBI -PHTS – chlazení injektoru neutrálních svazků. 

2. CVCS (Chemical and Volume Control Systems) – systém chemické kontroly a regulace 

tlaku chladicí vody v celém systému TCWS. 

3. DRS (Drainig and Refilling System) – dočasné odvedení vody z okruhu během údržby re-

aktoru. 

4. DYS (Drying System) – systém pro odvádění vody, která z komponent TCWS nemůže 

odtéct gravitačním spádem. 

Systém VV-PHTS pro chlazení vakuové komory dokáže odvádět až 32 MW tepelného výkonu 

pomocí hmotnostního toku chladicí vody 950 kg/s (teplota vody na vstupu 100 °C. Další funkcí 

je schopnost vakuovou komoru naopak zahřívat, a to vodou o teplotě 200 °C. Zahřívání je vy-

užíváno při procesu tzv. vypékání (baking) vakuové komory, kdy dochází k uvolnění molekul 

absorbovaných na vnitřních stěnách komory. Uvolněné molekuly, které by mohly během pro-

vozu zhoršovat čistotu plazmatu, mohou být z komory následně odčerpány. Proces vypékání na 

ITERu bude trvat 100 hodin [5]. Okruh VV-PHTS je složen z pump, tepelných výměníků, kom-

penzátorů objemu pro udržení požadovaného tlaku a elektrických ohříváků pro zahřívání vody 

během procesu vypékání. Do okruhu je také zapojen tepelný výměník a pumpa, určené pro 

chlazení zbytkového tepla vakuové komory. 

Hlavní funkcí okruhu IBED-PHTS je odvádění až 880 MW tepelného výkonu pomocí hmot-

nostního toku chladicí vody 950 kg/s. Vstupující chladicí voda má teplotu 70 °C, během režimu 

vypékání je na teplotě 240 °C. Okruh je složen z 8 pump, 8 tepelných výměníků, kompenzátoru 

objemu a elektrických ohříváků vody. Návrh okruhu prošel během vývoje mnoha změnami, 

zvláště z důvodu bezpečnosti během případné LOCA havárie (LOCA = loss of coolant accident 

= havárie se ztrátou chladiva) [5].   

Proces odstraňování vody z okruhu začíná vypouštěním vody s pomocí gravitačního spádu, 

následně je spuštěn systém DYS (Drying System), který do okruhu přivádí pomocí kompresorů 

dusík. Plyn vytlačí zbývající vodu v okruhu. Následně je dusík zahříván elektroohříváky až na 

teplotu 220 °C. Během tohoto procesu plynového vypékání (gas baking) je z komponent okruhu 

odpařena veškerá zbývající voda. Divertorové terče jsou vypékány při vyšší teplotě dusíku, 

přibližně 380 °C. Z hlediska zatížení konstrukce reaktoru je důležité limitovat teplotní rozdíly 

mezi blízkými součástmi. Z toho důvodu je během procesu plynového vypékání komponent 

uvnitř vakuové nádoby současně vypékána i samotná vakuová nádoba. Vakuová nádoba je vy-

pékána ohřátou vodou již zmíněným systémem VV-PHTS  [5].   
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Systém DRS (Draining and Refilling System) poskytuje potřebnou kapacitu pro ukládání chla-

dicí vody z okruhu TCWS během jeho údržby. Rovněž je DRS bezpečnostní pojistkou pro pří-

pad LOCA havárie uvnitř vakuové nádoby, kdy je schopen dodávat potřebnou chladicí vodu. 

Další funkcí systému je kompenzace objemové roztažnosti chladicí vody během procesu vypé-

kání. Systém DRS je složen z pěti nádrží: 2 nádrže pro okruh VV-PHTS a IBED-PHTS, 1 nádrž 

pro okruh NBI-PHTS a 2 nádrže připravené pro případ LOCA havárie. Na obrázku 4 je znázor-

něno rozmístění nádrží a fotografie z průběhu instalace. Nádrže o objemu 220 𝑚3 vyrobené v 

USA byly na ITERu instalovány v srpnu roku 2018. 

 
Obr. 4. Systém DRS [9].   

3.1.4. Chlazení součástí tokamaku 

Součásti uvnitř reaktoru jsou zatíženy vysokým tepelným tokem, neutronovým tokem a elek-

tromagnetickým polem. Představují celkovou plochu 830 𝑚2 přímo vystavenou plazmatu. Jsou 

rozděleny do dvou celků: blanket a divertor; obrázek 5. Mezi hlavní konstrukční materiály patří 

nerezová austenitická ocel, slitina CuCrZr, beryllium, wolfram a kompozitní materiál uhlík-

uhlíkový laminát (CFC, carbon-fibre-reinforced-carbon). Vnitřní části reaktoru vystavené 

plazmatu jsou chlazeny vodou o tlaku 4 MPa a vstupní teplotě 70 °C [5]. 

 

Obr. 5. Umístění blanketu a divertoru; převzato z  převzato z [11].  
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3.1.4.1. Blanket 

Blanket pokrývá většinu plochy (620 𝑚2) vystavené plazmatu. Je navržen na odvádění až 740 

MW tepelného výkonu chlazením 3140 kg vody za sekundu. Hlavním úkolem blanketu je za-

chycovat fúzní neutrony, právě ty nesou většinu energie uvolněné v plazmatu. Maximální za-

chycení neutronů je důležité také z důvodu biologického stínění a ochrany konstrukce reaktoru 

před neutronovým zářením. Blanket je složen z několika modulů. Strana vystavená plazmatu 

se nazývá první stěna (First Wall). Další funkcí blanketu je stabilizace plazmatu, pomocí něko-

lika vystouplých modulů (limiterů) je definována hranice, za kterou se plazma nemůže rozpínat. 

Limitery zabraňují případnému poškození první stěny, nebo antén ohřevu [5]. 

Blanket ITERu je tvořen celkem 440 moduly, které jsou po obvodu pravidelně rozděleny do 18 

sektorů po 20 úhlových stupních. Každý sektor má přívod i odvod potrubí chladicí vody vyve-

den v horní části tokamaku. Chladivo v potrubí vedoucím k jednotlivým modulům proudí rych-

lostí 4-7 m/s. Moduly blanketu mají rozměry přibližně 1 m x 1,4 m x 0,5 m. Ke stěně vakuové 

komory jsou připevněny pomocí odnímatelných flexibilních podpor, kterými je do modulu ve-

deno chladivo. Na obrázku 6a je znázorněno vertikální rozdělení segmentů blanketu do 3 sku-

pin: vnitřní oblast 1-6 (zeleně), horní oblast 7-10 (modře) a vnější oblast 11-18 (červeně). V 

každé skupině lze moduly dále rozlišit dle tepelného toku, kterému budou vystaveny, na sadu 

běžného tepelného toku (Normal Heat Flux, NHF) do 2 MW/𝑚2 a zvýšeného tepelného toku 

(Enhanced Heat Flux, EHF) až 4,7 MW/𝑚2  [5].  

Jednotlivé moduly jsou složeny z ochranného bloku (Shield Block) a oddělitelného panelu první 

stěny (Obrázek 6b). Předpokládaná životnost panelů první stěny je 15 000 výbojů plazmatu. 

Patří tak mezi součásti, které budou v průběhu provozu ITERu alespoň jednou vyměněny. První 

stěna není vyrobena z jednolitého materiálu, ale je složena z jednotlivých článků (Fingers), 

obrázek 7. Rozdělení do článků zabraňuje nadměrnému přehřívání materiálu vířivými proudy, 

obdobně jako se mu snažíme předcházet u transformátorových jader. Články jsou vyrobeny z 

vysoce tepelně vodivé slitiny CuCrZr s ochrannou vrstvou beryllia. Články jsou vždy chlazeny 

dvěma nad sebou vedenými kanály. V případě modulu vystaveného zvýšenému tepelnému 

toku, nemá kanál chladicí první stěnu kruhový průřez, ale má geometrii hypervapotronu. Chla-

dicími kanály proudí voda rychlostí 2 m/s. Ze všech článků modulu je chladicí voda vedena do 

jednoho vstupu a jednoho výstupu, které jsou napojeny na okruh IBED-PHTS [12].  

   

Obr. 6. Blanket [13].  
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Obr. 7. Článek první stěny [13].  

 

3.1.4.2. Hypervapotron 

Současné štěpné tlakovodní reaktory (JE Temelín, JE Dukovany) jsou založeny na principu 

chlazení jednofázovým prouděním vody v primárním okruhu [3]. Udržováním chladiva na ur-

čitém tlaku záměrně předcházíme varu. Pára pohánějící turbíny je vytvářena až v parogenerá-

torech, do kterých primární okruh teplo odvádí. Při poklesu tlaku, nebo významnému zvýšení 

teploty v tlakovodním reaktoru, dochází k tzv. krizi varu: vrstva vzniklé páry omezuje přestup 

tepla ze zdroje do chladiva, což vede k nárůstu teploty palivových souborů reaktoru. V případě 

štěpných tlakovodních reaktorů může krize způsobit těžkou havárii s tavením paliva.  

Mechanismus hypervapotronu fázové změny naopak využívá v prospěch zvýšení přestupu tepla 

[14]. Voda proudící kanálem hypervapotronu dosahuje varu na žebrech umístěných kolmo ke 

směru proudění. Pára je z prostoru mezi žebry unášena zpět do hlavního proudu chladiva, kde 

opět kondenzuje. Využitím skupenského tepla varu je tak dosaženo většího přenosu tepla, než 

u jednofázového proudění. Tento popsaný jev funguje v mnoha různých geometrických uspo-

řádáních, obrázek 8. Cílem je vytvořit prostor pro var chladicí vody a zároveň zajistit účinné 

strhávání vzniklé páry do hlavního proudu. Hypervapotronem nazýváme zařízení využívající 

žebrování. Konkrétní tvar a rozměry žeber jsou předmětem výzkumu dosažení co nejvhodněj-

ších parametrů. Na obrázku 8(b) je znázorněna geometrie žebrování hypervapotronu zvolená 

pro ITER. Materiálem je zvolena slitina mědi CuCrZr [5]. 

 

Obr. 8. Hypervapotron [4]. 
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3.1.4.3. Divertor 

V oblasti divertoru jsou siločáry magnetického pole reaktoru záměrně odkloněny do divertoro-

vých kazet, kde dochází k přímému kontaktu divertorových terčů s plazmatem. Úkolem diver-

toru je odvádět z reaktoru produkty fúzní reakce (Hélium), a udržovat tak za provozu plazma 

dostatečně čisté. Přítomnost divertoru u experimentálních tokamaků není nutností, ITER má 

jeden divertor umístěný v dolní části. Divertor ITERu je složen z 54 kazet, každá o váze deset 

tun. Hlavními součástmi kazety jsou dva vertikální terče, reflektory a centrální dóm, obrázek 9.  

 

Obr. 9. Divertor  [14]. 

 

Chlazení dómu a reflektorů funguje na principu již popsaného hypervapotronu, na vertikálních 

terčích je však využito geometrie potrubí se šroubovicově vinutým páskem plechu (viz Obrázek 

8(a)-a, Twisted Tape Inside Tube). Samotný divertorový terč je tvořen jednolitým blokem 

wolframu. Běžná uvažovaná provozní zátěž je tepelný tok 10 MW/𝑚2, maximální zátěž během 

provozu až 20 MW/𝑚2. Během provozu ITERu je uvažováno tepelné opotřebení divertoru a 

výměna této součásti. Jako v případě modulů blanketu je i zde veškerá manipulace uvnitř reak-

toru z bezpečnostních důvodů prováděna roboticky. Celkový projektovaný tok chladiva (demi-

neralizovaná voda) divertorem je 1000 kg/𝑠−1. Voda do divertoru vstupuje o teplotě 100 °C a 

4,2 MPa, maximální tlaková ztráta systému by neměla překročit 1,6 MPa. Voda postupně pro-

téká divertorovou kazetou, vnitřními i vnějšími vertikálními terči, centrálním dómem a vystu-

puje o teplotě 153 °C [5]. 

 

3.2. DEMO (Demonstration Power Plant) 

Projekt DEMO je významným krokem od experimentálních fúzních zařízení směrem k plno-

hodnotným fúzním elektrárnám. Cílem projektu DEMO je využít zkušenosti a technologie z 

projektu ITER, a postavit tokamak schopný dodávat elektrickou energii do přenosové soustavy. 

Systém chlazení na tokamaku DEMO bude mít za úkol co nejefektivněji přenášet tepelný výkon 

uvolněný fúzní reakcí (v tomto případě projektované 2 GW) na turbínu s generátory [4].  

Kromě současných technických výzev fúzní energetiky v oblastech tepelně odolných materiálů, 

řízení plazmatu, nebo dostatečného odvodu tepla se u projektu DEMO objevují například kom-

plikace mezi pulzním provozem tokamaku a kontinuálním provozem turbíny. Při úspěšném 

provozu elektrárny DEMO (plánované spuštění v roce 2044), bude posledním krokem projekt 

PROTO, plně funkční prototyp fúzní elektrárny. 

Model chlazení elektrárny DEMO má několik různých variant. Dvě vybrané varianty jsou 

popsány v následujících kapitolách. 
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3.2.1. Produkce tritia 

Přes mnohé podobnosti tokamaku ITER a DEMO jsou mezi těmito zařízeními i významné kon-

cepční odlišnosti [4]. Palivem pro DEMO bude stejně jako v případě ITERu, deuterium a tri-

tium. Deuterium je stabilní izotop nacházející se v přírodě, tritium má poločas rozpadu 12,3 let 

a vzniká například vlivem ionizujícího záření ve vrchních vrstvách atmosféry. Tritium využí-

vané pro fúzní reakci bude v případě ITERu externě dodáváno. Zdrojem budou štěpné reaktory 

CANDU moderované těžkou vodou, ve kterých tritium také vzniká. Tokamak DEMO bude 

využívat vlastní produkce tritia z lithia přímo v blanketu tokamaku dle rovnic níže. Lithium 

bude v blanketu tokamaku přítomné buď ve formě keramických pelet, nebo v roztavené směsi 

lithia a olova (LiPb). Systém extrakce tritia (Tritium Extraction System) bude z blanketu po-

mocí proudu hélia a vodíku získávat čisté tritium, použitelné jako fúzní palivo [4]. Systém chla-

zení blanketu a produkce tritia jsou velmi úzce svázány. V současné době probíhá paralelně 

vývoj různých konceptů blanketu, ze kterých bude na základě výzkumu a dat získaných během 

provozu ITERu vybrána optimální varianta konceptu blanketu. Reakce, které probíhají v blan-

ketu jsou: 

 

𝐿𝑖 + 𝑛 →6 𝐻𝑒 + 𝑇 + 4.8 𝑀𝑒𝑉4  

𝐿𝑖 + 𝑛 →7 𝐻𝑒 + 𝑇 − 2.5 𝑀𝑒𝑉4  

 

Ve vzorcích n označuje neutron a T tritium. Vzhledem k izotopovému složení lithia jsou pro 

reakci s neutronem zmíněné dvě varianty reakce. Tyto reakce se neliší svými produkty, ale 

energetickou bilancí. 

 

3.2.2. Koncepty blanketu 

Úkoly blanketu DEMO jsou: plození tritia, odvádění tepelného výkonu a radiační ochrana va-

kuové nádoby. Tloušťka blanketu je stanovena na přibližně 1 metr. Dva hlavní návrhy chlazení 

blanketu jsou:  

- chlazení héliem s použitím lithiových pelet pro produkci tritia (HCPB, Helium Cooled Peb-

ble Bed), 

-  vodní chlazení s lithiem ve formě roztavené směsi lithium-olovo (WCLL, Water Cooled 

Lithium Lead) [15].  

Uvedené dvě varianty jsou od roku 2017 považovány za ty, z kterých bude vybrána finální 

realizace. Návrhy chladících oběhů se dělí na přímé, kdy je chladící médium vedeno rovnou do 

parogenerátorů, a návrhy nepřímé, s vloženým meziokruhem. Význam meziokruhu (například 

z roztavených solí) spočívá ve vyrovnávání pulzního charakteru tokamaku na stálý tok výkonu 

na turbínu, proto je označován za zásobník energie (ESS, Energy Storage System). Očekávané 

pulzy tokamaku budou probíhat v tomto režimu: ve fázi burn bude po dobu 2 hodin a 20 minut 

k dispozici plný výkon, následně bude 15 minut probíhat fáze dwell, ve které nebude probíhat 

fúzní reakce, ale budou pouze dochlazovány horké součásti blanketu (přibližně 1 % plného 

výkonu). 

 

3.2.3. HCPB (Helium Cooled Pebble Bed) 

Obrázek 10 zobrazuje schéma zapojení systémů odvodu tepla pro variantu HCPB. V porovnání 

s předem zmíněným schématem pro ITER (obrázek 1.) je zde odvod výkonu veden na turbínu 

a do přenosové soustavy. 
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Obr. 2 DEMO, Systém odvodu tepla, varianta HCPB. 

 

Na obrázku 11 je znázorněno schéma okruhu tokamaku chlazeného héliem. Okruh chladící 

blanket tokamaku se nazývá obdobně jako u ITERu PHTS (Primary Heat Transfer Systém), 

odvádí více než 80% uvolněného fúzního výkonu. Z důvodu redukce rozměrů jednotlivých 

komponent a zmírnění následků případné havárie se ztrátou chladiva (LOCA), je znázorněný 

okruh v projektu rozdělený do devíti na sobě nezávislých systémů (obrázek 12). Každý z těchto 

systému odvádí 256,2 MW v případě chlazení vnitřních částí blanketu (IB, Inboard Blanket) 

blíže centrálnímu solenoidu a 304,9 MW z vnějších částí blanketu (OB, Outboard Blanket). 

Blanket je také po obvodu rozdělen do 18 segmentů, vždy po 20 stupních. Hélium je z blanketu 

vedeno do tepelného výměníku, kde předává své teplo roztavené soli [16]. Každý tepelný vý-

měník je na tokamak napojen třemi studenými a třemi horkými větvemi potrubí. S ohledem na 

různé odváděné výkony je navrženy dva typy výměníků s 6779 trubkami a 8427 trubkami, vždy 

o délce přibližně 17 m. Roztavená sůl, která je ohřívána v prostoru mezi trubkami, proudí mezi 

výměníkem a parogenerátorem s teplotními hladinami 268 a 480 °C [17]. 

 

 

Obr. 3. Chladící okruh HCPB [16]. 

 

Obr. 4.  Rozvržení chladících okruhů HCPB [17]. 
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V systému chlazení HCPB proudí hélium pod tlakem 8 MPa s teplotou 300 °C na vstupu a 500 

°C na výstupu z chlazeného blanketu. Pro odvedení projektovaného výkonu 2390 MW z blan-

ketu bude zapotřebí hmotnostní tok hélia 2303 Kg/s. Vzhledem k objemu chladiva a rozsáhlosti 

potrubních systémů je potřebný výkon čerpadel 177 MW významnou složkou vlastní spotřeby 

elektrárny [17]. Nejnovější varianta projektu uvažuje optimalizovat energetickou bilanci 

smyčky zvýšením výstupní teploty hélia na 520 °C. Pracovní oblast hélia mezi teplotami 300 a 

500 °C je relativně úzká. Důvodem je použitá konstrukční ocel EUROFER, ta při teplotách pod 

350 °C ztrácí svou lomovou houževnatost, naopak při teplotách nad 550 °C se projevuje radi-

ační křehnutí. V kovových materiálech dochází vlivem záření k dislokacím a vznikům trhlin, 

současně se v materiálu hromadí a rostou bublinky hélia vzniklého samotným alfa rozpadem 

aktivovaných atomů. Tyto vznikající bublinky hélia jsou významným faktorem poškozování 

konstrukčních kovů ve všech jaderných zařízeních [16]. 

 

3.2.4. Héliem chlazený blanket 

Lithium pro výrobu tritia je ve formě keramických kuliček ze směsi 𝐿𝑖4𝑆𝑂4+ 𝐿𝑖2𝑇𝑖𝑂3 (60 

% 𝐿𝑖6 ) o rozměrech 250 m až 1250 m, uložených společně s kuličkami beryllia uvnitř tělesa 

trysek přivádějících chladivo na první stěnu. Trysky jsou obklopeny bloky ze slitiny beryllia a 

titanu (𝐵𝑒4𝑇𝑖). Beryllium zvyšuje neutronový tok pomocí tzv. spalační reakce a umožňuje tak 

zvýšit produkci tritia na hodnoty palivových požadavků elektrárny. Na obrázku 13 vlevo jsou 

tyto bloky plodící tritium zobrazeny zelenou barvou. Na rozdíl od ITERu využívajícího k od-

vodu tepelného toku efekt hypervapotronu je zde chladivo tryskáno na první stěnu a následně 

odtéká prostorem mezi tryskami [17]. Celým modulem blanketu prochází dva oddělené proudy 

tekutin: již zmíněné helium o tlaku 8 MPa sloužící jako chladivo, a také "proplachovací" plynná 

směs 𝐻𝑒+ 0,1 𝐻2 pod tlakem 0,2 MPa. Celkový tok proplachovací směsi je odhadován na 0,5 

Kg/s, na výstupu z blanketu je očekáváno složení směsi (bez uvažování nosného hélia) 95,8 % 

𝐻, 3,47 %𝐻2𝑂, 0,73 % 𝐻𝑇 a 0,03 % 𝐻𝑇𝑂 . Proplachovací směs hélia a vodíku prochází po-

stupně kolem bloků slitiny 𝐵𝑒4𝑇𝑖 a skrze dutý prostor trysek naplněný kuličkami lithia a beryl-

lia, odkud odnáší uvolněné tritium do systémů mimo tokamak. Tam je tritium dále zpracováno 

s připraveno jako palivo. Závada na zařízení působící promísení a únik tekutin se nazývá vni-

tromodulová LOCA In-Box LOCA), způsobena může být mimo jiné porušením svarů na mo-

dulu. Omezení takových závad lze dosáhnout například snížením počtu svarů na modulu.  

Jedním z úkolů projektu ITER bude testování prototypů modulů blanketu pro DEMO. Cílem 

systému testování modulů (Test Blanket System) není pracovat s moduly identickými projektu 

DEMO, ale ověřit základní charakteristiky HCPB návrhu: 

1. Konstrukční materiály EUROFER97. 

2. Množivý materiál 𝐿𝑖4𝑆𝑂4 s 60% obohacením 𝐿𝑖6 . 

3. Termohydraulické parametry chladiva. 

4. Extrakce Tritia  pomocí proplachovací směsi plynů. 

5. Teplotní zatížení materiálů. 

 

3.2.5. PHTS Primary Heat Transfer System) 

Systém odvodu tepla z tokamaku odvádí teplo nejen z výše popisovaného blanketu, ale jsou 

zde přítomné i dva okruhy chlazení divertoru a jeden okruh odvodu tepla z vakuové komory. 

Zatímco z blanketu je teplo héliem odváděno devíti nezávislými smyčkami do meziokruhu s 

roztavenou solí a dále do parogenerátorů. Zbývající tři komponenty jsou chlazeny vodou [18]. 
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Teplo z vakuové komory a divertorů je využito pro ohřev napájecí vody v rámci tepelného 

oběhu turbíny elektrárny. Konkrétní parametry jednotlivých okruhů systému PHTS jsou uve-

deny v tabulce 2. 

 

 

 

Obr. 5. HCPB Blanket [5]. 
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Tabulka 2. Parametry systému PHTS DEMO. 

 
 Blanket Divertor-Cas Divertor-PFU Vakuová komora 

Chladivo He Voda Voda Voda 

Výkon pulse/dwell 2389.1/21.4 115.2/1.07 136/1.421 86/1 

Hm. tok pulse/dwell 2303.8/41.3 861.1/861.1 3260.6/3260.6 1928.8/1928.9 

Vstup. t. pulse/dwell 500/400 210/195 140/135 200/195 

Výstup. t. pulse/dwell 300/300 180/194.7 130/134.7 190/194.9 

Tlak 8 3.5 5 3.15 

 

3.2.6. ESS (Energy Storage System) 

Pulzní režim tokamaku produkuje energii po dobu 120 minut fáze burn, poté následuje fáze 

dwell odstavení reaktoru. V původních návrzích bylo trvání fáze dwell odhadováno na 30 mi-

nut, nyní se uvažuje optimalizovaná doba 10 minut. Pro plynulý provoz turbíny a dodávku 

energie elektrárnou zastává okruh mezi blanketem a parogenerátorem roli tepelného zásobníku 

(ESS, Energy Storage System) [18]. Ke krátkodobému ukládání energie slouží horká (480 °C) 

a chladná (268 °C) nádrž na roztavenou sůl. Ohřátá sůl pod tlakem 0,1 MPa proudí během fáze 

burn do horké nádrže tokem 7871 kg/s, z horké nádrže do parogenerátorů pak proudí 6207 kg/s. 

soli nezávisle na tom, zda je tokamak ve fázi burn, nebo dwell. Celý systém vyžaduje 11 300 

tun soli a nádrže o objemu 12 000 m3. Sůl použitá v tepelném oběhu je známá jako solar salt, 

její hmotnostní složení je: 60 % NaNO3 a 40 % KNO3. Alternativním materiálem je sůl HITEC 

o hmotnostním složení 40 % NaNO2, 53 % KNO3 a 7 % NaNO3. 

 

3.2.7. PCS (Power Conversion System) 

Systém přeměny tepla na elektrickou energii (PCS, Power Conversion Systém) je založen na  

tradičním Rankin-Clausiově parním oběhu s ohříváky napájecí vody a mezipřihříváním páry. 

Příklad TS diagramu možného Rankin Clausiova oběhu pro variantu HCPB DEMO [23] je na 

obrázku 14.K ohřevu napájecí vody není využíváno odběrové páry z turbíny, ale tepla z chlazení 

divertorů a vakuové komory [18]. Admisní parametry přehřáté páry se pohybují na tlaku 5,8 

MPa a teplotě 445 °C. Alternativním řešením je použití Braytonova oběhu s héliem. Z hlediska 

účinnosti oběhu je také možnost využít superkritický oběh s oxidem uhličitým (𝑺 − 𝑪𝑶𝟐). 

𝑺 − 𝑪𝑶𝟐 oběh je vhodný právě pro případy více než jednoho zdroje tepla na nižších teplotních 

hladinách. Další výhodou jsou například menší rozměry turbíny ve srovnání s parním oběhem.  

 

 

Obr. 6. Příklad TS diagramu možného Rankin Clausiova oběhu pro variantu HCPB DEMO [23]. 
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3.2.8. WCLL (Water Cooled Lithium Lead) 

Na obrázku 15 je znázorněn systém vodního chlazení blanketu. Na rozdíl od varianty HCPB 

zde nepředstavuje oběh roztavené soli jediné spojení mezi blanketem a parogenerátorem, ale 

plní hlavně funkci tepelného zásobníku [18]. Pára je generována ve dvou parogenerátorech. 

Jeden je napájen ohřátou vodou přímo z blanketu a druhý napájí roztavené soli. Voda chladící 

blanket má tlak 15,5 MPa. Pro odvedení potřebného výkonu (2045 MW) je zapotřebí tok 10561 

kg/s. Chladící voda pracuje mezi teplotními hladinami 295 °C a 328 °C. 

 

 

Obr. 7. Chladící okruh koncepce WCLL [18]. 

 

3.2.9. PHTS (Primary Heat Transfer System) 

Systém PHTS-WCLL se skládá ze dvou nezávislých okruhů vodního chlazení první stěny (FW 

PHTS) a množivé zóny (BZ PHTS). Během trvání fáze burn je voda, chladící množivou zónu, 

vedena z tokamaku přímo do parogenerátoru. Voda chladící první stěnu je mezitím vedena do 

tepelných výměníků, kde předává svou energii roztaveným solím. Okruh roztavených solí plní 

jako u předchozí varianty funkci tepelného zásobníku (ESS) [18]. Po skončení fáze burn je 

akumulovaná energie uvolněna pumpováním solí do parogenerátorů s trubkami ve tvaru šrou-

bovic. Oproti předchozímu modelu, kdy vložený okruh vyrovnával výpadky výkonu ve fázi 

dwell, se zde v produkci páry pro turbínu pravidelně střídají dva typy parogenerátorů. Smyčky 

FW PHTS i BZ PHTS jsou každá tvořena dvěma nezávislými okruhy s vlastním cirkulačním 

čerpadlem, kompenzátorem objemu i tepelným výměníkem. Rychlost chladiva v potrubí se po-

hybuje okolo 15 m/s, maximum je limitováno na 20 m/s. Při návrhu chladících okruhů se vyu-

žívá zkušeností z provozů primárních a sekundárních okruhů tlakovodních štěpných reaktorů 

[18]. Napájecí voda přitéká do parogenerátorů při teplotě 238 °C, tlaku 6,41 MPa 430,1 kg/s. 
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Cílem je vytvořit přehřátou páru o teplotě 299 °C. Množivou zónu chladí voda o celkovém 

objemu 303 m3. 

Teplo z první stěny je předáváno oběhem vody o objemu 138 𝑚3 roztaveným solím, které jsou 

ohřívány z teploty 280 °C na 320 °C. Pro uložení dostatečného množství energie během fáze 

burn je nutné zahřívat roztavené soli při toku 6000 kg/s. Během fáze dwell je potřebný tok 

horké soli do parogenerátoru 24 000 kg/s. Při době trvání fáze burn 2 hodiny je tak celková 

potřebná kapacita nádrže roztavených solí 23 500 𝑚3. Tato hodnota ovšem představuje výpočet 

pro původní variantu trvání fáze dwell 30 minut. Z hodnot je patrná snaha fázi dwell maximálně 

zkrátit a zmenšit tak velikost potřebného úložiště solí. Tlakové ztráty okruhů chlazení množivé 

zóny a první stěny jsou 0,88 MPa a 0,84 MPa, celý systém pohání 6 pump o výkonu 15,8 MW. 

Ve srovnání s variantou HCPB, kde potřebný výkon dosahoval 177 MW, je tato hodnota velmi 

příznivá. Teplo z chlazení divertorů a vakuové komory je obdobně jako u varianty HCPB vyu-

žíváno na ohřev napájecí vody v rámci oběhu parní turbíny. Turbína Rankin-Clausiova cyklu 

pracuje díky uspořádání chladících oběhů kontinuálně s admisní párou o teplotě 299 °C a tlaku 

6,4 MPa. 

Požadavky na blanket zůstávají stejné: dostatečná produkce tritia, odvod tepelného výkonu a 

stínění před zářením. Slitina lithia (lithium obohaceno na 90 % 𝐿𝑖6 ) a olova v této variantě 

zastává funkci množivého materiálu, multiplikátoru neutronů a také odvádí získané tritium z 

blanketu do systémů extrakce tritia [18]. Denní produkce tritia by se měla pohybovat okolo 280 

gramů. Slitina LiPb proudí blanketem při stálé teplotě 330 °C relativně malou rychlostí 13 mm/s 

v potrubí mimo tokamak a 0,01 mm/s v množivé zóně blanketu. Konstrukčním materiálem je 

ocel EUROFER, materiál, jehož pracovní teplota by neměla přesahovat 550 °C. Velkým rozdí-

lem oproti HCPB variantě je vlastní konstrukce blanketu. Místo jednotlivých modulů je zde 

blanket rozdělen do 16 toroidálních segmentů vždy po 22,5 °C. Každý segment má dvě části na 

vnější straně a jednu část na vnitřní straně poblíž centrálního solenoidu [19]. 

Na obrázku 16 jsou zřetelné kanálky chlazení první stěny. Průřez kanálku je čtverec o straně 7 

mm vzdálený 6,5 mm od okraje první stěny [19]. Ta je na straně vystavené plazmatu pokryta 

ochrannou vrstvou wolframu o tloušťce 2 mm. Slitina LiPb protéká blanketem a proudí do sys-

tému TER (Tritium Extraction and Removal System), kde je extrahováno tritium a směs PbLi 

je chemicky udržována v požadovaném stavu. Celkem se v okruhu nachází 10000 𝑚3 slitiny 

LiPb rozdělené do šesti smyček. V případě potřeby lze slitinu vypustit do připravených nádrží 

pod tokamakem. Na obrázku 17 jsou vyznačené kanály vedoucí směs LiPb vertikálně blanke-

tem tokamaku [20].  

 

Obr. 8. WCLL Blanket [19]. 
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Obr. 17.  WCLL Blanket [21]. 

 

Na obrázku 18 je znázorněno schéma odvodu fúzního výkonu z plazmatu do přenosové sou-

stavy. Pro vyrovnání výkonových pulzů tokamaku je stálého výstupního výkonu dosaženo za-

pojením tepelného zásobníku ESS (Energy Storage System). Tepelný zásobník může být řešen 

například systémem nádrží s roztavenými solemi, nebo jiným způsobem akumulace tepla.  

 

 

Obr. 9. DEMO, Systém odvodu tepla, varianta WCLL. 

 

4.  SHRNUTÍ PROBLÉMŮ  

Vzhledem k fyzikální povaze reakce je u fúzní elektrárny vyloučen scénář s neřízenou řetězo-

vou štěpnou reakcí [1]. Otázky bezpečnosti se tak nesoustřeďují jen na samotné palivo, ale na 

systémy tokamaku a především na kvalitu řízení [6]. Vzhledem ke zvolenému palivu lze pro-

vozovat fúzní reakci, která produkuje neutrony a aktivuje tak samotnou konstrukci tokamaku, 

nebo reakci bezneutronovou [1]. V případě dosažení bezneutronových fúzních reakcí by mohlo 

dojít k významné redukci poškození materiálů, prevenci neutronové aktivace a s tím spojených 

otázek jaderné a integrální bezpečnosti. Možnost výběru druhu paliva a postupný vývoj pod-

půrných technologií tokamaků umožňuje v budoucím čase významně zvyšovat bezpečnost fúz-

ních elektráren. Dle studie [13] a v doplnění v práci [2]s jsou v současnosti uvažovaná rizika 

fúzních elektráren  spojená s: 

1. Gama radiací.  

2. Únikem tritia. 

3. Uvolněním radioaktivních materiálů z: chladiva; konstrukce tokamaku; korozních pro-

duktů; vzniklého prachu a jemných částic; a uvolnění tritia akumulovaného v systémech 

tokamaku. 

4. Uvolněním toxických kovů (beryllium, vanad, olovo). 

5. Prostředím s velmi silným magnetickým polem (osoby, technická zařízení, senzory. 
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6. S přítomností vakuových systémů. 

7. Kryogenními systémy a jejich kapalinami. 

8. Únikem nedýchatelných plynů (dusík, helium). 

9. Chemickými reakcemi spojenými s reakcemi: tekutých kovů se vzduchem/vodou/betonem; 

vody/vzduchu s velmi horkými plochami; a s uvolněním a následnou explozí vodíku. 

10. Vysokým napětím. 

11. Blízkostí točitých strojů. 

12. Zařízeními pro zdvihání těžkých břemen. 

13. Zařízení pro přepravu těžkých břemen. 

14. Výpadky vnitřních infrastruktur – energie, voda, chladící materiál. 

15. Výpadky vnějších infrastruktur (hlavně energie). 

16. Nedodržování opatření BOZP. 

17.  Špatná organizace práce. 

18. Přetěžování kritické obsluhy. 

19. Nekvalitní řízení procesů.  

20. Nedodržování pracovní kázně. 

21. Útoky hackerů či teroristů. 

 

5. ZÁVĚR 

V článku byly shrnuty kritické aspekty fúzních elektrárna jejich chlazení na příkladech budo-

vaného tokamaku ITER a plánovaného projektu DEMO. Vzhledem k principu fungování ja-

derné fúze nehrozí riziko rozvoje neřízené reakce jako je tomu u jaderného štěpení využívaného 

v současných elektrárnách. Rizika však souvisí s technologiemi a procesy doprovázející sa-

motný provoz tokamaku. V případě využití tritia jako fúzního paliva vznikají rizika spojená s 

jeho manipulací. Při provozu tokamaku s využitím fúzní reakce produkující neutrony vznikají 

rizika spojená s aktivací konstrukčních materiálů a následnou manipulací s nimi. Oba tyto 

aspekty je však možné vyloučit přechodem na reakce bezneutronové a palivo bez obsahu tritia. 

Tokamak ITER je výzkumný projekt bez cíle dodávat do sítě výkon a tokamak DEMO je zatím 

pouze koncepční návrh elektrárny, nelze provádět analýzu rizik založenou na datech získaných 

během provozu fúzní elektrárny. Zhodnocení bezpečnosti tak vychází ze zkušeností z provozu 

výzkumných tokamaků a jiných analýz. 

 

Poděkování: Rád bych touto cestou poděkoval paní doc. RNDr. D. Procházkové, DrSc. za 

provedenou korekturu článku. Konzultace ohledně technologií jaderné fúze a projektů toka-

maků ITER a DEMO poskytl pan Ing. S. Entler, Ph.D. 

 

LITERATURA 

[1]  MCCRACKEN G., STOTT P., M. Fúze - energie vesmíru. ISBN 80-204-1453-3. Praha: Mladá fronta,                                              

Kolumbus, 2006, 344 p. 

[2]   HARMS, A., KINGDON, D. R., SCHOEPF, K. F., MILEY, G. H. Principles of Fusion Energy.  Chicago:  

World Scienfitic, 2000. doi.org /10.1142/4447  



147 

 

[3] DUNLAP, A. R. Energy From Nuclear Fusion. ISBN 978-0-7503-3307-8. Bristol: IOP Publishing Ltd 2021, 

190 p.  

[4] IAEA. European Research Roadmap to the Realisation of Fusion Energy. Vienna: EUROFUSION 2002.  

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ITER-EDA-DS-24.pdf 

[5]   ITER Technical Basis. Vienna: IAEA 2018. https://www.eurousion.org/fileadmin/user_upload/EUROfusion/ 

Documents/2018_ Research_roadmap _long_version_01.pdf 

[6]   PROCHÁZKOVÁ D., PROCHÁZKA J. Model of critical nuclear facility safety management. Journal of  

Multidisciplinary Engineering Science and Technology (JMEST). ISSN 2458-9403.  3 (2016), 12, 2016, pp. 

6120-6126. 

[7]   PROCHÁZKOVÁ, D., PROCHÁZKA, LUKAVSKÝ, J., DOSTÁL, V., PROCHÁZKA, Z., OUHRABKA, 

L. Řízení rizik procesů spojených s provozem technického díla během jeho životnosti. ISBN 978-80-01-06675-

1. Praha: ČVUT 2019, 465 p. doi:10.14311/BK.9788001066751. 

[8]    ENTLER, S. Energetické využití jaderné fúze. Praha: ČVUT 2018. https://dspace.cvut.cz/bitstream /handle 

/10467/78425/F2-D-2018-Entler-Slavomir-Disertacni%20prace.pdf?sequence=-1&isAllowed=y Disertační 

práce.  

[9]   ITER. Letting Off the Heat. https://www.iter.org/newsline/-/2569 

[10] MITTEAU, R., STANGEBY, P., LABIDI, H., BRUNO, R., RAFFRAY, R. The Combined Effects of Mag-

netic Asymmetry, Assembly and Manufacturing Tolerances on the Plasma Heat Load to the ITER First Wall. 

Journal of Nuclear Materials. (2015), 463, pp. 411-414, DOI:/10.1016/j.jnucmat.2014.12.102 

[11] ZHANG Q., SONG, B. ,CAI, B., SUN, Y. Design of Coordination System for Composite Mobile Robot 

Platform Oriented to Nuclear Fusion Vessel.  Journal of Fusion Energy . 40 (2021), 2. DOI: 10.1007/ s10894-

021-00311-7 

[12] MITTEAU, R., STANGEBY, P. LABIDI, H., BRUNO,R. RAFFRAY, R. The Combined Effects Of Magnetic 

Asymmetry, Assembly And Manufacturing Tolerances On The Plasma Heat Load To The ITER First Wall.  

Journal of Nuclear Materials. (2015), 463, pp. 411-414. DOI:/10.1016/j.jnucmat.2014.12.102 

[13] RAFFRAY, A. R., MEROLA, M. Design of the ITER First Wall and Blanket.  ITER Summary SOFT Confe-

rence  Paper. Symposium on Fusion Technology 2011. DOI:10.1109/SOFE.2011.6052197 

[14] MILNES, J., BURNS, A., TRIKAKIS, D. Computational Modelling of the HyperVapotron Cooling Tech-

nique. Fusion Engineering Design. 87 (2012), /9, pp. 1647-1661, DOI:/10.1016/j.fusengdes.2012.06. 014 

[15] CHIOVARO, P., CIATTAGLIA, S., CISMONDI, F., DEL NEVO, A., DI MAIO, P., FEDERICI, G.,  

FRITTITTA, C., MOSCATO, I., SPAGNUOLO, S. A., VALLONE, E. Investigation of the DEMO WCLL 

Breeding Blanket Cooling Water Activation.  2020, DOI: /10.1016/j.fusengdes.2020.111697 

[16] D’AMICO, S., ALESSANDRO DI MAIO, P., ZHOU JIN, X., ALBERTO HERNANDEZ GONZALEZ, H.,  

MOSCATO, I., ZHOU, G. Preliminary Thermal-Hydraulic Analysis of the EU-DEMO Helium-Cooled Peb-

ble Bed Fusion Reactor by Using the RELAP5-3D System Code. Fusion Engineering Design. 162, (2020). 

DOI: /10.1016/j.fusengdes.2020.112111 

[17] HERNÁNDEZ, F. A., PERESLAVTSEV, P., ZHOU, G., KANG, Q., D’AMICO, S., NEUBERGER,H.,  . 

BOCCACCINI, L. V., KISS, B., NÁDASI, G.,MAQUEDA, L., CRISTESCU, I., MOSCATO, I.,  RICA-

PITO, I., CISMOND, F. Consolidated Design of the HCPB Breeding Blanket for the Pre-Conceptual Design 

Phase of the EU DEMO and Harmonization with the ITER HCPB TBM program. DOI: /10.1016/j.fuseng-

des.2020.111614 

[18] BARUCCA, L. Status of EU DEMO Heat Transport and Power Conversion Systems.  Preprint of Paper to be 

submitted for publication in Proceeding of 13th International Symposium on Fusion Nuclear Technology 

(ISFNT) 2018. 

[19] CHIOVARO, P., CIATTAGLIA, S., CISMONDI, F., DEL NEVO, A., DI MAIO, A., FEDERICI, G.,  

FRITTITTA, F., MOSCATO,I., SPAGNUOLO, G. A., VALLONE, E. Investigation of the DEMO WCLL 

Breeding Blanket Cooling Water Activation, 2020, DOI: /10.1016/j.fusengdes.2020.111697 

[20] EDEMETTI, F., MICHELI, P., DEL NEVO, A., CARUSO, G. Optimization of The First Wall Cooling Sys-

tem for the DEMO WCLL Blanket. Fusion Engineering and Design. 161 (2020). DOI: /10.1016/j.fuseng-

des.2020.111903 

[21]MOZZILLO, R., UTILI, M., VENTURINI, A., TINCANI, A., GLISS, C.  Integration of LiPb Loops for 

WCLL BB of European DEMO. Fusion Engineering and Design, 167 (2021). DOI: /10.1016/j.fusengdes 

.2021.112379 

[22] CLEVELAND, J., DOLAN, T., FLAKUS, F. Nuclear Fusion: Targeting Safety and Environmental Goals. 

1995, IAEA Bulletin. 37-4 (1995), pp. 420-422. 

https://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/ITER-EDA-DS-24.pdf
https://www.eurousion.org/fileadmin/user_upload/EUROfusion/%20Documents/2018_%20Research_roadmap%20_long_version_01.pdf
https://www.eurousion.org/fileadmin/user_upload/EUROfusion/%20Documents/2018_%20Research_roadmap%20_long_version_01.pdf
https://dspace.cvut.cz/bitstream
https://www.iter.org/newsline/-/2569
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.12.102
https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2014.12.102


148 

 

[23] DAN-ASHABE B., Design, Simulation and Optimisation Of a Combined Power to Power and Heating 

(CPPH) Cycle. Masters Thesis.  Linkoping: Linkoping University 2012.  DOI: 10.13140/RG.2.2.11973 

.55528 

  



149 

 

 

 

PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PŘI REKONSTRUKCI STANICE METRA  

 

RISK MANAGEMENT PLAN FOR METRO STATION RECONSTRUCTION 

 

Lenka Střelbová1, Dana Procházková2, Petr Šrytr1 

1 ČVUT v Praze, Fakulta stavební,  Thákurova 7, 166 29 Praha 6, lenka.strelbova@fsv.cvut.cz  
2 ČVUT v Praze, Fakulta strojní,  Technická 4, 166 00 Praha 6, danuse.prochazkova@fs.cvut.cz 

 

Abstrakt: Pražské metro je součástí kritické dopravní infrastruktury České republiky. Proto je 

jeho bezpečnosti věnována velká pozornost. Vzhledem ke stárnutí konstrukcí, vybavení, sys-

témů a novým požadavkům na provozuschopnost a bezpečnost je třeba provést rekonstrukci 

jeho částí. V příspěvku se zaměřujeme na bezpečnost procesu rekonstrukce stanice metra. Pře-

dem se připravují protiopatření pro zmírnění očekávaných rizik při rekonstrukci tak, aby nedo-

šlo k jejímu zpoždění. Při rekonstrukci se zohledňují nové legislativní požadavky (např. vložení 

automatizovaných řídících zařízení) a poznatky o provozu stanic metra v posledním období 

(více než čtyřicet let), a to zejména při povodni v roce 2002, kdy byla stanice metra vážně 

poškozena. Článek k tomuto účelu sestavuje plán řízení rizik pro stanici metra.   

Klíčová slova: Kritický prvek dopravní infrastruktury; stanice metra; riziko; bezpečnost; rekon-

strukce založená na riziku; plán řízení rizik. 

 

Abstract: The Praha Metro is part of the critical transport infrastructure of the Czech Republic. 

Therefore, great attention is paid to its safety. Due to the aging of structures, equipment, systems 

and new requirements for uptime and safety, it is necessary to reconstruct its parts. In the paper 

we focus on the safety of the metro station reconstruction process. Countermeasures are pre-

pared in advance to mitigate the expected risks during the reconstruction so as not to delay it. 

The reconstruction considers new legislative requirements (e.g. insertion of automated control 

devices) and knowledge of the operation of metro stations in the last period (more than forty 

years), especially during the flood in 2002, when the metro station was seriously damaged. To 

this aim, the article draws up a risk management plan for the metro station. 

Key words: A critical element of transport infrastructure; metro station; risk; safety; risk-based 

reconstruction; a risk management plan. 

 

1. ÚVOD  

Dopravní infrastruktura je jednou z kritických infrastruktur každého státu [1,2]. Pražské metro 

patří do české kritické dopravní infrastruktury, protože denně přepraví více než milion lidí. 

Proto je věnována velká pozornost zajištění jeho bezpečnosti ve všech fázích životního cyklu. 

Kritickými prvky metra jsou stanice a tunely, a proto pro ně platí zvláštní legislativní poža-

davky. Předložený článek se zabývá rekonstrukcí stanice metra, která leží na křižovatce dvou 

linek metra. V provozu je od roku 1974 [3]. 

Každá stanice metra je otevřeným komplexním systémem typu "systém systémů" a její charak-

ter je socio-kyber-fyzický [4]. Pro zajištění její bezpečnosti je proto třeba brát v úvahu i rizika 

spojená s propojením jednotlivých systémů. Vzhledem ke stárnutí konstrukcí, vybavení, sys-

témů a novým požadavkům na provozuschopnost a bezpečnost, je zapotřebí provést 
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rekonstrukci částí stanic metra. Příspěvek se zabývá riziky spojenými s rekonstrukcí jedné vý-

znamné stanice metra.  

 

2. SHRNUTÍ POZNATKŮ O REKONSTRUKCI 

Rekonstrukce je v architektonickém pojetí je rozsáhlá prototypová obnova poškozených, časem 

opotřebovaných nebo zničených architektonických památek, historických budov nebo jejich 

částí. Rekonstrukce staveb je již po staletí běžnou praxí [5]. V současné době existuje řada 

legislativních dokumentů, které definují "rekonstrukci" jako návrat poškozené budovy do dří-

vějšího stavu zavedením nových materiálů. Úzce souvisí s architektonickými koncepcemi re-

staurování (oprava stávající stavební struktury) a konzervace (prevence dalšího chátrání), při-

čemž nejrozsáhlejší formou rekonstrukce je vytvoření repliky zničené stavby. Existují různé 

přístupy k rekonstrukci, které se liší mírou věrnosti originálu a citlivostí na provedení. Každá 

rekonstrukce musí být prováděna podle pravidel, která jsou v národní legislativě.  

Rekonstrukce jednotlivých entit se musí řídit inženýrskými znalostmi a zkušenostmi, tj. logic-

kým postupem shrnutým v legislativě [6]. Z uvedené knihy vyplývá, že rekonstrukce každého 

objektu musí zohlednit jak požadavky na projektování, tak zkušenosti z minulého provozu. Ně-

kdy je třeba řešit problémy spojené s chybami, které vznikly v původním návrhu. Často je nelze 

odstranit, ale pouze zmírnit. Proto někdy dochází k mnoha obtížím při rozhodování o projektu 

rekonstrukce [7]. 

Každé území má své vlastní zdroje rizik [8-10], a proto je třeba v souvislosti s návrhem rekon-

strukce objektu řešit jak vnější, tak vnitřní zdroje rizik. Z dosavadních poznatků vyplývá, že 

rizika, která nebyla vypořádána, způsobují dříve či později ztráty, škody a újmy, a to jak na 

veřejném majetku, tak i v majetku vlastníka [11]. Složité komplexy, kterými jsou infrastruktury,  

mají podobu objektů nebo sítí a zahrnují fyzické, kybernetické, organizační a sociální systémy, 

tj. jednotlivá zařízení, stroje, komponenty, systémy nebo celé výrobní či servisní jednotky. Po-

znatky a zkušenosti ukazují, že komplexní systémy jsou umístěny v určitém prostředí, které v 

každém případě reaguje na umístěné komplexní systémy. Z bezpečnostních důvodů je třeba 

předmětné reakce předem odhalit a zohlednit při návrhu, aby byla zajištěna bezpečnost lidí.  

Cílem komplexního návrhu rekonstrukce zařízení je vytvořit výrobní proces, který je ziskový, 

ekonomický, bezpečný a neohrožuje veřejná  aktiva, zejména člověka a životní prostředí. Toho 

lze dosáhnout optimalizací ochranných, ekonomických a funkčních kritérií [6].  Projektování 

zahrnuje širokou škálu problémů, například se týká výběru: materiálů; technických zásad; sta-

vebních postupů; rámcových postupů; stanovení kritických stavebních a rámcových procesů; a 

způsobů ochrany v oblastech fyzických, kybernetických atd. Proto vyžaduje zapojení mnoha 

různých oblastí znalostí, tj. účast řady odborníků z různých oborů. 

Při každém komplexním návrhu zařízení je z hlediska bezpečnosti nutné dodržovat požadavky 

na: trvanlivost; ovladatelnost zařízení a procesů; životnost; lidské zdroje; náklady; technické 

služby; ostatní služby; a bezpečnost zaměstnanců, lidí v okolí a prostředí. Zohlednění a řádné 

zajištění předmětných požadavků určuje budoucí náklady na zajištění bezpečnosti a koexis-

tence technického zařízení s okolím. Projektování rekonstrukce komplexního zařízení je velmi 

složitá činnost a v každé zemi je upravena národní legislativou (např. v České republice - zá-

konem č. 183/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb.) a v některých případech i mezinárod-

ními předpisy [12].  

Výsledky výzkumu [11] ukazují, že z hlediska bezpečnosti je hlavním cílem odvrátit nežádoucí 

kombinace incidentů, které mají potenciál způsobit nehody doprovázené velkými škodami. 

K tomu se používají proaktivní ukazatele nebo bezpečnostní funkce, které kontrolují 
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bezpečnost v hraničních podmínkách, čímž se snižuje možnost výskytu i málo pravděpodobné 

závažné nehody.  

Návrh založený na riziku [6] využívá sedm principů odolnosti: zálohování; vložení schopnosti 

elegantní a řízené degradace; vložení schopnosti návratu ze zhoršeného stavu; flexibilitu sys-

tému i organizace; vložení schopnosti řídit mezní podmínky v blízkosti rozhraní výkonu; vlo-

žení optimálních modelů řízení, snížení složitosti a omezení možných nežádoucích vazeb. Do 

návrhu je nutné zahrnout program pro zvýšení bezpečnosti, který zajistí: bezpečnost a funkčnost 

všech vybavení, které odpovídají jejich poslání; identifikaci, vyhodnocení, eliminaci nebo re-

gulaci potenciálních rizik na přijatelné úrovni pro důležitá zařízení, systémy a jejich různé části; 

řízení rizik, které zahrnuje  všechny možné katastrofy se zdroji uvnitř i vně složitých systémů , 

které nelze eliminovat; ochranu personálu, osob v okolí, zařízení a majetku; použití nových 

materiálů nebo výrobků a zkušebních technik pouze způsobem , který je spojen pouze s mini-

málním rizikem; vložení bezpečnostních faktorů, které zajišťují nápravná opatření vedoucí ke 

zlepšení; a zohlednění všech vhodných historických údajů o zajištění bezpečnosti, které byly 

vytvořeny podobnými programy zvyšujícími bezpečnost. 

Z technického hlediska se stanoví podmínky a limity provozu, instalují se bezpečnostní systémy 

(aktivní, pasivní a hybridní) a zajistí se vhodné zálohy; řeší se: jaké bezpečnostní systémy jsou 

vhodné a jaká musí být jejich záloha; kde / na kterých místech fungují bezpečnostní systémy 

nejefektivněji; proč se používat právě tam a ne jinde, v jakých mezích spolehlivě fungují [6,11]. 

Rekonstrukce neboli obnova stanice metra patří mezi projekty se zvláštními potřebami, jelikož 

se značně liší od ostatních typů stavebních projektů. Mezi nejdůležitější potřeby se řadí správné 

zohlednění harmonogramu výstavby a odklonů dopravy, přeložek inženýrských sítí, zajištění 

stavebního povolení a vyjádření od všech dotčených orgánů [13]. 

Níže jsou uvedeny klíčové úvahy, které je potřebné brát v potaz v době plánování rekonstrukce 

ve stanici metra [13,14]. 

V oblasti proveditelnosti a fázování výstavby je třeba: 

1. Přezkoumání proveditelnosti a fázování by mělo zahrnovat celý rozsah obnovy tak, aby byl 

minimalizován počet nutných odklonů dopravy (příležitostí k přerušení provozu metra), ná-

hradní povrchové dopravy a informátorů v přilehlých stanicích a na dotčených zastávkách.  

2. Přezkoumání etapizace pomáhá zúčastněným stranám prozkoumat proveditelnost plánu re-

alizace a zjistit, zda projekt může být dokončen buď za bezpečného a nepřetržitého provozu 

souprav metra nebo během plánovaných výluk. Z toho může v některých případech dojít ke 

změnám projektu, a to tak, aby bylo možné realizovat jednotlivé fáze projektu výstavby.  

3. Výstupem přezkoumání bude seznam omezení, která by měla být během výstavby zohled-

něna. V této návaznosti by měly být určeny činnosti, které nelze provádět v běžných pro-

vozních hodinách (tj. vyžadují odklonění vlakové dopravy), jedná se o činnosti probíhající 

na okraji nástupiště, na kolejích či v jejich blízkém okolí. Dále by se měl stanovit předběžný 

počet a typ požadovaných odklonů – zajištění dostupnosti náhradní povrchové dopravy. 

Jako další nezbytný úkon je navržení konkrétních požadavků na projekt, zajištění alterna-

tivních metod výstavby, správné rozfázování prací výstavby či časově zvládnutelný harmo-

nogram projektu. 

4. V každé takto rekonstruované stanici musí být projektový tým, který určuje oblasti a zaří-

zení, které nelze současně uzavřít nebo vyřadit z provozu tak, aby byl zajištěn nepřetržitý a 

bezpečný provoz stanice a okolních stanic. Jedná se například o vstupní schodiště do vesti-

bulu, schodiště na nástupiště, výtahy, koleje...Pokud se jedná o rekonstrukci dvou a více 

výtahů, tak je zapotřebí, aby modernizace neprobíhala současně. 
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5. Některé starší stanice mohly být vystavěny z nebezpečných materiálů (azbest, rtuť, olovo), 

z tohoto důvodu je nutné, aby před zahájením prací byly provedeny správné asanační práce. 

Proto je zapotřebí přímá a správná komunikace a koordinace mezi objednatelem, zhotovi-

telem a orgány ochrany životního prostředí. Odstraňování takto nebezpečného materiálu 

totiž vyžaduje zvláštní povolení a specializované vybavení firem, které se vyloženě na tuto 

činnost specializují. 

6. Pro dodržení milníků je zapotřebí identifikovat materiály, které mají dlouhý interval dodání 

a položky, které dodává objednatel sám. 

7. Dále je zapotřebí určit činnosti, které mají být prováděny v okolních oblastech, jedná se 

například o přeložky inženýrských sítí nebo provádění prací, které se vyskytují na veřejné 

ulici, tedy spadají pod jiné vlastníky. Tyto činnosti obvykle vyžadují další povolení (např. 

povolení Ministerstva dopravy, Správy železnic..) Tyto činnosti mohou práce na projektu 

značně pozdržet, jelikož má obvykle realizační tým jen malou možnost ovlivnění urychlení 

procesu žádosti o povolení a kontroly. 

V oblasti řízení kontrolního systému projektů jde o jeden z klíčových vstupů. Zajišťuje pře-

zkoumání a revizi priorit projektu, řízení pracovní zátěže a přidělování sdílených zdrojů (např. 

speciálních služeb). Jedná se o integrovaný a celopodnikový kontrolní systém. Centralizovaná 

databáze, která slouží pro ukládání záznamů o projektech nejen, že usnadňuje rozhodování, ale 

také zvyšuje spolehlivost přijatých rozhodnutí. Do této databáze by měly být zavedeny správné 

postupy pro standardizaci vstupních údajů z různých oddělení a pro zajištění pravidelné aktua-

lizace záznamů o projektech.  

Činnosti, jež mají zvláštní předpoklady nebo vyžadují zvláštní ohledy by měly být identifiko-

vány včas, a to v raných fázích plánování projektu. Jedná se například o: 

- odstranění nebezpečného materiálu (rtuť, olovo, azbest), 

- zajištění povolení od dotčených orgánů, 

- povolení vjezdu těžké techniky do určitých oblastí, 

- schválení signalizačního zabezpečovacího zařízení a dopravního značení v okolí stavby,  

- práce v historických oblastech (např. povolení úřadu památkové péče, archeologů...). 

Důležité je i správné rozvržení pracovní doby a čet na realizaci projektu tak, aby  bylo možno  

plnit milníky v harmonogramu, a zároveň byl dodržován noční klid a eliminovány hlučné práce 

ve večerních hodinách. 

Je důležité poznamenat, že vzhledem k povaze některých projektů obnovy metra se mohou 

speciální služby, jako jsou odklony, stát jedním z klíčových faktorů ovlivňujících termín do-

končení projektu. V těchto případech by se měly používat speciální harmonogramy, jako jsou 

výhledové harmonogramy s krátkými časovými úseky, které umožňují plánovat a sledovat 

práce na projektu na úrovni detailů. V opačném případě může nedostupnost zdrojů nebo speci-

álních služeb nepříznivě ovlivnit využití služeb a vést ke značným zpožděním a škodám. 

Správné vedení záznamů je důležité pro současnou analýzu příčin a následků změn a zpoždění 

projektu. Zavedení účinného systému řízení změn pomůže předejít zbytečným a nákladným 

šetřením v případě jakýchkoli sporů. Jakmile je zavedena změna, měl by být prozkoumán její 

dopad na harmonogram projektu a výsledky je třeba řádně a včas sdělit příslušným stranám. 

Všechny předpoklady a podklady pro analýzy dopadů by měly být rovněž řádně zaznamenány.  

 

3. RIZIKA A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Riziko je míra pravděpodobných ztrát a škod na sledovaných aktivech v případě škodlivého 

jevu, který je z hlediska srovnatelnosti normován na jednotku času a jednotku prostoru. 
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Představuje stupeň narušení bezpečnosti sledovaného prvku v případě možného škodlivého 

jevu. Vzhledem k tomu, že výzkum technických zařízení [4,10] ukázal, že k selháním, havá-

riím, ale i poruchám technických zařízení dochází při kombinaci škodlivých jevů zhruba v 80 

%, je nutné sledovat nejen dílčí rizika, ale i integrální rizika. Proto je integrální bezpečnost 

spojena nejen s řízením velkých dílčích rizik, která představují nadprojektové přírodní kata-

strofy, ale především s řízením integrálního rizika, jehož některé části jsou v čase velmi pro-

měnlivé.  

Bezpečnost je chápána jako vlastnost na úrovni systému, která je utvářena opatřeními a činností 

člověka a může být zajištěna pouze kvalitním antropogenním řízením [4].   Integrální bezpeč-

nost respektuje systémové chápání sledovaného prvku a změny v čase a prostoru. Je založena 

na systémovém, proaktivním a strategicky cíleném přístupu. Je chápána jako emergentní vlast-

nost prvku, na kterém závisí existence prvku; tj. je hierarchicky nejvíce určující vlastností 

prvku. Jedná se o soubor opatření a činností, které s ohledem na povahu kritického prvku chá-

paného jako systém systémů a všech možných rizik a hrozeb směřující k zajištění fungování 

prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za žádných okolností neohrozily sebe ani 

své okolí. V našem příspěvku se zaměřujeme na bezpečnost rekonstrukčních procesů.  

Veličiny rizik a bezpečnost nejsou komplementární veličiny, protože bezpečnost každého sub-

jektu může být zvýšena prostřednictvím organizačních opatření, např. zavedením varovných 

systémů a záložních řešení, aniž by se snížila velikost rizika; doplňkovým pojmem bezpečnosti 

je kritičnost [10].  

 

4. DATA 

Podklady pro rekonstrukci stanice metra jsou: údaje o stanici; údaje o minulém provozu; a 

zdroje rizika, které je třeba při rekonstrukci zohlednit [15,16].  

 

4.1. Údaje o stanici metra 

Stanice metra, kterou sledujeme, se začala stavět v roce 1966 [17]. Nachází se v centru hlavního 

města Prahy a leží na křižovatce dvou linek metra. Její schéma je na obrázku 1. Vnější hranicí 

ochranného pásma je svislá plocha vedená ve vzdálenosti 31,5 m od vnějšího obrysu stavební 

konstrukce [15]. Stanice metra včetně ochranného pásma je ohrožena mnoha riziky, jejichž 

zdroje pocházejí z přírodních, technických, organizačních jevů a jevů spojených s lidským fak-

torem [18].  

 

4.2. Zkušenosti z minulého provozu 

Provoz monitorované stanice ukázal, že některé zdroje rizika nebyly při projektování dostatečně 

řešeny - např. protipovodňová opatření; povodeň v roce 2002 způsobila zaplavení stanice a 

způsobila velké materiální škody [19]. Náklady na obnovu přesáhly 7 miliard korun. Zmíněná 

povodeň odhalila nejen nízkou robustnost stavby, ale také chyby způsobené lidským faktorem, 

jako je nedokonalá údržba uzavírání stanic (ocelová vrata oddělující spojovací tunely mezi pře-

stupními stanicemi, mezi eskalátorovými tunely a nástupišti a stanice od tunelů, které nebylo 

možné uzavřít), špatně provedené ucpávky kolem kabelů v místech, kde kabely procházejí tla-

kovou stěnou apod. Voda tehdy vystoupala téměř o dva metry výše, než bylo vypočteno v pro-

jektových plánech a zvažováno v protipovodňových plánech. 
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Obr. 1. Schéma území spojeného s rekonstrukcí: 1- Muzeum hlavního města Prahy; 2 – Sousedící stavba; 3 – 

Kočárovna; 4 - Budova Správy železnic; 5 - Nový autobusový terminál; 6 – Wilsonova ulice; 7 - Křižíkova ulice; 

8 - ulice Ke Štvanici; 9 – Autobusové nádraží; 10 – odbavovací hala; 11 – výstupy z metra; 11a – výstup z pod-

chodu ze stanice metra, ve kterém budou realizovány eskalátory; 12 – oblast výměny stropní konstrukce stanice 

metra. 

 

Při obnově sledované stanice se usiluje o to, aby se voda, pokud by hladina opět stoupla, nedo-

stala do blízkosti stanice a nemohla zde způsobit vztlak podzemní vody. Na základě údajů [19], 

hasiči před 20 lety vyčerpali ze zaplaveného metra dvě a půl miliardy litrů vody. Voda tekla do 

podzemí po dobu dvou dnů, ale ven ji dostávali tři měsíce. Vyšetřování po povodních také 

ukázalo, že za uzavření stanice metra, spuštění ochranného systému a jeho protipovodňové ří-

zení nikdo nezodpovídá. Na základě těchto získaných zkušeností je při rekonstrukci nutné vy-

pořádat se se všemi těmito zdroji rizika, částečně preventivními opatřeními a částečně lokalizací 

technického vybavení, které umožní kvalifikovanou reakci.    

 

4.3. Zvažované zdroje rizik  při rekonstrukci 

S ohledem na All-Hazard-Approach [8,9] jsou zdroje rizik při projektování, výstavbu a uvedení 

do provozu shrnuty v práci [6] a pro provoz v [11]. Tyto zdroje je třeba vzít v úvahu při rekon-

strukci.  Jsou to:  

- stavebně-technologická a projektová rizika spojená především s projektovou dokumentací 

a výstavbou, 

- finanční a technická rizika spojená se: samotnými technickými zařízeními a vybavením;  

kvalitou použitých materiálů; chováním lidí; a údržbou samotné stanice.  
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Při rekonstrukci stanice metra vznikají další zdroje rizik. Kritická analýza dat [16,18] odhalila, 

že se jedná o zdroje rizik během reálných prací: 

1. Demoliční práce (znečištění azbestem, hlukem, prachem, vibracemi; propad stropní desky; 

zasypávání). 

2. Betonářské práce (kvalita materiálu; problém kvality prací v zimě a při vysokých teplotách; 

vibrace atd.). 

3. Práce na ocelových konstrukcí (kvalita materiálu; svařování, manipulace s nadrozměrnými 

konstrukcemi, požár atd.). 

4. Izolační práce (problémy práce s horkými materiály, vystavení chemikáliím, vdechování 

škodlivých látek, oheň, výbuch). 

5. Práce uvnitř stanice metra (přerušení provozu metra, úraz elektrickým proudem – 22 kV, 

zkrat, požár). 

6. Elektroinstalační práce (úraz elektrickým proudem, zkrat, požár, výbuch). 

7. Organizace a legislativa (nedodržování projektové dokumentace rekonstrukce; zpoždění 

prací; nízká kvalita řízení; problémy s dodávkami materiálů; nízká kultura bezpečnosti; 

špatná pracovní morálka atd.). 

 

4.4. Metody použité pro zmírnění rizik 

V článku se soustředíme pouze na bezpečnost procesu rekonstrukce stanice metra.  Proto dále 

uvádíme pouze metody, které jsou s tímto problémem spojeny. Zabýváme se metodami pro 

stanovení: integrálního rizika procesu rekonstrukce a plánem řízení rizik pro proces rekon-

strukce.   

S cílem provést rekonstrukci stanice bezpečně, rychle, s přijatelnými náklady a s přijatelným 

omezením přepravy lidí a škod na životním prostředí musíme řídit oba typy rizik, a to dílčí 

rizika spojená se stavebními pracemi a integrální rizika procesu. Pro rozhodování: o dílčích 

rizicích využíváme limity dané legislativou; a o integrálním riziku používáme systém pro pod-

poru rozhodování [10] s pravidly založenými na principech v [20]; podrobnosti jsou v [18].  

Pro popis hlavních částí procesu rekonstrukce používáme procesní model rekonstrukce, který 

je sestaven podle principů uvedeném v práci [21]. Pro zmírnění očekávaných rizik při rekon-

strukci sestavujeme plán řízení rizik, který vychází z metody řízení TQM [22] a normy ISO 31 

010. Reálný plán řízení rizik sestavujeme jako obdobu plánu, který byl vypracován pro tech-

nická zařízení pro etapu výstavby [6]. 

 

5. OPATŘENÍ PRO ŘEŠENÍ RIZIK  

Procesní model pro rekonstrukci (Obr. 2) byl úspěšně otestován skupinou odborníků složenou 

z manažerů, inženýrů a správců budov [16]. 

 

 

 

Obr. 2. Procesní model rekonstrukce stanice metra. 
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Reálný systém podpory rozhodování (DSS) pro rozhodování o integrálním riziku procesu re-

konstrukce a popis způsobu jeho hodnocení je v pracích [16,18]; příklad DSS je uveden v ta-

bulce 1. 

 

Tabulka 8. Kontrolní seznam pro hodnocení integrálního rizika stanice metra; A - výsledek 

hodnocení; N – poznámka. 

 
Kritérium A N 

 ......   

Míra, v níž zadávací podmínky rekonstrukce stanic metra zohledňují všechna rizika spojená s vel-

kými katastrofami a všechna zranitelná místa na území. 

  

......   

Míra, v jaké je projekt rekonstrukce stanice metra založen na platné legislativě a normách. Zabývá 
se výběrem materiálů, výběrem výpočetních metod, návrhem technických principů a postupů ve 

stavebnictví, konstrukci a montáži, jakož i uvedením do provozu. 

  

.....   

Rychlost, s jakou byla rekonstrukce stanice metra zahájena po dostatečné přípravě – byla k dispo-

zici dokumentace, materiál, technické vybavení, dostatečný kvalitní personál. 

  

Rychlost, ve které je harmonogram rekonstrukce stanice metra kompletní, jasný a dostatečně po-

drobný. 

  

Rychlost stavebních prací při rekonstrukci stanice metra respektuje normy stanovující materiál, 

pracovní postupy, ochranu zaměstnanců a dodavatelů.  

  

........   

Rychlost, s jakou při rekonstrukci pracuje na stanici metra, jsou respektovány bezpečnostní po-

stupy. 

  

Sazba, ve které na stavbě pracuje na stanici metra se používá pouze kvalifikovaný personál.    

Míra, s jakou rekonstrukční dozor zhotovitele a investora provádí pravidelné kontroly materiálu, 

technického návrhu budov, dodržování BOZP. 

  

Míra, s jakou orgány veřejné moci vykonávají pravidelný dohled nad výstavbou budov z hlediska 

BOZP, ochrany životního prostředí a v případě využití veřejných prostředků. 

  

.......   

 

Na základě dosavadních poznatků a získaných zkušeností jsou pro proces rekonstrukce stano-

veny správné principy kultury bezpečnosti [16]. S ohledem na zkušenosti s dosavadním provo-

zem stanice a analýzou nově vytvořených scénářů pro stanovené zdroje dílčích rizik a nepřija-

telné varianty integrálních rizik [18] byly stanoveny možné ztráty a škody na veřejném majetku 

a majetku sledované stanice metra a metra jako celku za běžných, abnormálních a kritických 

podmínek. Na jejich základě byly vytvořeny požadavky na zadávací podmínky dle [6] pro re-

konstrukci stanice metra tak, aby stavební práce měly přijatelné dopady jak na veřejný majetek, 

tak na provozovatele metra [16].  

Na základě posouzení scénářů dopadu rizika jsou do objektu stanice metra zabudovány další 

ochranné bariéry, systémy a technické prvky, které umožňují rychlou a efektivní reakci na kri-

tické situace, a jsou definovány úkoly a jasně vymezeny odpovědnosti z hlediska řízení procesu 

rekonstrukce. Pro oblast s riziky během procesu rekonstrukce jsou přijaty soubory opatření: 

1. S1 pro demoliční práce (hygienická pravidla, instalace protihlukových stěn, pravidelné kro-

pení a odsávání vzduchu, zřízení provizorních stropů nad vestibulem metra, použití vhod-

ných technologických postupů). 

2. S2 pro betonářské práce (práce v temperovaném stanu, použití vhodných přísad pro betonáž 

v zimě, správné ošetření betonu (kropení, zakrytí) a vhodné použití přísad, použití vhodných 

technologických postupů). 
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3. S3 pro práce na ocelových konstrukcích (použití vhodných technologických postupů, ne-

přetěžování jeřábů apod.). 

4. S4 pro izolační práce (používání vhodných ochranných prostředků jako jsou rukavice, 

oděvy, brýle, použití vhodných technologických postupů). 

5. S5 pro práci uvnitř stanice metra (dodržování pracovních pravidel, věnování pozornosti per-

sonálu metra a cestujícím). 

6. S6 pro elektroinstalační práce (použití vhodných technologických postupů, nepoužívat po-

škozená zařízení, používat ochranné prostředky). 

7. S7 pro správné řízení a dodržování právních předpisů (organizační řád obsahuje systém 

řízení bezpečnosti s jasnými povinnostmi, pravidla BOZP a kritickou motivací personálu). 

 

6. PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PRO REKONSTRUKCI 

Pro rekonstrukci byla vybrána firma, která má: organizační strukturu v souladu s ISO 9000 

(ředitel stavební firmy, vedoucí projektu rekonstrukce, vedoucí prací uvedených na obrázku 2 

a personál stavební firmy); postup řízení rizik v souladu s normou ISO 31 010; a jasný systém 

řízení bezpečnosti (SMS) a organizační řád. Podle zákona č. 240/2000 Sb. se v případě vnějších 

událostí, ovlivňujících objekty kritické infrastruktury aktivuje buď plán krizové připravenosti 

[23], nebo krizový plán Prahy [24]. Státní dozor nad rekonstrukcí vykonává Stavební úřad 

Praha podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.  Podle zákona č. 239/2000 Sb. má Dopravní 

podnik hl. m. Prahy [23] provozující metro havarijní plán pro reakci na případy mimořádných 

událostí.  

První verze plánu řízení rizik pro rekonstrukci sledované stanice metra byla otestována odbor-

ným odborný panelem složeným ze stavebních inženýrů a manažerů a odpovědných úředníků 

veřejné správy [18].  Její odborné návrhy a připomínky byly zapracovány do finální verze plánu 

řízení rizik pro proces rekonstrukce sledované stanice metra. Tato verze je uvedena v tabulce 

2. 

 

Tabulka 9. Plán řízení rizik při rekonstrukci stanice metra. 

 
Oblast rizika Popis rizika Výskyt  

pravděpodobnost 

Velikost dopadů 

Opatření ke zmírnění rizik 

Válka Narušení procesu re-

konstrukce 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Krizový plán Prahy 

Realizace: Vedoucí projektu rekon-

strukce 

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy  

Teroristický útok Narušení procesu re-

konstrukce 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Krizový plán Prahy 

Realizace: Vedoucí projektu rekon-

strukce 

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Vnější katastrofa Narušení procesu re-

konstrukce 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Havarijní plán dopravního 

podniku 

Realizace: Vedoucí projektu rekon-

strukce 

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Zasvěcenec (in-

terní pracovník) 

Narušení procesu re-

konstrukce 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Havarijní plán dopravního 

podniku 

Realizace:  Personální manažer stavební 

firmy 
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Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Vnitřní katastrofa 

(požár, výbuch, 

kontaminace) ve 

stanici metra 

Narušení procesu re-

konstrukce 

Pravděpodobnost: 

Středně 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Plán havarijní připravenosti 

dopravního podniku 

Realizace: Vedoucí projektu rekon-

strukce 

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Spolupráce: Dopravní podnik hl. m. 

Prahy 

Nesoulad prací s 

legislativou  

Narušení procesu re-

konstrukce, problémy 
s orgánem zajišťují-

cím státní dozor a 

pravděpodobné pro-

blémy při budoucím 

provozu 

Pravděpodobnost: 

nízká 
Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S7  

Realizace:  Vedoucí projektu rekon-
strukce  

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Nesoulad prací s 

projektovou do-

kumentací 

Narušení procesu re-

konstrukce, problémy 

s orgánem zajišťují-

cím státní dozor a 

pravděpodobné pro-

blémy při budoucím 

provozu 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S7  

Realizace:  Projektový manažer rekon-

strukce  

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Demoliční práce Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 
personál + ekono-

mické ztráty + zpož-

dění při uvádění re-

konstrukce do pro-

vozu + problémy v 

budoucím provozu 

Pravděpodobnost: 

střední 
Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S1 

Realizace:  Vedoucí demoličních prací 
Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 

Betonářské práce Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 

personál + ekono-

mické ztráty + zpož-

dění při uvádění re-

konstrukce do pro-
vozu + problémy v 

budoucím provozu 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S2 

Realizace:  Vedoucí betonářských prací 

Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 

Práce na ocelo-

vých konstrukcích 

Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 

personál + ekono-

mické ztráty + zpož-

dění při uvádění re-

konstrukce do pro-

vozu + problémy v 

budoucím provozu 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S3 

Realizace:  Vedoucí ocelových kon-

strukcí 

Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 

Izolační práce Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 

personál + ekono-

mické ztráty + zpož-
dění při uvádění re-

konstrukce do pro-

vozu + problémy v 

budoucím provozu 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S4 

Provedení:  Vedoucí izolačních prací 

Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 

Práce uvnitř sta-

nice metra 

Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 

personál + ekono-

mické ztráty + zpož-

dění při uvádění re-

konstrukce do 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S5 

Provedení:  Vedoucí prací uvnitř stanice 

metra 

Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 
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provozu + problémy 

v budoucím provozu 

Elektroinstalační 

práce 

Nebezpečí a dopady 

na člověka, pracující 

personál + ekono-

mické ztráty + zpož-

dění při uvádění re-

konstrukce do pro-

vozu + problémy v 

budoucím provozu 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S6 

Provedení:  Vedoucí elektrotechnických 

prací 

Odpovědnost:  Personální manažer sta-

vební firmy 

Přetížení kritic-

kého personálu  

Špatná kvalita prací a 

zpoždění při dodržo-

vání termínů projektu   

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření souboru S7  

Realizace:  Vedoucí projektu rekon-

strukce  

Odpovědnost:  Ředitel stavební firmy 

Státní dozor Špatná kvalita prací, 

zpoždění při uvádění 

do provozu + očeká-

vané problémy v bu-

doucím provozu  

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření zákona č. 183/2006 

Sb.   

Realizace:  Předseda Stavebního úřadu 

Praha  

Odpovědnost:  Ministr pro místní rozvoj 

Finanční krize Velké zpoždění až do 

zastavení rekon-

strukčních prací + 

ekonomické ztráty 

pro rekonstrukční 
firmu + dopady na 

provoz metra, cestu-

jící metra a okolí 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopady: vysoké 

 

Opatření: Opatření zákona č. 240/2000 

Sb.   

Poprava:  Ministr pro místní rozvoj  

Odpovědnost:  Předseda vlády 

 

 

7. ZÁVĚR 

Rekonstrukce stanice metra začala před 10 měsíci. Lze konstatovat, že zavedení systematického 

sledování obou zdrojů rizik, kritických dílčích rizik a integrálních rizik při rekonstrukci, zvýšilo 

bezpečnost procesu rekonstrukce.  Respektování principů strategického řízení jako jsou: syste-

matická pozornost ke zdrojům rizik, která mohou narušit rekonstrukci; řešení problémů při ří-

zení prací; rychlé řešení zpoždění dodávek materiálů; řešení špatné motivace kritických pra-

covníků; zlepšení pracovních podmínek kritických pracovníků; sledování kvality práce a řešení 

problémů; sledování kvality materiálu a řešení problémů atd. trvale zlepšuje úroveň procesu 

rekonstrukce. 

Zavedení plánu řízení rizik také zvyšuje kvalitu rekonstrukce, odstraňuje např. konflikty při 

zajišťování kvality materiálu a dílů [18]. Státní inspekce [25] v prosinci 2021 nezjistila závažné 

nedostatky.  Současná kontrola rekonstrukce [16] ukazuje, že systematické zavádění řízení rizik 

ve prospěch bezpečnosti (zejména plánu řízení rizik) do praxe zvýšilo plynulost prací a dodr-

žování harmonogramu prací. 

 

Poděkování: Článek byl podpořen projektem SGS22/135/OHK1/3T/11 (Identifikace rizik a je-

jich řízení při rekonstrukci prvku kritické infrastruktury). 
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Abstrakt: Příspěvek ukazuje na problematiku neadekvátního stavu procesů řízení stavebnictví 

v ČR a na jeho vliv na management rizik kritické infrastruktury, který vyvolává nebezpečí čas-

tějšího výskytu nebezpečných výpadků technické obsluhy sídel. Nabízeno je celkové zpřehled-

nění problémů včetně dílčích příkladů možností jejich řešení.  

Klíčová slova: Řízení rizik;  řízení kritických situací; technická infrastruktura; ; inženýrské 

sítě; udržitelný stav a rozvoj. 

 

Abstract: The article shows the problematical condition of the Czech building industry man-

agement and its influence on the technical utilities, on the critical infrastructure risk manage-

ment. There is a danger of repeated failures technical services in cities and villages. It is offered 

general view of problems including the particular examples and ways for their solutions.     

Key words: Risk management; critical situations management; technical infrastructure; engi-

neering networks; sustainable state and development.  

 

1. ÚVOD 

Kritická infrastruktura, je ve značné míře představovaná stavbami veřejné infrastruktury, pře-

devším pak subsystémy technické obsluhy sídel, se dostává dnes, za situace dominance rozho-

dovacích nástrojů politických, ekonomických, ekologických a dalších, prosazovaných prostřed-

nictvím fungování neúměrného množství politiků, úředníků, právníků, ekonomů a dalších jejich 

pomocníků včetně masmédií, do krajně nepříznivého stavu. S ohledem na faktický stav veřejné 

infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury sídel v ČR) hrozí častější výskyt disfunkce  

subsystémů ucelené technické obsluhy sídel typu stav nouze, stav ohrožení. 

Aktuálně pak nedokážeme adekvátně reagovat zejména na klíčové problémy a degradační jevy 

vývoje sídel v urbanizovaném území. Příčinou toho je formalizmus a ignorace péče o jejich 

stav a udržitelný rozvoj. To je již dlouhodobě praktikováno též osobami s inženýrskými di-

plomy, kteří se přizpůsobili převládajícím úřednickým trendům rozhodování. To se pak promítá 

do podmínek fungování všech technických oborů, zejména oborů stavebního inženýrství. Je 

tedy nejvyšší čas projevit akutní potřebu tento nedobrý stav začít smysluplně, ve veřejném zá-

jmu, adekvátně napravovat. 

Zatímní převaha zdeformovaných a ve velikém rozsahu vyprodukovaných legislativních, tech-

nických a dalších závazných podkladů, též s mnoha vnitřními rozpory, nepomáhá potřebnému 

fungování stavebnictví, stavebního inženýrství, nepomáhá prosazování inovativních technolo-

gií v praxi. To pak je možné napravit především přesnějším vymezením kompetencí a plné 

mailto:srytr@fsv.cvut.cz
mailto:lenka.strelbova@fsv.cvut.cz
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zodpovědnosti subjektů státní správy na všech úrovních působení zasahujících do úseku veřejné 

infrastruktury, dále tvůrců ÚPP (územně plánovacích podkladů) a ÚPD (územně plánovací do-

kumentace), a subjektů: 

- tvůrců zadání a zpracovatelů konkrétních projektů veřejné infrastruktury, 

- realizujících tyto projekty (stavební firmy, investory), 

- provozovatelů subsystémů ucelené technické obsluhy sídel a případně i dalších subjektů. 

Různorodost podmínek konkrétních obcí a měst včetně různorodosti podmínek dílčích fází 

existence staveb se pak dnes ve značném rozsahu a většinou též zákeřně negativně promítá do 

rozhodovacích procesů ve fázi přípravy staveb (včetně procesů projektování), ve fázi přípravy 

realizace staveb, ve fázi realizace staveb (včetně zpracování dokumentace skutečného prove-

dení staveb) a ve fázi provozu staveb (včetně jejich údržby, obnovy, kompletace a moderni-

zace).     

 

2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU LEGISLATIVY UPRAVUJÍCÍ  

    STAVEBNICTVÍ 

Na základě dlouholetých zkušeností [1-10] analyzuje současnou legislativu z hlediska pokrytí 

problematiky stavebnictví, které z odborného pohledu je uceleným celkem. Autor na základě 

dlouholetých zkušeností ve stavebnictví se zamýšlí nad situací, kterou kodifikuje legislativa. 

Protože stavebnictví vytváří řadu infrastruktur, které jsou základem materiálně-technické zá-

kladny (tj. v novém pojetí kritické infrastruktury) státu, tak sleduje jak legislativa postihuje 

vzájemné vazby a odpovědnosti, které z odborného pohledu existují ve stavebnictví.  

Celé stavebnictví jako resort  je dlouhodobě v ohrožení již tím, že nemá vlastní ministerstvo 

(spadá v našich podmínkách v podstatě  pod  šest ministerstev:  

1. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).  

2. Ministerstvo místního rozvoje (MMR).  

3. Ministerstvo dopravy (MD). 

4. Ministerstvo životního prostředí (MŽP). 

5. Ministerstvo zemědělství (MZ), které řídí procesy v úseku vodního hospodářství. 

6. Ministerstvo obrany (MO). 

To představuje již samo o sobě paradoxní situaci komplikovaných podmínek řízení rozhodova-

cích procesů, komplikovaných podmínek koordinace a součinnosti i komplikovaných podmí-

nek tvorby důsledně systémového a uceleného řešení s garancí udržitelného stavu a rozvoje 

urbanizovaného území a sídel v něm se nacházejících. Struktura MPO a personální obsazení v 

rozhodujících pozicích pak zesiluje diskriminační účinek na resort stavebnictví. Navíc byl a je 

vnášen zmatek do řízení státní správy v resortu stavebnictví tím, že nelogicky vyčleňuje do-

pravní stavby, které jsou problematicky samostatně řízeny Ministerstvem dopravy, když jiným 

dalším druhům staveb je tak přisouzena podřadná pozice. Mezi dopravní stavby pak např. nej-

sou paradoxně řazeny stavby oboru inženýrské sítě (IS).  

Další komplikace je pak dána účelovou tolerancí Ministerstva místního rozvoje (MMR), které 

by mělo plnit funkci důsledného koordinátora, což nikdy nepředvádělo a zatím nepředvádí. To 

se dlouhodobě a též aktuálně projevuje i v případě, kdy je MMR problematicky hlavním nosi-

telem úkolů novelizace či tvorby zákonů a navazujících vyhlášek a dalších podkladů resortu 

stavebnictví. I to představuje reálný logický skok s nepříznivými dopady do stavební praxe a 

fungování sídel.        
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Velký problém tvoří skutečnost, že se již delší dobu nedaří dokončit Nový stavební zákon a 

uvést jej do stavu praktických, smysluplných a racionálních aplikací splňujících podmínky ga-

rance veřejného zájmu i garance udržitelného stavu a rozvoje sídel. Celý tento proces je pak 

málo přehledný i málo srozumitelný včetně jeho málo racionálního členění a užití málo srozu-

mitelné terminologie (např. termínu rekodifikace, právě v případě rekodifikace stavebního zá-

kona; procesy tvorby psaného práva v případě stavebnictví jako technického oboru by neměly 

degradovat technickou problematiku, systémovost rozhodování, potlačovat veřejný zájem atp.  

…). 

Nemalý problém pak představují obtížně kontrolovatelné vazby na řadu souvisejících zákonů, 

vyhlášek, technických norem a dalších podkladů včetně zohlednění jejich faktického stavu s oh-

ledem na aktuální i očekávané (podloženě prognózované) podmínky jejich aplikací. 

Za základní problém lze pak považovat též existenci nemalého počtu nesrovnalostí již přímo 

v zavedené terminologii, v klasifikaci druhů staveb, v tolerování nerovného postavení oborů – 

sektorů stavebnictví atd. 

Přistupují další vážné technické a jiné další problémy navazující na krizové stavy politického 

charakteru (hrozící ekonomické, ekologické, energetické a další krize …). 

Vážné problémy přinesla a přináší též novela zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 

dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací („Li-

niový zákon“) tím, že nelogicky preferuje stavby pozemních a drážních komunikací.   

Nezkoordinovaný stav zákonů a navazujících technických podkladů síťových odvětví (jako dů-

sledek historického vývoje vzájemné nespolupráce oborů – sektorů stavebnictví) představuje 

výraznou hrozbu pro adekvátní fungování sídel z dlouhodobého hlediska. 

Přetrvává problematická přesnost (úplnost a kvalita) technických map (TM) sídel v urbanizo-

vaném území. Kdo a jak to garantuje?  Nikdo se k tomu zatím nehlásí. – Nepřináší to deklaro-

vaný efekt, spíše naopak. 

Problematická je též jednostranná orientace vyhlášky pro posuzování vlivu na životní prostředí 

(EIA), nezohledňující vlivy nedobrého stavu kritické infrastruktury a nedobrého stavu databází  

Facility Management (FM) kritické infrastruktury. Péče o životní prostředí sídel pro lidi, pro 

jejich uživatele je tak na vedlejší koleji. 

Vlastní slabiny subsystémů veřejné infrastruktury (např. přehlížení faktického stavu veřejné 

infrastruktury, konkrétně např. též slabiny v technických a dalších podkladech inženýrských 

sítí, výskyt  vážných prohřešků při aplikacích výkopových i bezvýkopových technologií (BT) 

pro údržbu, obnovu, kompletaci a modernizaci inženýrských sítí  atd.). 

Další problémy jsou v přílohách 1 a 2. 

 

3. PŘÍKLADY NEDOSTATKŮ A JEJICH  MOŽNÝCH DOPADŮ 

Kritickou analýzou autor zjistil, že závažná slabina spočívá již v nedostatečné kvalitě ÚPP a 

ÚPD, což se následně promítá do dalších rozhodovacích procesů v úseku veřejné infrastruktury, 

zejména dopravní infrastruktury a technické infrastruktury (kritické infrastruktury). Častá a 

rovněž závažná slabina je představována podceňováním složitostí a změn ve struktuře dílčích 

povodí mnoha sídel, též ve spojitosti se změnami parametrů morfologie terénu, změnami para-

metrů povrchu terénu, různorodostí hydrogeologických parametrů  včetně neúměrného navý-

šení podílu zpevněných ploch novou zástavbou, novými komunikacemi apod. Lze nabídnout 

konkrétní příklad obce Průhonice na jihovýchodním okraji Prahy [9], obrázky 1 - 3, čelící právě 

kombinaci mnoha nepříznivých vlivů, vlivu narůstajícího zastoupení zpevněných ploch 



164 

 

v obcích nacházejících se nad Průhonicemi, kombinaci vlivů nedůsledného řešení a provozu 

odvodnění Pražského dálničního okruhu, analogicky i dálnice D1 (funguje též i jako jistá hráz 

přirozeného odtoku povrchových vod), nezanedbatelný je též vliv náhlého zlomu sklonu terénu 

pod zámeckým parkem, vliv nedostatečné kapacity koryta potoka Botiče včetně jeho zvlněné 

trasy (zejména meandrovitého úseku před podchodem pod dálnicí D1, kde se nachází též čis-

tírna odpadních vod), vliv nátoku cizích vod odvodňovacím rigolem komunikace ve značném 

sklonu směřujícím z Dobřejovic do Průhonic, vliv živelného fungování systému místních ko-

munikací jako dešťové oddílné kanalizace  atd. Navrhovaná náprava [9] mj. spočívá především  

v adekvátním zvětšení průtočné kapacity koryta Botiče od místa zlomu terénu pod zámeckým 

parkem (po odpovídajícím hydraulickém prověření) až případně do Hostivařské vodní nádrže 

s tím, že se jeví jako optimální řešení použití bypassu v podzemní trase vybudované technologií 

microtunnelling, tedy BT.       

 

Obr. 1. Situace obce Průhonice s vyznačenými kritickými místy a s meandrovitým úsekem Botiče s ohledem na 

vliv povodně v r. 2013; dle [9].                                                        

 

Obr. 2. Kritické místo pod podchodem Botiče za zamostěným úsekem místní komunikace (níže, nedaleko pod 

místem na obr. 3) za povodně v r. 2013.  
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Obr. 3. Místo koryta Botiče a jeho okolí za hranou zlomu terénního sklonu pod zámeckým parkem za povodně v r. 

2013.  

Další vážné problémy v intravilánech menších měst či obcí jsou:  zatrubněné úseky malých 

vodotečí, úseky malých vodotečí s malou průtočnou kapacitou tj. poddimenzovaných (často též 

v nedobrém stavu) a dále též častý výskyt  odvodňovacích rigolů silničních komunikací s náto-

kem do intravilánů sídel. Dlouhodobě podceňovaný je pak vliv otřesů a vibrací způsobených 

dopravou silniční i železniční, zejména pak na místních komunikacích  (spolupůsobí s vlivem 

netěsných vodovodů a kanalizací ve veřejném prostoru sídel), obrázek 4 

 

 

Obr. 4. Důsledek kombinovaného vlivu otřesů a vibrací způsobených zejména dopravou a dále vlivem netěsných 

vodovodů a kanalizací v intravilánech sídel. [11].  

 

 Stejně tak častý výskyt otevřených odvodňovacích rigolů místních komunikací překvapivě ne-

zabezpečených proti pádu v blízkosti se pohybujících osob, obrázek 5 (v případě stavenišť 

máme předpis BOZP; v tomto případě se nabízí jistý impulz k nápravě v podobě doplňku tohoto 
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předpisu BOZP na BOZPJČ – Bezpečnost a ochrana zdraví  při práci a při jiných činnostech) 

a následně též operativní realizace adekvátních opatření. 

   

Obr. 5. Příklad nechráněného odvodňovacího rigolu proti pádu v blízkosti prostoru běžně se pohybujících osob.  

 

Z pohledu veřejného zájmu a CzSTT (odborného garanta aplikací BT) je nežádoucí častější 

výskyt případů vážných problémů i v případě konkrétních investičních akcí. Alespoň dva pří-

klady:   

1. Např. možné problémy  při posuzování výsledků realizace společné splaškové oddílné ka-

nalizace několika obcí včetně ČOV  Košťálov, kde již začátek investiční akce byl pozna-

menán tlakem času včetně slabin projektové dokumentace (jeden podstatný úsek byl pozna-

menán nepřesnostmi v údajích o poloze stávajících vedení; na opakující se kolize bylo pak 

reagováno úpravami trasy po opakovaném provádění kopaných  sond namísto použití dnes 

dostupné techniky s uplatněním moderních technologií) [11]. Následně pak byla identifiko-

vána netěsnost několika úseků způsobená netěsnostmi ve spojích při uplatnění technologie 

microtunelling, jakkoliv byl použit materiál s certifikátem dle ČSN EN ISO 9001 Systémy 

managementu jakosti/QM (závazná certifikace výrobků a zařízení vstupujících na trh často 

nefunguje …).  

2. Další příklad se týká akce obnovy vodovodního řadu včetně přípojek v ul. Na pískách 

v Praze 6.  Vlastní uliční řad zde byl obnovován výkopově a přípojky pak technologií mo-

ling (neřízeného protlaku). Došlo přitom k opakovanému výskytu výškové nepřesnosti 

v koncovém napojení vodovodních přípojek u objektů nemovitostí se vznikem neodvzduš-

něného vrcholu vodovodního potrubí [11,12],  obrázek 6. 
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Obr. 6. Příklad opakovaného výskytu výškové nepřesnosti v koncovém napojení vodovodních přípojek u objektů 

nemovitostí se vznikem neodvzdušněného vrcholu potrubí.  

 

4. ZÁVĚR 

Na základě výše uvedených skutečností a údajů v [13],  lze konstatovat, že zmatečné rozhodo-

vání má i větší rozměry. Např. aktuální situace v Evropě nabízí též absurdní příklad: příklad 

vzorově  BT-realizovaného plynovodu Nord Stream 1, který bude vyřazen z provozu, na jak 

dlouho či vůbec [13]? Analogicky, jaký osud čeká plynovod Nord Stream 2 [13]?   
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PŘÍLOHA 1.  Rekapitulace základních poznatků k identifikovaným problémům 

MMR vneslo a udržuje jistý zmatek v úseku tvorby ÚPP a ÚPD (Územně plánovacích podkladů a dokumentace). 

Metodika tvorby ÚPP a ÚPD negarantuje vznik ucelených, systémových řešení s garancí udržitelnosti sídel, když 

nejcitlivěji to postihuje úsek technické obsluhy sídel prostřednictvím dopravní a technické infrastruktury (přede-

vším je zanedbáván úsek IS a smysluplné uplatňování BT). Lze se tedy dále alespoň odvolat na příspěvky z minu-

lých NO-DIG CzSTT konferencí, především [1,2].    

V rámci rekodifikace veřejného stavebního práva musí být vyřešena i léta přetrvávající nevyhovující organizace 

veřejné správy spočívající ve velké roztříštěnosti výkonu státní správy jednak mezi obecnými, speciálními a jinými 

stavebními úřady, ale také na úrovni obcí, krajů a rezortů. Složitá struktura stavebních úřadů se stanovením věcné 
a místní příslušnosti je zakotvena nejen ve stavebním zákoně, ale i v řadě dalších zákonů. Pozitivní změny nelze 

dosáhnout, aniž by se změnila organizace výkonu státní správy na úsecích umisťování a povolování realizace 

staveb, což vyvolá nejen zcela novou úpravu ve stavebním zákoně, ale i zásadní úpravy v mnoha souvisejících 

zákonech, což v důsledku bude znamenat i zcela zásadní a podstatnou reformu veřejné správy. Změna celého 

systému by měla přispět kromě jiného také ke zvýšení odborné úrovně, profesionality a nestrannosti rozhodování. 

Po sjednocení struktury stavebních úřadů bude třeba v co možná nejvyšší míře sjednotit též povolovací řízení. 

Níže uváděné zpřehlednění nepřímo přináší ilustrativní pohled o rozsahu a roztříštěnosti právní úpravy týkající se 

oblasti veřejného stavebního práva včetně zohlednění příslušnosti rezortů k těmto zákonům. Právní okolí ke sta-

vebnímu zákonu tvoří cca 80 zákonů, což svědčí o zcela zásadní roztříštěnosti a v důsledku i nepřehlednosti a 

komplikovanosti právní úpravy. Aby došlo ke skutečné nápravě v oblasti veřejného stavebního práva, je nezbytné 

změnit nejenom stavební zákon, ale též další zákony, a je bezpodmínečně nutné, aby se na úpravách aktivně podí-

lely ty rezorty, v jejichž kompetenci zákony tvořící „právní okolí“ ke stavebnímu zákonu jsou. Jednoznačnost 
vymezení veřejných zájmů, které mají dotčené orgány hájit svými stanovisky uplatňovanými do procesů pořizo-

vání jednotlivých nástrojů územního plánování (bez územního rozhodování), musí opět být v kompetenci jednot-

livých ústředních orgánů.  

Příklady zmatků: 

1. Nekoncepční změny v rekodifikaci jsou začátkem konce skutečné změny stavebního práva v ČR, varuje Hos-

podářská Komora  (HK) dne  7.2. 2020. MMR a HK ČR se v r.2018  shodly, že stavební právo po letech 

dospělo do stavu, ve kterém už nestačí pouhá další novelizace. Společně připraví nový stavební zákon, který 

by mohl být schválen již za tři roky  [3]. 

2.  HK ČR v r.2020 varuje:  Nekoncepční změny v rekodifikaci jsou začátkem konce skutečné změny stavebního 

práva v ČR, varuje Hospodářská komora  [4].   

3. Současně  Hospodářská komora a další podnikatelské svazy vznáší řadu zásadních připomínek ke stávající 

podobě rekodifikace stavebního práva v ČR i k postupu řízení těchto procesů [5].  

4. Veřejný ochránce práv (ombudsman) v r.2020  vyzval premiéra k postupu proti neprofesionalitě MMR [6].  

Důležité se v dané situaci jeví aktuální stanovisko ČKAIT  [7]. Ing. R. Špalek, předseda ČKAIT, se v kontextu 

výhledu celého resortu stavebnictví, které dle zveřejněného průzkumu CEEC Research čeká do roku 2023 mírný 

pokles, upozorňuje na nezbytnost usilovat o důslednou novelu nového stavebního zákona. Zdůrazňuje nutnost 

jednotných stavebně-technických předpisů a garanci zrychlení povolovacího procesu. Značný význam má dle jeho 
názoru zabezpečení nezbytné podpory technického vzdělání, o jehož realizaci se bude ČKAIT sama zasazovat. 

ČKAIT se ztotožňuje s postojem MMR i současné vládní koalice, že je nezbytné odložit účinnost podstatné části 

této klíčové normy o rok, tedy k 1. 7. 2024. Podle ČKAIT se tím získá čas pro vyřešení sporných nebo kontrapro-

duktivních úprav a dopadů, též do dalších zákonů. Komora dlouhodobě upozorňuje na fakt, že vloni schválený 

nový stavební zákon bez úprav nepovede ke zjednodušení a zrychlení povolovacího řízení ani ke snížení cen sta-

veb.   

Právní okolí ke stavebnímu zákonu tvoří téměř 80 zákonů. Většina z nás v praxi zažila, kolik stanovisek, vyjádření 

a druhů dokumentace musela předložit, aby se po letech úsilí mohlo začít stavět. Stavební zákon prošel několika 

zásadními změnami koncepce, a ta poslední pak každý rok větší či menší novelou. K zásadním změnám a zlepšení 

ani po 13-ti letech nedošlo a ani dojít nemohlo. Obrovské množství předpisů zasahuje do mnoha oblastí a minis-

terstev, tyto předpisy jsou složité, často nejednoznačné a vzájemně si odporující. Odborná i zainteresovaná veřej-
nost protestuje a tak všechny politické strany mají ve svých programových prohlášeních prosazení zjednodušení 

předpisů a podstatné zkrácení doby přípravy staveb, které by bylo nejen ve prospěch stavebníka, ale vedlo by i ke 

http://www.czstt.cz/
http://www.istt.com/
http://www.profesis.cz/
https://www.komora.cz/news/hospodarska-komora-nekoncepcni-zmeny-jsou-zacatkem-konce-skutecne-zmeny-stavebniho-prava/
https://www.komora.cz/news/hospodarska-komora-nekoncepcni-zmeny-jsou-zacatkem-konce-skutecne-zmeny-stavebniho-prava/
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zvýšení efektivity a  konkurenceschopnosti stavebnictví. Zatímní zavedený scénář je při projednávání praktikován 

u všech nových předpisů, a většinou má za následek, že jsou ještě složitější, nepřehlednější a s mnoha vnitřními 

rozpory.  V ČR máme jeden z nejpomalejších procesů povolování staveb na světě. Jsme na 156. místě ze 190 

posuzovaných civilizovaných zemí. Bude potřebná odvaha dotknout se základů stávajícího práva a jeho hlubší 

systémové koncepce.  
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Příloha 2.  „Je příliš mnoho odpovědných, ale jen velmi málo opravdu zodpovědných….“(počet těch nezodpo-

vědných pak s pokračující urbanizací sídel narůstá ….) 

Je do jisté míry krajně nebezpečné, že dochází ke všeobecnému podcenění významu technické obsluhy sídel podle 

hesla „to přece musí fungovat samo od sebe …“. Tam lze především zařadit  zabezpečení kvalitní dopravní obsluhy 
sídel, zabezpečení kvalitního zásobování sídel vodou, zabezpečení neškodného převedení povrchových  vod přes 

sídla a likvidaci odpadních vod ze sídel, zásobování sídel energiemi, telekomunikační obsluhu sídel atp. - Lze to 

snad vnímat jen jako důsledek nedokonalého vzdělávacího systému či jde i jakousi deformaci moderní, příliš vy-

spělé společnosti jakoby samozřejmě využívající moderních technologií, která však ztratila schopnost chránit své 

civilizační hodnoty, na kterých je existenčně přímo závislá? Jsme překvapivě opakovaně zaskočeni, až když nám 

teče do bot, zejména v případech, kdy se objeví neobvyklá extrémní situace s následkem lidských i nemalých 

hmotných ztrát a škod. Vznášíme pak se zpožděním dotaz na příčiny jejich vzniku v konkrétním místě výskytu. 

Není pak snadné na takové dotazy v dnešních,  celkově složitějších, nepřehledných a konfliktních podmínkách a 

poměrech v urbanizovaném území rychle a bez dostatečného rozboru odpovídat.  

Principiálně i pracovně pak je zřejmě korektní (chceme znát příčiny a případně i míru zavinění, zodpovědnosti) a 

možné vycházet z hypotézy, že v pozadí těchto problémů v urbanizovaném území  jsou:   
1. Větší či menší diskontinuita, disproporce, nekoordinovanost, neadekvátnost (DDNN) včetně chyb a omylů 

(CH+O) realizovaných rozhodovacích procesů (RRP, vlastně nekvalita metodiky těchto RRP) SUBJEKTŮ 

působících v urbanizovaném území a vyvolávajících jistý soubor jevů, procesů a činností, ovlivněných právě 

DDNN i CH+O a nekvalitou RRP. 

2. DDNN i CH+O včetně nekvality RRP a činnosti SUBJEKTŮ, působících v konkrétním urbanizovaném 

území, potenciálně ovlivňují kvalitu i následnou produkci těchto SUBJEKTŮ, užívajících stejných rozhodo-

vacích mechanizmů v konkrétních podmínkách s konkrétními důsledky (některé podmínky jsou situační, tj. 

proměnné v čase i prostoru, což způsobuje jejich menší čitelnost i přehlednost). 

3. Je obvykle možné identifikovat a tedy i nabídnout konkrétní příklady DDNN i CH+O, nekvality RRP a čin-

ností SUBJEKTŮ, působících v konkrétním urbanizovaném území a to, ve vazbě na konkrétní územní pod-

mínky včetně jejich předvídatelného vývoje  a následně též i v obecné rovině. 

4. Rozsah a kvalita kontrolních mechanizmů SUBJEKTŮ působících v konkrétním urbanizovaném území a je-
jich účinnost ve vazbě na veřejný zájem (autokontrola↔složité kontrolní systémy), bohužel, neodpovídá ak-

tuálním podmínkám i  aktuálním potřebám a požadavkům. 

5. Další příčiny, i velmi specifické (včetně odvolání se na vyšší moc …), bývají rovněž ve hře. 

Pozn.: Například v případě vodohospodářských poměrů a podmínek je situace jejich zkoumání ve vazbě na výše 

uváděnou hypotézu komplikována mj. i tím, že je často a právě až příliš snadné zavinění ztrát a škod přisoudit 

téměř výhradně působení přírodních živlů. 

http://www.czstt.cz/
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-a-hk-cr-se-shodly,-ze-stavebnipravo-po-letech?%20feed=Novinky
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-a-hk-cr-se-shodly,-ze-stavebnipravo-po-letech?%20feed=Novinky
https://www.komora.cz/press_release/nekoncepcni-zmenyv-rekodifikaci-jsou-zacatkem-konce-skutec%20nezmeny-stavebniho-prava-v-cr-varuje-hospodarska-komora/
https://www.komora.cz/press_release/nekoncepcni-zmenyv-rekodifikaci-jsou-zacatkem-konce-skutec%20nezmeny-stavebniho-prava-v-cr-varuje-hospodarska-komora/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-a-dalsi-podnikatelske-svazy-vznasi-radu-zasadnich-pripominek-ke-stavajici-podobe-rekodifikace-stavebnihoprava-v-cr/
https://www.komora.cz/press_release/hospodarska-komora-a-dalsi-podnikatelske-svazy-vznasi-radu-zasadnich-pripominek-ke-stavajici-podobe-rekodifikace-stavebnihoprava-v-cr/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/ombudsman-vyzval-premierak-postupu-proti-neprofesionalite-ministerstvapro-mistni-rozvoj/
https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/ombudsman-vyzval-premierak-postupu-proti-neprofesionalite-ministerstvapro-mistni-rozvoj/
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Je též důležité základním způsobem zpřehlednit SUBJEKTY obvykle působící v konkrétním urbanizovaném 

území (jejich neúměrný počet a pozice, i ve vztahu k řešené problematice, je dána legislativními a dalšími pod-

klady): Stát jako takový, zastupovaný MŽP, MZe, MMR, MPO, MZ …, MV, MO, MD, MF, …; KÚ, Magistrát 

hl. m. Prahy, …; Managementy měst a obcí; magistráty, MěÚ, OÚ ORP, …, ZMS, Vodohospodářské orgány, SVI, 

IŽP, …; ČHMÚ, ÚÚR, KHES, SZÚ, SFŽP, Svaz měst a obcí, …; Provozovatelské společnosti – Správci vodních 

toků, správci rybníků a malých vodních nádrží, …; Branné či záchranné složky státu: Policie ČR, HZS, ZS, Měst-

ská či Obecní policie, armáda ČR, SDH …; Provozovatelské společnosti systémů technické obsluhy urbanizova-

ného území  (provozovatelé DI, např. Ředitelství silnic a dálnic/ŘSD, České dráhy/ČD, Technická správa komu-
nikací/TSK, …, provozovatelé TI, např. provozovatelé veřejných vodovodů a kanalizací, provozovatelé systémů 

zásobování energiemi, provozovatelé systémů telekomunikační obsluhy/telekomunikační operátoři, TS, …; Od-

borné společnosti, které mají ve svém programu péči o ucelené kvalitní fungování sídel a jejich udržitelný rozvoj 

včetně např. ČKA, ČKAIT, ČSSI, ….; Majitelé a provozovatelé velkých a větších výrobních a servisních areálů, 

…; Malé, větší a velké subjekty – nositelé aktivit zemědělské výroby, …; Malé, větší a velké subjekty – nositelé 

aktivit lesního hospodářství, …; Občany – uživatelé daného urbanizovaného území včetně turistů, i cizinců, …; 

Pojišťovny, …, masmédia, …., příliš mnoho odpovědných, ale jen velmi málo jich je opravdu zodpovědných ….. 

Není vůbec jednoduché se dokázat orientovat v  tom, kdo za co zodpovídá, kdo, jak, kdy a co všechno rozhoduje 

či rozhodl a ovlivnil či způsobil/ovlivňuje či způsobuje (i ve vztahu k řešené problematice, technické obsluhy sídel 

především), jaké jsou jeho možnosti a kompetence, jak je tato činnost koordinována a adekvátně též kontrolována?   

Managementy sídel, zejména menších měst a obcí, bývají prakticky vždy v našich podmínkách v obtížné situaci, 
mají-li rozhodovat o rozsáhlých investičních záměrech (o jejich přípravě, realizaci a provozu hotových děl nikoliv 

jednoduchých). Je to především dáno faktickým stavem veřejné infrastruktury/VI a současně též stavem databází 

VI, které jsou v tomto případě zcela nezbytné, ale málokdy v dostatečném rozsahu a kvalitě disponibilní a prů-

běžně dostatečně aktualizovány, dále pak i stavem databází vymezujících výhledové řešení v rámci územních 

plánů obcí/ÚPO, programů rozvoje vodovodů a kanalizací území krajů/PRVK ÚK, státní energetické kon-

cepce/SEK, zásad územního rozvoje/ZÚR, územně analytických podkladů/ÚAP,  apod., tj. souborech informací 

závislých též na problematických databázích majitelů a provozovatelů VI (dopravní infrastruktury/DI a technické 

infrastruktury/TI). Jinými slovy řečeno, úsek VI sídel nemáme zatím dostatečně pod kontrolou a neukazuje se ani 

možnost rychlé změny k lepšímu a tím i adekvátní možnost rozhodovat přesněji a plně zodpovědně. Tato okolnost 

pak vyvolává nezbytnost větší či menší, horší či lepší improvizace, jakkoliv je obecně improvizace nežádoucí, 

riziková. Navíc se jedná v případě VI (DI i TI) o úsek silně podceňovaný, projevující se dále prakticky jako jistý 
záludný nástroj, který umožňuje mít uživatele služeb VI (DI i TI) jako bezmocné rukojmí. Nicméně je nereálné ze 

dne na den docílit ideálního stavu a nezbývá nám, než v maximálně redukovaném rozsahu improvizovat (alespoň 

však dobře a tak, že nedojde k nevratným poškozením a škodám; zůstane alespoň prostor pro postupné celkové i 

operativní dílčí zlepšování situace). Tyto podmínky nás pak nezbavují konkrétní zodpovědnosti v případě poža-

davku stavebního zákona na garanci udržitelného rozvoje svěřeného správního území příslušného sídla. Je třeba 

prokázat úsilí vymezit ucelenou koncepci systémového řešení, když současně musí být prokazována opravdová 

snaha identifikovat rizika improvizace a účinně je eliminovat. 

Jaká jsou nejčastější rizika přípravy rozsáhlejších záměrů v sektoru veřejné a zejména technické infrastruktury 

v našich podmínkách?: 

1. Projektanti TI nemají obvykle čas a chuť pátrat málo efektivně po nejistých a nepřehledných informačních 

zdrojích svého oboru a využívat je; analogické je to i v případech informačních zdrojů ukazujících vývojové 

trendy jejich technických oborů v situaci, kdy je multidisciplinární přístup k řešení problémů podmínkou úspě-
chu; rutinním způsobem pak prosazují tradiční řešení; navíc mají velmi nevýhodnou pozici na pracovním trhu 

v ČR  …., 

2. Investoři TI (pracovníci tohoto úseku) prakticky nevyhledávají a tím i nevyužívají včasnou prvotní a násled-

nou odbornou pomoc nezávislých odborníků; v lepším případě se nechají poučit jinými kolegy-investory, kteří 

to již mají za sebou a jsou často poznamenáni i trpkými zkušenostmi …, 

3. Ti, kteří by mohli a chtěli pomáhat, nezávislí odborníci, nejsou příliš vidět a tím nabízejí neúměrně veliký 

prostor vlivu úředníků, administrátorů, …. (toto se, bohužel, týká též pracovišť akademické sféry, kde je málo 

či vůbec není ceněna schopnost konkrétně a efektivně pomáhat v terénu, v praxi …), 

4. Zhotovitelé TI chtějí v lepším případě odvádět kvalitní výkony a nabízet adekvátní pracovní výsledky, ale 

obvykle jen podle schválených projektů/PD (tj. bez snahy je odborně kontrolovat a v případě nekvalitní PD ji 

korigovat); tlak na jejich ekonomické přežití je často zavádí do situace, kdy riskují a volí lacinější varianty na 
úkor kvality …,  

5. Provozovatelé a investoři TI jsou dostatečně zaštítěni svými legislativními podklady (např. základními zákony 

síťových odvětví a navazujícími vyhláškami) a fungují převážně setrvačně, relativně konzervativně a hlavně 

mají své jisté, tj. mají své klienty, odběratele jejich služeb hromadné technické obsluhy urbanizovaného území, 

jako svá rukojmí; navíc navzájem prakticky nespolupracují, což má negativní důsledky, projevující se nedob-

rým stavem podzemí veřejného prostoru sídel …., 
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6. Tvůrci legislativních, technických - normativních a dalších podkladů si to v lepším případě jen ulehčují, pra-

cují rutinním způsobem a s malou snahou po dostatečné kontrole a koordinaci své produkce; obvykle jsou i 

málo odolní vůči tlaku skupinových zájmů; produkce jejich činnosti nenaplňuje preventivně požadavek ga-

rance udržitelného rozvoje urbanizovaného území, když současně často i deformuje vztahy mezi účastníky 

investičních i jiných dalších důležitých procesů v urbanizovaném území …, 

7. Úředníci byli vždy a jsou zdroji rizik při absenci faktické věcné kontroly výsledků jejich práce …; častěji 

dochází i k absurditám a paradoxům v jejich produkci … 

Celkový nedobrý stav legislativních, technických a dalších podkladů v úseku VI (DI i TI) 
 

Zkratky:   ČHMÚ – Český hydrometeorologický ústav; ČKA – Česká komora architektů; ČKAIT - Česká komora 

autorizovaných inženýrů a techniků; ČOV – čistírna odpadních vod; ČSSI – Český svaz stavebních inženýrů; 

CzSTT – Czech Society for Trenchless Technology (Česká společnost pro bezvýkopové technologie); DI – Do-

pravní infrastruktura; GŘ HZS ČR - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky; HK ČR 

– Hospodářská komora ČR; HZS, ZS - Hasičský záchranný sbor, Záchranný sbor; IS – Inženýrské sítě; IZS - 

Integrovaný záchranný systém;  IŽP – Inspektorát životního prostředí; JSDHO - Jednotky sborů dobrovolných 

hasičů obcí; KHES – Krajská hygienicko-epidemiologická stanice; KÚ – Krajský úřad; MD – Ministerstvo do-

pravy; MěÚ – Městský úřad; MF - Ministerstvo financí; MM – Městský mobiliář; MMR – Ministerstvo pro místní 

rozvoj; MPO – Ministerstvo průmyslu a obchodu; MO – Ministerstvo obrany; MV – Ministerstvo vnitra; MZ – 

Ministerstvo zdravotnictví; MZe – Ministerstvo zemědělství; MŽP – Ministerstvo životního prostředí;  - ORP - 
Obec s rozšířenou působností; - OÚ – Obecní úřad;  - PČR - Policie ČR; - PRVK ÚK – Program rozvoje vodovodů 

a kanalizací území kraje; - ŘSD – Ředitelství silnic a dálnic; SDH - Sbor dobrovolných hasičů; - SEK – Státní 

energetická koncepce; - SFŽP – Státní fond životního prostředí; - SMČO – Subsystém monitoringu čistoty 

ovzduší; - SOTO – Subsystém odstraňování tuhých odpadů; - SVI – Státní vodohospodářská inspekce; - SZÚ – 

Státní zdravotní ústav; - TI – technická infrastruktura; - TS – telekomunikační systémy;  - TSK – Technická správa 

komunikací, - QM – Quality Management (Řízení kvality); - ÚAP – Územně analytické podklady; - ÚPO – 

Územní plán obce; - ÚÚR – Ústav územního rozvoje; - VI- Veřejná infrastruktura (VI = DI+TI; TI = 

IS+SOTO+MM+SMČO+ …);  - ZMS – Zemědělská meliorační správa;   - ZS - Záchranná služba; - ZÚR – Zásady 

územního rozvoje. 
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PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PŘI DLOUHODOBÉM VÝPADKU DODÁVKY 

ELEKTRICKÉ ENERGIE PRO BLOK JADERNÉ ELEKTRÁRNY TEMELÍN 

 

RISK MANAGEMENT PLAN FOR LONG-TERM POWER BLACKOUT FOR UNIT 

OF NUCLEAR POWER PLANT TEMELIN  

 

Jan Jiroušek 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 373 05 Temelín, jan.jirousek@sujb.cz 

 

Abstrakt: Kritickým procesem pro zajištění bezpečnosti jaderných elektráren je chlazení 

reaktoru. Z důvodů bezpečnosti je proto nutné zvážit scénáře dopadů nízko pravděpodobných 

neakceptovatelných katastrof. Analýza dat o provozu jaderných elektráren ukázala, že jedním 

z problémů, který vytváří kritické situace, je dlouhodobý výpadek napájení elektrickým 

proudem. Článek identifikuje rizika spojená se stávajícím způsobem doplňování chladicí vody 

pro chlazení bloku v jaderné elektrárně Temelín při dlouhodobém rozpadu elektrické sítě. 

Analyzuje provozní podmínky a identifikuje kritické body procesu dodávky chladicí vody při 

dlouhodobém výpadku proudu, tj. problémy kritické bezpečnostní funkce. Na základě reálných 

dat, článek ukazuje plán řízení rizik pro proces odezvy, založené na metodě “feed and bleed”, 

pro extrémní scénář události zapříčiněné dlouhodobým výpadkem dodávky elektrického 

proudu. 

Klíčová slova: jaderná elektrárna, rizika, bezpečnost, blackout, vodní elektrárna, zdroj 

elektrické energie, plán řízení rizik. 

 

Abstract: The critical process of nuclear power plant safety is the reactor cooling. Therefore, 

from safety reasons, it is also necessary to consider scenarios of impacts of low probable 

unacceptable disasters. Analysis of data on operation of nuclear power plants showed that one 

of problems that creates critical situation is a long-term power black-out. The article identifies 

the risks associated with the existing way of refilling the cooling water for cooling-down of the 

unit on nuclear power plant Temelin, in the long-term blackout. It analyses operating conditions 

and identifies critical points of cooling water supply process at long-term power blackout, i.e. 

problems of critical safety function. Based on real data, the paper shows the risk management 

plan for response process to problems, using the feed and bleed method, for extreme accident 

scenario caused by long-term power blackout.   

Keywords: Nuclear power plant, risks, safety, blackout, hydropower plant, electric power 

supply, risk management plan. 

 

1.  ÚVOD 

Jaderné elektrárny (JE) patří mezi objekty národní i evropské kritické infrastruktury [1,2]. Z 

hlediska integrální i jaderné bezpečnosti jsou proto na ně kladeny vysoké požadavky. Tyto 

nároky lze naplnit pouze tím, že technické zařízení je navrženo, vyrobeno a udržováno v 

souladu s požadavky mezinárodních norem a vnitrostátních právních předpisů. Povoz 

jaderného zařízení musí mít implementován systém řízení, který je založen na kultuře vysoké 

bezpečnosti [3,4]. 
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V kritických situacích je bezpečnost jaderné elektrárny technicky zajištěna: systémem 

havarijního odstavení (od řady signálů např. při neočekávaném zvýšení teploty primárního 

okruhu dochází k automatickému pádu klastrů, které absorbují neutrony v aktivní zóně reaktoru 

a tím zastavují další štěpnou reakci); systémy chlazení aktivní zóny; havarijním elektrickým 

napájením včetně čerpadel; a systémy monitorování radiační situace. Zdroje vnějších a 

vnitřních rizik se v průběhu času mění a z bezpečnostních důvodů je třeba zvážit i scénáře 

extrémních katastrof s nízkou pravděpodobností. 

Pro zvládnutí kritických situací je nutné mít připravenu rychlou a účinnou reakci, tj. vhodné 

technické vybavení, jasné postupy, kvalifikovaný personál a jasně definované odpovědnosti 

[4,5]. 

Analýza dat o provozu jaderných elektráren [6] ukázala, že jednou příčin, která vytváří kritické 

situace, je dlouhodobý výpadek proudu (někdy též označovaný jako Station Black-Out SBO). 

Článek se zabývá chlazením bloku v případě extrémního scénáře, které se v jaderné elektrárně 

Temelín řeší aplikací metody Feed and Bleed (F&B), jež je popsána v článcích [7-9]. Jsou 

identifikovány kritické body v celém procesu, ve kterých by mohl být proces chlazení narušen.  

Pro jasnou a rychlou reakci je připraven plán řízení rizik pro tyto kritické body.  

 

2. SHRNUTÍ OBECNÝCH ZNALOSTÍ 

V současné době je dlouhodobý výpadek energie obvykle spojen s fungováním kritické 

infrastruktury, která zajišťuje základní funkce každého státu; je považován za jednu z velkých 

hrozeb pro lidskou společnost. Hodnocení jeho dopadu bylo provedeno v mnoha státech, a to 

včetně České republiky  [10].  

Obrovské dopady havárie ve Fukušimě [11] ukázaly, že dopady výpadku elektrického napájení 

jaderných elektráren (SBO) jsou velmi závažné, protože vedou  i k dalším dlouhodobým 

dopadům na celý  region a jeho obyvatele. 

Podle [12] hrozba SBO, která zahrnuje ztrátu vnějšího napájení bloku, souběžně se selháním 

místních zdrojů elektrické energie pro havarijní situace (diesel-generátorů DGS). Předmětná 

situace je velkou hrozbou pro provozovatele jaderných elektráren, neboť ve svých důsledcích 

může vést k nadprojektovým haváriím. Většina bezpečnostních systémů potřebných pro odvod 

zbytkového výkonu reaktoru i tepla z kontejnmentu je závislá právě na přívodu střídavého 

proudu, a proto jsou důsledky výpadku elektrického napájení na JE, tak závažné. 

 

2.1. Údaje o SBO 

Podle [13] se v USA objevilo do konce června 1983, více než 500 havarijních odstavení 

reaktoru v 77 provozovaných reaktorech. Přesto ne všechny tyto jevy vedly k odstavení, takže 

celkový počet může být poněkud větší. Existují také některé přechodné jevy, které mají jen 

malý vliv na dynamiku bloku, ale které si však v konečné fázi vyžádají odstavení. Z tohoto 

množství, asi dvě desítky jsou spojeny s událostmi, které jsou klasifikovány jako "významné 

události“, podle  US NRC. Jedná se o události, které mají zjevný potenciál pro významné 

poškození JE, nebo expozici personálu, a někdy i ke snížení mezí minimální bezpečnosti.  

Pro informaci v celém souboru amerických reaktorů došlo k 59 výpadkům, mimo rámec 

běžných dob odstávek, nebo doplňování paliva. Tyto výpadky celkem způsobily celkovou 

ztrátu, která převýšila 50 reaktor-roků provozu, a to jen v období 1960 až 1982. Možná jedna 

třetina těchto výpadků může být přičítána problémům v projektu nebo v konstrukci. 



174 
 

Obavy z výpadku elektráren vznikly v důsledku nashromážděných zkušeností o spolehlivosti 

zdrojů střídavého proudu. Řada provozovaných jaderných elektráren proto počítá se  

zvyšováním výskytu výpadků vnějšího napájení provozovaných zařízeních v příštím období 

[12]. Během událostí spojených se ztrátou napájení vnějšího napájení, měly být k dispozici 

havarijní zdroje střídavého proudu, které měly  dodat energii potřebnou pro chod životně 

důležitých zařízení pro bezpečnost. V některých případech, však jeden z redundantních 

nouzových zdrojů nebyl k dispozici a v několika případech došlo i k úplné ztrátě střídavého 

proudu [12]. Během těchto událostí byla dodávka střídavého proudu obnovena během několika 

minut bez vážných následků. Kromě toho došlo k případům, kdy nouzové dieselové generátory 

nezačaly dodávat nebo nebyly ani spuštěny kvůli zkouškám prováděným na provozovaných 

blocích [12].  

S ohledem k předchozí provozní zkušenosti a potenciální rizika spojená se ztrátou veškerého 

střídavého proudu označila NRC "výpadek proudu" za nevyřešený bezpečnostní problém [12]. 

Byl vytvořen program, který vyhodnocuje rizika výpadku napájení JE, včetně posouzení 

pravděpodobnosti  výskytu SBO a následných závažných nehodových scénářů při ztrátě 

veškerého střídavého proudu [13,14]. Ztráta vnějšího napájení jaderné elektrárny je definována 

jako přerušení preferovaného napájení pro bezpečnostní sběrnice (v rozvaděčích “systémů 

zajištěného napájení”) a nepodstatné rozváděče [12]. 

I když je celková ztráta vnějšího elektrického napájení v jaderné elektrárně vzácným jevem, v 

minulosti se několikrát vyskytla. Byla sestavena databáze výpadků na základě minulých 

událostí [6]. Z této databáze, sestavené z cca 20 původních zdrojů, vyplývá, že zdroje SBO 

jsou: 

1. Velké neočekávané přírodní katastrofy (zemětřesení, sesuvy půdy, tsunami, bouře, tornáda, 

tajfuny, geomagnetická bouře, hurikán, sněhová bouře, mráz, Kulový blesk atd.), které 

poškozují jak vnější infrastrukturu elektrické energie, tak jadernou elektrárnu. 

2. Technické problémy v jaderné elektrárně (jako: chyba v konstrukci; nedostatečná 

robustnost bezpečnostního a bezpečnostního systému; nedostatečná kapacita dieselových 

generátorů nebo baterií; nouzový dieselový generátor byl spuštěn, ale nebyl schopen 

dodávat energii), což znemožňuje dodávat elektrickou energii z nouzových nebo externích 

zdrojů do kritických komponent jaderné elektrárny. 

3. Selhání externí infrastruktury elektrické energie (přírodní katastrofa, nedostatečná 

robustnost, přetížení atd.). 

4. Lidská chyba, která znemožňuje dodávat elektrickou energii ze zdrojů do kritických 

komponent jaderné elektrárny. 

5. Teroristický útok, který může narušit dodávku elektrické energie z externích zdrojů do 

kritických komponent jaderné elektrárny. 

6. Kybernetický útok na systém řízení jaderné elektrárny nebo vnější sítě. 

7. Válka, včetně korupce, která může narušit dodávku elektrické energie z externích zdrojů do 

kritických komponent jaderné elektrárny. 

Databáze [6] ukazuje, že obvykle je SBO způsobeno kombinací několika událostí, jak je typické 

pro selhání všech složitých technických děl [15]. Na základě těchto údajů a přezkumu 

příslušných konstrukčních a provozních charakteristik byly vypracovány vztahy mezi frekvencí 

a trváním ztráty výpadků napájení mimo lokalitu v jaderné elektrárně. 

Podle [12] dochází k výpadku vnějšího napájení přibližně jednou za 5-10 reaktor-roků; typické 

trvání těchto událostí je řádově půl až jedna hodina. V některých elektrárnách [6], však existují 



175 
 

případy, kdy frekvence výpadků zdrojů mimo lokalitu podstatně převýšila průměr a v jiných 

případech naopak. Ve vyspělých zemích, kde je zajištěna ochrana kritické infrastruktury, je 

doba výpadků vnějšího napájení krátká [5]. 

Databáze [6] také ukazuje, že jevy v elektrárnách spojené právě s výpadkem vnějšího napájení 

způsobují největší ztráty. Hlavními faktory, které byly identifikovány jako faktory ovlivňující 

četnost a trvání vnějších dodávek energie, jsou: koncept preferovaného systému napájení, 

zejména stupeň nezávislosti jednotlivých napájecích okruhů, a dostupnost alternativních zdrojů 

energie v okolí; podniky v okolí, které mohou ohrozit redundanci nebo nezávislost většiny 

vnějších zdrojů energie, včetně lidské chyby; stabilita a bezpečnost sítě a schopnost obnovy 

dodávky elektrické energie v místě JE; a geografická náchylnost k vnějším pohromám (počasí), 

které mohou způsobit ztrátu dodávky energie do jaderné elektrárny z okolí po delší dobu; 

charakteristiky spolehlivosti zdrojů nouzových napájecích systémů, které byly zohledněny při 

návrhu; provozní faktory; a předchozí provozní zkušenosti. 

Byly zkoumány podstatné provozní údaje shrnuté v [6], aby se určila míra selhání a 

nejpravděpodobnější způsoby selhání jak pro nezávislé, tak pro běžné příčiny. Informace o 

spolehlivosti DGS byly odvozeny z údajů 36 amerických jaderných elektráren se závěrem, že 

dlouhodobé SBO na jaderné elektrárně jsou možná, a proto je nutná další ochrana [11,12]. 

Data shrnutá v [6] ukazují, že SBO způsobila ztráty a škody na veřejném blahu a majetku. V 

každém případě obnova vyžaduje náklady spojené s  renovací technického vybavení. 

Dlouhodobé SBO také znamená velké ekonomické ztráty pro region v důsledku ztráty zdroje 

energie. Proto MAAE, OECD / NEA, US NRC a provozovatelé jaderných elektráren dělají vše 

pro prevenci SBO a pro zajištění schopnosti provést rychlou účinnou odezvu, pokud dojde k 

výpadku elektrické sítě. 

Aby bylo možné rychle reagovat na havárii či selhání, musí být předem připraveno technické 

vybavení, zásahový personál, postup odezvy a další důležité položky [15]. Na základě obav 

z dopadů rizika spojeného s SBO a  s tím spojené spolehlivosti nouzových dieselových 

generátorů, vydal  americký jaderný regulátor (US NRC) pravidlo SBO [16] a související 

regulační příručku [17]. První citovaný dokument vyžaduje, aby jaderná elektrárna měla 

schopnost odolat SBO a chladit aktivní zónu, po určitou dobu známou jako schopnou  

zvládnout výpadek proudu v jaderné elektrárně. Druhý citovaný dokument stanoví postup pro 

posouzení schopnosti zvládání výpadku proudu v jaderné elektrárně. Z dokumentů [18-21] pak 

vyplývá, že řízení rizika SBO při projektování a provozu je hlavním úkolem kultury 

bezpečnosti každého státu, provozovatelů a dozorového orgánu na jadernými elektrárnami.  

 

2.2. Stručný popis Feed and Bleed 

Jedním z osvědčených postupů reakce na dlouhodobé SBO je metoda "Feed & Bleed" (F&B) 

[22]. Metoda F&B byla vyvinuta společností Westinghouse jako nápravné opatření po havárii 

Three Mile Island-2 v roce 1979 a byla následně implementována v doporučeních MAAE 

[22,23]. V souladu s mezinárodní praxí [7,24], lze tuto metodu použít v případech, kdy aktivní 

chladicí systémy nejsou k dispozici. Je nutné uvést, že tato metoda přesahuje původní návrh 

havarijních systémů v jaderných elektrárnách [25]. 

Princip F&B spočívá v chlazení aktivní zóny přenosem tepla z primárního okruhu do 

otevřeného sekundárního okruhu. Chladivo je čerpáno na sekundární stranu parogenerátoru 

(PG) pomocí prostředku určeného pro havarijní chlazení. Zde se ohřívá, a tím odebírá teplo z 

primárního okruhu. Vzniklá pára postupuje z PG parovodem mimo kontejnment a uniká přes 

přepouštěcí stanici do atmosféry. Z popisu je zřejmé, že tento způsob chlazení je doprovázen 

úplnou ztrátou použitého chladiva [7,25]. 
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3. RIZIKA A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

Riziko je míra pravděpodobných ztrát a škod na sledovaném majetku v případě výskytu 

škodlivého jevu, který je z hlediska srovnatelnosti normován za jednotku času a jednotku 

prostoru [5]. Představuje stupeň narušení bezpečnosti sledovaného prvku v případě možného 

škodlivého jevu. Z výzkumu technických děl [5] vyplynulo, že havárie, selhání, stejně jako 

poruchy technických zařízení se vyskytují přibližně v 80% při kombinaci škodlivých jevů,  a 

proto je nutné sledovat nejen dílčí rizika, ale také integrální riziko. Integrální bezpečnost je 

proto spojena s řízením nejen velkých dílčích rizik, která představují nadprojektové přírodní 

katastrofy, ale především s řízením integrálních rizik. 

Bezpečnost je chápána jako systémová vlastnost, která je zajištěna lidskými opatřeními a 

činnostmi a může být zajištěna pouze kvalitním antropogenním řízením [5]. Integrální 

bezpečnost respektuje systémové chápání sledovaného prvku a změny v čase a prostoru [15]. 

Je založena na systémovém, proaktivním a strategicky cíleném přístupu. Je chápána jako 

momentální vlastnost prvku, od kterého závisí existence prvku; tj. je to hierarchicky určující 

vlastnost elementu. Jedná se o soubor opatření a činností, které s ohledem na povahu kritického 

prvku chápaného jako systém systémů a všechna možná rizika a hrozby mají za cíl zajistit 

fungování prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za žádných okolností 

neohrožovaly sebe nebo své okolí. Rizika a bezpečnost nejsou komplementární veličiny, 

protože bezpečnost každého subjektu může být zvýšena organizačními opatřeními, např. 

implementací systémů varování a řešení zálohování, aniž by se snížila velikost rizika; 

doplňkovým pojmem k bezpečnosti je kritičnost [5]. 

 

4. ÚDAJE DŮLEŽITÉ PRO ODEZVU NA VÝPADEK ELEKTRICKÉ SÍTĚ 

JE Temelín je elektrárna se dvěma tlakovými vodními bloky VVER-1000, model 320, která se 

nachází u řeky Vltavy; obrázek 1 [26,27]. Na obrázku2 je pohled na turbogenerátory vodní 

elektrárny Hněvkovice a na obrázku 3 je situační schéma propojení JE a vodního díla.  

 

 

Obr. 1.  Vodní dílo Hněvkovice v kontextu JE Temelín; u levé strany hráze pod její hranou se nachází 2 vodní 

turbíny s generátory [27]. 
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Obr. 2. Pohled na plechová překrytí turbo-generátorů, 2 x 4,8 MWe vodní elektrárny Hněvkovice. 

 

 

Obr.  3. Situační schéma komponent účastnících odezvy při nejhorším scénáři SBO. JE-jaderná elektrárna 

Temelín; A-externí (označováno jako DAM - Diverzní A Mobilní) skupina zajišťující omezení průtoku Vltavou 

pro B; B -Vodní dílo Hněvkovice, část spravovaná Povodí Vltavy, s. p.; C- DAM zdroj elektrické energie pro 

vodní elektrárnu (VE) Hněvkovice; D - DAM prostředky pro připojení turbosoustrojí VE Hněvkovice;  E- VE 

Hněvkovice; F - DAM prostředky pro propojení rozvodny čerpací stanice Hněvkovice; G-čerpací stanice surové 

vody Hněvkovice; H- podzemní dvojité potrubí surové vody; I-vodojem  surové vody na JE; J-DAM havarijní 

prostředek - hasičská stříkačka pro napájení PG; PG - parní generátor; K-DAM propojení pro odluhování PG; L- 

sběrač SBO odluhové vody z PG; M- DAM skupina pro úpravu výšky jezového pole na VD Kořensko; N - VD 

Kořensko, strojovna ovládání jednotlivých jezových polí. 
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4.1. Členění výpadků vnější dodávky elektrické energie   

Podle [28] lze události spojené s rozpadem elektrického napájení rozdělit do kategorií podle 

rozsahu dotčených bezpečnostních zařízení a doby jejího trvání: 

1. Ia - Bezpečnostní sběrnice nemají k dispozici žádnou energii z vnější sítě po dobu 30 minut 

nebo déle. 

2. Ib - Bezpečnostní sběrnice nemají k dispozici žádnou energii z vnější sítě po dobu až 30 

minut. 

3. IIa - Blok zůstává připojen, spouštěcí / vypínací zdroje napájení z vnější sítě pro 

bezpečnostní sběrnice jsou bez napětí. Během těchto událostí zůstává turbo-generátor 

připojen k vnější síti.  

4. IIb - Blok zůstává připojen, spouštěcí / vypínací zdroje napájení z vnější sítě pro 

bezpečnostní sběrnice zůstávají pod napětím, ale nespolehlivé. Napětí vnější sítě je nízké, 

nebo je síť nestabilní. Během těchto událostí zůstává turbo-generátor připojen k vnější síti 

a napájení pro bezpečnostní sběrnice je k dispozici z pomocného transformátoru bloku. 

5. III - Pomocný transformátor bloku jako zdroj pro bezpečnostní sběrnice je odpojen od 

napětí nebo je nedostupný, ale napájení bezpečnostní sběrnice z vnější sítě  zůstává k 

dispozici, nebo lze ho zpřístupnit ze zdroje spuštění/vypnutí. Připojení k dostupnému zdroji 

může vyžadovat rychlé nebo pomalé automatické přenos nebo manuální přepnutí z blokové 

dozorny.  

6. Kategorie III nezahrnuje události, ve kterých ztráta vnějšího napájení z rezervního 

transformátoru bloku vyplývá z výpadku bloku. Pro zařazení do kategorie III, ztráta výkonu 

pomocného zdroje  má vlastní iniciační událost a musí předcházet výpadku bloku. Událost 

kategorie III je nejčastěji spojována se selháním hlavního elektrického vedení, který činí  v 

krátké době užití rezervního transformátoru pro bezpečnostní sběrnice nepravděpodobným.  

7. IV - Během odstávky s dochlazeným blokem, není k dispozici žádné napájení vnější sítě 

kvůli speciálním podmínkám jeho údržby. 

Ze shora uvedeného shrnutí je zřejmé, že nejvážnější dopad na jaderné zařízení i na jeho okolí 

mají události zařazené do kategorie Ia. Proto se další text věnuje výhradně této kategorii 

událostí na jaderné elektrárně Temelín.  

 

4.2. Systém dodávky surové vody 

Schéma dodávky surové vody je zachyceno na obrázcích 4 a 5. Skutečné provedení, včetně 

navrhovaných připojení nových DAM prostředků je na obrázcích 6 až 8. 

Při garantovaném průtoku 1200 m3/hod doplňovacím čerpadlem [29,30], bude 13 hodin  

přibližnou dobou doplňování ½ obsahu vodojemu (2 x 15 000 m3 ). Pro potřebu Feed & Bleed 

čerpán cca 25 dní [7,30]. Prvně musí být doplněn nejpozději 29. den. Po této době je vhodné 

zajistit doplnění vodojemu, neboť další dostupná voda v areálu má přibližně trojnásobný obsah 

solí i nerozpustných látek. Což může mít nepřijatelný, resp. fatální vliv na celistvost kritické 

komponenty pro SBO dochlazování – parogenerátor [31]. Je nezbytné stanovit omezení pro 

výkon kritických činnost při periodickém obnovování dodávek surové vody čerpací stanice 

Hněvkovice: 
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Obr. 4. Funkční schéma zrcadlově uspořádané čerpací stanice Hněvkovice (G) pro periodické doplňování 

vodojemu (I) JE [29].  

 

 

Obr. 5. Vyznačení místa DN10 pro připojení hadice z rozvodu vzduchu 1,6 MPa pro zavzdušnění článkového 

čerpadla [29]. 
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Obr. 6. Vyznačení místa DN10 pro připojení hadice pro zavzdušnění spirální skříně odstředivého čerpadla. 

 

   

Obr. 7 (vlevo) a Obr. 8 (vpravo).  Pohledy na tlakové nádoby pro tlumení hydraulických rázů o objemu 30m3. 

Vzduchový polštář slouží jako zdroj stlačeného vzduchu s přetlakem 1,6 MPa pro zavzdušnění spirální skříně 
čerpadla podle obr. 6. 
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1. Dle [30,32] je nutné uvažovat se spotřebičem o příkonu 3,15 MWe. To znamená, že za 

nízkého stavu hladiny vody v přehradní nádrži nebude mít jediný turbogenerátor (2,2 až 4,7 

MWe, s průtokem 30 m3/s, při spádu 9,3 až 14,8 m) vodní elektrárny dostatečný výkon [30]; 

na obr. 3 označeno písmenem E.  

2. Jelikož dle [30,33] vodní elektrárna Hněvkovice není schopna „startovat do tmy“, potřebuje 

cizí zdroj pro napájení vlastní spotřeby, dostačuje DAM zdroj diesel-generátor 50 kWe; na 

obr. 3 označeno písmenem C a DAM kabelové připojení, které je označeno na obr. 3  

písmenem D.  

3. Dle [29,30] zároveň DAM prostředky musí být připraveny pro připojení a fázování obou 

soustrojí, podle výšky hladiny v přehradě; na obr. 3 označeno písmenem F.  

4. S ohledem k poměru výkonu turbosoustrojí elektrárny a elektromotoru čerpadla lze 

očekávat značné okamžité odběry při připojení elektromotoru [29]. Lze předpokládat 

nežádoucí pokles parametrů místní sítě, příp. i vybavení ochrany turbosoustrojí [33]. 

Odbočky 6kV vedou ze sekundární strany transformátoru 110/6/0,4 kV.  Místní propojení 

v rozvodně čerpací stanice na obr. 3 označeno písmenem E.  

S ohledem k uvedeným omezením podle bodu 4, lze navrhnout využít modifikovaný princip 

spouštění čerpadlového režimu [34], který je použitý na vodní elektrárně Dalešice: 

1. Ze spirální skříně čerpadla bude stlačeným vzduchem z tlakové nádoby pro tlumení 

hydraulických rázů „tzv. nepotřebného vzdušníku“, na obr. 3 označeno písmenem G, 

vytlačena voda, propojením, které ukazují obrázky 5 . 8.  

2. Za pomocí DAM prostředků (mobilního diesel-generátoru a propojovacích kabelů v 

rozvodně vodní elektrárny) bude spuštěno a přifázováno [33] jedno turbosoustrojí vodní 

elektrárny,  na obr. 3 označeno písmenem C. 

3. Po sekundární straně trafa 110/6 kV obsluha provede standardní připojení elektromotoru 

zavzdušněného čerpadla s ručně uzavřeným výtlačným šoupátkem. 

4. Po dosažení provozních otáček čerpadla, obsluha postupně, na stejném místě, ze kterého 

proběhlo zavzdušnění, otevírá odvzdušnění skříně čerpadla. 

5. Postupným zaplavováním skříně vodou se bude zvyšovat proud z turbogenerátoru, na obr. 

3  označeno písmenem E. Při nízké hladině může nastat potřeba přifázovat i druhé turbo-

soustrojí vodní elektrárny Hněvkovice [29,30,33].  

6. Po dosažení předepsaného tlaku na výstupu z čerpadla obsluha otevře výtlak čerpadla. 

7. Další plnění vodojemu bude probíhat v souladu s běžným provozem, potřebné elektrické 

armatury na vodojemu budou přestavovány ručně provozním personálem, resp. hasiči nebo 

pomocí DAM prostředků [7,33]; na obr. 3 označeno písmenem I. 

 

4.3. Popis technické části navrženého opatření 

4.3.1. Zásoba vody pro provoz turbogenerátoru vodní elektrárny Hněvkovice 

V případě, že stav vnějšího rozpadnutí sítě bude trvat déle, než 12 hodin, je žádoucí rozhodnout 

o významném omezení, příp. zastavení sanačního průtoku Vltavou, pod vodním dílem (VD) 

Hněvkovice (na obr. 3 označeno písmenem B). Realizaci rozhodnutí musí zajistit skupina 

s DAM prostředky; na obr. 3 označeno písmenem A. Tím lze i při minimálním průtoku Vltavou 

6,5 m3/s i po odečtení minimálního aeračního průtoku 1,28 m3/s [32], zajistit úplné naplnění 

celého zásobního objemu VD Hněvkovice [32], a tím i potřebného navýšení výšky hladiny o 
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potřebných 5 m, za inkriminovaných 27 dnů. Tím bude zajištěna zásoba vody pro provoz 

soustrojí turbogenerátor-čerpadlo 1:1 [32].  

 

4.3.2. Spuštění čerpací stanice surové vody 

Spirální skříň čerpadla je podle stavu 6,5 – 10 m pod úrovní hladiny vodního díla Hněvkovice 

[29,32]. Pro její odvodnění lze použít stlačený vzduch z tlakových nádob k tlumení vodních 

rázů, tzv. větrníků  (o tlaku 1,6 MPa)  vedlejší - neuvažované větve přívodního řádu. Při objemu 

každého ze větrníků 30 m3 postačuje jeho nezaplavená polovina minimálně na 5 startů čerpadla. 

Provozní potrubí propojující nadvodní část větrníků s výtlakem čerpadla sice neexistuje [9], 

avšak lze jako DAM prostředku použít 60m hadice DN10 a PN20. Indikace zavzdušnění je 

možná jak akusticky, tak i vizuálně. Bubliny budou unikat nad hladinu v sacím kanále obr. 4.  

Oba paralelní kanály jsou na obrázku označeny  šipkami ve směru přitékající vody z Vltavy 

Nejdůležitější část ověření realizovatelnosti je test startu čerpací stanice surové vody 

Hněvkovice. Zkouška spuštění a připojením turbo-soustrojí VE Hněvkovice pomocí DAM 

prostředků i s následným propojením přes linku R110 kV na rezervní trafo bloku ETE již byla 

provedena [33].  Podle expertního posouzení [29,30] čas pro vytlačení 12 m3 vody z čerpadla, 

3 m potrubí DN1000 a části sacího potrubí DN1400 nepřekročí 10 minut ; zkouška zavzdušnění 

z větrníku 1,6 MPa je v přípravě [38]. Zkoušku roztočením soustrojí na sucho lze snadno 

realizovat, přičemž největší pozornost je třeba věnovat spuštění a připojení druhého turbo-

generátoru vodní elektrárny podle odebíraného proudu čerpadla.  

  

4.3.3. Problém středně a dlouhodobého doplňování surové vody v podmínkách SBO 

Minimální průměrný denní průtok Vltavou v mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou je 6,5 

m3/s, pod soutokem s Lužnicí 9,5 m3/s [32,35]. Zvýšení průtoku Vltavou až o 60 m3/s pod 

vodním dílem Hněvkovice zákonitě způsobí významné zvýšení hladiny v Týně nad Vltavou i 

Kolodějích nad Lužnicí [32,39]. Nežádoucímu zvýšení hladiny pod vodním dílem Hněvkovice 

lze zabránit. Nápravné opatření však musí být realizováno až na následujícím vodním stupni, 

kterým je vodní dílo Kořensko; obrázek 9, (na obr. 3 označeno písmenem L).  Vodní dílo je 

složeno ze 4 polí, každé pole má délku  20m. 

  

Obr. 9. Jedno ze 4 hydraulicky stavitelných jezových polí na vodním díle Kořensko; pole mají šířku 20m. 
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Zásadní pro aplikaci popsaného technického řešení je, aby nedošlo k velkému zvýšení hladiny 

vody v řece, které by způsobilo problémy v okolí řeky. Proto byl proveden velmi konzervativní 

výpočet velikosti přírůstku hladiny [35,37,39] podle vzorce 

h =  √
𝑄2

2𝑔.𝑚2.𝐿2

3
   , 

ve kterém  Q  je kapacita přelivu, m je přepadový součinitel, L je délka přelivné hrany, g je 

tíhové zrychlení a h je přepadová výška. Po dosazení reálných hodnot   [35,37]  dostaneme, že  

spuštění obou turbosoustrojí vyvolá zvýšení hladiny v úseku jez Hněvkovice – vodní dílo 

Kořensko o 48 cm: 

Nežádoucí přírůstek výšky hladiny Vltavy tedy lze eliminovat spuštěním všech 4 polí o 

pouhých 48 cm. Za normálních podmínek je úprava hladiny realizována z operátorské stanice 

na velínu vodního díla [37]. Přestavění hydraulických pístů pole, se za normálního provozu děje 

elektricky poháněnými hydromotory napájenými z rozvodu nízkého napětí transformovaného 

z rozvodné sítě 22kV sítě EoN; obrázek 10. 

 

 

Obr. 10. Strojovna hydraulických pohonů 4 jezových polí vodního díla Kořensko. 

 

Schéma hydraulického zapojení polí však umožňuje i gravitační spouštění, bez zdroje 

elektrického napájení,  bez  jakýchkoli navazujících úprav [9,37]; obrázek 11.  

Odpovídající spuštění pole může výjezdní skupina realizovat pomocí DAM prostředků (na obr. 

3 označeno písmenem M) běžným ručním nářadím [9,37]. Tímto zásahem lze úplně vyloučit 

dopady nežádoucího zvýšení hladiny v Týně nad Vltavou i Kolodějích [26].  

 

4.4. Systémy dochlazování 

Při normálním odstavení a v podmínkách projektové havárie, se parogenerátor (PG) používá 

pouze v počáteční fázi, kdy je zbytkový výkon aktivní zóny vysoký [26]. Po snížení velikosti 

zbytkového výkonu zóny podle předepsaného trendu se již neuvažuje o použití PG při běžném 

dochlazování. Chlazení pokračuje aktivními havarijními systémy [26,40].                                               
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Obr. 11. Schéma hydraulického ovládání jezového pole vodního díla Kořensko, vyznačení ručního ventilu pro 

jeho spouštění. 

 

Havarijní systémy vodou moderovaných a vodou chlazených reaktorů VVER byly navrženy 

jako uzavřené okruhy s nucenou cirkulací teplosměnného média [26]. Jejich účelem je přenos 

zbytkového výkonu z primárního okruhu do koncového jímače tepla (příjemce s dostatečnou 

tepelnou kapacitou např. moře, řeka, atmosféra). Skládají se z pasivních i aktivních subsystémů. 

Pasivní slouží k udržení tlaku v primárním okruhu - jejich hlavními představiteli jsou: hydro-

akumulátory; jakožto tlakové nádoby stabilní, které udržují tlak chladiva přetlakem dusíkového 

polštáře. Aktivní systémy mají divizní uspořádání, což znamená, že jsou funkčně zcela 

odděleny, včetně napájení z divizních dieselových generátorů. Celkově se jedná o 3 divize a 

každá zahrnuje subsystémy pro: vysokotlaké vstřikování; vysokotlaké doplňování; nízkotlaká 

cirkulace; a sprcha. Na sekundárním okruhu představuje aktivní nouzové systémy elektricky 

poháněné čerpadlo přívodu vody z nouzových nádrží do PG, rovněž v divizním uspořádání.  

 

4.5. Systém odvodu tepla z primárního okruhu do koncového jímače tepla                                                          

Aby byla zachována bezpečnost jaderné elektrárny, je nutné zajistit za všech podmínek 

podkritičnost aktivní zóny a odvedení tepla do koncového jímače, a proto je nezbytné, aby PG 
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mohly plnit své funkce i za kritických podmínek. Pro trvalé naplnění podmínky podkritičnosti 

aktivní zóny, se uvažuje s použitím do projektu zasazeného pístového čerpadla, které je  

napájeno DAM prostředky, které jsou zdroji elektrického proudu [7,9]. Řešení způsobu 

chlazení závisí na kritičnosti situace [38,41]. Po havárii ve Fukušimě a doporučení MAAE [22] 

byly připraveny reakce na řadu kritických situací [24]. Aplikace F&B metody v JE Temelín je 

popsána v [7-9].  

 

5.   METODY POUŽÍVANÉ PŘI ŘÍZENÍ RIZIK PROCESU DOCHLAZENÍ 

Proces chlazení reaktoru v SBO musí být bezpečný za všech podmínek. Proto v případě výše 

uvedených znalostí musí být řízena jak dílčí rizika, tak integrální rizika  [5,15]. Pro rozhodování 

je velikost integrálního rizika určena pomocí systému pro podporu rozhodování [38], který je 

konstruován podle stejného principu jako u jiných složitých děl [15]. 

Pro zajištění bezpečného chlazení metodou F&B je vytvořen procesní model [42]. Dále jsou 

stanovena rizika spojená s tímto procesem dle [5]. Pro všechna významná rizika je sestaven 

plán řízení rizik založený podle metody řízení (Total Quality Management-TQM) [43] a 

doporučený ISO 31 000 a ISO 31 010. Cílem plánu řízení rizik při odvodu tepla do koncového 

jímače je zajistit koexistenci jaderné elektrárny s okolím. Zvažují se dva aktéři-veřejná správa, 

která dohlíží na činnost na území s cílem zajistit bezpečnost území a občanů, a provozovatel, 

který odpovídá za bezpečnost spravovaného technického zařízení, jehož součástí je i ochrana 

okolí a obyvatel. 

 

6.  PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PŘI  ODEZVĚ NA UVAŽOVANÝ SCÉNÁŘ SBO 

Jelikož  nejhorší SBO patří mezi nadprojektové havárie, tak se při odezvě jedná o nouzový 

dochlazovací proces, při kterém je nutné použít externí prostředky, jako jsou elektrické zdroje 

a zdroje surové vody, které leží  mimo jadernou elektrárnu Temelín. Proto, pro zvládnutí 

odezvy na nejhorší scénář musí být použita krizová legislativa.  

Na úvod je důležité uvést, že řízení  jaderné elektrárny Temelín  dle atomového zákona [44]  

respektuje ISO 9000, tj. řídící dokumenty odpovídají strategickému řízení kodifikovanému 

TQM [43]. Prvním řídícím stupněm je předseda vlády nebo hejtman [45,46]; který je předsedou 

krizového štábu. Druhý stupeň řízení JE jako subjektu kritické infrastruktury dle  [51]. vytváří: 

velitel IZS (Integrovaný záchranný systém) podle zákona č. 239/2000 Sb.; ředitel jaderné elek-

trárny, který rovněž zastupuje A, B, D a F (obrázek 3); ředitel C (obrázek 3); a předseda SÚJB 

[44].  

Třetí úrovní je úroveň JE Temelín; podle nařízení vlády [48] se skládá z: vedoucího směny 

elektrárny; předsedy krizového štábu jaderné Temelín; systémového správce parogenerátoru; a 

správců úseků G, H, I a L (obrázek 3). Kompletní popis je v [38]. Každý z uvedených subjektů 

má řádné interní provozní postupy (IOP) a nouzové (EOP). Hlavním cílem všech opatření a 

činností je zamezit tavení aktivní zóny; proto jsou uvedena opatření ke zmírnění rizika.  

V rámci krizové připravenosti v souladu s legislativou [46,48]  je pravidelně proškolována vzá-

jemná spolupráce všech účastníků [44].  Krizový štáb jaderné elektrárny je pravidelně procvi-

čován na plno-rozsahovém simulátoru na individuální i kolektivní úrovni a v celém systému 

[2,44,46]. Odpovědnosti na jednotlivých úrovních jsou v souladu se standardem běžným v Ev-

ropě [2,46]. 

Na jaderné elektrárně hlavní role při provádění opatření ke zmírnění rizika, mají dle povahy 

zdroje rizika: směnový inženýr (pro celou JE) a následně velitel havarijního štábu JE, kteří musí 
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mít k dispozici kvalifikovaný personál podle řídících dokumentů ČEZ [7,9,33]. S ohledem na 

obecný plán řízení rizik v [15], plán řízení rizik pro proces chlazení při nejhorším scénáři SBO 

metodou F&B je uveden v tabulce 1. Míra dopadů nejhoršího SBO (malá, střední, velká) i míra 

pravděpodobnosti (malá, střední, velká) byly stanoveny analýzou scénářů [38]. 

 

Tabulka 1. Plán řízení rizik pro nejhorší scénář SBO na jaderné elektrárně Temelín.  

 
Zdroj rizika Popis rizika  Pravděpodobnost 

výskytu rizika, 

jeho dopady 

Opatření ke zmírnění dopadů  

Koordinační problémy 

(řízení, komunikace a 

kybernetika) na druhé 

manažerské úrovni řízení 

narušení procesu odezvy 

Narušení 

procesu 

odezvy 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Krizový plán kraje 

Provede: Manažer úseku, ve kterém došlo 

k problému 

Odpovídá: Hejtman 

Koordinační problémy 

(řízení, komunikace a 

kybernetika) na třetí 

úrovni řízení (tj. na 

úrovni Temelína)  

Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Plán krizové připravenosti JE 

Temelín 

Provede: V závislosti na místě, kde došlo 

k problému, buď předseda krizového štábu 

jaderné elektrárny nebo manažer PG, nebo 

správce úseku G, H, I, J, K, L 

Odpovídá: Ředitel JE 

Porucha  kybernetické 

infrastruktury JE 
Temelín 

Narušení 

procesu 
chlazení 

Pravděpodobnost: 

malá 
Dopady:  

velké 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy  
Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Nedostatky v kvalitě 

lidského výkonu na 

úrovních  A, B, C, D and 

F 

Narušení 

procesu 

chlazení 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy úseků A, B, D, F, G, J, K a 

M 

Provedou: Správci objektů 

Odpovídají: Ředitelé subjektů B,N,E a JE 

lidský faktor na JE 

Temelín 

Důsledky 

závisí na 

místě, ve 

kterém došlo k 

chybě 

Pravděpodobnost:  

Střední 

 

Dopady: Malé až 

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy JE 

Provede:  Správce úseku ve kterém došlo 

k narušení (PG;  D, F, G, J, K a L )  

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - A Narušení 
procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 
malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 
provozní stavy B 

Provede: Dispečer B 

Odpovídá: Ředitel B 

Kooperuje: velitel IZS, který je ve službě 

Technické poruchy - B Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy B 

Provede: vedoucí směny B  

Odpovídá: Ředitel B  

Kooperuje: IZS   

Technické poruchy - C Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy C 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - D Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy D 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 
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Technické poruchy - E Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy E 

Provede:  Dispečer E 

Odpovídá: Ředitel E 

Kooperuje: IZS 

Technické poruchy - F Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy F 

Provede:  Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - G Narušení 
procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 
malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 
provozní stavy G 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - H Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy H 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy -B Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy B 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - E Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy E 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - H Narušení 
procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 
malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 
provozní stavy H 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - I Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy I 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - J Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy J 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy -PG Narušení 

procesu 

odezvy 
 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  
střední až velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy PG 

Provede: Směnový inženýr JE 
Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - K Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá až střední 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy K 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické poruchy - L Narušení 

procesu 

odezvy 

 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy L 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Technické problémy- M Technické 

problémy 

narušení 

procesu 

odezvy K 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy N 

Provede: Dispečer N  

Kooperuje: IZS, ředitel JE, dispečer C 

Odpovídá: Hejtman 

Technické problémy- N Technické 
problémy-

narušení 

procesu 

odezvy v N 

Pravděpodobnost: 
malá 

Dopady:  

malé 

 

Opatření: Předpisy pro abnormální 
provozní stavy N 

Provede:   Dispečer N  

Odpovídá: Hejtman 

Kooperuje: IZS, ředitel JE, dispečer C 
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Vnější a vnitřní hrozby Narušení 

procesu 

chlazení 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

velké 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy I 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Insider Narušení 

procesu 

chlazení 

Pravděpodobnost: 

malá 

Dopady:  

malé až střední 

Opatření: Předpisy pro abnormální 

provozní stavy I 

Provede: Směnový inženýr JE 

Odpovídá: Ředitel JE 

Teroristický útok Narušení 

procesu 
chlazení 

Pravděpodobnost: 

malá 
Dopady:  

malé 

Opatření: Krizový plán kraje 

Provede:  Směnový inženýr  
Odpovídá: Hejtman / Premiér 

Kooperuje: IZS and SUJB  

 

Na základě výsledků uvedených v tabulce 1 byla zavedena povinnost věnovat pozornost 

podmínkám všech subjektů, které jsou důležité při odezvě nejhoršího scénáře SBO v rámci 

krizového řízení regionu. Cvičení subjektů zařazených do druhého stupně řízení 

monitorovaného řešení krizové situace probíhají každé dva roky. 

 

7. ZÁVĚR 

Lze konstatovat, že stávající plány odezvy splňují potřebná doporučení [22] a požadavky 

Národního akčního plánu [24]. Uvedený rozbor však zároveň ukazuje cestu pro další 

dopracování odezvy pro méně pravděpodobné scénáře, které mohou vyústit v nedostatek 

nouzového chladiva. Vzdálenost JE a zdroje surové vody, která je z hlediska řady 

pravděpodobných vnějších pohrom výhodná, však zároveň zhoršuje, v případě dlouhodobého 

rozpadu vnější sítě, způsoby získávání potřebného chladiva. Ve svém důsledku, taková 

okolnost může vést k jednomu z nejhorších scénářů v případě dlouhodobého rozpadu vnější 

sítě. Stávající zásoby demineralizované i surové vody pro Feed and Bleed, dostačují pro prvních 

29 dní chlazení SBO [8,29,30] . Výsledky analýzy databáze výpadků sítí [6] ukazují potřebu 

vytváření plánů odezvy pro periodické doplňování vodojemu surové vody i po 29. dni události 

s úplným výpadkem napájení bezpečnostních sběrnic. 

Jak bylo popsáno, kritickou komponentou je pro dochlazení bloku parogenerátor. Pro zajištění 

jeho provozuschopnosti i při dlouhodobé dodávce chladiva nízké jakosti, byla metoda F&B 

modifikována [41]. Cílem této modifikace je omezení koncentrace chloridů v PG a následné 

prodloužení SBO chlazení ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Tato aplikace snižuje 

rizika, korozního praskání i štěrbinové koroze [31,41] na nejnižší rozumně dosažitelnou úroveň, 

je v souladu s principem ALARP [5]. Prodlužuje chlazení aktivní zóny při zachování těsnosti 

primárního okruhu a zároveň snižuje riziko obtoku kontejnmentu podle požadavků [24,25]. 

Analýza všech dostupných zásob chladiva [8,29,30] různé kvality ukazuje, že pro rozhodnutí a 

přípravu potřebných diverzních a mobilních prostředků  pro obnovení doplňování surové vody 

je dostatek času. Koncentraci chloridů v PG navíc lze udržet pod limitní hodnotou i po 29. dni 

[41]. I při použití chladiva nejnižší jakosti, tj. chladící vody z cirkulačního chladícího okruhu. 

Odluhovaná (kotelní) voda z PG s potenciálním obsahem radioaktivních částic zůstává uvnitř 

JE - v bazénech rozstřiku technické vody důležité [26,41]. 

Jako každý proces má i popsaný scénář SBO chlazení proces nějaká rizika. Tabulka 1 uvádí 

návrh opatření a odpovědnosti za zmírnění všech důležitých rizik, která mohou ohrozit proces 

chlazení v případě nejhoršího scénáře SBO; jsou předem připraveny zmírňující postupy a 

pravidla řízení. 
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Abstrakt: Pro zajištění spolehlivých dodávek elektrické energie v daném území, je třeba zvolit 

zdroj, který je pro dané území nejvíce vhodný po všech stránkách, tj. je zajištěna dostupnost 

zdrojů, technologie, finance na pokrytí nákladů i nároky na personál. S ohledem na současnou 

situaci v energetice se zaměřujeme také na malé modulární reaktory, které proto podrobně 

popisujeme. Jelikož splnění požadavků lidské společnosti na bezpečnost zdroje energie lze 

dosáhnout jen propojením opatření z celé řady oblastí, které jsou nesouměřitelné, tak je zvolen 

multikriteriální přístup. Použitý postup je detailně popsán a je uvedena případová studie, ve 

které je použit. 

Klíčová slova: Zdroje elektrické energie; dostupnost; rizika; bezpečnost; multikriteriální 

přístup.  

 

Abstract: To ensure reliable supplies of electricity in a given territory, it is necessary to choose 

the source that is for the given territory the most suitable in all aspects, i.e. the availability of 

resources, technology, finances to cover costs and demands on personnel are ensured. With 

regard to the current situation in energy sector, we are also focus on small modular reactors, 

which we, therefore, describe in detail. Since meeting the requirements of human society for 

the safety of energy sources can only be achieved by combining the measures from a wide range 

of areas that  are incommensurable, a multi-criteria approach is chosen. The procedure used is 

described in detail and it is given a case study in which it is used. 

Key words: Power sources; availability; risks; safety; multi-criteria approach.  

 

1. ÚVOD 

Každý stát potřebuje pro zajištění základních funkcí státu, tj. rozvoje a bezpečí svých občanů: 

suroviny; energii; dopravu; vodní zdroje; odpadové hospodářství; průmysl; zemědělství; a 

služby v oblastech: finance, ochrana fyzická i právní, informací, zdravotnictví, veřejné blaho 

(sociální situace občanů a atmosféra ve společnosti) a vzdělávání. V článku se soustředíme na 

výrobu energie, která je základem pro těžbu surovin, průmysl, dopravu, provoz kritických 

infrastruktur i služby, které zajišťují ochranu životů a zdraví obyvatel, ochranu majetku i 

ochranu životního prostředí. 

Výroba energie pro každý stát musí být dostatečná s ohledem na potřebu, musí být nákladově 

přijatelná a nesmí poškozovat veřejná aktiva, aby nedošlo k narušení veřejného blaha. Toho lze 

dosáhnout pomocí vhodné kombinace nákladů, kvality, času, flexibility a inovací [1].  Daas et 

al. [2] vyvinuli systém pro podporu rozhodování (DSS) pro návrh business modelů, které 

podporují strategický rozvoj entit. Systém pro podporu rozhodování (DSS) se skládá z procesu, 
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který obsahuje kritéria z různých oblastí. Jeho aplikace zajišťuje splnění legislativních 

požadavků z různých oblastí. Proto předmětnou strategii používáme v předloženém řešení.  

Z důvodu současné energetické krize věnujeme pozornost malým modulárním reaktorům, které 

se zdají být perspektivní, protože jsou spolehlivé, dostatečně výkonné i dostupné z hlediska 

nákladů,  doby výstavby i malé  zóny havarijního plánování.  

 

2. ZDROJE ENERGIE A JEJICH POŽADAVKY 

Obecně energii v určité lokalitě lze v současné době zajistit výstavbou technického díla, tj.: 

hydroelektrárny; velké jaderné elektrárny; plynové elektrárny; tepelné elektrárny; geotermální 

elektrárny; soustavy diesel motorů; soustavy větrných elektráren; soustavy fotovoltaických 

elektráren; a soustavy malých modulárních reaktorů (SMR). Základní analýza podmínek 

jednotlivých technologií ukazuje, že pro realizaci uvedených technických děl je třeba mít 

k dispozici: 

- vodní tok s dostatečným množstvím vody po celý rok v prvním případě, 

- území, které splňuje požadavky na umístění velké jaderné elektrárny, vodní zdroj pro chla-

zení a dostupnou a bezpečnou jadernou technologii v druhém případě, 

- stabilní a cenově dostupné dodávky plynu v třetím případě,  

- stabilní a cenově dostupné dodávky uhlí, dřeva či jiné biomasy ve čtvrtém případě, 

- stabilní a cenově dostupný místní zdroj geotermální energie v pátém případě, 

- stabilní a cenově dostupné dodávky nafty v šestém případě, 

- stabilní a dostatečný vítr v sedmém případě, 

- stabilní a dostatečný zdroj sluneční energie v osmém případě, 

- území, které splňuje požadavky na umístění SMR v devátém případě. 

 

3.  POUŽÍVANÉ POJMY 

Všechny použité zdroje energie jsou technická zařízení, která využívají specifické technologie 

pro výrobu elektrické energie nebo tepla. Při jejich popisu používáme pojmy, jejichž kontext je 

uveden v práci [3]. Používají se:  

1. Technické zařízení či technické dílo je výsledkem inženýrského procesu, který zajišťuje 

produkty a služby podporující lidský život a rozvoj. V našem případě sledujeme zařízení, 

která vyrábějí elektrickou energii nebo teplo.  

2. Základní funkcí státu je poslání státu v oblasti zajišťování ochrany veřejných zájmů (aktiv) 

a jejich udržitelného rozvoje.  

3. Lidský systém je nejmenší prostor pro život lidí a lidské společnosti. Je reprezentován úze-

mím zahrnujícím lidskou společnost, jehož aktiva jsou v bezpečí a mají určitý potenciál pro 

udržitelný rozvoj.  

4. Základní aktiva lidského systému (chráněné zájmy nebo základní zájmy státu) jsou položky, 

které jsou chráněny přednostně (v ČR a ve většině ostatních zemí jsou jimi: lidské životy a 

zdraví; majetek; veřejné blaho; životní prostředí; existence státu; a kritické infrastruktury a 

technologie).  

5. Kritická infrastruktura je soubor vzájemně propojených fyzických, kybernetických a orga-

nizačních (servisních) systémů, které jsou nezbytné pro zajištění podpory a ochrany lid-

ských životů a zdraví, majetku, minimální funkce ekonomiky a správy státu. V našem sdě-

lení sledujeme zdroje energie, které jsou kritickými prvky energetické infrastruktury. 
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6. Systém systémů (systém systémů – zkratka SoS) je systém, který se skládá z několika ote-

vřených systémů různého charakteru a různých lokalit, které jsou vzájemně propojeny pro 

zajištění určitých operací a činností. Je třeba si uvědomit, že při sledování chování SoS pro 

potřeby některých úkolů je třeba řešit velmi podrobné rozdělení systémů na několika úrov-

ních a v jiných zase stačí rozdělení na nejvyšší úrovni (regionální, obecní, místní atd.). Pro-

pojení na rozhraní systémů samozřejmě způsobují vzájemnou závislost. Z uvedené skuteč-

nosti vyplývá, že bezpečnost SoS není obecně agregace bezpečností dílčích systémů (sub-

systémů), protože musí respektovat i průřezová rizika, která jsou způsobená vazbami a toky 

přes SoS a s okolím.  

7. Zabezpečení je stav systému, ve kterém má výskyt škody nebo ztráty na systémových akti-

vech (chráněné zájmy) přijatelnou pravděpodobnost (je téměř jisté, že újma a ztráta ne-

vzniknou). K tomu patří i jistá stabilita systému v čase a prostoru, tedy udržitelný rozvoj v 

čase a prostoru, což znamená, že systém je chráněn před vnitřními i vnějšími katastrofami. 

Jedná se o formování pocitu bezpečí, pocitu jistoty, zajištění veřejného blaha, trvalého roz-

voje zdravého prostředí a spolehlivého provozu technických (fyzických i kybernetických) 

zařízení. Pozn.: z tohoto pohledu je člověk také systém.  

8. Bezpečnost je základním atributem kvality sledovaného subjektu. Jedná se o soubor lid-

ských opatření a činností pro zajištění bezpečí a udržitelného rozvoje určitého systému a 

jeho aktiv. Jeho měřítkem je efektivita vhodných opatření a činností při zajišťování bezpečí 

systémových aktiv a udržitelného rozvoje. Jinými slovy, je to schopnost systému předcházet 

kritickým podmínkám systému (aktivní bezpečnost využívá prvky řízení; pasivní bezpeč-

nost využívá ochranné fyzikální prvky) a při jejich výskytu neohrožovat existenci sebe sama 

ani svého okolí. Z technického hlediska znamená bezpečnost systému integritu, spolehlivost 

a funkčnost systému.  

9. Pohroma je jev, který vede nebo může vést ke škodám a škodám na majetku státu nebo 

jiného sledovaného subjektu (tj. jev, který vede nebo může vést k dopadům na chráněná 

aktiva státu nebo jiného sledovaného subjektu). Z pohledu kybernetiky je pohroma jednou 

z možných podmínek systému zahrnujícího lidskou společnost a životní prostředí, která 

vede nebo může vést ke škodám a ztrátám na jednom nebo více aktivech státu. 

10. Ohrožení je soubor maximálních dopadů pohromy, které se očekávají na daném místě v 

určeném časovém intervalu s určitou pravděpodobností. Podle technických norem a stan-

dardů jde o normativní nebezpečí, které je určeno identifikovanou velikostí pohromy (tzv. 

projektová / normativní pohroma). Ohrožení vyjadřuje potenciál pohromy způsobit ve sle-

dovaném místě ztráty, škody a újmy na chráněných aktivech.  

11. Riziko je mírou ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech. Jde o  pravděpodobný rozsah 

nežádaných a nepřijatelných dopadů (ztráty, škody a újmy) pohrom s velikostí normativ-

ního ohrožení na systémová aktiva nebo subsystémy v daném časovém intervalu (např. 1 

rok) v daném místě, tj. je vždy specifické pro danou lokalitu.  

12. Hrozba je míra výskytu útoku (teroristického nebo vojenského) v daném místě. Je pravdě-

podobné, že pochází nebo může vzniknout událostí nebo souborem událostí, zcela odlišných 

od těch, které byly původně předpokládané v daném místě z hlediska integrity a funkce. Je 

určena schopností útočníka, zranitelností chráněných aktiv nebo jiné sledované entity a zá-

měrem útočníka.  

13. Zranitelnost je citlivost aktiva (systému) na dopady pohromy / hrozby. Jedná se o predispo-

zici aktiva k poškození / vzniku škody. Jedná se o míru systémové neschopnosti reagovat 

na výskyt pohromy. Je to inherentní atribut systému a je dynamicky variabilní. Naše znalosti 
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a zkušenosti ukazují, že v měřítku času a prostoru vždy převládají určité aspekty v různých 

časových okamžicích a na různých místech.  

14. Inženýrství pracující s riziky je systematické využívání inženýrských znalostí a zkušeností 

pro optimalizaci ochrany lidských životů, životního prostředí, majetku a ekonomického ma-

jetku, tj. pro optimální bezpečí a udržitelný rozvoj lidského systému. Jeho hlavním účelem 

je snížit všechny typy škod a ztrát prostřednictvím cíleného a kvalifikovaného vyjednávání 

s rizikem. Stalo se fenoménem 20. století a na jeho základě ve vyspělých zemích byly vy-

tvořeny základy pro lidský rozvoj, který je poměrně odolný vůči tradičním pohromám, 

zejména přírodním; chorobám lidí, zvířat a rostlin; selhání technologií; a sociálním pohro-

mám.  

15. Kritičnost označuje limit (hranici), od kterého jsou dopady rizika významné až po elimi-

nační pro sledovaný systém. Kritičnost je většinou určena bodováním, tj. rozhodovací ma-

ticí (zranitelnost systému vs. důležitost systému); její schéma je znázorněno na obrázku 1. 

 

 

Obr. 1. Matice kritičnosti.; skórování zranitelnosti (míra zranitelnosti systému nebo pravděpodobnosti selhání 

systému) a důležitosti systému (míra poškození systému).  

 

16. Provozní spolehlivost je schopnost entity poskytovat požadované funkce za daných podmí-

nek v dané kvalitě a v daném časovém intervalu. Jedná se o měřítko spolehlivosti, dostup-

nosti a udržovatelnosti, se kterým je podporován výkon systému. Jedná se o návrhovou 

(projektovanou) vlastnost, která souvisí nejen s běžnými podmínkami, ale také s abnormál-

ními a kritickými podmínkami, při kterých prostřednictvím adaptační kapacity systému, en-

tita zajišťuje požadované funkce i za určitých typů kritických podmínek.  

17. Inherentní bezpečnost je soubor opatření vložených do návrhu entity pro snížení ohrožení. 

18. Limity a podmínky jsou hranice, ve kterých je zajištěna bezpečnost provozovaného sys-

tému. Jsou to nástroje řízení bezpečnosti technického zařízení Jedná se o soubor kladně 

definovaných podmínek, pro které je prokázáno, že provoz technického zařízení je bez-

pečný (ve skutečnosti s pravděpodobností ≥ 0,95). Příslušný soubor obsahuje údaje o pří-

pustných parametrech, požadavcích na provozní způsobilost, nastavení ochranných sys-

témů, požadavcích na činnost pracovníků a na organizační opatření vedoucí ke splnění 

všech definovaných požadavků na konstrukční provozní podmínky. Pro zajištění bezpeč-

nosti, tj. i spolehlivosti a funkčnosti, musí řídící systém daného technického zařízení udr-

žovat stanovené fyzikální veličiny (parametry příslušných subsystémů) na předem stanove-

ných hodnotách. V průběhu procesu regulace řídicí systém mění podmínky jednotlivých 

řízených systémů tím, že se řídí efektivními veličinami s cílem dosáhnout požadovaného 
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stavu (stavu) celého systému. Z hlediska integrální (celkové) bezpečnosti jsou v pořadí sle-

dovány následující vlastnosti řídicího systému: 

- úroveň dodržování stanovených provozních podmínek a prevence škodlivých  nepřija-

telných) dopadů na samotný systém a jeho okolí,  

- funkčnost (míra splnění požadovaných úkolů),  

- provozuschopnost, tj. úroveň plnění požadovaných úkolů za běžných, abnormálních a 

kritických podmínek,  

- stabilita provozu, tj. úroveň dodržování stanovených podmínek v průběhu času, která 

inherentně zahrnuje odolnost vůči možným pohromám. 

18. All-Hazard-Approach je princip označující postup, že při zajišťování bezpečnosti subjektu 

jsou považovány všechny zdroje rizik; tj. vnitřní, vnější, lidský faktor, organizační, diago-

nální.  

 

4. MALÉ MODULÁRNÍ REAKTORY (SMR) 

Malé modulární reaktory (SMR) se již vyvíjí po celá desetiletí [4-13]. Mezinárodní agentura 

pro atomovou energii [12] definuje malé, střední a velké reaktory podle výstupního elektrického 

výkonu; reaktory do 300 MWe jsou klasifikovány jako malé reaktory. V praxi se stále více 

využívají, protože jsou levnější a jejich oblast havarijního plánování je menší ve srovnání s 

velkými jadernými elektrárnami [9,13,14]. V České republice pracujeme na reaktoru Energy 

Well [15,16], který chceme využít jako zdroje energie v technických zařízeních vyrábějících 

energii [17,18] pro:  

- pohon vlaků a lodí, 

- provoz procesů jako reverzní osmóza; výroba vodíku; zkapalnění vodíku; skladování 

vodíku; a těžba nerostů v odlehlých oblastech.  

Výhody SMR jsou především v nízkém instalovaném výkonu.  Předmětné výhody jsou 

podmíněny vysokou mírou inherentní bezpečnosti systému. Z důvodu nízkého výkonu se často 

v souvislosti s SMR hovoří o pasivním chlazení a možnosti zapojení k nízkonapěťovým sítím. 

Pokud by se nejednalo o systém s pasivním chlazením, tak by se místo dieselových generátorů 

mohli k havarijnímu napájení používat například baterie [19]. Vzhledem k nízkému 

instalovanému výkonu je možné zmenšit zónu havarijního plánování a obecně snížit dobu 

licencování na základě větší jednoduchosti systému vůči velkým jaderným energetickým 

zdrojům [19]. Při výkonech menších než 60 MW by bylo možné generátor chladit vzduchem 

[20]. 

Další SMR výhodou je velikost zařízení. Vzhledem k této skutečnosti je možné stavět jaderná 

zařízení, která jsou, oproti klasickým jaderným zdrojům, odolnější proti zemětřesení. Zároveň 

je možné obnovit starší myšlenky o provozu jaderného reaktoru pod zemským povrchem, což 

by je v případě konvenčních jaderných elektráren ekonomicky nepřijatelné [17]. V případě 

zakopání SMR pod zem by se zvýšila bezpečnost systému proti například větrným smrštím, 

tornádům a hurikánům a také proti možnosti teroristického útoku. Zároveň by však byl citelně 

snížen přístup k zařízení v době prací během odstávek nebo po havárii. Zakopání pod zemský 

povrch by bylo lukrativní také pro armádní využití, kde by se čerpalo z extrémně malého 

zastavěného povrchu. Pro vojenské účely by však bylo třeba extrémně zrychlit proces instalace. 

Podzemní systémy by zároveň mohly být méně sofistikované, čímž by se přímo úměrně 

snižovala cena SMR [19]. 

Největším ekonomickým ukazatelem pro jaderné elektrárny je LCOE (Levelized Cost of 

Electricity), což je poměr výsledné ceny jaderné elektrárny a instalovaného elektrického 

výkonu. Z hlediska optimalizace SMR je proto  zásadní, LCOE snižovat  [17]. Názory na 
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způsob snižování se různí, jeden z nich je například snižování instalovaného výkonu,  což vede 

k větší jednoduchosti systému a tedy i k nižším investičním nákladům [12]. Předpokládané 

náklady dle [22] jsou následující: SMART – stavební náklady 5000 $/kWe, provoz a údržba 

6,1 centu/kWh (což je nižší než u vodní energie), NuScale – stavební náklady 4000$/kWe (40 

měsíců výstavba), náklady na palivo 5,5 $/MWh. 

Dle [20] je skutečností, že u SMR odpadá kolem 15 systémů a komponent nezbytných pro 

řešení LOCA havárie a například  u jednotek NuScale jsou tyto nahrazeny pouze jedním 

systémem z důvodu nízkého elektrického výkonu 50 MWe. SMR jako malé zařízení čerpá 

výhody i v souvislosti s dodavatelskými řetězci. Výroba menších tlakových nádob dává 

příležitost více firmám (a to i tuzemským). Zároveň odpadají komplikace v jednání s velkými 

výrobci těžkých součástí, respektive s jejich vytížeností [20]. Stejný přístup platí při výrobě 

turbín a generátorů. Větší skupina možných výrobců způsobuje razantnější souboj na 

konkurenčním trhu, a tudíž vede ke snižování pořizovacích nákladů. Menší zařízení je navíc, 

jak již bylo zmíněno, snadněji přepravováno, udržováno a případně likvidováno. V případě 

turbogenerátorů nižších výkonů do 50 MWe je možné přepravit celé zařízení na ,,samostatné 

paletě” a navíc je možné jej chladit vzduchem [20]. 

Dopady na investiční rozhodnutí se dle [23] dají shrnout do 11 tříd, které zahrnují například: 

stabilitu elektrické sítě; lepší přijatelnost u veřejnosti; snížení technických omezení při 

umísťování; snížení počtu rizik, která musí být zvažována v projektu; kratší dobu pro uvedení 

do provozu; nižší požadavky na kompetence potřebné pro provoz atd.  

OECD v dokumentu z roku 2016 [24] tvrdí, že problematické stále zůstává to, že kapitálové 

náklady, náklady na provoz a údržbu (O&M) a náklady na palivo nejsou dosud známy.  Na 

druhou stranu potvrzuje výhody SMR, mezi kterými uvádí:  

- zvýšená jaderná bezpečnost a implementace jedinečných pasivních prvků, 

- snížení počtu systémů a zjednodušení přeměny energie, 

- snadnější financování, 

- lepší flexibilita  sítě, např. režimů sledování zátěže, 

- nižší požadavky na přenosovou soustavu díky menším výkonům, 

- identické SMR jsou výhodné z hlediska řízení lidských zdrojů, 

- snadnější vyřazování z provozu, 

- možnost vyhnout se odstávce pomocí vhodných konfigurací SMR. 

Zároveň zpráva [24] uvádí, že pro zákazníky bude klíčové následující:  HDP a jeho případný 

růst; spotřeba elektřiny na člověka; úvěrový rating; soběstačnost dodávek elektřiny; ochrana 

životního prostředí; členství daného státu v IAEA; cena elektřiny; a specifika elektrické sítě 

(velikost, napětí, kvalita, propojení, zatížení). 

Pro výrobce SMR jde dle [24] o zajištění: připravenosti technologie a možnosti demonstrace; 

finanční zázemí; zásobovacího řetězce; a veřejných zakázek. 

Zpráva [24] se zároveň zmiňuje o srovnání leteckého průmyslu s jadernými zařízeními, což je 

často používaná paralela, avšak tak jednoduché, jak se ostatním může zdát, to není. Zejména 

efektivní úplné sestavení SMR v továrně nemusí umožnit inspektorům dozoru zkontrolovat 

všechny kroky z hlediska bezpečnosti; pro optimalizaci procesu montáže v továrně by mohl být 

upřednostněn inspektor na místě [25]. Pokud jde o zavádění SMR, měl by inovativní licenční 

systém oddělit obecné schválení nebo licencování výrobního zařízení pro SMR, samotnou SMR 

a místo pro SMR [24]. 

Lze tvrdit, že SMR dosáhly určitého stupně zralosti a jsou konkurenceschopné s jinými zdroji 

energie [25]. Kromě toho se předpokládá, že velké jaderné elektrárny a SMR mají stejnou 

LCOE 70 USD/MWh (při přiměřené vážené průměrné ceně kapitálu) s faktorem zatížení 85 %, 
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ale mírně rozdílným rozdělením mezi fixními a variabilními náklady [9]. To přivádí na 

myšlenku, že SMR mohou mít nižší investiční náklady z důvodu výroby v továrně, kratší doby 

výstavby, jednoduššího financování a podobně, ale přitom vyšší variabilní náklady kvůli větším 

nákladům na O&M za MWh kvůli pevné složce nákladů na O&M, nižší palivové účinnosti atd. 

Na tomto příkladu jsou SMR nejvíce konkurence schopné při faktorech zatížení 60–85 % a 

nahrazují tak uhlí a velké jaderné elektrárny právě v tomto rozsahu [24]. 

DoE [25] uvádí, že by bezpečnost SMR nemusela být tak dokonalá, jak se obecně u jaderných 

zařízení tvrdí. Hlavní argument se týká pasivních bezpečnostních systémů a prvků, které nejsou 

neomylné. Menší kontejnment je zase nevýhodný z hlediska hodnoty ppm vodíku, která by 

stačila na výbušnou koncentraci v oblasti kontejnmentu. Pokud by se reaktor zakopal, tak by se 

sice mohla zvýšit odolnost proti zemětřesení, ale zase snížit bezpečnost  vůči povodním. 

Zároveň by mohlo dojít ke snížení bezpečnosti kvůli menšímu počtu obsluhujícího personálu, 

nebo v případě že by se výrobce SMR rozhodl snižovat náklady [19]. 

Výhody SMR podle DoE  [25] jsou modularita, možnost jednotky stavět ve fabrice a převážet 

z místa na místo. Je vhodný pro malé elektrické trhy, místa s nízkými logistickými podporami 

a místa s menšími průmyslovými závody. Zároveň je možné nahrazovat staré uhelné elektrárny 

zelenými zdroji, kterými jsou SMR. Dále je tu možnost spojení SMR s dalšími zdroji elektrické 

energie, čímž lze zvyšovat stabilitu sítě a bezpečnost přenosové soustavy. Velká část SMR se 

plánuje tak, že by nemuselo docházet k vsázkám paliva na místě, ale dělo by se tak přímo v 

továrně [19]. 

Na druhé straně, v případě souboru více SMR by mohla být tato technologie méně bezpečná  

než v případě velké jaderné elektrárny, když by výrobce SMR pochybil v projektu [19]. Tato 

presumpce je však použitelná nejen u SMR nebo u velkých jaderných bloků, ale u sériové 

výroby obecně. 

Výhodou SMR z hlediska bezpečnosti je také takzvané integrální uspořádání, kdy jsou reaktor 

a komponenty primárního okruhu umístěny v jedné tlakové nádobě [20]. To eliminuje množství 

chladicích potrubí a jejich rozměry. Vzhledem k tomu jsou i razantně zúženy nátrubky vedoucí 

z tlakové nádoby reaktoru ven, což má pozitivní dopad na průběh LOCA havárie. Tepelné 

výměníky jsou obvykle usazeny výše než aktivní zóna, což přispívá k přirozené cirkulaci 

chladiva. Některé systémy kvůli přirozené cirkulaci chladiva zcela eliminují hlavní cirkulační 

čerpadla, a s tím spojenou možnost vzniku LOCA havárie 

Zdroje rizik spojené se SMR byly sledovány v práci [26]. Další faktory, které jsou zdroji 

velkých rizik, jež je společné pro kapitálově náročný průmysl, jsou dle [24,27]: velké počáteční 

výdaje; neurčitost návratu počátečních investic; nebezpečí, že dílo nebude dokončeno, anebo 

budou nutné změny, které si vyžádají enormní vícenáklady na dokončení; dlouhá doba 

konstrukce a výstavby; citlivost na poptávku; spolehlivost, dostupnost a faktor zatížení 

elektrárny; cena elektřiny; nestabilní podpora veřejnosti; malá přijatelnost jaderně 

energetických zařízení u veřejnosti (ačkoliv jaderné technologie používané v lékařství a 

potravinářství, které nejsou tak zabezpečené jako energetika  [26], nepřízeň veřejnosti 

nevytváří); rozhodující vliv dozoru (regulátora); a decommissioning – odstavení z provozu a 

následná dekontaminace zařízení a zabraného povrchu, která ještě nemá jasný postup, ačkoliv 

jsou zkušenosti [28] i obecké postupy [29]. 

Podle práce [27] by výhody zredukované velikosti elektrárny, komplexity a zjednodušeného 

designu, které nabízejí SMR, dovolily: lepší kontrolu nad výstavbou; menší riziko spojené 

s dodavateli; a lepší kontrolu nad cenou konstrukce zařízení. 

Dle prací [17,18,20, 30] SMR lze použít pro: dálkové vytápění; odsolování a čištění vody; 

pokročilé procesy získávání ropy a rafinace olejů; obohacování kapalných paliv a případně 
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použití palivových článků; pokročilé procesy přeměny energie, jako je zkapalňování uhlí a 

petrochemická výroba; získání tepla pro chemické nebo výrobní procesy; pohotovostní výkon 

jaderných elektráren; provoz datových center; vojenské základny; hornický sektor; vzdálené 

ostrovní provozy; průmyslové komplexy; výrobu a zkapalnění vodíku; ocelárny; terminály na 

těžbu ropy a zemního plynu; velké chemické závody; odsolování mořské vody; pohon lodí 

apod. 

 

5.  METODA VÝBĚRU VHODNÉHO ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Při výběru vhodného zdroje elektrické energie jde o výběr technologie, pro kterou jsou v daném 

území podmínky a která je bezpečná, což znamená spolehlivá a funkční a zajistitelná rychle, 

přičemž její nároky  na bezpečnost, provoz, lidské zdroje  a další obslužné systémy jsou takové, 

že bude nákladově únosná. To znamená, že přínosy pro území při zajištění míry bezpečí budou 

optimální. Optimální řešení v případě nesourodých kritérií se získává posouzením možných 

variant [31,32]. 

Dle [32] za variantní řešení se pokládá jakékoliv vyhovující řešení pro splnění zadaného cíle, 

tj.:  

- různá lokalizace stavebního místa a vedení dopravní trasy, 

- různé technologické procesy, 

- variantní druh činnosti, např. volba dovozu namísto domácí výroby, 

- různý časový plán realizace, 

- záměna surovin, 

- různé řešení zneškodňování odpadů, emisí apod. 

Generování variant je tvůrčí model myšlení, který závisí na kritériích cíle. V právním státě 

musí být cíl v souladu s legislativou, která podporuje bezpečí a rozvoj státu. Cílem z hlediska 

rozvoje a nákladů v každém případě je vybrat technologii, která bude: bezpečná; ověřená; 

realizovatelná v přijatelné době; snadno udržovatelná; a mít přiměřené nároky na palivo, 

vlastní spotřebu, personál a finance nutné pro bezpečný provoz.  

Ve světě se k danému účelu používá postup nazývaný “hodnocení techniky (technology 

assessment)”, který je v jednotlivých zemích kodifikován [32]. Forma hodnocení techniky je 

v jednotlivých zemích určená legislativou; cíl je stejný, ale forma aplikace se liší stát od státu 

[32-44].  

Dle [32-44] předmětné hodnocení je komplexní interdisciplinární expertní hodnocení 

plánovaných technických děl, které bere v úvahu jak možnosti investora, tak dopady současné 

i budoucí na oblast techniky, životního prostředí, sociální, společenskou a ekonomickou; 

v Evropě začalo být používáno počátkem 90. let. 

Předmětné hodnocení není zaměřeno proti technice; jeho cílem je odhalit problémy a provést 

prevenci škod způsobených nekritickou aplikací a komercionalizací nových technologií. 

Výsledky hodnocení jsou určeny pro investory (v případě veřejných projektů pro politiky), 

kteří v konečné fázi rozhodují o umožnění realizace technického díla. 

Při rozhodování  na základě hodnocení techniky jde o dilema:  

- správně ocenit dopady plánovaného technického díla, které nemohou být snadno prediko-

vány, dokud technické dílo není extenzivně vyvinuto a používáno,  

- řídit nebo změnit technické dílo je obtížné, jakmile je široce využíváno.  

Rozhodování je obtížné, protože v konkrétním případě:  

- je těžké odhadnout náklady na externality a internality, 

- není snadný výběr indikátorů pro posouzení přínosů a dopadů plánované technologie, 
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- není snadný přepočet škod a újmy na peníze, 

- existují i etické zábrany. 

Na základě výše uvedených citací “hodnocení techniky” se používá hlavně v oblastech: 

informační technologie; vodíkové technologie; jaderné technologie; molekulární 

nanotechnologie; farmakologie; transplantace orgánů; genetické technologie; umělá 

inteligence; internetu atd. Hodnocení techniky při výběru technologií spojených s aplikací 

jaderných procesů jsou popsány v pracích [11,45-51]. 

Na základě dokumentů OTA (Office for Technology Assessment), shromážděných v databázi 

[33], se konkrétní hodnocení provádí ve dvou krocích. Nejprve se provede screening možných 

variant,  tj. hodnocení zásadních faktorů,  kterým se vyloučí zásadní nevyhovující varianty a u 

zbylých variant se provede detailní hodnocení (scoping), které tvoří základ pro rozhodnutí 

investora (nebo politiků, jde-li o veřejné projekty).    

Na základě výše citovaných dokumentů se pro screening použije hodnocení na základě kritérií: 

1. Je provoz technologie odzkoušený? 

2. Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po dobu životnosti? 

3. Je technologie pro investora dostupná? 

4. Je výkon technologie dlouhodobě stabilní? 

5. Lze realizovat technologii rychle? 

6. Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? 

7. Může zdroj s touto technologií zajistit potřeby investora po celou dobu trvání provozu 

objektu, pro který je budován? 

Srovnání vhodných variant technologií, které byly určeny screeningem nezahrnuje nebo jen v 

omezené míře zahrnuje potřeby pro území, ve kterém se umísťuje a zprovozňuje energetický 

zdroj (např. veřejné blaho, zaměstnanost, služby v území aj.).  Pro detailní hodnocení variant 

se použije tabulka 1 založená na kritériích spojených s integrální bezpečností [32] . Optimálním 

řešením je varianta, která: 

- má nejvíce přínosů, 

- nemá příliš velké specifické nároky na provoz. 

Dle [52] ztráty způsobené haváriemi či selháními nesmí snížit očekávaný roční výnos pod hod-

notu 

       ERV = 0.7 x celkový užitný výnos  / doba životnosti. 

Jelikož nic není absolutního, tak žádná technologie nesplňuje požadavky absolutně. 

Protože jde o složitý rozhodovací problém, ve kterém je nutno zvážit kritéria z mnoha oblastí, 

která jsou často nesouměřitelná, je třeba aplikovat multikriteriální hodnocení [31] založené na 

filosofii zavedené do praxe v práci [53].  

Pro výběr elektrického zdroje jsme v souladu s poznáním   [31,32,54,55]  zkonstruovali systém 

pro podporu rozhodování pro hodnocení příspěvků jednotlivých kritérií k integrální bezpečnosti 

technického celku (zdroje energie) a jeho okolí; tabulka 1. Kritéria jsme vytvořili na základě 

poznatků  získaných z kritické analýzy prací  [ 31-36, 54,55] tak, aby  platilo “čím vyšší hodnota 

ocenění, tím vyšší je příspěvek k integrální bezpečnosti”. Hodnocení kritérií se provádí 

přiřazením bodů takto:   

0 bodu – kritérium je splněno na méně než 5 %, tj. nepřispívá k zajištění integrální bezpečnosti, 
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1 bod -   kritérium je splněno na 5 - 25 %,  tj. jen málo přispívá k zajištění integrální bezpečnosti,  

2 body - kritérium je splněno na 25 - 45 %, tj. jen středně přispívá k zajištění integrální 

bezpečnosti,  

3 body - kritérium je splněno na 45 - 70 %, tj. vysoce přispívá k zajištění integrální bezpečnosti,  

4 body - kritérium je splněno na 70 - 95 %, tj. velmi vysoce přispívá k zajištění integrální 

bezpečnosti,  

5 bodů - kritérium je splněno na více než 95 %, tj. extrémně vysoce  přispívá k zajištění 

integrální bezpečnosti. 

 

Tabulka 1. Nástroj pro hodnoceni variant založený na integrální bezpečnosti s cílem získat 

optimální variantu. 

 
Kritérium Hodnocení Poznámky 

 

Bezpečnost  technologie 

Míra, v jaké má  technologie inherentní bezpečnost.   

Míra, v jaké je technologie čistým zdrojem energie.    

Míra, v jaké je technologie schopna zajistit stabilní dodávky elektrické 

energie.  To znamená, že je stále provozuschopná a nezávisí na častých 

specifických dodávkách nebo na specifických vnějších podmínkách.    

  

Míra, v jaké má technologie schopnost bezporuchového provozu.   

Míra,  v jaké  technologie nevyžaduje časté opravy.   

Míra, v jaké nároky provozu technologie nevyžadují kvalifikované zásahy 

obsluhy. 

  

Míra, v jaké jsou dopady provozu technologie na zaměstnance přijatelné.   

Míra, v jaké jsou dopady provozu technologie na okolní životní prostředí 

přijatelné. 

  

Věcné nároky na realizovatelnost technologie v určitém místě 

Míra, v jaké obsahuje technologie opatření na zvládnutí nouzových situací.   

Míra, v jaké se provoz technologie obejde bez specifických znalostí.   

Míra, v jaké instalace technologie vyžaduje místní objekt.   

Míra, v jaké se technologie obejde bez  častých dodávek surovin pro provoz.   

Míra nároků technologie na specifické a nákladné umístění.   

Míra nároků technologie na technické úkony při uvedení do provozu.   

Míra, v jaké vyžaduje provoz technologie dovednost obsluhy.   

Míra, v jaké potřebuje technologie k provozu energii pro vlastní spotřebu.   

Míra, v jaké technologie vyžaduje velké informační zajištění k provozu.   

Míra, v jaké má technologie specifické I&C pro provoz.   

Míra nepřerušení výkonu technologie kvůli údržbě a opravám.   

Míra kvality provozních předpisů pro podmínky normální, abnormální a 

kritické. 

  

Míra zajištění ochrany technologie proti místním živelním pohromám.   

Míra, v jaké  technologie ochraňuje životy a zdraví obsluhy.   

Míra, v jaké  technologie neznečišťuje životní prostředí.   

Míra, v jaké technologie nevyžaduje nakládání s odpady v místě.   

Míra, v jaké je technologie ochráněna proti insiderům a teroristům.   

Dostupnost a konkurenceschopnost 

Míra přijatelnosti doby instalace technologie.   

Míra schopnosti technologie zabezpečit výrobu energie pro těžbu po 10 a 

více let. 

  

Míra  přijatelnosti ceny technologie.   

Míra, v jaké je technologie taková, že nesníží  očekávaný roční výnos pod 

přijatelnou hodnotu dle [53]?  
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Míra, v jaké jsou doprava technologie a dodávky náhradních dílů 

realizovatelné. 

  

Míra, v jaké jsou finanční nároky na technologii a její dlouhodobý provoz 

přijatelné.  

  

Míra náročnosti udělení  povolení provozu.    

Míra, v jaké nejsou v daném místě potřebné specifické objekty pro likvidaci 

odpadů? 

  

Míra, v jaké technologie nevyžaduje v daném místě specifická zařízení na 

snížení kontaminace složek životního prostředí.  

  

Míra  přijatelnosti rozsahu zóny havarijního plánování.   

CELKOVÁ MÍRA INTEGRÁLNÍ BEZPEČNOSTI  

 

Hodnocení konkrétního případu dle tabulky 1 musí dělat tým specialistů z různých odborů 

(technologie; bezpečnost území, veřejná správa, investor, odezva na nouzové situace) [32]. 

Výsledná hodnota u každého kritéria je medián, přičemž v případě velkého rozptylu hodnot u 

některého kritéria je třeba, aby pracovník veřejné správy odpovědný za územní plánování 

zajistil další šetření, na kterém každý hodnotitel sdělí zdůvodnění svého hodnocení 

v předmětném případě a na základě panelové diskuse nebo brainstormingu se určí výsledné 

hodnocení.  

 

6. PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Předpokládáme pusté území v arktické oblasti, ve které bylo objeveno významné  ložisko 

důležité nerostné suroviny, jehož ocenění  obsahu znamená těžbu po 20 a více let. V okolí není 

zdroj uhlí, ani zdroj geotermální energie, ani zdroj plynu. Proto bylo rozhodnuto o stavbě 

železnice, která zajistí napojení lokality na zpracovatelský průmysl.  Jelikož oblast není 

obydlená, není zde rozvod elektřiny, proto zásadní důležitost pro  realizaci těžby nerostných 

surovin má dobrý výběr elektrického zdroje. Pro zajištění těžby a životních podmínek 

pracovníků a jejich rodin musí být zdroj dlouhodobě spolehlivý a kvalitní. 

Na základě výše popsané metody, provedeme nejprve screening  zacílený na eliminaci 

nevhodných zdrojů elektrické energie. Výsledky screeningu jsou v tabulkách 2 – 10. 

 

Tabulka 2. Výsledky screeningu pro hydroelektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

 X Závisí na existenci vodního díla a na 

dostatku vody. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X Závisí na existenci vodního díla a 

dostatku vody. 

Lze realizovat technologii rychle?  X Projekt, stavební povolení, stavba, 

uvedení do provozu  5- 10 let  [56] 

Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? X  Běžně používaný zdroj. 

 

Tabulka 3. Výsledky screeningu pro jadernou elektrárnu s PWR či jiným velkým reaktorem. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   
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Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

X   

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní? X   

Lze realizovat technologii rychle?  X Výstavba trvá cca 15 let [56]. 

Jsou náklady na aplikaci technologie 

přijatelné? 

 X Náklady pro daný projekt jsou příliš 

vysoké. 

 

Tabulka 4. Výsledky screeningu pro plynovou elektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

 X V místě není zdroj plynu, je ho třeba 

dovážet, což s ohledem na chybějící 

dopravní infrastrukturu může být za 

jistých podmínek složité.  

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X Stabilita je závislá na dovozu plynu a 

jeho ceně. 

Lze realizovat technologii rychle? X   

Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? X  [56] 

 

Tabulka 5. Výsledky screeningu pro tepelnou elektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

  V místě není zdroj uhlí, je ho třeba 

dovážet, což s ohledem na chybějící 

dopravní infrastrukturu může být za 

jistých podmínek složité. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X Závisí na včasných dodávkách uhlí. 

Lze realizovat technologii rychle?  X Projekt, stavební povolení, stavba, 

uvedení do provozu  3- 5 let  [56] 

Jsou náklady na aplikaci technologie 

přijatelné? 

X   

 

Tabulka 6. Výsledky screeningu pro geotermální elektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

 X V místě není zdroj geotermální energie. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X V místě není zdroj geotermální energie. 

Lze realizovat technologii rychle?  X Projekt, stavební povolení, stavba, 

uvedení do provozu  3- 5 let  [56]. 

Jsou náklady na aplikaci technologie 

přijatelné? 

 X Bylo by nutné najít místní zdroj 

geotermální energie; prospekce obvykle 

trvá 5 – 10 let [56]. 
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Tabulka  7. Výsledky screeningu pro větrnou elektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

 X Závisí na směru a intenzitě větru, které 

jsou proměnné. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X Závisí na směru a intenzitě větru, které 

jsou proměnné. 

Lze realizovat technologii rychle? X  [56] 

Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? X  [56] 

 

Tabulka 8. Výsledky screeningu pro fotovoltaickou elektrárnu. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 
dobu životnosti? 

 X Závisí na délce a intenzitě slunečního 
záření, které jsou v subarktické oblasti po 

většinu roku nedostatečné. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní?  X Závisí na délce a intenzitě slunečního 

záření, které jsou v subarktické oblasti po 

většinu roku nedostatečné. 

Lze realizovat technologii rychle? X  [56] 

Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? X  [56] 

 

Tabulka 9. Výsledky screeningu pro “motorovou” elektrárnu – soustava diesel motorů. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

X  Vyžaduje pravidelnou dopravu nafty a 

místní záložní sklad nafty. 

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní? X   

Lze realizovat technologii rychle? X  Dodávkou technického zařízení. 

Jsou náklady na aplikaci technologie 

přijatelné? 

X  Vyžaduje pravidelnou dopravu nafty a 

místní záložní sklad nafty. 

 

Tabulka 10. Výsledky screeningu pro SMR. 

Kritérium Hodnocení Zdůvodnění 

ANO NE 

Je provoz technologie odzkoušený? X   

Je zdroj bezpečný, tj. spolehlivý a funkční po 

dobu životnosti? 

X   

Je technologie pro investora dostupná? X   

Je výkon technologie dlouhodobě stabilní? X   

Lze realizovat technologii rychle? X  Ano - dodavatelský. 

Jsou náklady na aplikaci technologie přijatelné? X  [56]. Náklady na výrobu se snižují [46]. 
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Výsledek screeningu na základě tabulek 2 – 10 ukazuje, že vyhovující varianty pro sledovaný 

projekt jsou: 

- soubor diesel generátorů, když je dlouhodobě zabezpečený systém funkčních diesel gene-

rátorů dodávkami motorové nafty, 

- aplikace SMR (cena  zařízení postupně klesá, zásoby uranu jsou větší než zásoby ropy [56]).  

Pro konečný strategický výběr dlouhodobého zdroje elektrické energie s ohledem na místní 

podmínky provedeme na základě celkové míry integrální bezpečnosti (součet měr příspěvků k 

integrální bezpečnosti  jednotlivých případů) dle tabulky 1. Výsledky hodnocení jsou uvedeny 

v tabulce 11.    

 

Tabulka 11. Výsledky detailního hodnocení  soustavy diesel generátorů a soustavy SMR. 

Kritérium Hodnocení 

SMR 

Poznámky Hodnocení 

diesel 

Poznámky 

Bezpečnost  technologie 

Míra, v jaké má  technologie 

inherentní bezpečnost. 

4 Základní vlastnost 

jaderných 

technologií; pro 
SMR např. [57-59]. 

 

2 Vyžaduje, aby sklad 

motorové nafty, 

který je zdrojem 
požáru byl 

v dostatečné 

vzdálenosti od 

provozu.  

Míra, v jaké je technologie 

čistým zdrojem energie.  

4 Propracovaný 

design [58-60]. 

1 Zplodiny spalování 

kontaminují ovzduší 

[61]. Mazací oleje 

znečišťují podloží, 

když nejsou 

zachyceny vanami. 

Míra, v jaké je technologie 

schopna zajistit stabilní 

dodávky elektrické energie.  

To znamená, že je stále 
provozuschopná a nezávisí 

na častých specifických 

dodávkách nebo na 

specifických vnějších 

podmínkách.    

4 Životnost 80 let a 

výměna paliva  

jednou za 3 roky 

[48] jsou velkou 
předností [58,59]. 

2 Motorová nafta se 

musí za 

nepříznivých 

podmínek  dovážet 
letecky, což 

znamená 

vícenáklady. 

Míra, v jaké má technologie 

schopnost bezporuchového 

provozu. 

4 Dlouhý palivový 

cyklus [48]. 

3 Závisí na údržbě a 

kvalitě motorové 

nafty. 

Míra,  v jaké  technologie 

nevyžaduje časté opravy. 

4 Vysoká 

spolehlivost je 

zajištěna 

specifickým 

zálohováním 
kritických částí a 

kontejnmentem 

[58]. 

3 Závisí na údržbě a 

její kvalitě. 

Míra, v jaké nároky provozu 

technologie nevyžadují 

kvalifikované zásahy 

obsluhy. 

3 Rozhoduje kvalita 

řízení celku, která 

je propracovaná 

[59].  

3 Rozhoduje kvalita 

řízení celku. 

Míra, v jaké jsou dopady 

provozu technologie na 

zaměstnance přijatelné. 

4 Propracovaný 

design [58]. 

3 Hluk a zplodiny 

[61].  
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Míra, v jaké jsou dopady 

provozu technologie na 

okolní životní prostředí 

přijatelné. 

4 Propracovaný 

design – 

kontejnment [58]. 

2 Kontaminace 

ovzduší [61]. 

Věcné nároky na realizovatelnost technologie v určitém místě 

Míra, v jaké obsahuje 

technologie opatření na 

zvládnutí nouzových situací. 

4 Má zabudovány 

principy  inherentní 

bezpečnosti, 

bariéry  na zvýšení 

spolehlivosti, 
kontejnment aj. 

[58,59]. 

3 Má ochranná 

opatření proti 

požáru  i 

mechanickému 

poškození. 
Sklad zásob 

motorové nafty je 

v dostatečné 

vzdálenosti. 

Míra, v jaké se provoz 

technologie obejde bez 

specifických znalostí. 

3 Autonomní [60]. 3  

Míra, v jaké instalace 

technologie vyžaduje místní 

objekt. 

3  3  

Míra, v jaké se technologie 

obejde bez  častých dodávek 

surovin pro provoz. 

4 Výměna paliva 

jednou za 3 roky 

[48]. 

2 Nutno několikrát 

ročně dovážet 

motorovou naftu 

letecky. 

Míra nároků technologie na 

specifické a nákladné 
umístění. 

3 Obsahuje 

nebezpečné látky, a 
proto dle OECD 

jsou specifické 

podmínky pro 

umístění [22,62]. 

Propracovaný 

design řeší problém 

[58,59]. 

3 Obsahuje 

nebezpečné látky, a 
proto dle OECD 

jsou specifické 

podmínky pro 

umístění [5.35]. 

Míra nároků technologie na 

technické úkony při uvedení 

do provozu. 

3 Uvedení do 

provozu prováděno 

dodavatelsky. Lze 

dopravit na 

nákladním autě 
[59]. 

3 Uvedení do provozu 

prováděno 

dodavatelsky. 

Míra, v jaké vyžaduje provoz 

technologie dovednost 

obsluhy. 

3 Velká míra 

automatizace [60]. 

4 Specifická údržba. 

Míra, v jaké potřebuje 

technologie k provozu 

energii pro vlastní spotřebu. 

3 Pro provoz každé 

technologie je třeba 

energie a chladivo, 

aby ji bylo možno 

ovládat. Technicky 

v designu vyřešeno 

[59]. 

3 Pro provoz každé 

technologie je třeba 

energie a chladivo, 

aby ji bylo možno 

ovládat. 

Míra, v jaké technologie 

vyžaduje velké informační 

zajištění k provozu. 

3 Monitoring stavu 

zařízení je nutný 

pro bezpečný 
provoz.  

Propracovaný 

design zajišťuje 

[58]. 

3 Monitoring stavu 

zařízení je nutný pro 

bezpečný provoz. 

Míra, v jaké vyžaduje  

technologie specifické I&C 

pro provoz. 

3 Řízení je již 

odzkoušené; velká 

míra automatizace 

[58,60]. 

3 Řízení je již 

odzkoušené. 
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Míra nepřerušení výkonu 

technologie kvůli údržbě a 

opravám. 

4 Výměna paliva 

jednou za 3 roky 

[48]. 

Zpravidla zavedena 

údržba typu Risk 

based maintenance, 

což odstraňuje 

nebezpečí náhlých 

poruch 
vyžadujících 

opravu [59]. 

3 Závisí na typu 

údržby; výměna 

maziva a kontrola 

těsnosti ventilů je 

obvykle řádově 

měsíce. 

Míra kvality provozních 

předpisů pro podmínky 

normální, abnormální a 

kritické. 

4 Jsou předmětem 

procesu licence 

[48,57]. 

 

4 Odzkoušené a dle 

technických norem. 

Míra zajištění ochrany 

technologie proti místním 

živelním pohromám. 

3 Problém je řešen – 

seismický design 

[48,58, 59,62,63]. 

3 Budovy, ve kterých 

jsou diesely  

umístěny chráněny 

dle legislativy jsou. 

Míra, v jaké  technologie 

ochraňuje životy a zdraví 

obsluhy. 

4 Specifický design 

[58,62,63]. 

4 BOZP 

Míra, v jaké  technologie 

neznečišťuje životní 
prostředí. 

4 Za normálních 

podmínek není 
zdrojem 

kontaminace 

[59,63]. 

3 Zplodiny 

Míra, v jaké technologie 

nevyžaduje nakládání 

s odpady v místě. 

4 Vyhořelé palivo 

likviduje dodavatel 

[63]. 

3 Vyžaduje specifické 

nakládání 

s použitými 

uhlovodíky (oleje, 

mazivo). 

Míra, v jaké je technologie 

ochráněna proti insiderům a 

teroristům. 

4 Specifický design a 

ochrana 

vyžadována 

legislativou. 

4 Legislativa 

vyžaduje fyzickou 

ochranu. 

Dostupnost a konkurenceschopnost 

Míra přijatelnosti doby 

instalace technologie. 

4 Dodavatelsky. 

Dovoz nákladním 
autem [59]. 

4 Dodavatelsky. 

Míra schopnosti technologie 

zabezpečit výrobu energie 

pro těžbu po 10 a více let. 

4 Životnost 80 let 

[48,66] a výměna 

paliva 1x za 3 roky 

[48]. Autonomní 

provoz [60,62]. 

3 Závisí na dodávkách  

a ceně motorové 

nafty, které jsou 

proměnné [66]. 

Míra  přijatelnosti ceny 

technologie. 

2 Ceny klesají a 

vzhledem ke krátké 

době výstavby a 

dlouhé životnosti 

[48,59, 60,62,63, 

65].  

V roce 2030 by 
cena měla být 

přijatelná jako 

konvenční zdroje 

energie [66]. 

3 Ceny motorové 

nafty jsou značně 

proměnné 

Míra, v jaké je technologie 

taková, že nesníží  

očekávaný roční výnos pod 

přijatelnou hodnotu dle [52].  

3 V počátečním 

stádiu jsou 

rozhodující 

náklady spojené 

3 Když skokově 

nevzroste cena 

motorové nafty a 

letecké dopravy. 
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s poplatky na 

udělení povolení 

k provozu – 

očekává se, že 

postupem času se 

sníží [69]. Uvedený 

nedostatek dnes 

vyvažuje stabilní 

provoz a životnost 
80 let [48]. 

Míra, v jaké jsou doprava 

technologie a dodávky 

náhradních dílů 

realizovatelné. 

3 Dodavatelské 

podmínky. 

3 Dodavatelské 

podmínky. 

Míra, v jaké jsou finanční 

nároky na technologii a její 

dlouhodobý provoz 

přijatelné.  

4 Výměna paliva 

jednou za 3 roky, 

životnost 80 let, 

klesá cena 

technologie [9,48,  

60,62,65]. 

3 Závisí na dodávkách 

a cenách motorové 

nafty. 

Míra náročnosti udělení 

povolení provozu.  

2 Náročnost udělení 

povolení provozu 

je  velká, ale je 
přijatelná z důvodu 

dlouhého 

bezporuchového 

provozu na základě 

kvalitního designu 

[59, 63]. 

3 Náročnost udělení 

povolení provozu je 

odvislá od 
stavebního povolení 

pro budovu a od 

způsobu nakládání 

s motorovou naftou 

[63]. 

Míra, v jaké nejsou v daném 

místě potřebné specifické 

objekty pro likvidaci 

odpadů? 

4 Vyhořelé palivo 

likviduje dodavatel 

zařízení. 

3 Nutný sklad 

použitých olejů a 

maziva. 

Míra, v jaké technologie 

nevyžaduje v daném místě 

specifická zařízení na snížení 
kontaminace složek 

životního prostředí.  

5 Nepůsobí 

kontaminaci. 

3 Vyžaduje filtry. 

Míra  přijatelnosti rozsahu 

zóny havarijního plánování. 

3 Rozsah zóny je 3 – 

5 km [47,64]. 

4 Závisí na místě 

umístění – zvažuje 

se: vzdálenost 1 km 

od obytných 

objektů, lesů i 

skladu 

nebezpečných látek. 

CELKOVÁ MÍRA 

INTEGRÁLNÍ 

BEZPEČNOSTI 

127 108 

 

Z tabulky 11 vyplývá, že celková míra integrální bezpečnosti pro SMR je 127 a pro soustavu 

diesel generátorů je 108. To znamená, že výsledek hodnocení dvou vyhovujících variant je, že 

optimální varianta je aplikace technologie SMR. Hlavní důvody jsou: 

- cena SMR postupně klesá  [56], 

- zásoby uranu jsou větší než zásoby ropy [56], 

- další výhody SMR  dle [46-48]  jsou: 

• čistý zdroj energie, 

• inherentní bezpečnost, 
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• životnost 80 let, 

• obměna paliva za 2 – 3 roky, 

• malý rozsah zóny pro havarijní plánování (3-5 km), 

• nízká cena za kWh, 

• existence zařízení, která jsou seismicky odolná,  

• jednoduchý model financování. 

Vše znamená , že rentabilita SMR se stále zvyšuje, a proto je z dlouhodobého hlediska varianta 

SMR  nejvíce konkurenceschopná pro investora. Proto každý rozumný investor volí z hlediska 

udržitelného rozvoje a bezpečnosti volí SMR. 

 

7. ZÁVĚR 

Jelikož žádné objektivní rozhodování o reálných záležitostech není zpravidla černobílé, je třeba 

vždy zvažovat přínosy a dopady způsobené podstoupenými riziky. Práce ukazuje metodu, která 

je v souladu s odborným poznáním a s postupy v EU i ve vyspělých zemích. Metoda bere 

v úvahu všechny důležité aspekty, které jsou důležité z pohledu dlouhodobé udržitelnosti 

řešení. Proto je také třeba, aby hodnocení prováděl tým odborníků, který není pod politickým, 

finančním či jiným nátlakem.  

 

Poděkování: Autoři děkují za podporu projektu TAČR TK02030125. 
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Abstrakt: Článek se zabývá řízením rizik vybraných kritických prvků dopravní infrastruktury 

ve prospěch bezpečnosti. Obsahuje popis legislativy kro kritickou infrastrukturu a metodický 

postup pro sestavení plánu řízení rizik kritických prvků dopravní infrastruktury. Na základě 

konkrétních dat pak uvádí konkrétní plány řízení rizik pro: 2 mosty; 2 tunely; 2 nádraží; letadlo 

v provozu a 2 letiště; řízení letového provozu a systém řízení vlaku.     

Klíčová slova: kritická infrastruktura; kritický prvek; riziko; bezpečnost; zabezpečení; plán 

řízení rizik.  

 

Abstract: The article deals with the risk management of selected critical elements of transport 

infrastructure in favour of safety. It contains a description of the legislation on critical 

infrastructure and a methodological procedure for drawing up a risk management plan for 

critical elements of transport infrastructure. Based on specific data, it then lists specific risk 

management plans for: 2 bridges; 2 tunnels; 2 railway stations; aircraft in operation and 2 

airports; air traffic control and train control system.  

Key words: critical infrastructure; critical element; risk; safety; security; a risk management 

plan. 

 

1. ÚVOD 

V roce 1998 vydal prezident USA Bill Clinton Presidential Decision Directive 63, tzv. Bílou 

knihu, jejímž záměrem bylo přijetí nutných opatření pro snížení zranitelnosti důležitých sektorů 

kritické infrastruktury vůči fyzickým a kybernetickým útokům. Pojem kritická infrastruktura  

byl zaveden nejprve do legislativy americké a poté i do legislativy EU i české [1].  V současném 

pojetí kritická infrastruktura jsou systémy jakékoli povahy, které mohou mít vliv na fungování 

ekonomiky, státu a na zvládání nouzových i kritických situací.  

Pojem „kritický“ je odlišný od pojmu „vyhrazený“, který byl do české legislativy zaveden 

zákonem č. 174/1968 Sb.  a poté se vyskytuje v mnoha dalších zákonech. Pojem kritický je 

podobně jako pojem kritičnost spojen s bezpečností [2]. V technické oblasti jde o zařízení, na 

jehož dobré funkci bezpečnost celku závisí, anebo který k bezpečnosti celku významně přispívá 

[3].  

V České republice pojem kritická infrastruktura zavádí zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém 

řízení. Dopravní infrastruktura je součástí kritické infrastruktury každého státu, protože 

zaručuje jeho základní funkce. Předložený dokument se zabývá bezpečností kritických prvků 

dopravní infrastruktury, protože řada jevů představuje nebezpečí pro kritické prvky dopravní 
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infrastruktury [4] a současná opatření pro zmírňování rizik dopravní infrastruktury jsou příliš 

obecná [5] ve srovnání s požadavky uvedenými v práci [6].  

Zakládající smlouva o Evropské Unii (Maastricht Treaty) z r. 1992 zdůraznila pojem kvality  

při rozvoji společenství států. Do správních a vojenských organizací byly zavedeny systémy 

řízení kvality TQM (Total Quality Management) [7]. První norma řady ISO 9000 na systém 

řízení kvality byla publikována již v roce 1987 a postupně byla implementovaná ve veřejném 

sektoru. V ČR se  předmětná norma zavádí od devadesátých let dvacátého století především 

v soukromém sektoru.  

Na  základě základního dokumentu OSN „Human Development Report“ je od r. 1994 je 

bezpečnost chápaná jako vlastnost, která je základním znakem kvality sledovaného objektu či 

sledovaného procesu. Na základě výzkumu shrnutého v práci [2]: 

- je bezpečnost spojena s položkami materiál, technologie, konstrukce, výstavba, provoz, per-

sonál, organizace plnění úkolů, zdraví a ochrana zaměstnanců, vzdělávání, finance a právo 

tak, aby se zajistily žádoucí procesy, které sledovanému objektu  přinášejí zisk, zajišťují 

soulad se státem a konkurenceschopnost, a aby zároveň potlačily procesy, které sledova-

nému objektu přinášejí škody a ztráty, 

- je bezpečnost výsledkem aplikace antropogenních opatření a zahrnuje nejen opatření na 

ochranu, ale i na spolehlivost a funkčnost sledovanému objektu, 

- pro stanovení přijatelné úrovně bezpečnosti je třeba znát velikosti ohrožení, která předsta-

vují škodlivé jevy a řídit důležitá rizika, která jsou vždy lokálně a časově specifická, 

- proto se v současné době jedná o řízení rizik ve prospěch bezpečnosti, která je chápána jako 

bezpečnost celku, anebo bezpečnost procesu v systémové koncepci.  

Výzkum [1,2,4-6] ukázal, že zajištění bezpečnosti i ochrany kritické infrastruktury i jejich 

prvků vyžaduje systematický přístup. Jeho model je:  

- stanovit co a proč je nutné chránit,  

- stanovit minimální úroveň ochrany,  

- posoudit současnou úroveň ochrany, 

- v případě zjištění, že současná ochrana je nedostatečná navrhnout opatření na její zvýšení,  

- zajistit prostředky na realizaci opatření, která vedou ke zvýšení bezpečnosti,  

- aplikovat opatření na ochranu a zdraví personálu i lidí v okolí,  

- periodicky kontrolovat stav,  

- udržovat ochranu na odpovídající úrovni,  

- revidovat opatření v závislosti na vývoji.      

Podle poznatků v pracích 7-10 je důležité správné rozdělení kompetencí a odpovědností při 

řízení bezpečnosti. Z důvodu zajištění základních funkcí státu je potřebné zajistit dobrou 

spolupráci mezi veřejnou správou a vlastníky kritické infrastruktury 11,12; veřejná správa má 

odpovědnost za bezpečné území, a proto musí vykonávat dozor nad aktivitami souvisejícími 

s plněním základních funkcí státu.  

Řízení rizik každého objektu či procesu je nepřetržitý a iterativní proces, který zahrnuje 

dokumenty o rizicích a související plány řízení rizik [2]. Jeho základem je registr rizik a jeho 

rozčlenění  [7] a struktura řízení organizace [6-12]. Proto organizace spojené s kritickou 

infrastrukturou by měly mít definovanou strukturu pro řízení rizik, která obsahuje řetězec 

pravomocí, komunikační strukturu a rámec řízení, podle kterého probíhá řízení rizik a 

rozhodovací procesy. Z důvodu dynamického vývoje světa registry rizik objektů  či procesů 

musí být v pravidelných intervalech přezkoumávány a nutně musí být přezkoumány po každém 

velkém selhání objektu či procesu. Aby bylo řízení rizik účinné, mělo by být nedílnou součástí 

systému řízení organizace (např. normy, postupy, směrnice, politiky a další řízení 
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dokumentace); struktura řízení v různých fázích životnosti objektu je popsána v pracích [13-

16]. 

Plán řízení rizik je nástroj pro proaktivní řízení rizik, které zvažuje možná vzájemná propojení 

v čase [2]. Je klíčovým výstupem každého řízení rizik. Svět se dynamicky mění, a proto pro 

zajištění bezpečnosti během času je vždy důležité stanovení toho, co je třeba v dané situaci 

provést, určení toho, kdo opatření provede a stanovení osoby, která odpovídá za provedení, tj. 

plán řízení rizik; a to na úrovni top managementu, senior managementu, liniového 

managementu  a konkrétních pracovníků.  

Plán řízení rizik: 

- se opírá o způsob řízení TQM [7,12], 

- doporučuje ho norma ISO 31 000, 

- zvažuje prioritní rizika, která nebylo možno vypořádat jistými preventivními opatřeními, a 

která při realizaci mají potenciál významně poškodit objekt či proces, 

- zpracovává se ve formě tabulky, která zvažuje rizika z oblastí: 

• řízení objektu či procesu, 

• vnitřní zdroje rizik objektu či procesu spojené s jeho stavbou, konstrukcí, zařízeními a 

provozem, 

• personál spojený s objektem či procesem, 

• vnější zdroje rizik objektu či procesu technického díla spojené s živelními pohromami 

či zdroji havárií v okolí,  

• vnější zdroje rizik objektu či procesu spojené s  chováním veřejné správy, konkurencí, 

trhem apod., 

• útoky na objekt či proces,  

• kybernetické zdroje rizik spojené se sítěmi spojenými s objektem či procesem, 

• válka 

• dozor veřejné správy. 

Plán řízení rizik se zpracovává ve formě tabulky. U prvku kritické dopravní infrastruktury se  

pro každou oblast rizika se v tabulce uvádí: 

- příčiny rizika, 

- dopady selhání sledovaného prvku kritické dopravní infrastruktury na aktiva prvku, veřejná 

aktiva v okolí a na službu, kterou poskytuje státu dopravní infrastruktura, 

- pravděpodobnost / četnost výskytu realizace rizika a velikost dopadů rizika, 

- opatření na zvládnutí nebo alespoň zmírnění rizika, které jsou jasně stanoveny, a u každého 

z nich je uvedena  organizace (či její odpovědný zástupce), která provede odezvu  a osoba 

odpovědná  za správné a včasné provedení odezvy je uvedena odpovědnost za jejich prove-

dení. 

V praxi je obvyklé pro ocenění pravděpodobnosti / četnosti výskytu rizika a velikostí dopadů 

rizika na aktiva používat stupnici: velký; střední; malý [2, 13-16]. Plán pro řízení rizik  se 

připravuje předem a při jeho přípravě se řeší i očekávané konflikty při odezvě na dopady rizik.  

Podle principů platných v řízení  [8-12] odpovědnost za bezpečnost technických zařízení 

zajišťujících služby kritické infrastruktury má vlastník i veřejná správa. Důležitou roli při řízení 

hraje organizační struktura správy kritického prvku [8-11], tj. mechanismus, který slouží ke 

koordinaci a řízení provozu kritického prvku. Představuje hierarchické uspořádání vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti a řeší vzájemné pravomoci (kompetence), vazby a odpovědnost. 

Uvolnění velkých finančních a dalších prostředků na řízení a vypořádání rizik pochopitelně je 

jen na nejvyšší hierarchické úrovni. Na základě analogie s materiály [11,12] je zvážena 

struktura: vrcholový management; střední management; technický management; a personál 

(kritický a podpůrný), a také role veřejné správy, která vykonává dohled nad bezpečností ve 
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veřejném zájmu. Ministerstvo dopravy; krajský úřad; obec s rozšířenou působností; správce 

kritického prvku. 

Kritické prvky dopravní infrastruktury dle nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení 

prvku kritické infrastruktury jsou: 

- silniční doprava - pozemní komunikace, která je zařazena do kategorie dálnice a silnice I. 

tříd, pokud pro ni neexistuje objízdná trasa, 

- železniční doprava - dráha celostátní, včetně jejích strukturálních součástí, pokud pro ni 

neexistují odklonové trasy s odpovídající traťovou třídou zatížení a prostorovou průchod-

ností pro ložnou míru; systém správy a organizace řízení železničního provozu na železniční 

síti České republiky ve vztahu k evropské železniční síti, s ohledem na nově vzniklé pod-

mínky zajištění součinnosti v rámci Evropského železničního řídicího systému (centrální, 

regionální a lokální dispečerská pracoviště), 

- letecká doprava - veřejné mezinárodní letiště způsobilé přijetí letu podle přístrojů, u kterého 

není možné leteckou obchodní dopravu zajistit alternativním letištěm nebo alternativní za-

jištění je příliš nákladné, nehospodárné nebo velmi těžko proveditelné; alternativní letiště;  

řízení letového provozu; ….. 

- technologické prvky pevné sítě elektronických komunikací: centrum řízení a podpory 

sítě,…. 

Dle výše uvedeného nařízení vlády za ochranu prvků kritické infrastruktury je primárně 

zodpovědný její provozovatel, tedy státní úřady nebo soukromé subjekty. Subjekt kritické 

infrastruktury odpovídá za ochranu prvku kritické infrastruktury a za tímto účelem 

zpracovává plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. V tomto plánu jsou 

identifikována možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na 

jeho ochranu. Plán se skládá ze základní části, operativní části a pomocné části. Náležitosti 

a způsob zpracování plánu krizové připravenosti uvádí § 17 a § 18 nařízení vlády č. 462/2000 

Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 

některých zákonů (krizový zákon). 

 

2. POSTUP PRO ZPRACOVÁNÍ PLÁNU PRO ŘÍZENÍ RIZIK 

Postup práce vychází z: odborných poznatků; požadavků české legislativy; a z požadavků EU 

pro kritické prvky jednotlivých infrastruktur zařazených do kritické infrastruktury české a 

evropské. Zvažuje požadavky právních předpisů: 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.  Listina základních práv a svobod ve znění pozdějších předpisů 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 222/1999 Sb., o zajištění obrany České republiky ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 239/2000  Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých 

souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 12/2002 Sb.,  o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou 

pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní 

pomoci při obnově území) ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích  ve 

znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících Zákon č. 255/2012 Sb., 

kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh; 

Prováděcí předpisy k zákonu č. 90/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 

určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah ve znění pozdějších 

předpisů 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu ve 

znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob 

provádějících | revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení 

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

Vyhláška č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci 

ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 376 /2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a 

postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy ve znění 

pozdějších předpisů 

Vyhláška MD č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení vlády č. 208/2011 Sb., o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů 
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Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru 

znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) 

ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších 

předpisů 

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 273/2008 Sb. , o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. č. 238/2000 Sb.,  o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně 

některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů 

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

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

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) ve znění 

pozdějších předpisů 

Úmluva o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ve znění pozdějších předpisů 

Úmluva o mezinárodním civilním letectví ve znění pozdějších předpisů 

Maastricht Treaty (C 191, 29.7.1992, pp.s. 1–112) ve znění pozdějších předpisů 

UN. Human Development Report. New York 1994, www.un.org 

EU. The safe community concept. Brussels: EU, 2004, PASR project. 

European Commission adopts Communication on Precautionary Principle. Brussels 2000. 

http://europa. eu.int/ rapid/press ReleasesAction.do?reference=IP/00/96&format= 

ML&aged=0&language= EN&gui Language =en 

The European Commission: Communication on Governance and Development, COM (03) 615. 

http//europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/ com2003_ 0615en01.pdf  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES ze dne 29. dubna 2004 o minimálních 

bezpečnostních požadavcích na tunely transevropské silniční sítě. 

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 

20 October 2004 – Prevention, Preparedness and Response to Terrorist Attacks. COM 

(2004) 698. Official Journal C 14 of 20.1.2005. 

Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 

20 October 2004 – Preparedness and Consequence Management in the Fight Against 

Terrorism. COM (2004) 701. Official Journal C 52 of 2.3.2005. 

Green Paper of 17 November 2005 on a European Programme for Critical Infrastructure 

Protection. COM (2005) 576. 

European Programme for Critical Infrastructure Protection. Communication from the 

Commission of 12 December 2006 on a European Programme for Critical Infrastructure 

Protection.COM(2006) 786, Official Journal C 126 of 7.6.2007. 

Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 

on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) 

No 2320/2002. Official Journal L 97/72 of 9.4.2008.  (Nařízení Evropského Parlamentu 

a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002). 

http://www.un.org/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l33219
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52004DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52004DC0698
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l33220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=uriserv:l33220
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52004DC0701
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52005DC0576
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:52006DC0786
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Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2008/96/ES ze dne 19. listopadu 2008 o řízení 

bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Council Directive 2008/114/EC of 8 December 2008 on the Identification and Designation of 

European Critical Infrastructures and the Assessment of the Need to Improve Their 

Protection. Official Journal L 345/75. (Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 

2008 o určování a označování evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby 

zvýšit jejich ochranu). 

Commission Staff Working Document Evaluation of Council Directive 2008/114 on the 

Identification and Designation of European Critical Infrastructures and the Assessment of 

the Need to Improve Their Protection.  SWD(2019) 308. Brussels: EU 2008. 

Rozhodnutí Komise ze dne 5. června 2009 o přijetí společné bezpečnostní metody posuzování 

stupně dosažení bezpečnostních cílů podle článku 6 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2004/49/ES. 

ESRIF Final Report. Brussels: EU 2009, 319 p. 

Rozhodnutí Komise ze dne 23. dubna 2012 o druhém souboru společných bezpečnostních cílů 

pro železniční systém. 

Nařízení Komise (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě 

sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé infrastruktury po získání 

osvědčení o bezpečnosti nebo schválení z hlediska bezpečnosti a subjekty odpovědné za 

údržbu. 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní 

metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.  

Nařízení Evropského Parlamentu A Rady (EU) č. 1315/2013 ze dne 11. prosince 2013, o 

hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 

661/2010/EU. 

Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2013, kterým se mění rozhodnutí 

2012/226/EU o druhém souboru společných bezpečnostních cílů pro železniční systém. 

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2015/1998 ze dne 5. listopadu 2015, kterým se stanoví 

prováděcí opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 

o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Energo ENE TSI. Infrastruktura 

INF TSI (včetně mostů). Vozidla LOC PAS TSI. Hluk NOI TSI. Nákladní vozidla WAG 

TSI. Bezpečnost v železničních tunelech SRT TSI. Řídicí systémy TSI CCS (dle 

ERTMS/ETCS). Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu 

a orientace PRM TSI. Provoz a řízení dopravy OPE TSI. Telematika v osobní a nákladní 

dopravě TAF/TAP TSI). 

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/798 ze dne 11. května 2016 o bezpečnosti 

železnic. 

Directive 2016/1148 of the European Parliament and of the Council Concerning Measures for 

a High Common Level of Security of Network and Information Systems across the Union. 

Official Journal L 194 of 19. 7. 2016. 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/762 ze dne 8. března 2018, kterým se 

stanoví společné bezpečnostní metody týkající se požadavků na systém zajišťování 

bezpečnosti podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/798 a kterým se 

zrušuje nařízení Komise (EU) č. 1158/2010 a (EU) č. 1169/2010. 

Commission Decision of 29 June 2018 Setting up the EU Rail Passenger Security Platform.  

C/2018/4014.   

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 

o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro 

bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) 
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č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU 

a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91.   

Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1936 ze dne 23. října 2019, kterou se mění 

směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury. 

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Resilience of 

Critical Entities.  Brussels: EU 2020, COM (2020) 829. 

Communication from the Commission on the EU Security Union Strategy. Brussels: EU 2020. 

COM (2020) 605.   

The Universal Service Directive 2002/22/EC – pro zajištění integrity veřejné telefonní sítě při 

velkých pohromách. 

The e-Privacy Directive 2002/58/EC – pro zajištění bezpečnosti veřejných elektronických 

komunikačních sítí. 

Regulation 725/2004 – nařízení pro zajištění bezpečnosti přístavů. 

Regulation 884/2005 – nařízení obsahující pravidla pro bezpečnostní kontroly pro potřebu  

bezpečnosti letecké dopravy.  

Směrnice na regulaci vážných narušení v pohybech vlaků po EU. 

Sdělení Komise Radě, Evropskému Parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu vý-

boru a Výboru regionů o posílení bezpečnosti dodavatelského řetězce. COM(2006)79.  

COM (2011) 163, o ochraně kritické informační infrastruktury. 

 

Na základě zkušeností získaných ze systematického výzkumu technických děl v rámci projektu 

RIRIZIBE [13-16] je postup následující: 

1. Vytvořit schéma kritického prvku a jeho okolí a vyznačit důležité objekty, které mohou 

ohrozit kritický prvek. 

2. Identifikovat pohromy/škodlivé jevy v okolí kritického prvku +  v kritickém prvku (příklad: 

zemětřesení, povodeň, vichřice….) + místa výbuchu, požáru či kontaminace v okolí +  místa 

výbuchu, požáru či kontaminace v kritickém prvku. Údaje jsou v matrikách, obecních kro-

nikách, archivech orgánů krizového řízení, webových stránkách správních úřadů, odborné 

literatuře. 

3. Analyzovat velké minulé pohromy a další škodlivé jevy, které postihly kritický prvek a 

zjistit nedostatky v projektu kritického prvku + nedostatky v odezvě na kritickou situaci. 

Údaje jsou v matrikách, obecních kronikách, archivech orgánů krizového řízení, archivu 

HZS ČR, webových stránkách správních úřadů, odborné literatuře. 

4. Zpracovat plán odezvy na nouzovou situaci a určit co, jak, kdo by měl udělat + kdo odpo-

vídá. Údaje jsou v zákonech a v dalších právních předpisech. V případě, že tam nejsou, je 

třeba je dopracovat.   

5. Vytvořit plán pro řízení rizik 

Z prací [13-16] vyplývá, že je třeba sledovat: 

1. Příčiny organizačních havárií, tj. kvalita řízení kritického prvku. Do kategorie patří: 

- stát nemá:  

• strategický program na řízení bezpečnosti, 

• jasně stanovené odpovědnosti na jednotlivých úrovních řízení kritického prvku a 

veřejné správy, 

• legislativu ukládající jasně povinnosti vlastníkovi a veřejné správě na úseku bezpeč-

nosti, 
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- správce kritického prvku nemá:  

• v řízení zavedenu bezpečnost jako základní znak kvality, 

• přesnou bezpečnostní dokumentaci ve formě bezpečnostní zprávy, 

• organizační strukturu bezpečnostní dokumentace obsahující plán krizové připrave-

nosti, 

• povinnost vykonávat kontrolu bezpečnosti, a to všech komponent, jejich propojení 

i celku, 

• jasně stanovenou povinnost dbát o kulturu bezpečnosti, 

• jasně stanovenou povinnost mít finanční rezervu na údržbu a opravy, 

• definovanou povinnost jak spolupracovat při odezvě na selhání s veřejnou správou. 

2. Není určen orgán veřejné správy, který vykonává řádný odborný dozor nad bezpečností 

kritického prvku. 

3. Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik nebezpečných látek) technických objektů či zařízení 

v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, které jsou potřebné k provozu kritického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

4. Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky projektu, stavby a konstrukce, 

- havárie  (požár, výbuch, únik nebezpečných látek) vnitřních technických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, které jsou potřebné k provozu kritického prvku, 

- provozní předpisy chybí nebo nejsou přesné, 

- režim provozu není v souladu s projektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy BOZP a předpisy na ochranu životního prostředí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, výcvik a motivaci, anebo je přetěžován, 

- fyzická či kybernetická ochrana je nedostatečná.  

5. Lidské chyby. 

 

3. PLÁN KRIZOVÉ PŘIPRAVENOSTI PRVKU KRITICKÉ INFRASTRUKTURY 

Důležitým dokumentem pro bezpečnost prvků kritické dopravní infrastruktury v České 

republice je plán krizové připravenosti. Dle zákona č. 240/2000 Sb., nařízení vlády č. 

462/2000 Sb. a nařízení vlády č. 432/2010 Sb. plány krizové připravenosti zpracovávají: 

právnické nebo podnikající fyzické osoby, které plní opatření vyplývající z krizového plánu; 

subjekty kritické infrastruktury; a územní správní úřady uvedené v krizovém plánu kraje nebo 

obce s rozšířenou působností. Za ochranu prvků kritické infrastruktury je primárně 

zodpovědný její provozovatel, tedy státní úřady nebo soukromé subjekty.  

Subjekt kritické infrastruktury odpovídá za ochranu prvku kritické infrastruktury a za tímto 

účelem zpracovává plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury. V plánu jsou 

identifikována možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a stanovena opatření na 

jeho ochranu. Náležitosti a způsob zpracování plánu krizové připravenosti uvádí § 17 a § 18 
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nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., 

o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon). Náležitosti jsou: 

1. Plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se skládá ze základní části, ope-

rativní části a pomocné části. 

2. Základní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náleži-

tosti podle § 17 odst. 2 a dále: 

- seznam prvků kritické infrastruktury, 

- identifikaci možných ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury. 

3. Operativní část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje nále-

žitosti podle § 17 odst. 3 zaměřené na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury s dopl-

něním stanovených opatření na jeho ochranu. 

4. Pomocná část plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury obsahuje náleži-

tosti podle § 17 odst. 4 zaměřené na ochranu funkce prvku kritické infrastruktury. 

Při zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury, subjekt kritické in-

frastruktury dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb.: 

- projedná  s příslušným ministerstvem, jiným ústředním správním úřadem nebo Českou ná-

rodní bankou možná ohrožení funkce prvku kritické infrastruktury a opatření na jeho 

ochranu, 

- při přípravě plánu krizové připravenosti projedná s příslušným orgánem krizového řízení, 

který zpracovává krizový plán: zaměření a rozsah plánu krizové připravenosti zpracováva-

ného ve své působnosti; podíl a rozsah spolupráce s dalšími subjekty na zpracování plánu 

krizové připravenosti a způsob jejího zajištění; termíny pro průběžnou kontrolu prací, zá-

věrečný termín zpracování plánu krizové připravenosti; a způsob manipulace s plánem kri-

zové připravenosti. 

Povinnosti subjektů kritické infrastruktury dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb. jsou: 

- na výzvu příslušného správního úřadu je provozovatel stavby, zařízení, prostředku nebo 

veřejné infrastruktury, o kterých lze oprávněně předpokládat, že splňují kritéria pro určení 

prvku kritické infrastruktury, povinen poskytnout informace nezbytné k určení prvku kri-

tické infrastruktury a prvku evropské kritické infrastruktury a další součinnost při ochraně 

kritické infrastruktury  – tedy i bližší spolupráce a komunikace nejen s ministerstvem vnitra, 

ale i krajem, 

- nezbytnost zpracování plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury – tento 

není obvykle zpracováván v utajovaném režimu, ale jeho obsah přímo ukazuje, jaká jsou 

rizika pro daný subjekt, 

- určení styčného bezpečnostního zaměstnance, který za prvek kritické infrastruktury komu-

nikuje s ústředními správními úřady a je zodpovědný za správně zpracovanou dokumentaci; 

- podléhá pravidelně kontrole ze strany gesčního ústředního správního úřadu, 

- subjekt kritické infrastruktury je povinen určit styčného bezpečnostního zaměstnance, který 

poskytuje za subjekt kritické infrastruktury součinnost při plnění úkolů podle krizového 

zákona. 

Dle nařízení vlády č. 462/2000 Sb. Se souhrnná aktualizace krizového plánu, plánu krizové 

připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury se provádí v 

čtyřletých cyklech od jejich schválení. Dojde-li ke změně, která má dopad na obsah krizového 

plánu, plánu krizové připravenosti a plánu krizové připravenosti subjektu kritické 

infrastruktury, provádí se jejich aktualizace bezodkladně. 
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4. PLÁNY PRO ŘÍZENÍ RIZIK 

Postupně je uveden plán pro řízení rizik pro: 2 mosty; 2 tunely; 2 železniční stanice; 2 letíště; 

2 systémy řízení dopravy; a jeden plan řízení rizik pro letadlo. 

 

4.1. Mosty  

Charakteristiky mostů jsou: časové; teritoriální; technické; organizační; vlastnické; a 

institucionální. Jde o složité systémy typu systémy systémů, které mají povahu socio-kyber-

fyzickou [2,17]. Detailní poznatky získané výzkumem jsou shrnuty v pracích [17,18]. Péče o 

vybrané mosty např. sledována v publikaci  [19]. 

Práce [17] obsahuje: seznam příčin selhání mostů; příklady selhání  mostů; soubor opatření pro 

zvýšení bezpečnosti mostů; způsob určení a hodnocení integrálního rizika mostů, protože 

analýza selhání mostů ukazuje, že v cca 80 % je příčinou selhání mostů kombinace několika 

příčin.  

 

4.1.1. Radotínský most 

Radotínský most (D0 514 Lahovice–Slivenec) je dominantním prvkem významného úseku 

Pražského okruhu D0 (dříve R1), který propojuje dálnice D1 na Brno, rychlostní silnice R4 na 

Příbram a dálnici D5 na Plzeň – Obrázek 1. V plánu je dále napojení na budoucí dálnice D3 na 

České Budějovice. Radotínský most je největší stavbou tohoto okruhu, přemosťuje údolí Vltavy 

a Berounky nedaleko pražského Radotína. Most měří až 2 291 m a je složený ze dvou částí: v 

úseku mezi Komořanským tunelem, mimoúrovňovou křižovatkou (cca 236 m) a pokračováním 

od křižovatky k ústí Lochkovského tunelu (cca 2 055 m). Most je značně vysoký s pilíři 

vzdálenými od sebe až 110 metrů měří od 9 do 40 m (40 m nad železniční tratí Praha – Plzeň 

[20,21]. 

 

Obr. 1. Radotínský most a jeho okolí; mapový podklad dle [22].1-Lochkovský tunel. 2- Komořanský tunel.3- 

Železniční trať na Plzeň mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín s odbočkou vlečky do průmyslového 

areálu.4-Autobusové zastávky „Přeštínská“ (na  ulicích Radotínská a Přeštínská).5-Průmyslový areál: autodo-

prava, autosklo, kovovýroba. 6- Průmyslový areál: průmyslová automatizace, skladovací systémy, hutní materiály 
– zpracování a sklad, autoservis. 7- Pohostinství – bistro. 8- Pohostinství – motorest. 9- Autodoprava – půjčovna 

stavebních strojů, kompresory a rozvody stlačeného vzduchu. 10- Maloobchod/velkoobchod: obklady a dlažby.11- 

Řeka Berounka. 12- Smíšená zóna: obytná zóna, stavebniny, půjčovna dodávek, autoservis. 13- Mimoúrovňová 

křižovatka Pražský okruh x Strakonická, vč. Autobusové zastávky. 14- Přírodní památka (chráněné území) – 

Krňák, vč. stezky. 15- Řeka Vltava. 16- Železniční trať Praha Komořany – Praha Zbraslav, cyklostezka.17- Stáje 

a stezka Závist. 18- Tunel Šabatka. 19- Most budoucí dálnice D3. 
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Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu pro Prahu [23] a dle generického 

modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který odhaluje zdroje 

organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků legislativy by dopady 

možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí mostu nejsou technická 

zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně ohrozila  most. Z kritické 

analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard Approach“ [24,25] nelze vyloučit u mostu: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro Radotínský most je v tabulce 1. Ocenění pravděpodobnosti/četnosti 

výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání mostů 

zvažované v práci [17]. 

 

Tabulka 1. Plán řízení rizik pro Radotínský most. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘSD - Ředitelství 

silnic a dálnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis jeho 

dopadů) 

Četnost 

výskytu: 
 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 
prvek, tj. co a jak se provede 

(odkaz na plán odezvy či na 

vylepšení legislativy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za 

provedení(odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, 

tj. kvalita řízení mostu. Do 

kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení 
bezpečnosti; jasně 

stanovené odpovědnosti 

na jednotlivých úrovních 

řízení kritického prvku a 

veřejné správy; legislativu 

ukládající jasně 

povinnosti vlastníkovi a 

veřejné správě na úseku 

bezpečnosti, 

- správce kritického prvku 

nemá: přesnou 

bezpečnostní 

dokumentaci ve formě 

bezpečnostní zprávy; 

organizační strukturu 

obsahující plán nemá plán 

krizové připravenosti; 

nemá povinnost 

vykonávat kontrolu 

bezpečnosti, a to všech 
komponent, jejich 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví 

účastníků provozu a 

zaměstnanců. 
Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných subjektů 

(zpoždění dodávek, 

poškození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady na 

odezvu a pomoc postiženým 

apod.). 
Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifikovat 

legislativu, která jasně 

definuje systém řízení mostů, 

které jsou kritickými prvky 

dopravní infrastruktury[5], 

včetně zpracování 
bezpečnostní zprávy ve formě 

popsané v  [26], jak je 

obvyklé ve vyspělých zemích.  

Provede: předseda vlády na 

návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda 

parlamentu. 
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propojení i celku; nedbá o 

kulturu bezpečnosti;  

nemá finanční rezervu na 

údržbu a opravy; 

nespolupracuje s veřejnou 

správou. 

Orgán veřejné správy nevyko-

nává řádný dozor nad bezpeč-

ností kritického prvku. 

[1] Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

[2] Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-
níků provozu a zaměstnanců. 

[3] Narušení veřejného blaha. 

[4] Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

[5] Ekonomické ztráty zúčastně-

ných subjektů (zpoždění do-

dávek, poškození či zničení 

zboží apod.). 

[6] Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady na 

odezvu a pomoc postiženým 
apod.). 

[7] Občanské nepokoje. 

Četnost: 

[8] velká. 

[9] Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifikovat 

legislativu, která jasně defi-

nuje dozor nad bezpečností 

mostů, které jsou kritickými 
prvky dopravní infrastruk-

tury[5], a jasně stanovuje po-

žadavky inspekcí, jak je ob-

vyklé ve vyspělých zemích. 

Provede: předseda vlády na 

návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní po-

hromy. 

- havárie  (požár, výbuch, 

únik nebezpečných látek) 

technických objektů či za-

řízení v okolí, 

- selhání vnějších in-

frastruktur, které jsou 

potřebné k provozu kri-

tického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastně-

ných subjektů (zpoždění do-
dávek, poškození či zničení 

zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady na 

odezvu a pomoc postiženým 

apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové připra-

venosti prvku kritické in-

frastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce mostu určený ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky 

projektu, stavby a kon-

strukce, 

- havárie  (požár, výbuch, 

únik nebezpečných látek) 

vnitřních technických za-

řízení, 

- selhání vnitřních in-

frastruktur, které jsou po-

třebné k provozu kritic-

kého prvku, 

- provozní předpisy nejsou 

nebo nejsou přesné, 

- režim provozu není 

v souladu s projektem a 

stavem provozu, 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-
ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastně-

ných subjektů (zpoždění do-

dávek, poškození či zničení 

zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady na 

odezvu a pomoc postiženým 

apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové připra-

venosti prvku kritické in-

frastruktury. Opatření ADR je 

třeba sladit s českými předpisy 

(rozdíl v pojmech).  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce mostu určený ŘSD.  
Odpovídá: ředitel ŘSD. 
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- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické in-

spekce, 

- nejsou dodržovány před-

pisy BOZP a předpisy na 

ochranu životního pro-

středí,  

- personál nemá kvalitní 

vzdělání, výcvik a moti-

vaci, anebo je přetěžován, 

- fyzická či kybernetická 

ochrana je nedostatečná. 

Lidské chyby 
Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 
Ekonomické ztráty zúčastně-

ných subjektů (zpoždění do-

dávek, poškození či zničení 

zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady na 

odezvu a pomoc postiženým 

apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kultury 

bezpečnosti - organizační a 

motivační řád správce prvku 

kritické infrastruktury.  

Provede: Správce mostu ur-

čený ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

 

 

4.1.2. Slavičí most 

Slavičí údolí je malebné údolí o rozloze přes 38 hektarů při okraji Radotína bylo chráněnou 

oblastí vyhlášeno v roce 1988. Slavík, který dal údolí jméno, zde dnes již nehnízdí a lze ho 

zastihnout pouze na tahu. Stavitelé mostu proto museli respektovat unikátnost území, na němž 

se pohybují. Okolo staveniště byly postaveny zábrany pro ochranu drobných živočichů, 

především žab. Při výkopových pracích si v obnažených písčitých stěnách vybudovaly hnízda 

vzácné a chráněné břehule říční. Se zasypáním výkopů se proto muselo téměř dva měsíce čekat, 

až břehule vyvedou mladé [27]. 

Most přes chráněné území Slavičí údolí (obrázek 2) je součástí šestikilometrového úseku číslo 

514 z Lahovic do Slivence na D0. Ve směru do Prahy jej předchází 65 m vysoký a 460 m dlouhý 

Lochkovský most a navazuje na něj přes 1600 m dlouhý dvoutubusový tunel s vyústěním v údolí 

Berounky [27]. Dle citované publikace: 

1. Směrově je nový most navržen v kruhovém oblouku o průměru 747,5 m, výškově pak most 

stoupá o 1,4 % ve směru z Prahy, tedy od tunelu k Lochkovskému mostu. Protože je most 

veden v mírné zatáčce, byl v celé jeho délce navržen jednostranný příčný sklon vozovky 

4,0 %. Ten zajišťuje bezproblémový odtok vody z vozovky a přispívá také k bezpečnějšímu 

průjezdu vozidel.  
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Obr. 2. Slavičí most a okolí; mapový podklad dle [22]. 1- Lochkovský tunel – kabelovod vedený pod mostem pro 

dodávku el. Energie pro zabezpečovací systém tunelu.  2- D0 směr Plzeň - kanalizace vedená pod mostovou 

Slavičího mostu. 3- 3. Svah s erozí půdy – Slavičí údolí. 

 

2. Nosnou konstrukci mostu tvoří dvě spřažené ocelobetonové konstrukce pro oba směry ko-

munikace, každá se 4 hlavními nosníky a spřaženou železobetonovou deskou. Spodní 

stavba je masivní železobetonová, opěry jsou s rovnoběžnými křídly, založení mostu je pi-

lotové. Půdorysné uspořádání spodní stavby do vějíře respektuje tvar přemosťovaného 

údolí. Uložení na podpory je provedeno pomocí elastomerových ložisek, dovolujících po-

hyb mostu o cca 2-2,5 cm. 

3. Stavba o třech polích začala v prosinci 2006, v květnu 2010 roku byl most s asfaltobetono-

vým povrchem dokončen. U mostu přes Slavičí údolí bylo aplikováno hlubinné založení na 

železobetonových pilotech v délce od 14 do 20 metrů. Průměr pilotu činí 90 cm a pro zalo-

žení stavby jich bylo použito celkem 80. Spodní stavbu tvoří dvě masivní železobetonové 

opěry v celé šířce mostu. Na jednu opěru se pro zajímavost spotřebovalo zhruba 350 m3 

betonu. Nosnou konstrukci pak podpírají čtyři železobetonové pilíře ve tvaru lotosového 

květu. Nejvyšší z nich měří přes 13 metrů, přičemž na jeden pilíř bylo spotřebováno při-

bližně 65 m3 betonu. 

4. Nosnou konstrukci představují dvě samostatné mostovky s délkou zhruba 60 metrů a šířkou 

15 metrů. Jsou tvořeny spřaženou železobetonovou deskou a svařovanou ocelovou nosnou 

konstrukcí s celkem osmi nosníky, pro každou mostovku čtyřmi. Výška ocelové konstrukce 

činí 900 mm, monolitická betonová vrstva pak má tloušťku 300 - 350 mm. Na beton byly 

položeny asfaltové izolační pásy, následně litý asfalt a asfaltové vrstvy vozovky. Samotná 

vozovka má 4 cm ložnou vrstvu a 5 cm brusnou vrstvu. Směrem "vzhůru" je vedena ve třech 

jízdních pruzích, k nimž přiléhá jeden odstavný. Pro jízdu dolů je pak při stejné šířce vo-

zovky použito dvoupruhové řešení, samozřejmě s dalším odstavným pruhem. 

5. Příslušenství mostu tvoří monolitické železobetonové římsy a kanalizace vedená pod těle-

sem mostovky. Zajímavostí je kabelovod (vedený rovněž pod mostem), který zajišťuje do-

dávky proudu pro bezpečnostní systém blízkého tunelu do údolí Berounky. 

6. Most je vystavěn pro zatížení třídy A podle ČSN 73 6203/1986, jinými slovy bez hmotnost-

ního omezení. 

7. Most přes Slavičí údolí je připraven na provoz 30 000 automobilů denně. 
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Dle [20,21] most přes Slavičí údolí má parametry: délka: 65,9 m; šířka: 32,6 m; výška nad 

terénem: 10,9 m; plocha: 2148,3 m2; rozpětí polí: 16,675 m +24,247 m +16,749 m; projektant: 

VPÚ DECO PRAHA a.s.; investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR; zhotovitel: STRABAG a.s. 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu pro Prahu [23] a dle generického 

modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který odhaluje zdroje 

organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků legislativy by dopady 

možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí mostu nejsou technická 

zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně ohrozila  most. Z kritické 

analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard Approach“ [24,25] nelze vyloučit u mostu: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- problémy se stabilitou pilířů mostu [28,29], 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro Slavičí most je v tabulce 2. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti výskytu 

rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání mostů zvažované v 

práci [17]. 

 

Tabulka 2. Plán řízení rizik pro Slavičí most. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘSD – Ředitelství 

silnic a dálnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis 

jeho dopadů) 
Četnost vý-
skytu: 

Velikost do-

padů: 

Opatření pro zmírnění dopadů 

rizika na kritický prvek, tj. co a 

jak se provede (odkaz na plán 

odezvy či na vylepšení legisla-

tivy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za prove-

dení(odezvu): 

Příčiny organizačních havá-

rií, tj. kvalita řízení mostu. 

Do kategorie patří: 

- stát nemá:  

- plán na řízení bezpeč-

nosti; jasně stanovené 

odpovědnosti na jednot-

livých úrovních řízení 

kritického prvku a ve-

řejné správy; legislativu 

ukládající jasně povin-

nosti vlastníkovi a ve-
řejné správě na úseku 

bezpečnosti, 

- správce kritického 

prvku nemá: přesnou 

bezpečnostní dokumen-

taci ve formě bezpeč-

nostní zprávy; 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 
Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 
Občanské nepokoje. 

 

 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifikovat le-

gislativu, která jasně definuje 

systém řízení mostů, které jsou 

kritickými prvky dopravní in-

frastruktury [5], včetně zpraco-

vání bezpečnostní zprávy ve 
formě popsané v  [26], jak je ob-

vyklé ve vyspělých zemích.  

Provede: předseda vlády na ná-

vrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parlamentu. 
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organizační strukturu 

obsahující plán nemá 

plán krizové připrave-

nosti; nemá povinnost 

vykonávat kontrolu 

bezpečnosti, a to všech 

komponent, jejich pro-

pojení i celku; nedbá o 

kulturu bezpečnosti;  
nemá finanční rezervu 

na údržbu a opravy; ne-

spolupracuje s veřejnou 

správou. 

Orgán veřejné správy nevy-

konává řádný dozor nad 

bezpečností kritického 

prvku. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-
ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká 

Dopady: 

Velké 

Opatření: Nutno kodifikovat le-

gislativu, která jasně definuje do-

zor nad bezpečností mostů, které 

jsou kritickými prvky dopravní 

infrastruktury[5], a jasně stano-

vuje požadavky inspekcí, , jak je 

obvyklé ve vyspělých zemích. 

Provede: předseda vlády na ná-
vrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parlamentu 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní 

pohromy - sesuv svahu, 

do kterého jsou ukot-

veny pilíře, 

- havárie  (požár, vý-

buch, únik nebezpeč-

ných látek) technických 

objektů či zařízení 
v okolí, 

- selhání vnějších in-

frastruktur, které jsou 

potřebné k provozu kri-

tického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 
Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 
Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 
Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové připrave-

nosti prvku kritické infrastruk-
tury.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce mostu určený ŘSD. 

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedo-

statky projektu, stavby 

a konstrukce, 

- havárie  (požár, vý-

buch, únik nebezpeč-

ných látek) vnitřních 

technických zařízení, 

- selhání vnitřních in-

frastruktur, které jsou 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného blaha. 
Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové připrave-

nosti prvku kritické infrastruk-

tury. Opatření ADR je třeba sla-

dit s českými předpisy (rozdíl 

v pojmech).  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce mostu určený ŘSD.  
Odpovídá: ředitel ŘSD. 
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potřebné k provozu kri-

tického prvku, 

- provozní předpisy nej-

sou nebo nejsou přesné, 

- režim provozu není 

v souladu s projektem 

a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické 

inspekce, 

- nejsou dodržovány 

předpisy BOZP a před-

pisy na ochranu život-

ního prostředí,  

- personál nemá kvalitní 

vzdělání, výcvik a moti-

vaci, anebo je přetěžo-

ván, 

- fyzická či kybernetická 

ochrana je nedosta-

tečná 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 
Občanské nepokoje. 

 

Lidské chyby Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-
městnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-
ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední 

Dopady: 

střední 

 

Opatření: Zavedení kultury bez-

pečnosti - organizační a moti-

vační řád správce prvku kritické 

infrastruktury.  

Provede: Správce mostu určený 
ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

 

 

4.2. Tunely  

Charakteristiky tunelů jsou: časové; teritoriální; technické; organizační; vlastnické; a 

institucionální. Jde o složité systémy typu systémy systémů, které mají povahu socio-kyber-

fyzickou [2,30]. Bezpečnost tunelů na silnicích je hodnocena v práci  [29]. Detailní poznatky 

získané výzkumem jsou shrnuty v práci [30].  

Práce [30] obsahuje: seznam příčin selhání tunelů; příklady selhání  tunelů; soubor opatření pro 

zvýšení bezpečnosti tunelů; způsob určení a hodnocení integrálního rizika tunelů, protože 

analýza selhání tunelů ukazuje, že v cca 80 % je příčinou selhání tunelů kombinace několika 

příčin. 
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4.2.1. Lochkovský tunel 

Lochkovský tunel je součásti silničního Pražského okruhu propojujícího dálnici D5 (směr 

Plzeň) s dálnici D1 (směr Brno) , obr. 3. Navazuje na Radotínský most ve směru na Brno a 

Slavičí a Lochkovský tunel ve směru na Plzeň, v plném provozu je od roku 2012. Z pohledu 

dopravního využiti tvoří velice důležitou součást dopravní infrastruktury s omezenými 

možnostmi objízdných tras v případě uzavření. 

Tunel je tvořen dvěma jednosměrnými tunelovými troubami v klesání je tunelová trouba jako 

dvoupruhová a ve stoupání s ohledem na sklon cca 4 % je rozšířená o stoupací pruh pro těžkou 

nákladní dopravu. Dle [29]  jde o třípruhový tunel, který: má celkovou šířku vozovky 11,75 m; 

chodníky jsou 1 m široké po obou stranách; délka tubusů je 1620 m a 1661 m; výška 

průjezdného průřezu je 4,80 m; uprostřed pod klenbou by mohla mimořádně projet i vozidla 

vyšší; primární ostění vnitřních částí tunelových trub je ze stříkaného vyztuženého betonu C 

20/25 X0, definitivní ostění z monolitické ho vyztuženého betonu C 25/30 XF4, u vstupních 

částí je ostění tunelu ze železobetonu C25/30 V4 T 100; a tloušťka klenby tunelových trub je 

kolem 700 mm. 

 

 

Obr. 3. Lochkovský tunel;  mapový podklad dle [22].   

Tunelové trouby jsou z bezpečnostních a technologických důvodů propojeny propojkami ve 

vzdálenostech po cca 200 m. které jsou u obou napojení do tunelu opatřeny požárním dveřmi a 

samostatně větrány a které jsou určeny jako únikové cesty z tunelu V dvoupruhovém tunelu je 

navíc nouzový záliv pro zastavení nebo odstavení vozidla. Po 150 m jsou v tunelu SOS skříně 

s telefonem, hasicími přístroji a dalším vybavením V tunelu je dále požární vodovod s velkými 

hydranty, které jsou určeny pouze pro zásah hasičů. Pro případ havárie a požáru je v tunelových 

troubách instalováno nouzové osvětlení. Dění v tunelu je monitorováno pomocí instalovaných 

kamer. Tunely jsou větrány pomocí proudových ventilátorů umístěných pod klenbou po cca 

200 m. Odvodnění je zajištěno odvodňovacími žlaby podél obrubníků, které jsou každých 50 

m přerušeny sifonem napojeným na dešťovou kanalizaci DN 500. Pro napájení osvětlení a 

bezpečnostních technologií jsou součástí tunelu trafostanice a rozvodna, které jsou umístěny v 

přízemním objektu před portálem tunelů. Vlastní rozvody v tunelu jsou vypínatelné po 400 m. 

Napájení je zálohováno pro případ výpadku elektrické energie [29].  
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Jeho nefunkčnost má ekonomické a společenské následky, protože by došlo k narušení 

dopravního systému Prahy a spojení Brno — Plzeň.  

Při hodnocení Lochkovského tunelu jako cíle teroristického útoku dle [29] je na základě 

dostupných informací možné identifikovat slabá místa: 

1. Obtížná dopravní přístupnost pro složky integrovaného záchranného systému a těžkou tech-

niku v havarijní situaci — hlavní přístup je po komunikaci R1 přes Radotínský most nebo 

přes Lochkovský most (obr. 3). V případě zneprůchodnění těchto mostů je velice obtížné 

přesunout potřebnou techniku k tunelu.  

2. Omezené možnosti objízdných tras v případě uzavření tunelu.  

3. Rozdílná nadmořská výška portálů — v případě úmyslně vyvolaného velkého požáru může 

tento výškový rozdíl, i přes funkci ventilačního zařízení, vyvolat vznik komínového efektu, 

a tím šíření ohně a zplodin do hloubky tunelu.  

4. Bezpečnostní propojky — spojují navzájem oba tubusy, a tím tvoří vhodné prostory pro 

případné uložení dostatečně velkých náloží (náhrada stálého zařízení pro ničení). Umístění 

a možná velikost náloží jsou dostatečné pro zničení obezdívky tunelových trub, narušení 

nadloží a zavalení obou tunelových trub velkým množstvím horniny. 

5. Dešťová drenáž DN 500 – drenáž je přístupná přes šachty kryté poklopem, což umožňuje 

umístění náloží pod povrch vozovky a při výbuchu vytvoření nálevky v komunikaci, pří-

padně poškození ostění tunelu a poškození kabelů v chráničkách a vodovodních rozvodů. 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu pro Prahu [23] a dle generického 

modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který odhaluje zdroje 

organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků legislativy by dopady 

možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí tunelu nejsou technická 

zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně ohrozila  tunel. Z kritické 

analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard Approach“ [24,25] nelze vyloučit u tunelu: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- problémy s dešťovou kanalizací tunelu [29], 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro Lochkovský tunel je v tabulce 3. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti 

výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání tunelů 

zvažované v práci [30]. 

 

Tabulka 3. Plán řízení rizik pro Lochkovský tunel. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘSD – Ředitelství 

silnic a dálnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí.   

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. po-

pis jeho dopadů) 
Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 

prvek, tj. co a jak se pro-

vede (odkaz na plán 
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odezvy či na vylepšení le-

gislativy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za prove-

dení(odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, tj. kvalita 

řízení tunelu. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bezpeč-

nosti; jasně stanovené odpovědnosti 

na jednotlivých úrovních řízení kri-

tického prvku a veřejné správy; le-

gislativu ukládající jasně povinnosti 

vlastníkovi a veřejné správě na 

úseku bezpečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: 

přesnou bezpečnostní dokumentaci 
ve formě bezpečnostní zprávy; orga-

nizační strukturu obsahující plán 

nemá plán krizové připravenosti; 

nemá povinnost vykonávat kontrolu 

bezpečnosti, a to všech komponent, 

jejich propojení i celku; nedbá o kul-

turu bezpečnosti;  nemá finanční re-

zervu na údržbu a opravy; nespolu-

pracuje s veřejnou správou. 

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-
vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 
státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

Velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat legislativu, která jasně 

definuje systém řízení tu-

nelů, které jsou kritickými 

prvky dopravní infrastruk-
tury[5], včetně zpracování 

bezpečnostní zprávy ve 

formě popsané v  [26], jak 

je obvyklé ve vyspělých 

zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Orgán veřejné správy nevykonává řádný 

dozor nad bezpečností kritického prvku. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 
Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-
čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 
Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat legislativu, která jasně 
definuje dozor nad bezpeč-

ností tunelů, které jsou kri-

tickými prvky dopravní in-

frastruktury[5], a jasně sta-

novuje požadavky in-

spekcí, , jak je obvyklé ve 

vyspělých zemích. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik nebez-

pečných látek) technických objektů 

či zařízení v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-
vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj.  

správce tunelu určený 
ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 
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dodávek, poškození 

či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky projektu, 

stavby a konstrukce, 

- havárie  (požár, výbuch, únik ne-

bezpečných látek) vnitřních tech-

nických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo nej-

sou přesné, 

- režim provozu není v souladu s pro-

jektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy BOZP 

a předpisy na ochranu životního 

prostředí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, vý-

cvik a motivaci, anebo je přetěžo-

ván, 

- fyzická či kybernetická ochrana je 

nedostatečná. 

Selhání osobní a ná-
kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-
jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 
střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 
připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury. Opat-

ření ADR je třeba sladit 

s českými předpisy (rozdíl 

v pojmech).  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce tunelu určený 

ŘSD.  

Odpovídá: ředitel ŘSD. 

Lidské chyby Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 
Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 
Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - organi-

zační a motivační řád 

správce prvku kritické in-

frastruktury.  

Provede: Správce tunelu 

určený ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

 
4.2.2. Tunel Valík 

Tunel Valík je dálniční tunel na dálnici D5, která zde tvoří obchvat Plzně; obrázek 4. Jedná se 

o ražený tunel pod vrchem Val (435 m n. m.), který se nachází v katastru obce Štěnovice, jen 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Tunel
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1lnice_D5
https://cs.wikipedia.org/wiki/Plze%C5%88
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bnovice
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několik desítek metrů vně jižní hranice města Plzně. Do provozu byl uveden dne 6. října 2006 

[31]. 

 

 

Obr. 4. Tunel Valík;  mapový podklad dle [22].   

 

Tunel je asi 380 m dlouhý. Je tvořen dvěma tunelovými troubami, které mají šířku 11,5 m a 

výšku 8,2 m. Tunelové tubusy jsou umístěny těsně vedle sebe. Celková délka ražby je 330 m, 

zbytek délky tvoří hloubené části, na pražském portálu 20 metrů a na rozvadovském portálu 30 

metrů. Severní tunelová trouba je dlouhá 390 m, jižní tunelová trouba je dlouhá 380 m. Svou 

délkou se řadí mezi krátké tunely. Každá tunelová trouba má dva jízdní pruhy a jeden odstavný 

pruh. 

Doprava v tunelu je řízena proměnným dopravním značením (PDZ) umístěným jak v 

samotném tunelu, kde je signalizace otevřeného nebo uzavřeného dopravního pruhu, tak 

především na 4 portálech před tunelem v každém směru. Toto značení umožňuje snižovat 

rychlost dopravy v tunelu až na 40 km/h nebo ho uzavřít úplně. Tyto 4 portály před tunelem 

jsou řízeny společně s tunelem jako nedílná součást dopravního uzlu tunel Valík. Stavy těchto 

značek jsou předávány zvláštní komunikační linkou do DIS SOS, který integruje SOS hlásky a 

řízení dopravy v širším okolí tunelu a plzeňské aglomerace. 

Tunel Valík má vlastní řídící systém, který je vysoce automatizovaný. K uzavření tunelu může 

dojít automaticky, kdy řídicí systém ze specializovaných detektorů zjistí havarijní stav – 

dopravní nehodu nebo požár, nebo na zásah dispečera např. v případě plánované odstávky 

tunelové trouby. Pak řídicí systém zajistí přechod do režimu obousměrného provozu v jedné 

tunelové troubě. 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu Západočeského kraje [32] a dle 

generického modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [3], který 

odhaluje zdroje organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků 

legislativy by dopady možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí 

tunelu nejsou technická zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně 

ohrozila  tunel. Z kritické analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard Approach“ [24,25] 

nelze vyloučit u tunelu: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/2006
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozvadov
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=J%C3%ADzdn%C3%AD_pruh&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odstavn%C3%BD_pruh&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Odstavn%C3%BD_pruh&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Dopravn%C3%AD_zna%C4%8Den%C3%AD_v_%C4%8Cesku_a_na_Slovensku
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- geologické podloží, ve kterém je tunel umístěn je tektonicky rozpukané [31], 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro tunel Valík je v tabulce 4. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti výskytu 

rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání tunelů zvažované v 

práci [30]. 

 

Tabulka 4. Plán řízení rizik pro tunel Valík. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘSD – Ředitelství 

silnic a dálnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. 

Zdroj rizika Popis rizika (tj. po-
pis jeho dopadů) 

Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 

prvek, tj. co a jak se pro-

vede (odkaz na plán ode-

zvy či na vylepšení legis-

lativy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za pro-

vedení (odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, tj. kvalita ří-

zení tunelu. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bezpečnosti; 

jasně stanovené odpovědnosti na jednot-

livých úrovních řízení kritického prvku 

a veřejné správy; legislativu ukládající 

jasně povinnosti vlastníkovi a veřejné 

správě na úseku bezpečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: přesnou 

bezpečnostní dokumentaci ve formě 

bezpečnostní zprávy; organizační struk-
turu obsahující plán nemá plán krizové 

připravenosti; nemá povinnost vykoná-

vat kontrolu bezpečnosti, a to všech 

komponent, jejich propojení i celku; ne-

dbá o kulturu bezpečnosti;  nemá fi-

nanční rezervu na údržbu a opravy; ne-

spolupracuje s veřejnou správou. 

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-
vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 
státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 

jasně definuje systém ří-

zení tunelů, které jsou 

kritickými prvky do-
pravní infrastruktury[5], 

včetně zpracování bez-

pečnostní zprávy ve 

formě popsané v  [26], 

jak je obvyklé ve vyspě-

lých zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 

Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Orgán veřejné správy nevykonává řádný do-

zor nad bezpečností kritického prvku. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 
blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných 

Četnost: 

velká 

Dopady: 

velké 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 

jasně definuje dozor nad 

bezpečností tunelů, které 

jsou kritickými prvky 

dopravní infrastruk-

tury[5], a jasně stanovuje 
požadavky inspekcí, , jak 

je obvyklé ve vyspělých 

zemích. 
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subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození 

či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 
Občanské nepokoje. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 

Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik nebezpeč-

ných látek) technických objektů či zaří-

zení v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 
zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce tunelu určený 

ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky projektu, 

stavby a konstrukce – nestabilní geolo-

gická struktura okolí tunelu, 

- havárie  (požár, výbuch, únik nebez-

pečných látek) vnitřních technických 

zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo nejsou 

přesné, 

- režim provozu není v souladu s projek-

tem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy BOZP a 

předpisy na ochranu životního pro-

středí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, výcvik 

a motivaci, anebo je přetěžován, 

- fyzická či kybernetická ochrana je ne-

dostatečná 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 
Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-

vek, poškození či zni-
čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 
Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-
tické infrastruktury. 

Opatření ADR je třeba 

sladit s českými předpisy 

(rozdíl v pojmech).  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce určený ŘSD.  

Odpovídá: ředitel ŘSD. 

Lidské chyby Selhání osobní a ná-
kladní dopravy. 

Ztráty na lidských ži-

votech či poškození 

Četnost: 
střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-
tury bezpečnosti - orga-

nizační a motivační řád 

správce prvku kritické 

infrastruktury.  
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zdraví účastníků pro-

vozu a zaměstnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek 

životního prostředí. 

Ekonomické ztráty 

zúčastněných sub-

jektů (zpoždění dodá-
vek, poškození či zni-

čení zboží apod.) 

Ekonomické ztráty 

státu (ztráty na da-

ních, náklady na ode-

zvu a pomoc postiže-

ným apod.) 

Občanské nepokoje. 

Provede: Správce tunelu 

určený ŘSD.  

Odpovídá: Ředitel ŘSD. 

 

 

4.3. Železniční stanice / nádraží  

Charakteristiky nádraží (tj. železničních stanic a autobusových nádraží) jsou: časové; 

teritoriální; technické; organizační; vlastnické; a institucionální. Jde o složité systémy typu 

systémy systémů, které mají povahu socio-kyber-fyzickou [2,33,34].  Detailní poznatky získané 

výzkumem jsou shrnuty v práci [33].  

Práce [33] obsahuje: seznam příčin selhání nádraží (tj. železničních stanic a autobusových 

nádraží); soubor opatření pro zvýšení bezpečnosti nádraží; způsob určení a hodnocení 

integrálního rizika nádraží, protože analýza selhání nádraží ukazuje, že v cca 80 % je příčinou 

selhání nádraží kombinace několika příčin. 

 

4.3.1. Železniční stanice Česká Třebová 

Česká Třebová je největší železniční stanicí nejen v kraji, ale plochou i v celé České republice 

[35], je dlouhá deset kilometrů a počet kolejí se blíží 80; obrázek 5. Tento významný dopravní 

uzel má také největší nákladové  a seřaďovací nádraží ve střední Evropě. Nachází se zde 

rozsáhlé seřaďovací stanice, velké i historicky cenné osobní nádraží s napojením na další 

dopravu. Železniční stanice má Depo kolejových vozidel a sídlí zde také společnost v oblasti 

výroby a oprav kolejových vozidel CZ Loko. Česká Třebová je stěžejním dispečerským 

pracovištěm ČD Cargo a od roku 2013 na železnici působí největší kontejnerový dopravce ve 

střední Evropě, společnost Metrans, která se navíc stále rozrůstá. 

Dle analýzy v práci [34] je v okolí železniční stanice několik průmyslových zón, obrázek 6, kde 

se pracuje s nebezpečnými látkami. 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu Východočeského kraje [36] a 

dle generického modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který 

odhaluje zdroje organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků 

legislativy by dopady možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí 

železniční stanice nejsou technická zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by 

vážně ohrozila  železniční stanici. Z kritické analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard 

Approach“ [24,25 nelze vyloučit u nádraží: 
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Obr. 5. Železniční stanice Česká Třebová a okolí;  mapový podklad dle [22].   

 

 

Obr. 6. Rekognoskace okolí nádraží Česká Třebová; převzato z [34]. 

  

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- havárie s přítomností nebezpečných látek v průmyslových zónách, 

- nestability podloží spojené s pohyby na Přibyslavském zlomu, který je nedaleko [37], 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro železniční stanice Česká Třebová je v tabulce 5. Ocenění pravděpodobnosti 

/ četnosti výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání 

železničních stanic zvažované v práci [33]. 

 

Tabulka 5. Plán řízení rizik pro železniční stanici Česká Třebová. Zdroje rizika, které jsou 

v daném případě aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. SŽ – 

Správa železnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; RID - Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečných věcí. 
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Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis jeho 

dopadů) 

Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kri-

tický prvek, tj. co a jak 

se provede (odkaz na 

plán odezvy či na vylep-

šení legislativy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za pro-

vedení(odezvu): 

 

Příčiny organizačních havárií, tj. kva-

lita řízení nádraží. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bez-
pečnosti; jasně stanovené odpo-

vědnosti na jednotlivých úrov-

ních řízení kritického prvku a ve-

řejné správy; legislativu ukláda-

jící jasně povinnosti vlastníkovi 

a veřejné správě na úseku bez-

pečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: 

přesnou bezpečnostní dokumen-
taci ve formě bezpečnostní 

zprávy; organizační strukturu ob-

sahující plán nemá plán krizové 

připravenosti; nemá povinnost 

vykonávat kontrolu bezpečnosti, 

a to všech komponent, jejich pro-

pojení i celku; nedbá o kulturu 

bezpečnosti;  nemá finanční re-

zervu na údržbu a opravy; nespo-

lupracuje s veřejnou správou. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-
nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 
Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 

jasně definuje systém ří-

zení železničních  stanic, 

které jsou kritickými 
prvky dopravní in-

frastruktury[5], včetně 

zpracování bezpečnostní 

zprávy ve formě popsané 

v  [26], jak je obvyklé ve 

vyspělých zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 

Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Orgán veřejné správy nevykonává 

řádný dozor nad bezpečností kritic-
kého prvku. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 
Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 
Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká 
Dopady: 

Velké 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 
jasně definuje dozor nad 

bezpečností železničních 

stanic, které jsou kritic-

kými prvky dopravní in-

frastruktury[5], a jasně 

stanovuje požadavky in-

spekcí, , jak je obvyklé 

ve vyspělých zemích.. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 
Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) technic-

kých objektů či zařízení v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-
ního prostředí. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 
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- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.) 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.) 

Občanské nepokoje. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky pro-

jektu, stavby a konstrukce , 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) vnitřních 

technických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo 

nejsou přesné, 

- režim provozu není v souladu 

s projektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy 

BOZP a předpisy na ochranu ži-

votního prostředí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, 

výcvik a motivaci, anebo je pře-

těžován, 

- fyzická či kybernetická ochrana 

je nedostatečná. 

Selhání osobní a nákladní 
dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-
čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

 

Četnost: 
střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 
připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury. 

Opatření ADR a RID je 

třeba sladit s českými 

předpisy (rozdíl v po-

jmech).  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

Lidské chyby Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-
něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - orga-

nizační a motivační řád 

správce prvku kritické 

infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

 

4.3.2. Železniční stanice Děčín – Východ 

Děčín východ je železniční stanice ve městě Děčín v Ústeckém kraji; obrázek 7. Vznikla 

spojením dvou na sobě nezávisle vybudovaných nádraží. Starší staniční budova na rumburské 

trati je nazývána jako horní, případně jižní nádraží, novější a mohutnější stavba pak 
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analogicky dolní, nebo severní nádraží. Stanice Děčín – Východ je velmi důležitá pro nákladní 

dopravu. V okolí sledované železniční stanice (obrázek 8) se nachází průmyslové zóny. 

 

Obr. 7. Železniční stanice Děčín - východ a okolí;  mapový podklad dle [22].   

 

Obr.8. Rekognoskace okolí železniční stanice Děčín – východ ;  převzato z [34].  

 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu Severočeského kraje [38] a dle 

generického modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který 

odhaluje zdroje organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků 

legislativy by dopady možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí 

železniční stanice nejsou technická zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by 

vážně ohrozila  železniční stanici. Z kritické analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard 

Approach“ [24,25] nelze vyloučit u nádraží: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- havárie s přítomností nebezpečných látek v průmyslových zónách, 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro železniční stanici Děčín-východ je v tabulce 6. Ocenění pravděpodobnosti 

/četnosti výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání 

železničních stanic zvažované v práci [33]. 

 

Tabulka 6. Plán řízení rizik pro železniční stanici Děčín-východ. Zdroje rizika, které jsou 

v daném případě aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. SŽ – 

Správa železnic; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci; ADR - Evropská dohoda o 
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mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; RID - Řád pro mezinárodní železniční 

přepravu nebezpečných věcí. 

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis 

jeho dopadů) 

Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kri-

tický prvek, tj. co a jak 
se provede (odkaz na 

plán odezvy či na vylep-

šení legislativy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za pro-

vedení (odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, tj. kvalita 

řízení nádraží. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bezpeč-

nosti; jasně stanovené odpovědnosti 
na jednotlivých úrovních řízení kri-

tického prvku a veřejné správy; le-

gislativu ukládající jasně povinnosti 

vlastníkovi a veřejné správě na 

úseku bezpečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: 

přesnou bezpečnostní dokumentaci 

ve formě bezpečnostní zprávy; orga-
nizační strukturu obsahující plán 

nemá plán krizové připravenosti; 

nemá povinnost vykonávat kontrolu 

bezpečnosti, a to všech komponent, 

jejich propojení i celku; nedbá o kul-

turu bezpečnosti;  nemá finanční re-

zervu na údržbu a opravy; nespolu-

pracuje s veřejnou správou. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 
Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 
postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 

jasně definuje systém ří-

zení železničních stanic, 

které jsou kritickými 

prvky dopravní in-
frastruktury[5], včetně 

zpracování bezpečnostní 

zprávy ve formě popsané 

v  [26], jak je obvyklé ve 

vyspělých zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 

Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Orgán veřejné správy nevykonává řádný 

dozor nad bezpečností kritického prvku. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-
městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 
(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifi-

kovat legislativu, která 

jasně definuje dozor nad 

bezpečností železničních 

stanic, které jsou kritic-
kými prvky dopravní in-

frastruktury[5], a jasně 

stanovuje požadavky in-

spekcí, , jak je obvyklé 

ve vyspělých zemích. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra do-

pravy. 

Odpovídá: předseda Par-

lamentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik ne-

bezpečných látek) technických ob-

jektů či zařízení v okolí, 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, 

tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 
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- selhání vnějších infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 
Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky projektu, 

stavby a konstrukce , 

- havárie  (požár, výbuch, únik ne-

bezpečných látek) vnitřních tech-

nických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, které 

jsou potřebné k provozu kritického 

prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo nej-

sou přesné, 

- režim provozu není v souladu s pro-

jektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy BOZP 

a předpisy na ochranu životního 

prostředí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, vý-

cvik a motivaci, anebo je přetěžo-

ván, 

- fyzická či kybernetická ochrana je 

nedostatečná. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 
blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 
postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury. 

Opatření ADR je třeba 

sladit s českými předpisy 

(rozdíl v pojmech).  

Provede: Provozovatel, 
tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

Lidské chyby Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-
městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-
klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - orga-

nizační a motivační řád 

správce prvku kritické 

infrastruktury.  
Provede: Provozovatel, 

tj. správce železniční sta-

nice určený SŽ.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 
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4.4. Letiště 

Charakteristiky letiště jsou: časové; teritoriální; technické; organizační; vlastnické; a 

institucionální. Jde o složité systémy typu systémy systémů, které mají povahu socio-kyber-

fyzickou [2,39].  Prvky kritické infrastruktury jsou velká civilní letiště stanovená 

vládou. 

Na mezinárodních letištích platí mezinárodní předpisy pro civilní letectví, které vyžaduje 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO - International Civil Aviation Organization), 

což je mezinárodní organizace přidružená k OSN. Podle této organizace má každé letiště, 

letecký dopravce a typ letadla svůj kód, které se používají v oficiálních dokumentech a 

komunikaci. Mezinárodní asociace leteckých dopravců (The International Air Transport 

Association - IATA) je nevládní mezinárodní organizace sdružující letecké dopravce, sídlí 

v Montrealu. V dokumentech jde jak o celkovou (integrální) bezpečnost (integral safety) 

systému civilní letecké dopravy, tak o bezpečnost provozu (safety operation).  Jsou detailně 

určeny: způsob pohybu letadel po letišti; způsob pohybu letadla ve vzduchu; podmínky zahájení 

letu (let nesmí být zahájen, dokud není provedena letová příprava a velitel letadla se 

nepřesvědčí o tom, že letoun je způsobilý k letu; a způsob řešení nouzového stavu, kdy  je 

důležitá spolupráce pilota s řízením letového provozu. 

Zákon o civilním letectví č. 49/1997 Sb., letecký zákon implementuje požadavky mezinárodní 

Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a dalších mezinárodních úmluv. Implementace 

znamená, že na mezinárodních letištích platí pojmy, popis činnosti posádky letadel a Řízení 

letového provozu i systém řízení bezpečnosti (SMS) zavedený ICAO. Vše je v souladu s pojmy, 

principy a koncepcemi zaváděnými pro socio-kyber-technická  zařízení a díla v práci [2].  

Nevýhodou je, že zákon č. 49/1997 Sb. konstatuje implementaci se systémem ICAO, ale 

nepřejímá jeho  pojmy a důkladně neuvádí koncept řízení bezpečnosti, což se hlavně odráží 

v tom, že stát zastoupený ministerstvem dopravy není taxativně odpovědný za letecký provoz 

na mezinárodních letištích, což se projevuje hlavně v nedostatečně kodifikovaném systému 

řízení a dozoru státu nad bezpečností letišť, která jsou zařazena mezi objekty kritické 

infrastruktury. Podle dokumentu EU o kritické infrastruktuře [40]  i ustanovení zákona č. 

240/2000 Sb.  je ministerstvo dopravy odpovědným orgánem za ochranu a bezpečnost, které 

v EU jsou v souladu s pravidly řízení TQM  v EU [6-10]. Nařízení EU [41] obsahuje evropský 

program na bezpečnost letectví, požadavky na národní dozor a na národní programy 

bezpečnosti letectví a zřizuje Agenturu Evropské Unie pro bezpečnost letectví. 

Mezinárodní letiště je letiště, ve kterém je celní a imigrační zázemí pro cestující či zboží 

přepravované mezi různými státy. Mezinárodní letiště bývají větší než vnitrostátní, mají často 

delší vzletové a přistávací dráhy a poskytují více služeb, protože často musí odbavovat 

těžší letadla. Každé mezinárodní letiště má přiděleno svůj kód ICAO, ta s pravidelným 

provozem leteckých společností mají také kódy IATA; může přijímat  jak mezi- 

národní tak vnitrostátní lety. 

V České republice se za mezinárodní letiště považuje to, které stát určil jako vstupní a výstupní 

letiště pro mezinárodní letecký provoz mimo Schengenský prostor. Vykonávají se zde úkony 

týkající se celního, pasového a například zdravotnického konání. 

Mezinárodní letiště zde dělíme na veřejné a neveřejné. Neveřejné letiště je letiště, na kterém 

má právo vykonat lety omezený okruh uživatelů, případný zájemce od takového letiště může 

požádat o souhlas. Neveřejné letiště nemusí mít stanovenou provozní dobu a žádná omezení 

provozu nemusí být okamžitě publikována prostřednictvím Letecké informační služby. Veřejné 

letiště je naopak civilní letiště, které je v mezích své technické a provozní způsobilosti přístupné 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Leti%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Clo
https://cs.wikipedia.org/wiki/Imigrace
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cestuj%C3%ADc%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1t
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnitrost%C3%A1tn%C3%AD_leti%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vzletov%C3%A1_a_p%C5%99ist%C3%A1vac%C3%AD_dr%C3%A1ha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Letadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/ICAO_k%C3%B3d_leti%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/IATA_k%C3%B3d_leti%C5%A1t%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_let
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_let
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vnitrost%C3%A1tn%C3%AD_let
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Schengensk%C3%BD_prostor
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všem civilním letadlům, oprávněným vykonávat lety nad územím České republiky. Má 

stanovenou provozní dobu, její případné změny se musí ohlašovat přes Leteckou informační 

službu. 

Detailní poznatky získané výzkumem jsou shrnuty v práci [39]. Předmětná  práce obsahuje: 

seznam příčin leteckých nehod; příklady leteckých nehod; poučení z leteckých nehod; soubor 

opatření pro zvýšení bezpečnosti letového provozu; soubor opatření pro zvýšení bezpečnosti 

letiště a bezpečnosti provozu letiště; způsob určení a hodnocení integrálního rizika letiště, 

protože analýza leteckých nehod ukazuje, že v cca 80 % je příčinou selhání letiště kombinace 

několika příčin; a způsob určení a hodnocení integrálního rizika systému letiště + letadla ve 

vzduch, protože analýza leteckých nehod ukazuje, že v cca 80 % je příčinou selhání letiště 

kombinace několika příčin. Opatření pro snížení počtu a závažnosti havárií a selhání v letovém 

provozu obsahují: opatření pro prevenci organizačních havárií; a opatření pro bezpečnost 

letového provozu. Druhá jmenovaná opatření jsou: opatření pro zvýšení bezpečnosti letišť a 

letového provozu; opatření letiště pro nouzové přistání civilního letadla; opatření pro případ 

požáru v budově letového provozu; opatření pro zvýšení kvality personálu; opatření pro dobrý 

stav kritického personálu letadel i letišť; a vnější opatření pro zvýšení leteckého provozu. 

Plán řízení rizik pro letadla, zpracovaný dle [39],  je v tabulce 7. Ocenění pravděpodobnosti / 

četnosti výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání 

letadel zvažované v práci [39]. 

 

Tabulka 7. Plán řízení rizik pro letadlo.  Použité zkratky: NTSB = National Transportation 

Safety Board; ŘLP = Řízení letového provozu; SAS = Skybrary aviation safety. 

  

Příčina rizika Popis dopadů rizika  Pravděpodobnost 

výskytu a dopady 

rizika 

Opatření pro zmírnění 

rizika a odpovědnosti 

Ztráta orientace Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 
pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: velké. 

Opatření: použití 

náhradních způsobů 

orientace  - dle reliéfu 

terému a požádání o 

pomoc řízení letového 

provozu [42]. 

Provede: pilot [42]. 

Odpovědnost: pilot [42].  

Chybné 

vyhodnocení 

situace 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: střední. 

Dopady: velké. 

Opatření: provedení 

opravného manévru [43]. 

Provede: pilot [42]. 

Odpovědnost: pilot [42]. 

Špatná spolupráce 

posádky 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

Četnost: malá. 

Dopady: střední. 

Opatření: okamžité 

zavedení pořádku a 

později změna posádky 

[43]. 
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- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Provede: velitel letadla 

[43]. 

Odpovědnost: velitel 

letadla [43]. 

Nezvladatelný 

cestující 

Narušení veřejného blaha až dopravní 

nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost:  střední. 

Dopady: střední. 

Opatření: pohovor, 

přikurtování k sedadlu, 

popř.  oddělení od 

ostatních, přistání na 

vhodném letišti [45]. 
Provede: velitel letadla 

[44]. 

Odpovědnost: velitel 

letadla [44]. 

Výpadek motoru Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: střední. 

Opatření: zahájit nouzové 

klesání a vyslání zprávy 

na řízení letového 
provozu [45-47]. 

Provede: pilot „letící” 

[45-47]. 

Odpovědnost: pilot 

„letící” [45-47].  

Nefunkční 
výškoměr 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 
prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 
Dopady: střední. 

Opatření: použití 
záložních systémů určení 

polohy [46]. 

Provede: pilot [46]. 

Odpovědnost: pilot [46]. 

 

Úbytek kyslíku na 

palubě 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoká. 

Opatření: spuštění 

kyslíhových masek, 

vyslání [48], zpráva na 

řízení letového provozu 

[49]. 

Provede: pilot [49]. 

Odpovědnost: pilot [49].  

Požár v kabině Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

Četnost: malá. 

Dopady: velmi 

vysoké. 

Opatření: použití hasících 

přístrojů na palubě , 

vyslání zprávy na řízení 

letového provozu, snaha o 

rychlé přistání [49]. 

Provede: velitel letadla 

[49]. 

Odpovědnost: velitel 

letadla [49].  
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- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Požár v 
zavazadlovém 

prostoru 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 
prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých,   

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 
Dopady: velmí 

vysoké. 

Opatření: nouzové 
přistání na nejbližším 

vhodném letišti [42].  

Provede: velitel letadla 

[42]. 

Odpovědnost: velitel 

letadla [42]. 

Velké propadnutí 

letounu 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: střední. 

Opatření: opravný zásah 

v řízení letadla [50]. 

Provede: pilot „letící” 

[50]. 

Odpovědnost: pilot 

„letící” [50]. 

Velký elektrický 

výboj 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: okamžité 

převzetí manuálního 

řízení [49]. 

Provede: pilot [49]. 

Odpovědnost: pilot [49].  

Útok cizího letadla Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 
pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá.  

Dopady: velmi 

vysoké. 

Opatření: nouzové 

přistání na nejbližším 

vhodném letišti [51]. 

Provede: pilot „letící” 

[51]. 

Odpovědnost: pilot 

„letící” [51]. 

Ztráta spojení Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: střední. 

Dopady: střední. 

Opatření: nastavení 

nouzového kódu 

odpovídače letadla [49].  

Provede: pilot „letící” 

[49]. 

Odpovědnost: pilot 

„letící” [49]. 
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Hackerský útok na 

systém řízení 

letadla 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: velmi 

vysoké. 

 

Opatření: aplikace 

manuálního řízení [44].  

Provede: pilot „letící” 

[44]. 

Odpovědnost: pilot 

„letící” [44]. 

Podivné hlášení – 

neobvyklá aktivace 

senzorů 

Dopravní nehoda se:  

- ztrátami na lidských životech či 

poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: velmi 

vysoké. 

Opatření: prověření 

varovných sstémů, vyslání 

zpráva na řízení letového 

provozu [47]. 

Provede: velitel letadla 

[47]. 

Odpovědnost: velitel 
letadla [47]. 

 

 Civilní letiště slouží nejenom k odbavení cestujících, ale také pro potřeby dodávek materiálu a 

jiného nákladu (cargo). Jeho kritická místa (vulnerable points) jsou dle [52] definována jako 

místa, jejichž poškození či zničení vede k vážnému narušení provozu. Jde o: řídící věž; zařízení 

pro zajištění komunikace; radionavigační zařízení; elektrické transformátory; primární i 

sekundární zdroje elektrické energie; a uložení a vedení paliva. 

 

4.4.1. Letiště Praha 

Letiště Praha označuje Letiště Václava Havla. Je orientováno v severozápadní části perimetru 

Prahy, v městské části Praha-Ruzyně a jeho areál je vyznačen na  obrázku 9.  Část letiště 

používaná pro odbavování mezinárodních letů se nachází v severní části areálu letiště,  a to 

Terminál 1 sloužící k odbavení letů mimo Schengenský prostor a Terminál 2 odbavující lety v 

rámci Schengenského prostoru. Bližší pohled na terminály je zobrazen na obrázku 10 

(přiblížení pohledu na terminály zobrazeny oranžovou barvou na obrázku 9).   

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu Prahy [23] a dle generického 

modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který odhaluje zdroje 

organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků legislativy by dopady 

možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí letiště nejsou technická 

zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně ohrozila  letiště. Z kritické 

analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard Approach“ [24,25] nelze vyloučit u letiště: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- havárie s přítomností nebezpečných látek uložených na letišti (sklad pohonných hmot, čis-

tící a desinfekční prostředky, mazadla…), 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky přepravují, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  
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Obr. 9. Ilustrační plán letiště Václava Havla v Praze s vyznačením směrů blízkých obydlených lokalit, převzato z 

[53]. 
 

 
 
Obr. 10.  Morfologie objektů na letišti Václava Havla; převzato z [54]. 

Plán řízení rizik pro letiště Praha je v tabulce 8. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti výskytu 

rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání letadel zvažované 

v práci [39]. 

 

Tabulka 8. Plán řízení rizik letiště Praha. Zdroje rizika, které jsou v daném případě aktuální,  

jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘL – Ředitelství letového 

provozu; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 
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Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis jeho do-

padů) 

Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 

prvek, tj. co a jak se pro-
vede (odkaz na plán ode-

zvy či na vylepšení legisla-

tivy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za prove-

dení (odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, 

tj. kvalita řízení letiště. Do ka-

tegorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení 
bezpečnosti; jasně stano-

vené odpovědnosti na jed-

notlivých úrovních řízení 

kritického prvku a veřejné 

správy; legislativu uklá-

dající jasně povinnosti 

vlastníkovi a veřejné 

správě na úseku bezpeč-

nosti, 

- správce kritického prvku 

nemá: přesnou bezpeč-

nostní dokumentaci ve 

formě bezpečnostní 

zprávy; organizační struk-

turu obsahující plán nemá 

plán krizové připrave-

nosti; nemá povinnost vy-

konávat kontrolu bezpeč-

nosti, a to všech kompo-

nent, jejich propojení i 
celku; nedbá o kulturu 

bezpečnosti;  nemá fi-

nanční rezervu na údržbu 

a opravy; nespolupracuje 

s veřejnou správou. 

 

Selhání osobní a nákladní do-

pravy. 

Ztráty na lidských životech či po-

škození zdraví účastníků provozu 

a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 
Kontaminace složek životního 

prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastněných 

subjektů (zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu (ztráty na 

daních, náklady na odezvu a po-

moc postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat národní legislativu, 

která jasně definuje systém 

řízení letišť, které jsou kri-

tickými prvky dopravní in-

frastruktury[5], včetně 
zpracování bezpečnostní 

zprávy ve formě popsané v  

[26], jak je obvyklé ve vy-

spělých zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Orgán veřejné správy nevyko-

nává řádný dozor nad bezpeč-

ností kritického prvku. 

Selhání osobní a nákladní do-

pravy. 

Ztráty na lidských životech či po-

škození zdraví účastníků provozu 

a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 
Kontaminace složek životního 

prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastněných 

subjektů (zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu (ztráty na 

daních, náklady na odezvu a po-

moc postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat národní legislativu, 

která jasně definuje dozor 

nad bezpečností letišť, 

které jsou kritickými prvky 

dopravní infrastruktury 
[5], a jasně stanovuje po-

žadavky inspekcí, , jak je 

obvyklé ve vyspělých ze-

mích.. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní po-

hromy, 

Selhání osobní a nákladní do-

pravy. 

Ztráty na lidských životech či po-

škození zdraví účastníků provozu 
a zaměstnanců. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj. 
správce určený ŘL.  
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- havárie  (požár, výbuch, 

únik nebezpečných látek) 

technických objektů či za-

řízení v okolí, 

- selhání vnějších in-

frastruktur, které jsou 

potřebné k provozu kri-

tického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek životního 

prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastněných 

subjektů (zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu (ztráty na 

daních, náklady na odezvu a po-

moc postiženým apod.). 
Občanské nepokoje. 

Odpovídá: Ředitel ŘL.  

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky 

projektu, stavby a kon-

strukce , 

- havárie  (požár, výbuch, 

únik nebezpečných látek) 

vnitřních technických za-

řízení, 

- selhání vnitřních in-

frastruktur, které jsou po-

třebné k provozu kritic-

kého prvku, 

- provozní předpisy nejsou 

nebo nejsou přesné, 

- režim provozu není 

v souladu s projektem a 

stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické in-

spekce, 

- nejsou dodržovány před-

pisy BOZP a předpisy na 

ochranu životního pro-

středí,  

- personál nemá kvalitní 

vzdělání, výcvik a moti-

vaci, anebo je přetěžován, 

- fyzická či kybernetická 

ochrana je nedostatečná. 

Selhání osobní a nákladní do-

pravy. 

Ztráty na lidských životech či po-

škození zdraví účastníků provozu 

a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek životního 

prostředí. 
Ekonomické ztráty zúčastněných 

subjektů (zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu (ztráty na 

daních, náklady na odezvu a po-

moc postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury. Opat-

ření pro přepravu nebez-

pečných látek je třeba sla-

dit s českými předpisy.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce určený ŘL.  
Odpovídá: Ředitel ŘL. 

Lidské chyby Selhání osobní a nákladní do-

pravy. 

Ztráty na lidských životech či po-

škození zdraví účastníků provozu 

a zaměstnanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek životního 

prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčastněných 

subjektů (zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu (ztráty na 
daních, náklady na odezvu a po-

moc postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - organi-

zační a motivační řád 

správce prvku kritické in-

frastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce určený ŘL.  

Odpovídá: Ředitel ŘL. 
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4.4.2. Letiště Pardubice 

Letiště Pardubice je vojenské letiště se statusem veřejného mezinárodního letiště. Nachází se 

na jihozápadním okraji města Pardubice, v Pardubicích VI, v části Popkovice; obrázek  11. 

Civilní provoz byl zahájen v roce 1995. 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle krizového plánu Pardubického kraje [36] a dle 

generického modelu řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který 

odhaluje zdroje organizačních havárií v ČR a selhání lidského faktoru. Podle požadavků 

legislativy by dopady možných živelních pohrom neměly být nadprojektové; v blízkém okolí 

letiště nejsou technická zařízení, ve kterých by mohla vzniknout havárie, která by vážně 

ohrozila  letiště; jsou až ve vzdálenosti 2,5 km. Z kritické analýzy zdrojů rizik podle přístupu 

„All Hazard Approach“ [24,25] nelze vyloučit u letiště: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- dopady havárií s přítomností nebezpečných látek v průmyslových zónách Pardubic a okolí, 

- havárie s přítomností nebezpečných látek uložených na letišti (sklad pohonných hmot, čis-

tící a desinfekční prostředky,…), 

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky přepravují, 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro letiště Pardubice je v tabulce 9. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti 

výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání letadel 

zvažované v práci [39]. 

 

Obr. 11. Letiště Pardubice a okolí;  mapový podklad dle [22].   

Tabulka 9. Plán řízení rizik letiště Pardubice. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. ŘL – Ředitelství 

letového provozu; BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis jeho 

dopadů) 
Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 

prvek, tj. co a jak se pro-

vede (odkaz na plán ode-

zvy či na vylepšení legisla-

tivy): 
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Kdo provede: 

Kdo odpovídá za prove-

dení (odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, tj. kva-

lita řízení letiště. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bez-

pečnosti; jasně stanovené odpo-
vědnosti na jednotlivých úrov-

ních řízení kritického prvku a ve-

řejné správy; legislativu ukláda-

jící jasně povinnosti vlastníkovi 

a veřejné správě na úseku bez-

pečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: 

přesnou bezpečnostní dokumen-

taci ve formě bezpečnostní 
zprávy; organizační strukturu ob-

sahující plán nemá plán krizové 

připravenosti; nemá povinnost 

vykonávat kontrolu bezpečnosti, 

a to všech komponent, jejich pro-

pojení i celku; nedbá o kulturu 

bezpečnosti;  nemá finanční re-

zervu na údržbu a opravy; nespo-

lupracuje s veřejnou správou. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 
Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat národní legislativu, 

která jasně definuje systém 

řízení letišť, které jsou kri-

tickými prvky dopravní in-

frastruktury[5], včetně 

zpracování bezpečnostní 
zprávy ve formě popsané v  

[26], jak je obvyklé ve vy-

spělých zemích.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Orgán veřejné správy nevykonává 

řádný dozor nad bezpečností kritic-

kého prvku. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 
či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 
na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 
velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat národní legislativu, 

která jasně definuje dozor 
nad bezpečností letišť, 

které jsou kritickými prvky 

dopravní infrastruktury 

[5], a jasně stanovuje po-

žadavky inspekcí, , jak je 

obvyklé ve vyspělých ze-

mích. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) technic-

kých objektů či zařízení v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 
Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce letiště určený ŘL.  

Odpovídá: Ředitel ŘL. 
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Občanské nepokoje. 

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky pro-

jektu, stavby a konstrukce , 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) vnitřních 

technických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo 
nejsou přesné, 

- režim provozu není v souladu 

s projektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy 

BOZP a předpisy na ochranu ži-

votního prostředí,  

- personál nemá kvalitní vzdělání, 

výcvik a motivaci, anebo je pře-

těžován, 

- fyzická či kybernetická ochrana 

je nedostatečná. 

Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 

Kontaminace složek život-

ního prostředí. 
Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury. Opat-

ření pro přepravu nebez-

pečných látek je třeba sla-

dit s českými předpisy.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce letiště určený ŘL. 

Odpovídá: ministr do-
pravy. 

Lidské chyby Selhání osobní a nákladní 

dopravy. 

Ztráty na lidských životech 

či poškození zdraví účast-

níků provozu a zaměst-

nanců. 

Narušení veřejného blaha. 
Kontaminace složek život-

ního prostředí. 

Ekonomické ztráty zúčast-

něných subjektů (zpoždění 

dodávek, poškození či zni-

čení zboží apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, náklady 

na odezvu a pomoc posti-

ženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - organi-

zační a motivační řád 

správce prvku kritické in-

frastruktury.  

Provede: Provozovatel, tj. 

správce letiště určený ŘL.  
Odpovídá: Ředitel ŘL.  

 

 

4.5. Řídící systémy dopravy 

Řídící systém je propojený systém řízení, které provádí lidé, technika a kybernetika, která 

zajišťuje automatizaci. Automatický řídicí systém je obecně soubor prvků a komponent, který 

zprostředkovává, využitím naprogramované řídicí strategie, různé řídicí funkce. Řídicí 

systémy zpracovávají data zaznamenaná pomocí prvků instrumentace a na základě 

naprogramované řídicí strategie zajišťují, že se provádějí různé  činnosti technických zařízení. 

Charakteristiky řídících systémů jsou: časové; teritoriální; technické; kybernetické; 

organizační; vlastnické; a institucionální. Jde o složité systémy typu systémy systémů, které 

mají povahu socio-kyber-fyzickou [2,55]. Detailní poznatky získané výzkumem jsou shrnuty 

v práci [55]. Předmětná práce obsahuje: příklady selhání řídících systémů dopravy a jejich 
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dopady na veřejná aktiva – speciální pozornost je věnována případům, na kterých se podílela 

automatizace, tj. kybernetické technologie; soubor opatření pro zvýšení bezpečnosti řídících 

systémů na železnici; způsob určení a hodnocení integrálního rizika řídících systémů, protože 

analýza příkladů selhání řídících systémů ukazuje na kombinace několika příčin; problematiku 

zabezpečení systému řízení vlaků včetně nástroje pro rozhodování o celkovém, tj. integrálním 

riziku systému řízení vlaků; a způsob zvládání rizik spojených s rozhraním kyber-fyzických 

prostorů.  

 

4.5.1. Řízení letového provozu 

V práci [39] byla speciálně studována rizika spojená s řízením letového provozu a byl 

zpracován plán řízení rizik na základě poznatků získaných z letiště Praha [56]. Na jeho 

podkladě je zpracován plán řízení rizik, který uvádíme v tabulce 10.  

 

 

Tabulka 10. Plán řízení rizik pro řízení letového provozu; zpracováno dle [39].   
 

Příčiny rizika Dopady rizika Pravděpodobnost 

výskytu a dopady 

rizika 

Opatření na zmírnění 

rizika a odpovědnost 

Organizační 
Neposkytnutí nebo poskytnutí 

nesprávné informace letadlu. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: provést 

urychleně opravné hlášení 

[58]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[57]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu [57]. 

Umístění letadla na nesprávnou 

dráhu. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: urychlené 

uvolnění dráhy a vyzvání 

pilota přistávajícího letadla 

k posečkání a opatrnosti 

[58]. 

Provede: pracovník 
pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[58]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu [58]. 

Neschopnost pomoci letadlu 

v nesnázích. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

Četnost: malá.  

Dopady: vysoké. 

Opatření: okamžité 

odstartování nouzových 
opatření a činnosti 

nouzových služeb; později 

zajistit kvalitní výcvik 

řídících letového provozu 

[57]. 
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- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých. 

- náklady na škody na majetku. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[57]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu; později ředitel 

výcviku řízení letového 

provozu [57] zajistí 
výcvik. 

Zmatek na pracovišti z důvodu 

vnějšího zásahu jako je např. 

požár. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá.  

Dopady: vysoké. 

Opatření: přijmout 

opatření pro nouzový 

režim, tj. varovat letadla 

v přímém řízení a zajistit 

urychlený přechod na 

náhradní pracoviště a 

urychleně zahájit činnost 

[57]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 
[57].    

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu [57].    

Technické 
Špatný stav dráhového systému 

letiště.  

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: okamžitě uzavřít 

poškozené dráhy [44]. 

Provede: pracovník 

pověřený ředitelem letiště 

[44]. 

Odpovědnost: ředitel 

letiště  [44]. 

Špatné rozmístění techniky na 

letišti. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 
prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá.  

Dopady: střední 

až vysoké. 

Opatření: provést 

nápravná opatření a zajistit 

vydání výstražných zpráv 

NOTAM o stavu letiště 
[44]. 

Provede: pracovník 

pověřený provozním 

ředitelem letiště [44]. 

Odpovědnost: provozní 

ředitel letiště [44]. 
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Nefunkční varovný systém. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: okamžitě 

provést nápravu, tj. 

aktivovat náhradní varovné 

systémy; později cvičit 

letový i pozemní personál 

na práci s nefunkčními 

technickými systémy [44]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 
na řízení letového provozu 

[44]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu; později ředitel 

výcviku řízení letového 

provozu [44]. 

Vnější podmínky 
Mlha. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: střední. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: uvést v činnost 

všechny pozemní radary a 

pomocná zařízení pro 

orientaci na letišti [59]. 

Provede: pracovník 
pověřený: technickým 

ředitelem letiště [59]. 

Odpovědnost: technický 

ředitel letiště [59]. 

Zaplavení / zasněžení letiště. 

Důsledek je často dopravní nehoda 
se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: provést 

okamžité uzavření letiště, 
varovat letadla v přímém 

řízení a zahájit odklízecí 

práce [58]. 

Provede: pracovníci 

pověření vedoucím směny 

na řízení letového provozu, 

a za odklízení ředitelem 

údržby letiště [58]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu, za odklízení 
ředitel údržby letiště [58]. 

Fyzický útok na letiště nebo 

dispečerské stanoviště. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: střední. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: nařídit okamžitý 

zásah bezpečnostních 

složek [44]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[44]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu [44]. 
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Kybernetické 
Ztráta spojení. 

Důsledek je často dopravní nehoda 

se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých. 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: střední. 

Dopady: střední. 

Opatření: aktivovat 

nouzové systémy, a to 

včetně manuálních a 

mechanických prostředků 

s cílem pomoci letadlu; 

později cvičit pozemní 

personál na bezpečné 

zacházení s letadlem bez 

spojení [49]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[49]. 

Odpovědnost: vedoucí 

směny na řízení letového 

provozu; později ředitel 

výcviku řízení letového 

provozu [49]. 

Hackerský útok na systém řízení 

letového provozu. 

Důsledek je často dopravní nehoda 
se:  

- ztrátami na lidských životech 

či poškození zdraví, 

- škodami na majetku, 

- poškozením složek životního 

prostředí, 

- náklady na odezvu, 

- náklady na odškodnění 

pozůstalých, 

- náklady na škody na majetku. 

Četnost: malá. 

Dopady: vysoké. 

Opatření: aktivovat 

nouzové systémy, a to 

včetně manuálních a 
mechanických prostředků 

s cílem pomoci letadlu; 

později cvičit technický 

personál na okamžité 

odvrácení hackerského 

útoku [44]. 

Provede: pracovník 

pověřený vedoucím směny 

na řízení letového provozu 

[44]. 

Odpovědnost: vedoucí 
směny na řízení letového 

provozu; později technický 

ředitel řízení letového 

provozu [44]. 

 

4.5.2. Řízení vlaků 

Identifikace  škodlivých jevů je provedena dle [55] a dle generického modelu řízení bezpečnosti 

kritických prvků dopravní infrastruktury [5], který odhaluje zdroje organizačních havárií v ČR 

a selhání lidského faktoru. Z kritické analýzy zdrojů rizik podle přístupu „All Hazard 

Approach“ [24,25] a prací [60,61] nelze vyloučit u řízení vlaků: 

- organizační havárie, tj. problémy spojené s řízením, protože legislativa jasně neurčuje sys-

tém řízení  bezpečnosti prvků dopravní kritické infrastruktury [5],  

- živelní pohromy, protože vlak se pohybuje i územími, ve kterých nelze vyloučit jejich 

vznik,   

- havárie s přítomností nebezpečných látek, protože vlak se pohybuje územím, ve kterém 

nelze vyloučit jejich vznik,   

- vznik nadprojektové dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek, protože se zde ne-

bezpečné látky převáží (olej, mazadla, nafta a popř. náklad), 

- výpadek elektrické a komunikační infrastruktury a s nimi související problémy, 

- selhání kyber-fyzických systémů vlaku, která jsou způsobená např. zdroji rizik: selhání 

hardwaru; chybná provozní vstupní data; velké množství neoprávněných přístupů, zahlcení 
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služeb; komunikace nemůže probíhat, protože chybí zdroje umožňující komunikaci; útoč-

ník se připojí přes bránu a bude manipulovat se systémy vnitřní sítě; útočník se připojí přes 

bránu a dostane se k firemním informacím, …., 

- lidskou chybu, teroristický útok a válku (nelze nikdy vyloučit).  

Plán řízení rizik pro systém řízení vlaků je v tabulce 11. Ocenění pravděpodobnosti / četnosti 

výskytu rizika a velikostí dopadů rizika na aktiva je provedeno dle databáze selhání vlaků 

zvažované v práci [60,61]. 

 

Tabulka 11. Plán řízení rizik pro systém řízení vlaků. Zdroje rizika, které jsou v daném případě 

aktuální, jsou zvýrazněny tučnou kurzívou a k nim se vztahují opatření. SŽ – Správa železnic; 

BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci. 

 
Zdroj rizika Popis rizika (tj. popis 

jeho dopadů) 

Četnost 

výskytu: 

 

Velikost 

dopadů: 

Opatření pro zmírnění 

dopadů rizika na kritický 

prvek, tj. co a jak se pro-

vede (odkaz na plán ode-

zvy či na vylepšení legisla-

tivy): 

Kdo provede: 

Kdo odpovídá za prove-

dení (odezvu): 

Příčiny organizačních havárií, tj. kva-

lita řízení vlaků. Do kategorie patří: 

- stát nemá: plán na řízení bez-

pečnosti; jasně stanovené odpo-

vědnosti na jednotlivých úrov-

ních řízení kritického prvku a ve-

řejné správy; legislativu ukláda-

jící jasně povinnosti vlastníkovi 

a veřejné správě na úseku bez-
pečnosti, 

- správce kritického prvku nemá: 

přesnou bezpečnostní dokumen-

taci ve formě bezpečnostní 

zprávy; organizační strukturu ob-

sahující plán nemá plán krizové 

připravenosti; nemá povinnost 

vykonávat kontrolu bezpečnosti, 

a to všech komponent, jejich pro-
pojení i celku; nedbá o kulturu 

bezpečnosti;  nemá finanční re-

zervu na údržbu a opravy; nespo-

lupracuje s veřejnou správou. 

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-
častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

 

 

Četnost: 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat: 

- legislativu stanovující 

požadavky na bezpeč-

nost  rozhraní kyber-

fyzických systémů, 

- kodifikovat legisla-

tivu, která jasně defi-

nuje systém řízení 

vlaků, které jsou kri-

tickými prvky do-

pravní infrastruk-

tury[5], včetně zpraco-

vání bezpečnostní 

zprávy ve formě po-

psané v  [26], jak je 

obvyklé ve vyspělých 

zemích,  

- zvýšit vzdělanost 

v oblasti projektování 

a provozu kyber-fy-

zických systémů.  

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu 

Orgán veřejné správy nevykonává 

řádný dozor nad bezpečností kritic-
kého prvku. 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 
Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Četnost: 

velká. 
Dopady: 

velké. 

Opatření: Nutno kodifiko-

vat legislativu, která jasně 
definuje dozor nad bezpeč-

ností vlaků, které jsou kri-

tickými prvky dopravní in-

frastruktury [5], a jasně 

stanovuje požadavky 
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Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-
klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

inspekcí, , jak je obvyklé 

ve vyspělých zemích. 

Provede: předseda vlády 

na návrh ministra dopravy. 

Odpovídá: předseda Parla-

mentu. 

Vnější příčiny rizik: 

- nadprojektové živelní pohromy, 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) technic-

kých objektů či zařízení v okolí, 

- selhání vnějších infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

- nátlakové akce, 

- teroristický útok, 

- válka.  

 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-
votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

Opatření: Plán krizové 

připravenosti prvku kri-

tické infrastruktury.  

Provede: Provozovatel 

vlaku.  

Odpovídá: Ředitel SŽ.  

Vnitřní příčiny rizik: 

- nevypořádané nedostatky pro-

jektu, stavby a konstrukce , 

- havárie  (požár, výbuch, únik 

nebezpečných látek) vnitřních 

technických zařízení, 

- selhání vnitřních infrastruktur, 

které jsou potřebné k provozu 

kritického prvku, 

- provozní předpisy nejsou nebo 

nejsou přesné, 

- režim provozu není v souladu 

s projektem a stavem provozu, 

- nekvalitní údržba, 

- nekvalitní technické inspekce, 

- nejsou dodržovány předpisy 

BOZP a předpisy na ochranu ži-

votního prostředí,  

personál nemá kvalitní vzdělání, vý-

cvik a motivaci, anebo je přetěžován, 

fyzická či kybernetická ochrana je 

nedostatečná. 

Selhání osobní a ná-
kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-
škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

 

Četnost: 
střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Plán krizové 
připravenosti vlaku.  

Provede: Provozovatel 

vlaku.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

Selhání kyber-fyzických systémů 

vlaku 

Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

Četnost: 

střední až 

velká. 

Dopady: 

velké. 

Opatření: Zavedení fyzi-

kálního monitoringu na 

sledování klíčových aktivit 

hardware dle [61,62] a mo-

nitoringu softwarových 
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účastníků provozu a za-

městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-
škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 

(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

 procesů [63] a systému ří-

zení bezpečnosti vlaku,  

dle práce [61]. Systém 

musí být jednotný nejen 

v ČR, ale i v celé Evropě. 

Provede: Provozovatel 

vlaku.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

  

Lidské chyby Selhání osobní a ná-

kladní dopravy. 

Ztráty na lidských živo-

tech či poškození zdraví 

účastníků provozu a za-
městnanců. 

Narušení veřejného 

blaha. 

Kontaminace složek ži-

votního prostředí. 

Ekonomické ztráty zú-

častněných subjektů 

(zpoždění dodávek, po-

škození či zničení zboží 

apod.). 

Ekonomické ztráty státu 
(ztráty na daních, ná-

klady na odezvu a pomoc 

postiženým apod.). 

Občanské nepokoje. 

Četnost: 

střední. 

Dopady: 

střední. 

 

Opatření: Zavedení kul-

tury bezpečnosti - organi-

zační a motivační řád pro-

vozovatele vlaku. Systém 

musí být jednotný nejen 
v ČR, ale i v celé Evropě.  

Provede: Provozovatel 

vlaku.  

Odpovídá: Ředitel SŽ. 

 

5. ZÁVĚR 

Zakládající smlouva o Evropské Unii (Maastricht Treaty) z r. 1992 zdůraznila pojem kvality  

při rozvoji společenství států. Do správních a vojenských organizací byly zavedeny systémy 

řízení kvality TQM (Total Quality Management) [7]. První norma řady ISO 9000 na systém 

řízení kvality byla publikována již v roce 1987 a postupně byla implementovaná ve veřejném 

sektoru. V ČR se  předmětná norma zavádí od devadesátých let dvacátého století především 

v soukromém sektoru.  

Státní organizace a instituce jsou ještě do současnosti zatížené starým byrokratickým 

systémem, který nepodporuje systém řízení kvality a její neustálé a řízené zlepšování. Tento 

fakt vytváří problémy při zavádění do praxe některých norem Evropské unie, která systém 

kvality předpokládá. Státní organizace nemají povinnost zavádět výše uvedené systémy kvality 

a principy integrovaného systému řízení, a proto nemají řádně zavedené systémy řízení kvality 

v celé oblasti, kterou řídí, a tudíž nejsou některé požadavky na procesy [5] zavedeny, hlavně 

chybí proaktivní systém řízení [6]. 

Jako u každého nástroje platí i u plánu řízení rizik, že může být více či méně podrobný. 

V pracích [13-16] jsme pro technická díla uvedli plány, které obsahovaly řešení pro jednotlivé 

zdroje rizika, tj. plány jsou velmi podrobné; vycházeli jsme z dokumentů OECD, EU, IAEA, 
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OSN a dalších, které jsou založeny na kodifikovaných systémech řízení bezpečnosti. Jelikož 

takový systém není dosud v ČR [5], tak v tomto dokumentu byla zvolena menší podrobnost 

plánu. Předmětná forma se zabývá jen hlavními položkami, které vedou k selhání sledovaných 

kritických prvků dopravní infrastruktury. Provozovatelé sledovaných prvků kritické dopravní 

infrastruktury by měli mít plán podrobnější, tj. plán, který bude obsahovat podrobně zdroje rizik 

organizačních havárií a všechny zdroje rizik, které jsou sledovány v plánu krizové 

připravenosti, který navazuje na příslušný krizový plán. Generické modely podrobných plánů 

řízení rizik pro různé fáze životnosti technických děl, včetně postupů jejich vyhodnocení jsou 

v pracích [13-16]. 

Jelikož analýza havárií  a selhání technických děl při provozu 15 i sledovaných kritických 

prvků dopravní infrastruktury 17,30,33,39,55 ukázala, že v 80% je jejich příčinou kombinace 

několika příčin, které se vyskytly v krátkém časovém intervalu  je třeba sledovat a řídit i 

integrální riziko. Jelikož příčin integrálního rizika je mnoho a opatření na jejich zmírnění jsou 

často protichůdná 15,64 je třeba integrální riziko určovat multikriteriálními metodami   [2]. 

Pro příslušné kritické prvky dopravní infrastruktury jsou multikriteriální nástroje ve formě 

systémů pro podporu rozhodování a způsoby jejich hodnocení uvedeny v pracích [17, 

30,33,39,55]. 

 

Poděkování: Práce vypracována v rámci projektu TAČR CKO1000095. Autoři děkuji za 

podporu. 
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Abstrakt: Pro plnění základních funkcí státu je bezpečnost kritické infrastruktury zásadní, a 

proto ji musí být věnována pozornost. Dopravní infrastruktura patří do kritické infrastruktury.  

Její prvky: mosty; tunely; nádraží; letiště; a řízení jejich provozu, jsou zásadně důležité. Článek 

shrnuje zásady pro řízení rizik zmíněných prvků kritické dopravní infrastruktury založený na 

systémovém pojetí a respektující socio-kyber-fyzickou povahu prvků a složitost systémů 

v dynamicky se vyvíjejícím světě. Výzkum ukázal, že příčinou rizik, která vedou k selhání 

sledovaných prvků kritické dopravní infrastruktury jsou: nedostatky v řízení objektů a jejich 

procesů; vnitřní zdroje rizik objektu či procesu spojené s jeho stavbou, konstrukcí, zařízeními 

a provozem; nedostatky v oblasti personální (nedostatečná podpora a motivace kritického 

personálu); nedostatečné finance na provoz, speciálně  na údržbu; vnější zdroje rizik objektu či 

procesu technického díla spojené s živelními pohromami či zdroji havárií v okolí; vnější zdroje 

rizik objektu či procesu spojené s  chováním veřejné správy, konkurencí, trhem apod.; útoky na 

objekt či proces; kybernetické zdroje rizik spojené se sítěmi spojenými s objektem či procesem; 

válka; a nedostatečný dozor veřejné správy.  

Klíčová slova: Dopravní infrastruktura; mosty; tunely; nádraží; železniční stanice; řídící 

systémy dopravy; riziko; bezpečnost; zabezpečení. 

 

Abstract: In order to fulfil the basic functions of the State, the safety of critical infrastructure is 

essential, and therefore, it must be paid attention to it. Transport infrastructure belongs to 

critical infrastructure. Its elements: bridges; tunnels; station; airport; and the management of 

their operation are essential. The article summarizes the principles for risk management of the 

mentioned elements of critical transport infrastructure based on a systemic concept and 

respecting the socio-cyber-physical nature of the elements and the complexity of systems in a 

dynamically evolving world. Research has shown that the causes of the risks that lead to the 

failure of the monitored elements of critical transport infrastructure are: deficiencies in the 

management of objects and their processes; internal sources of risks of an object or process 

associated with its construction, structure, facilities and operation; staffing deficiencies (lack of 

support and motivation of critical personnel); insufficient funds for operation, especially for 

maintenance; external sources of risks of the object or process of the technical work associated 

with natural disasters or sources of accidents in the vicinity; external sources of risks of the 

object or process associated with the behaviour of public administration, competition, the 

market, etc.; attacks on an object or process; cyber sources of risk associated with networks 

associated with an object or process; war; and lack of oversight by public administration.  

Key words: Transport infrastructure; bridges; tunnels; station; railway station; transport control 

systems; risk; safety; security. 
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1. ÚVOD 

Dopravu tvoří rozsáhlá síť dopravních cest, objektů, podpůrných systémů a dopravních 

prostředků různých druhů a typů. Dopravní síť je jednou z nejdůležitějších infrastruktur 

zajišťující základní funkce státu, tudíž i základní potřeby lidí pro jejich přežití. Vzhledem 

k historickému vývoji lidstva, států a ekonomiky se mnoho částí dopravního systémů stává 

kritickou infrastrukturou. Dle důležitosti a zranitelnosti dopravních infrastruktur, nebo jejich 

prvků, určujeme jejich kritičnosti, které jsou posuzované z hlediska vybrané entity, tj. 

z hlediska větších územních celků, států, krajů či vybraných míst s návazností na jiné chráněné 

zájmy (aktiva), která jsou v blízkosti důležitých objektů, továren, elektráren, veřejných center 

a podobně.  

Existuje mnoho různých oblastí řízení bezpečnosti, které se od sebe odlišují také dle druhu 

dopravy respektive úhlu pohledu, ze kterého se na bezpečnost sledovaného objektu díváme (na 

dopravní prostředek, stavbu, dopravní cesty, podpůrné systémy, řídicí systémy včetně lidského 

aspektu, nebo dokonce z hlediska logistických služeb, přepravy zboží a osob). Cíle jednotlivých 

oblastí řízení bezpečnosti a řízení rizik jsou stejné, tj. prevence ztrát, ať už se jedná o lidské 

životy, majetek, stav lidské společnosti, životní prostředí, kritickou infrastrukturu včetně 

ekonomiky a dalších. Na první pohled se zdá, že jsou jednotlivé koncepty řízení bezpečnosti 

v různých odvětvích jsou rozdílné, ale ve skutečnosti jsou velmi podobné. Vycházejí ze studie 

rizik a inženýrství založeném na řízení rizik ve prospěch bezpečnosti. V mnoha aspektech jsou 

totiž zastíněny nejednotností v principech.  

Předložená práce je zpracována na principu řízení rizik ve prospěch integrální bezpečnosti [1,2], 

který zajišťuje bezpečnost objektu a jeho koexistenci s okolím po celou dobu životnosti, tj. ve 

sledovaném případě dopravního systému. Jelikož dopravní systému patří do kritické 

infrastruktury, tak jsou sledována ustanovení krizového zákona, tj. zákona č. 240/2000 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů, která stanoví: 

- krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností orgánů krizového řízení zaměřených 

na analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik a plánování, organizování, realizaci a kon-

trolu činností prováděných v souvislosti s přípravou na krizové situace a jejich řešením, 

nebo s ochranou kritické infrastruktury, 

- kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické 

infrastruktury, narušení jehož funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu (ústavní 

zákon č. 110/1998 Sb.), zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob 

nebo ekonomiku státu, 

- prvkem kritické infrastruktury se rozumí zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura (zákon č. 183/2006 Sb.), určené podle průřezových a odvětvových kritérií; 

je-li prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické infrastruktury, považuje se za 

prvek evropské kritické infrastruktury, 

- ochranou kritické infrastruktury se rozumí opatření zaměřená na snížení rizika narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury, 

- subjektem kritické infrastruktury se rozumí provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-

li o provozovatele prvku evropské kritické infrastruktury, považuje se tento za subjekt ev-

ropské kritické infrastruktury, 

- průřezovými kritérii se rozumí soubor hledisek pro posuzování závažnosti vlivu narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury s mezními hodnotami, které zahrnují rozsah ztrát na 

životě, dopad na zdraví osob, mimořádně vážný ekonomický dopad nebo dopad na veřejnost 

v důsledku rozsáhlého omezení poskytování nezbytných služeb nebo jiného závažného zá-

sahu do každodenního života, 

- odvětvovými kritérii se rozumí technické nebo provozní hodnoty k určování prvku kritické 

infrastruktury v odvětvích energetika, vodní hospodářství, potravinářství a zemědělství, 
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zdravotnictví, doprava, komunikační a informační systémy, finanční trh a měna, nouzové 

služby a veřejná správa. 

Nařízení vlády č. 462/2000 Sb. obsahuje náležitosti a způsob zpracování plánu krizové 

připravenosti subjektu kritické infrastruktury, který zvažuje prvky kritické infrastruktury, 

ohrožení jejich funkce a způsoby jejich ochrany. Nařízení vlády 432/2010 Sb. stanovuje 

odvětvová a průřezová kritéria pro určování prvků kritické infrastruktury. Pro oblast dopravy 

do kritických prvků patří mosty a tunely na dálnicích a silnicích I. třídy a na páteřních 

železnicích, nádraží / železniční stanice, letiště a centra řízení komunikačních a informačních 

systémů v dopravě. 

V kapitole 2 je shrnuto současné pojetí rizik, bezpečnosti a jejich řízení ve formě pojmů. 

V kapitole 3 jsou popsána data a použité metody při výzkumu zacíleném na výše uvedené prvky 

dopravní infrastruktury. V kapitole 4 jsou uvedeny výsledky systematického studia rizik pro 

mosty, tunely, pozemní komunikace, nádraží / železniční stanice; a rizika spojená s řídícími 

systémy dopravy. Pátá kapitola popisuje generický model pro řízení bezpečnosti a šestá uvádí 

návrhy opatření pro zvýšení bezpečnosti sledovaných kritických prvků.  

 

2. SOUČASNÉ ZÁKLADNÍ POZNATKY INŽENÝRSKÝCH DISCIPLÍN, KTERÉ  

    PRACUJÍ S RIZIKY 

Lidstvo potřebuje pro život prostor, který je bezpečný a umožňuje mu rozvoj. Chápání světa a 

jeho vlastností se vyvíjí a s ním se mění i pojmy a jejich pojetí. Výraznou změnu v chápání 

bezpečnosti a cílů světa přinesly dokumenty OSN [3] a EU [4] a v řízení lidských aktivit v EU 

zavedení TQM (Total Quality Management) [5] v r. 1989 Maastrichtskou smlouvou.  

Podle současného poznání v systémovém pojetí světa platí: 

- entity jsou systémy [1,2]. Většinu reálných entit tvoří systémy systémů (SoS) [1,2,6]. Vět-

šina lidmi vytvořených systémů má povahu socio-kyber-fyzickou [2], 

- chráněná aktiva lidského systému a všech jeho dílčích systémů jsou dle výzkumu shrnutého 

v práci [6]: životy, zdraví a bezpečí lidí; majetek a veřejné blaho; životní prostředí; a kri-

tické infrastruktury a technologie, 

- škodlivý jev je každý jev, který poškozuje aktiva lidského systému; od r. 1811 se dle legis-

lativy nazývá pohroma; na základě analýzy ASPI [7] se vyskytuje v 501 právních předpi-

sech. Později se zavedly pojmy další (nehoda, porucha, kalamita, katastrofa atd.), které jsou 

více specifické,   

- ohrožení je míra velikosti škodlivého jevu [8]. Měří se ve stupních (stupnice jsou specifické) 

anebo fyzikálními jednotkami [9], 

- riziko je míra ztrát, škod a újmy na chráněných aktivech lidského systému [8]; speciální 

pozornost životnímu prostředí je věnována v práci [10]. Riziko je dílčí – vztahuje se k jed-

notlivému aktivu; integrované – součet dílčích rizik; a integrální (celkové) – riziko celku 

chápaného jako systém, tj. jsou zvažovány nejen prvky, ale i jejich vazby a toky, které mezi 

nimi proudí  [6,8]; zpravidla rozlišujeme integrální rizika procesů a integrální rizika objektů 

[11]. Rizika se dělí na: přijatelná; podmíněně přijatelná (ALARA/ALARP); a nepřijatelná 

[2,6,8],  

- zabezpečení / bezpečí entity je vlastnost entity, která znamená, že entita je ochráněna proti 

všem vnějším škodlivým jevům a lidskému faktoru [2,8,11], 

- bezpečnost entity (prvku, systému, objektu, procesu) je vlastnost entity, která je základním 

znakem kvality entity, která znamená, že entita je ochráněna proti všem vnějším a vnitřním 

škodlivým jevům a lidskému faktoru [2,8,11]. Jde o schopnost entity předcházet kritickým 

stavům, která je výsledkem aplikace antropogenních opatření a zahrnuje nejen opatření na 

ochranu, ale i na spolehlivost a funkčnost sledovanému objektu, 
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- bezpečnost, zabezpečení i spolehlivost entity se zajištují řízením rizik [2,6,8,9,11], 

- kritičnost je komplementární pojem k pojmu bezpečnost [2,6,8,11], 

- kritická entita (prvek, vazba, tok, zařízení, systém..) je entita, která je zároveň velmi důležitá 

a velmi zranitelná [2,8,11]. Podle většiny současných pojetí, pojem kritický souvisí s bez-

pečností. 

Další fakta o konceptu spojeném s riziky a bezpečností lze nalézt v pracích [2,6,8,11].   

Dopravní infrastruktura je otevřený a složitý systém, který se  skládá z mnoha dílčích systémů 

(subsystémů) a mnoha různých prvků. Dílčí systémy i prvky mohou pracovat samostatně a do-

hromady, kdy plní zcela jedinečný úkol, který je vzdálený od úkolů jednotlivých entit. Podle    

poznatků shrnutých v [1] jsou pro ně důležité dvě systémové vlastnosti, a to interaktivní složi-

tost a těsná spojení. Složité interakce jsou neplánované, neočekávané a většinou neznámé sek-

vence, které nejsou bezprostředně srozumitelné. Složité interakce v systémech systémů mají za 

následek nejednoznačná rozhodnutí, nestabilní preference a konfliktní cíle. Těsná spojení jsou 

nutnou podmínkou k eskalaci nežádoucích jevů vedoucích až k selhání či havárii. Charakteri-

zují se jako proces, který je časově závislý, má malé časové rezervy, je invariantní (v procesu 

je jediné pokračování – B musí následovat po A), a v důsledku předmětných charakteristik je u 

něho omezený prostor pro improvizaci. Interaktivní složitost a těsná spojení mezi prvky v so-

ciotechnickém systému mohou vést ke kritické situaci v důsledku systémového selhání.  

Výše uvedená fakta znamenají, že riziko se tak stává systémovou vlastností. Kvůli složitosti a 

vysoké propojenosti sledovaných objektů je systematická analýza zranitelností a robustností 

s ohledem na selhání obtížná, a proto se používají výsledky simulací. Bezpečnost je definována 

jako nefunkční požadavek a je spojena s vynořujícími se vlastnostmi systému. Zvažované 

nefunkční vlastnosti nemohou být přiřazeny k jednotlivým komponentám systému. Vynořují se 

jako integrující výsledek chování systému. Proto požadavky na bezpečnost jsou formulovány 

na úrovni celého socio-kyber- fyzického systému a poté sestupným procesem na dílčí systémy. 

Výsledek působení pohromy o jisté velikosti závisí na okamžitém stavu systému. 

To znamená, že prvky i dílčí systémy mají povahu technickou (fyzickou), sociální a 

kybernetickou. Bezpečnost předmětného systému [2] proto závisí jak na dílčích položkách 

různé povahy, tak na jejich propojení. Proto při jejím zajištění je třeba zvažovat jak rizika 

spojená s prvky, komponentami, soubory komponent i s celkem (jde o aktiva různého stupně), 

tak i rizika spojená s jejich propojeními, jež jsou realizovány jak vazbami mezi jednotlivými 

entitami, tak i s toky, které mezi entitami proudí (jde o vertikální i horizontální aktiva). Vazby 

jsou těsné, volné a složité. Toky jsou energetické, informační, finanční apod. Jelikož svět se 

dynamicky vyvíjí, tak se mění jak samotná aktiva, tak i prostředí, ve kterém se aktiva nachází.  

Charakteristiky složitých socio-kyber-technických (fyzických) systémů jsou shrnuty v práci 

[2]. V předmětné práci jsou rovněž vyhodnoceny havárie a selhání těchto systémů a uvedeny 

zásady pro řízení jejich rizik ve prospěch bezpečnosti. Vyhodnocení havárií a selhání ukázalo, 

že vzájemná provázanost systémů působí za jistých podmínek nežádané závislosti (tzv. 

interdependences). Proto pochopitelně neplatí, že bezpečnost SoS je agregací bezpečností 

dílčích systémů; musí se totiž respektovat i průřezová rizika způsobená vazbami a toky napříč 

SoS a s okolím. Uvedená skutečnost znamená, že dnes používaná integrovaná bezpečnost, která 

je založená na řízení integrovaného rizika není zcela na místě u daných objektů. Proto musí být 

postupně nahrazována integrální bezpečností, při které se spoléhá i na řízení průřezových rizik.  

 

3. DATA A METODY VÝZKUMU 

Při výzkumu sledovaných prvků dopravní kritické infrastruktury byla použita data o: 

- 283 selháních mostů ve světě od r. 1297 [12], 
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- 965 selhání tunelů na pozemních komunikacích a 53 případových studií ve světě od počátku 

19. století [13],  

- 2511 selhání kritických objektů na pozemních komunikacích (nádraží / železniční stanice, 

křižovatky, obtížná místa komunikací) ve světě od roku 1815 (u železničních stanic vyhod-

noceno 1125 selhání) [14], 

- 1917 leteckých nehod civilních letadel ve světě od roku 1909 [15], 

- 31 selhání řídících systémů dopravy ve světě od roku 2006 [16]. 

Při zpracování dat byly použity metody pro zpracování: scénářů; případových studií; hodnocení 

pomocí What, If; hodnocení pomocí kontrolních seznamů; diagramy rybích kosti; hodnocení 

pomocí systémů pro podporu rozhodování; matic odpovědností; a skórování [17].  

 

4. POZNATKY PRO VYBRANÉ KRITICKÉ PRVKY 

V kapitole shrneme nejdůležitější výsledky získané dosavadním výzkumem. 

 

4.1. Rizika spojená s mosty 

Rizika spojená s mosty jsou systematicky sledována v práci [12]. Na základě reálných dat o 

selháních mostů byla sestavena databáze příčin rizik, které byly původci selhání mostů [18]. 

Seznam původců selhání byl srovnán a doplněn poznatky z výzkumů dostupných v odborné 

literatuře. Příčiny selhání mostů jsou ukázány na obrázku 1.  

Byly stanoveny zásady, které je třeba dodržovat při projektování mostů na základě současných 

znalostí a požadavků novely ISO 9000 z roku 2016. Jde o aplikaci zásad platných dle 

současného poznání pro řízení rizik při projektování (risk-based design)  [19]. Dále byly určeny 

požadavky na bezpečný provoz (risk based operation) [20]. 

 

Obr. 1. Příčiny selhání mostů na pozemních komunikacích z pohledu rizik, které narušují bezpečnost mostů. 

 

Na základě konceptu, že most je socio-kyber-fyzický systém a zvážení principu odpovědnosti, 

který je běžný v Evropě [21], což v daném případě znamená, že odpovědnost za bezpečnost 

mostu, tj. za úroveň práce s riziky spojenými s mostem, má vlastník i veřejná správa, která má 
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povinnost dohledu ve veřejném zájmu byl v práci [12] sestaven nástroj pro rozhodování o 

rizicích, ve kterém byla zvážena hierarchická úroveň řízení dopravy v ČR a aspekty, které 

posuzují: způsob zvažování rizik a jejich zdrojů; dosaženou úroveň bezpečí při daném 

provedení mostu; technickou úroveň zavedených opatření; materiálovou a energetickou 

náročnost; rychlost realizace opatření; nároky na personál; nároky na informační zajištění; 

nároky na finance; nároky na odpovědnost; a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak 

řízení mostu, tak řízení území). Podrobné případové studie a dílčí výzkumy mostů jsou shrnuty 

v pracích  [22-26].     

 

4.2. Rizika spojená s tunely 

Rizika spojená s tunely jsou systematicky sledována v práci [13]. Na základě reálných dat o 

selhání tunelů byla stanovena databáze příčin rizik, které byly původci selhání tunelů [18]. 

Seznam původců selhání byl srovnán a doplněn poznatky z výzkumů dostupných v odborné 

literatuře [13]. Diagram rybí kosti (Fishbone diagram) zobrazující základní kategorie příčin 

selhání tunelů je uveden na obrázku 2. 

Provedená analýza selhání tunelů potvrdila výsledky již obsažené v odborné literatuře, a to 

účast lidského faktoru na více než 80 % selhání tunelů. Přitom se projevily tři hlavní příčiny. 

První příčinou jsou lidské chyby, které mají původ ve špatné komunikaci a spolupráci. Druhou 

příčinou je nereagování nebo nedostatečná reakce obsluhy a řídících pracovníků na situace, 

které mají potenciál způsobit selhání tunelu. Třetí příčinou je, že řídící pracovníci i obsluha 

přijímají vysoké riziko, aniž by měli dostatečné povědomí o jeho dopadech. 

Analyzovaná selhání tunelů vznikla buď výskytem škodlivého jevu (pohromy), se kterým se 

v projektu nepočítalo, anebo se podcenila jeho velikost, anebo kumulací mnoha malých 

škodlivých příčin, které samy o sobě nemají významný škodlivý potenciál, v krátkém časovém 

intervalu. Jejich kumulace je příčinou latentních podmínek, které mohou mít dlouhou inkubační 

dobu, která vyplývá z faktu, že velká množství zdrojů selhání mohou být založena v systémech 

a projeví se, až se objeví spouštěč (trigger) ve formě lidské chyby. Proto pro prevenci selhání 

tunelů je třeba se vyvarovat:  

 

 

Obr. 2. Zdroje rizik selhání tunelů na pozemních komunikacích. 
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- velkých chyb v prevenci rizik, 

- a také výskytu drobných chyb, jejichž kumulace v krátkém časovém intervalu je nebez-

pečná, což potvrzuje např. i práce [27].  

K selhání tunelů dochází, stejně jako u mostů, proto, že: 

- dosud u tunelů se používají zastaralé způsoby hodnocení rizik, např. stromové modely, které 

nezvažují souběhy jevů, 

- provozovatel či vlastník je orientován hlavně na výkon (tj. zisk) a veřejná správa mu to 

dovoluje, 

- personál, který je s příčinami a dopady rizik v kontaktu, nemá dostatečné kompetence pro 

zavedení proaktivních opatření a provozních předpisů přizpůsobených momentálním pod-

mínkám (normálním, abnormálním, kritickým),   

- technická rozhodnutí jsou poplatná různým partikulárním, politickým nebo ekonomickým 

tlakům a nepřihlížejí ke konkrétním rizikům, která se v průběhu provozu objevují.  

Základními důvody, proč provozovatelé tunelů nejsou ochotni rizika ovlivňovat, obvykle jsou: 

- nedostatečné povědomí o rizicích a jejich dopadech na tunel dílo a jeho okolí, 

- subjektivní pocity odpovědného subjektu, který nepovažuje riziko za aktuální, 

- představa, že rizika se týkají vzdálené budoucnosti, 

- kroky vedoucí k identifikaci rizika a jeho snížení jsou většinou v rozporu s okamžitými 

(většinou ekonomickými či politickými) zájmy provozovatele či vlastníka, 

- konkrétní kompetentní pracovník většinou není tím, kdo o krocích vedoucích ke snížení 

rizika může přímo rozhodovat. 

Nesprávné vypořádání rizik v tunelech je způsobeno tím, že: 

- rozhodovací procesy o tunelech bývají víceúrovňové. Na úrovni, kde lze reálně rozpoznat 

narůstající příznaky rizika a ocenit s tím související riziko, nelze rozhodnout o vynaložení 

vícenákladů na eliminaci tohoto rizika, 

- je nedostatečné povědomí o rizicích, jejich řízení a vypořádání. Práce s riziky je chápána 

jako činnost, která spočívá v dodržení norem a předpisů, což není pravda, protože pravidla 

v nich zavedená pokrývají jen 68.4 % možných podmínek [2]; programy velké většiny 

vzdělávacích kurzů probíhajících v České republice tuto nedostatečnost ještě prohlubují,  

- u inženýrů v provozu a jeho řízení je úzké chápání bezpečnosti; převládá orientace na tech-

nickou bezpečnost zařízení chápanou tak, že technické zařízení během životnosti nepřed-

stavuje nebezpečí, 

- je nedostatečná spolupráce profesí – stavařů, strojařů, ekonomů, chemiků, informatiků, per-

sonalistů atd. – každá profese pracuje odděleně, což neumožňuje řešit mezioborové a mul-

tioborové problémy, 

- mnoho řídících pracovníků je přesvědčeno, že vše je věčné, tj. nezvažují změny technických 

zařízení v čase a se změnou podmínek, a tím podceňují údržbu, opravy, dovednost a dodr-

žování režimů práce, které respektují fyzikální, chemické a biologické zákonitosti,   

Kritická analýza selhání tunelů [13], ukázala, že některé příčiny selhání se často opakují, 

například dopravní nehody, nedostatečná údržba, nízká kvalita oprav a modernizace. Jejich 

společnou kořenovou příčinou je nedostatečná kultura bezpečnosti účastníků provozu v tunelu, 

jejich nedostatečný výcvik a motivace zacílená na bezpečnou práci a bezpečné chování.  

Kritickou analýzou dat o dopadech selhání a postupech odezvy jsou navržena opatření pro 

zvýšení bezpečnosti tunelů, a to pro: účastníky postižené selháním tunelů na pozemních 

komunikacích; postupy pro správce tunelů; a poučení pro veřejnou správu.  

Pro potřebu řízení rizik tunelů byl v práci [13] sestaven nástroj pro rozhodování o rizicích, ve 

kterém byla zvážena hierarchická úroveň řízení dopravy v ČR a aspekty, které posuzují: způsob 

zvažování rizik a jejich zdrojů; dosaženou úroveň bezpečí při daném provedení tunelu; 
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technickou úroveň zavedených opatření; materiálovou a energetickou náročnost; rychlost 

realizace opatření; nároky na personál; nároky na informační zajištění; nároky na finance; 

nároky na odpovědnost; a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení tunelu, tak 

řízení území). Dílčí výsledky jsou uvedeny v pracích [13,28]. 

 

4.3. Rizika spojená s pozemními komunikacemi 

Rizika spojená s pozemními komunikacemi jsou systematicky sledována v pracích [29,30]. 

Jsou sledována z širšího pohledu než jenom jako příčiny dopravních nehod, a to proto, že 

selhání dopravy má závažné dopady nejen na lidi, ale i na ekonomickou prosperitu území a 

celého státu. Na základě zkušeností je pro ekonomickou prosperitu a zvládnutí krizových situací 

železniční doprava. Proto byla speciálně sledována a byla pro ni stanovena databáze dopravních 

nehod a selhání [18]. Její analýzou byly zjištěny jejich příčiny, které jsou zobrazeny na obrázku  

3. 

 

Obr. 3. Příčiny dopravních nehod na železnici. 

 

Nedílnou součástí dnešního života je používání nebezpečných látek, a s tím souvisí jejich 

přeprava. Dopravní nehody s přítomností nebezpečných látek jsou doprovázeny explozemi, 

požáry, únikem nebezpečných látek do okolí či ke kombinaci dvou až tří uvedených jevů, což 

má dopady na chráněná aktiva v místě dopravní nehody a dále pak na kvalitu života lidí [30]. 

Analýza databáze dopravních nehod s nebezpečnými látkami odhalila příčiny dopravních 

nehod, zobrazené na obrázcích 4 a 5. Analýza  prognostických scénářů dopravních nehod na 

pozemních komunikacích [29] ukázala, že dopady rizik, i když mají stejnou příčinu, závisí na 

místních podmínkách. Analýza legislativy ČR odhalila, že přeprava nebezpečných látek 

v České republice je řízena pouze zahraničními předpisy  ADR (Evropská dohoda o 

mezinárodní přepravě nebezpečných věcí) [31] a Řádem pro mezinárodní přepravu 

nebezpečného zboží  [32], které neberou v úvahu specifické podmínky území republiky a navíc 

jejich terminologie neodpovídá terminologii zákona č. 350/2011 Sb.. Vzhledem k výsledkům 

případových studií, je chybou, že hustě obydlená Česká republika nemá specifický zákon pro 

přepravu nebezpečných látek. 
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Obr. 4. Příčiny dopravních nehod na železnici v České republice. 

 

 

Obr. 5. Příčiny dopravních nehod na silnicích v České republice. 

 

Pro potřebu řízení rizik ve prospěch bezpečnosti na pozemních komunikacích byl v práci [30] 

sestaven nástroj pro rozhodování o rizicích, ve kterém byla zvážena hierarchická úroveň řízení 

dopravy v ČR a aspekty, které posuzují: způsob zvažování rizik a jejich zdrojů; dosaženou 

úroveň bezpečí při daném provedení pozemní komunikace; technickou úroveň zavedených 

opatření; materiálovou a energetickou náročnost; rychlost realizace opatření; nároky na 

personál; nároky na informační zajištění; nároky na finance; nároky na odpovědnost; a také 

nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení pozemní komunikace, tak řízení území). 

Dílčí výsledky jsou uvedeny v práci  [33]. 

 

4.4. Rizika spojená s leteckou dopravou 

Rizika spojená s leteckou dopravou jsou systematicky sledována v práci [15]. Analýza databáze 

leteckých nehod [18] odhalila příčiny leteckých nehod civilních letadel s 15 a více pasažéry, 

které jsou zobrazeny na obrázku 6. Pro potřebu řízení rizik ve prospěch bezpečnosti letecké 
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dopravy byl v práci [15] sestaven nástroj pro rozhodování o rizicích, ve kterém byla zvážena 

hierarchická úroveň řízení letecké dopravy v ČR a aspekty, které posuzují: způsob zvažování 

rizik a jejich zdrojů; dosaženou úroveň bezpečí při daném provedení letiště; technickou úroveň 

zavedených opatření; materiálovou a energetickou náročnost; rychlost realizace opatření; 

nároky na personál; nároky na informační zajištění; nároky na finance; nároky na odpovědnost; 

a také nároky na řízení všech zúčastněných (tj. jak řízení letiště, tak řízení území).  

 

 

Obr. 6. Roztřídění příčin dopravních nehod civilních letadel. 

 

Na základě šetření velkých leteckých nehod [15] lze konstatovat, že řada primárních 

(kauzálních) a sekundárních příčin se u nehod opakuje, ačkoliv existuje poměrně dost znalostí 

potřebných k prevenci nejen skoro nehod, ale i závažných havárií, ke zmírnění jejich dopadů, 

a tím ke zmenšení ztrát a škod s nimi spojených. Příčinou daného stavu, kromě lidského činitele, 

jsou nedostatky jak v zavedení funkčního systému řízení bezpečnosti, tak i neznalost závěrů 

z již vyšetřovaných nehod a havárií [1,2].  

Práce [15] rovněž obsahuje opatření pro snížení počtu a závažnosti havárií a selhání v leteckém 

provozu, a to především v oblasti prevence závažných havárií a v letovém provozu. Obsahuje 

postupy: pro zvládání očekávaných nouzových situací  na letišti; opatření pro zvýšení kvality 

personálu; a plán řízení rizik. Plán řízení rizik je sestaven jak pro letadlo, tak pro letiště, jehož 

modelem je letiště Václava Havla v Praze.   

Pro zajištění bezpečnosti letišť, letadel i letového provozu je nutno velmi podrobně řešit otázky 

technické, organizační, ekonomické, personální, finanční atd. příklad řešení vybraného technic-

kého problému lze nalézt v práci [34].  

 

4.5. Rizika spojená s řídícími systémy 

 V současné době automatizace proniká do života všech technických děl. Na jednu stranu 

přináší obrovské výhody a úspory práce lidí a na straně druhé také další rizika. V souvislosti 

s automatizací je řízení definováno jako cílené působení řídicího systému na řízený objekt tak, 
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aby bylo dosaženo určeného cíle. V daném kontextu je řízení členěno na automatické a ruční. 

V praxi se odlišují ovládání, regulace a vyšší formy řízení (optimální a adaptivní řízení, učení 

a umělá inteligence).  

[1] Systémy řízení bezpečnosti v dopravě jsou částečně definovány Evropskými směrnicemi a 

následně příslušnou legislativou členských zemí. Legislativa je rozdělená pro každou oblast 

dopravy zvlášť a je velmi stručná nebo v mnoha případech nejasná [35]. V průmyslu se pro 

řízení bezpečnosti uplatňují především systémy řízení kvality založené na procesním a projek-

tovém řízení TQM [5], s implementovaným procesem analýzy rizik, respektive standardu ISO 

9001 s rozšířenými požadavky pro kvalitu i bezpečnost výrobků v dané oblasti. Pro elektro-

nické systémy, tj. elektrické / elektronické / programovatelné (E/E/PE) se v průmyslu zavádí 

mezinárodní standard funkční bezpečnosti IEC 61508. Uvedené přístupy a standardy systémů 

řízení jsou pro každou průmyslovou oblast upraveny a doplněny příslušnými standardy uvede-

nými v následujících odstavcích. Pouze velmi úzká skupina subjektů zahrnutých do kategorie 

subjekt kritické infrastruktury je podřízena krizovému zákonu č. 240/2010 Sb., což znamená, 

že zavádí alespoň základní principy krizového řízení, tj. má povinnost vypracovat plán krizové 

připravenosti na základě krizového plánu dotčené oblasti, který je pravidelně přezkoumáván, a 

je odpovědná za veškerou součinnost s dalšími subjekty uvedenými v zákoně. 

[2] Dle [35] oblasti řízení bezpečnosti zahrnují také systémy řízení bezpečnosti informací 

(ISMS) a kybernetické bezpečnosti (cyber security). Zde je nutné poznamenat, že se ve skuteč-

nosti jedná o zabezpečení informací a zabezpečení kyberprostoru (od anglického slova secu-

rity), ale v českých podmínkách se ujal nepřesný pojem bezpečnost informací. Účelem uvede-

ného systému je zajistit tzv. důvěrnost, integritu (tj. celistvost) a dostupnost informace v orga-

nizaci resp. kybernetickém prostoru jakéhokoliv systému. Povinnost zavádění ISMS mají pouze 

některé subjekty definované v zákoně o kybernetické bezpečnosti, tj. v zákoně č. 181/2014 Sb.;  

jedná se o vlastníky či provozovatele kritické informační infrastruktury nebo provozovatele 

kritické infrastruktury dle zákonem stanovených kritérií. Celkově lze říci, že současné dopravní 

systémy jsou zabezpečené z hlediska funkční bezpečnosti, ale nepřipouští, že se mohou vyskyt-

nout i jiné nepředvídatelné události. Například kybernetický útok a další pohromy (i živelní) 

mohou uvažovaný systém uvést do abnormálních a kritických podmínek, které výrazným způ-

sobem ohrožující své okolí. 

Na základě databáze 31 selhání řídících systémů dopravy ve světě od roku 2006 [18]  a výsledků 

výzkumu řídících systémů z dalších oblastí shrnuté v pracích [2,16], příčiny selhání 

kybernetických systému entit byly: 

- překročení (přetížení) přenosové kapacity vlastní telekomunikační sítě, 

- havárie technologických celků, 

- cílené poškození informační a komunikační infrastruktury (sabotáž, hackerství, terorismus, 

kriminální činnost apod.), 

- ztráta integrity dat v informačním systému, 

- živelní pohromy velkého rozsahu jako rozsáhlé požáry, vichřice, sesuvy půdy, povodně 

apod. s následným poškozením nebo výpadkem informačních a komunikačních systémů 

(IKS), 

- radiační havárie s následným poškozením nebo výpadkem řídicího systému objektu, 

- havárie velkého rozsahu způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a che-

mickými přípravky s následným poškozením nebo výpadkem řídicího systému objektu,   

- jiné technické a technologické havárie velkého rozsahu – požáry, exploze, destrukce nad-

zemních a pozemních částí staveb s následným poškozením nebo výpadkem IKS, 

- destrukce hrází vodohospodářských děl se vznikem povodňové vlny s následným poškoze-

ním nebo výpadkem řídicího systému objektu, 

- narušení dodávek elektrické energie velkého rozsahu, 
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- narušení zákonnosti velkého rozsahu s následným poškozením nebo výpadkem řídicího 

systému objektu, 

- výpadky veřejných telekomunikačních sítí, 

- disfunkční chování řídících a informačních systémů při zabezpečování základních funkcí 

státu, 

- výpadek kritických informačních systémů nebo procesů. 

Společné kybernetické příčiny se vyskytují především na rozhraních systémů, které jsou 

navrženy, implementovány i provozovány různými subjekty s ne vždy stanovenou mírou 

odpovědnosti [16], jde o: 

- problémy na rozhraní člověk – stroj, 

- problémy na rozhraních systémů kyber-fyzických, 

- problémy na rozhraních systémů socio-technických, 

- stanovení odpovědností, a to ne jenom mezi subjekty, ale také mezi procesy systémů, tj. 

technologických děl. 

Předmětnými společnými kořenovými kybernetickými příčinami jsou nedostatečná validita 

rozhodování systémů, a nízká míra informace v informačních systémech. Analýzy provedené 

v pracích [16,36] odhalily příčiny: 

- zkreslení dat z monitorování, ke kterému dojde v systému pro sběr provozních dat, což 

způsobí  chaos na dispečerských stanovištích, což je příčinou nesprávných úkonů až havárií, 

- chybný software, který nezvažuje všechny možné varianty provozních podmínek, což za 

odchylných provozních podmínek (tj. jiných než těch, na které je sestaven software) způsobí 

vydání falešných pokynů řídícím pracovníkům, což je příčinou nesprávných úkonů až ha-

várií, 

- nedostatečně robustní hardware, který způsobí nesprávné nebo pomalé zpracování a vy-

hodnocování dat, což má za následek odeslání falešných instrukcí strojvedoucím v provozu, 

zpoždění zpráv, které vedou k nesprávným úkonům až k haváriím, 

- hackerský útok na řídící centrum dispečerského pracoviště, což způsobí zmatek, který je 

příčinou nesprávných úkonů až havárií.  

Z výše uvedených důvodů významný problém nastává v dopravě u řídících systémů, a to hlavně 

ve spojení se  zaváděním poloautomatických a automatických systémů řízení do praxe je 

spojeno mnoho problémů, které jsou spojené s propojeními mezi technikou, informacemi a 

lidským faktorem, který vytváří software pro zajištění propojení. Jde o oblast dosud, která je ve 

stavu zrodu, a proto nemá ustálená pravidla jako technika.  

V oblasti kritické dopravní infrastruktury jde především o zajištění zvládnutí: slabin v 

zabezpečení vůči vnějším vlivům; výskytu vnitřních náhodných poruch systému; výskytu 

vnitřních systémových poruch zařízení; poruch v procesech, lidských chyb, nedostatku zdrojů; 

konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení; chybné nebo nedostatečné identifikace 

ovlivňujících činitelů; chybné práce s riziky, volba metody, definice stupnic, ohodnocení rizika 

neodpovědnosti, nekompetence, závislosti a nedůvěryhodnosti řešitelských subjektů. 

V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či 

vedlejšími systémy jde především o zabránění: přenosu chybných a matoucích informací, tj. 

chyby na vstupu nebo na výstupu systémů; přerušení informačních a materiálových toků; 

vykonávání navzájem se ovlivňujících funkcí; a poruchám okolních systémů a realizaci 

relevantních pohrom. 

V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde především o 

zabránění: aplikaci chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik z vyšších úrovní 

systému řízení bezpečnosti (SMS); neporozumění požadavkům a informacím z jiné vrstvy 

SMS; přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné vrstvy do druhé; a nedodání 
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vstupní informace. Na rozhraní infrastruktury s okolním prostředím jde o zabránění 

nepředvídatelným událostem a útokům: změna podmínek pro provoz ze strany státu; úmyslná 

poškození; a cílené útoky. 

 

5. ŘÍZENÍ RIZIK SLEDOVANÝCH KRITICKÝCH PRVKŮ VE PROSPĚCH  

    BEZPEČNOSTI 

Kritické prvky dopravní infrastruktury jsou složité systémy typu systémy systémů, tj. jsou to 

otevřené vzájemně propojené systémy, jejichž povaha je socio-kyber-fyzická [2]. V Evropě 

k jejich řízení používáme způsob Total Quality Management (TQM) [5,37], který je základem 

ISO norem třídy 9000, 14000 a dalších. Přístup TQM spočívá v tom, že na procesu zlepšování 

kvality se musí podílet všichni zaměstnanci, od řadových zaměstnanců až po nejvyšší řídící 

pracovníky. Proces zlepšování jakosti vychází z impulsu podle potřeb od zákazníka / občana.  

TQM  vychází z toho, že trvalá kvalita výrobků a služeb se nedá zajistit příkazy, kontrolou, 

dílčími programy, organizačními nebo ekonomickými opatřeními, ale cíleným hledáním, 

měřením a hodnocením příčin toho, proč se produktivita a kvalita nezvyšuje [37]. Je to způsob, 

při kterém se pozornost zaměřuje na procesy probíhající v instituci. Při implementaci TQM se 

přihlíží na specifika instituce, protože z důvodu účinnosti musí odpovídat struktuře instituce. 

TQM se využívá v řízení podniků (technických děl), obcí a regionů. 

Z pohledu zajištění bezpečnosti sledovaných kritických prvků a jejich koexistence s okolím po 

celou dobu životnosti jde o určení velikosti příslušných rizik a jejich roztřídění do kategorií: 

přijatelné riziko; podmíněně přijatelné riziko, u kterého se navrhnou nutná opatření preventivní, 

zmírňující, reaktivní a obnovovací; a nepřijatelné riziko, u kterého se navrhne buď vyhnutí dané 

činnosti, je-li to možné, anebo další opatření v rámci krizového řízení, která vyžadují vyšší 

znalosti, vyšší technické vybavení, vyšší náklady, vyšší připravenost lidských zdrojů [8]. Proto 

musíme riziko selhání kritického prvku dopravní infrastruktury nejprve určit správnými 

nástroji. 

Abychom zajistili bezpečnost technických zařízení i technických děl, řešíme problém 

bezpečnosti systému systémů [2,11], protože soubor propojených bezpečných systémů není 

ještě nutně bezpečný systém, protože bezpečnost systému systémů závisí také na charakteru 

vzájemných propojení mezi systémy. Důsledkem vzájemných závislostí je to, že defekt v jedné 

části technického díla způsobí selhání dalších částí technického díla a kaskádu dalších dopadů. 

To znamená, že když chceme zajistit bezpečnost systému systémů, tak kromě bezpečnosti 

dílčích částí technického díla musíme ještě zvlášť sledovat soubor systémů jako celek. Musíme 

zjišťovat: typy selhání systému systémů;   provozní podmínky systému systémů; vnitřní vazby 

a jejich projevy; a charakteristiky kritických stavů systému systémů. 

Zvládání rizik v případě, že riziko není přijatelné, spočívá dle [1,2,6,8,11] ve výběru některé 

z dále uvedených alternativ:  vyhnutí se riziku, tj. nezahájit nebo nepokračovat v činnostech, 

které jsou zdrojem rizika, když to jde (lidská společnost se může bez technického díla obejít); 

odstranění zdrojů rizik, tj. zabránění vzniku pohrom, když to jde (zvolit alternativu technického 

díla, která bude mít méně zdrojů rizik, anebo menší rizika); snížení pravděpodobnosti výskytu 

rizika, tj. výskytu větších pohrom, když to jde (aplikace zásad kultury bezpečnosti); snížení 

závažnosti dopadů rizika, tj. příprava zmírňujících opatření jako jsou varovací systémy, 

systémy odezvy a obnovy; sdílení rizika, tj. rozdělení rizika mezi zúčastněné a pojišťovny; a 

retence rizika.  

Vyjednávání s riziky vychází ze současných možností lidské společnosti a spočívá dle 

[1,2,6,8,11] v rozdělení rizik do kategorií, ve kterých se část rizika: sníží, tj. preventivními 

opatřeními se odvrátí realizace rizika; zmírní, tj. preventivními opatřeními a připraveností 
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(varovné systémy a jiná opatření nouzového a krizového řízení) se sníží nebo odvrátí 

nepřijatelné dopady; pojistí; zajistí opatřeními odezvy a obnovy, pro které se připraví rezervy 

všeho druhu; a pro část, která je neřiditelná nebo příliš nákladná nebo málo častá se připraví 

plán pro nepředvídané situace (Contingency plan).  

Ačkoliv koncept integrální (celkové) bezpečnosti se rozšiřuje v praxi pomalu z důvodů 

uvedených v práci  [38], je třeba  ho prosazovat, protože do pojetí integrální bezpečnosti patří 

i život podporující funkce,  jejichž rizika s ohledem na zdraví člověka, ekosystémy a bezpečnost 

systému se minimalizují.  Generický model pro řízení bezpečnosti kritických prvků dopravní 

infrastruktury ukazuje způsob řízení rizik, aby se předešlo, anebo alespoň zmírnilo možným 

nežádoucím a nepřijatelným dopadům. Jde především o zajištění zvládnutí: slabin v 

zabezpečení vůči vnějším vlivům; výskytu vnitřních náhodných poruch systému; výskytu 

vnitřních systémových poruch zařízení; poruch v procesech, lidských chyb, nedostatku zdrojů; 

konfliktů mezi požadavky na bezpečnost a zabezpečení; chybné nebo nedostatečné identifikace 

ovlivňujících činitelů; chybné práce s riziky, volba metody, definice stupnic, ohodnocení rizika 

neodpovědnosti, nekompetence, závislosti a nedůvěryhodnosti řešitelských subjektů. 

V oblastech, kde jsou nadřazené systémy propojeny toky či vazbami s podřízenými či 

vedlejšími systémy jde především o zabránění: přenosu chybných a matoucích informací, tj. 

chyby na vstupu nebo na výstupu systémů; přerušení informačních a materiálových toků; 

vykonávání navzájem se ovlivňujících funkcí; a poruchám okolních systémů a realizaci 

relevantních pohrom. 

V oblastech propojení mezi jednotlivými vrstvami systému řízení bezpečnosti jde především o 

zabránění: aplikaci chybných metodik pro identifikace ohrožení a analýzy rizik z vyšších úrovní 

systému řízení bezpečnosti (SMS); neporozumění požadavkům a informacím z jiné vrstvy 

SMS; přenosu poruchových stavů v případě jejich výskytů z jedné vrstvy do druhé; a nedodání 

vstupní informace. Na rozhraní infrastruktury s okolním prostředím jde o zabránění 

nepředvídatelným událostem a útokům: změna podmínek pro provoz ze strany státu; úmyslná 

poškození; a cílené útoky. 

Generický model pro řízení bezpečnosti sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury 

založený na typu řízení TQM je sestaven v práci [39]. Opírá se o systematický monitoring 

významných rizik a jejich soustavné řízení. Jde o řízení nejen významných dílčích rizik, ale 

především o řízení integrálního rizika pomocí specifických systémů pro podporu rozhodování, 

které byly sestaveny pro jednotlivé sledované kritické prvku [11-16,30], protože 80% selhání a 

havárií vzniká v důsledku kombinace několika příčin, které samy o sobě by k selhání či havárii 

nevedly  [1,2,11-16,30]. Velká pozornost je věnována původcům tzv. organizačních havárií, tj. 

havárií nebo selhání entit, které jsou způsobené špatným rozhodováním a řízením lidí 

odpovědných za entitu [8].  

 

6. NÁVRHY OPATŘENÍ 

Ve sdělení [39] jsme uvedli výsledky srovnání nároků české legislativy na řízení bezpečnosti a 

na řízení rizik ve prospěch bezpečnosti vybraných prvků dopravní kritické infrastruktury se 

současným odborným poznáním, reprezentovaným generickým modelem pro zajištění 

integrální bezpečnosti. Srovnání ukázalo, že při aplikaci pětistupňové stupnice (tabulka 1), je 

míra nedostatků legislativy z hlediska úplnosti požadavků na: 

- integrální bezpečnost je 4 (86.3 %), tj. je velmi vysoká, 

- práci s riziky je 4 (85.8 %), tj. je velmi vysoká. 

V prvním případě jde především o oblast organizace veřejné správy, ve které chybí:  

- orgán dozoru nad bezpečností vybavený dostatečnými pravomocemi, 
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- odborný systém řízení bezpečnosti jak celého dopravního systému, tak vybraných prvků 

dopravní kritické infrastruktury.   

 

Tabulka 1. Míra nedostatků legislativy pro zajištění  integrální bezpečnosti / kvalitu práce 

s riziky. 

 
Míra nedostatků Hodnoty v % N 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 % 

Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední  - 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 % 

 

Ministerstvo dopravy je sice statutárním orgánem státu  pro dopravní stavby, ale nemá 

specifické  nástroje, zakotvené v legislativě pro zajištění kvality staveb. Na úseku dozoru nad 

kvalitou provozu dopravní infrastruktury, tj. i kritických prvků infrastruktury, nemá síť orgánů 

dozoru ve struktuře veřejné správy.  

Specifické  zákony o dopravě (zákon č. 111/ 1994 Sb., o silniční dopravě; zákon č. 266/1994 

Sb., o drahách; zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích; zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích; zákon č. 49/1997 o civilním 

letectví; zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích;  zákon č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích) nerozlišují v systému správy 

celkovou bezpečnost objektů a sítí a bezpečnost procesů spojených s provozem. V zákoně č. 

266/1994 Sb. není jasně stanovena pravomoc a odpovědnost Drážního úřadu.  

U sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury se řešení událostí jako je pád letadla či 

teroristických útok  specificky neřeší, ačkoliv mohou být vážně poškozeny zájmy státu (zákon 

č. 110/1998 Sb.). Požadavky na sledované prvky kritické dopravní infrastruktury spojené: se 

zákonem č. 240/2000 Sb. a souvisejícími předpisy; se zákony č. 22/1997 Sb. a 250/2021 Sb. ; 

zákonem č.  181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti,  jsou sledovány pouze v obecné rovině. 

V druhém případě jde především o zabezpečený systém řízení bezpečnosti jednotlivých 

kritických prvků dopravní infrastruktury, který je založen na kontinuálním řízení rizik ve 

prospěch bezpečnosti ve všech fázích životnosti předmětných prvků. Legislativa neukládá 

zajišťovat celkovou bezpečnost sledovaných kritických prvků dopravní infrastruktury; obvykle 

se zaměřuje jen na bezpečnost procesů spojených s provozem. Pro řízení rizik v drážní dopravě 

jsou široce používány  postupy RAM a RAMS, kterými se zajišťuje v prvním případě 

spolehlivost, dostupnost a udržitelnost a v druhém ještě bezpečnost [40] ve smyslu zabezpečení, 

protože nezvažuje ochranu okolí; pro sledované prvky kritické dopravní infrastruktury však 

nejsou upraveny. Ochrana okolí je legislativou systematicky vyžadována jen u letišť. 

Legislativa speciálně neukládá odstraňovat příčiny organizačních havárií a sledovat skoro 

nehody u sledovaných prvků kritické dopravní infrastruktury. Pro případy požárů jsou 

požadovány poplachové směrnice. Je také fakt, že legislativa  neukládá správcům mít vlastní 

plány odezvy na nouzové situace; obvykle se spoléhá na IZS (zákon č. 239/2000 Sb.).   

Lze říci, že česká legislativa v řadě případů ustrnula na poznání z 80. let minulého století a 

dosud nezavedla, anebo jen v omezené míře zavedla současné poznatky o řízení bezpečnosti a 

o práci s riziky ve prospěch bezpečnosti. Přestože česká republika je člen EU, nezavedla 

důsledně typ řízení TQM, ve kterém jsou jasně stanoveny odpovědnosti a jasná pravidla pro 
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práci s riziky. V řadě případů spojených s dopravními systémy, dopravní infrastrukturou a 

sledovanými kritickými prvky dopravní infrastruktury  sice legislativa požaduje bezpečnost, ale 

pojem samotný nedefinuje a normy i metodiky jsou obvykle příliš obecné, anebo je zřejmé, že 

se vztahují ke spolehlivosti a ne bezpečnosti. Pro dosažení úrovně ve vyspělých zemích světa 

je nutné zajistit nejen úpravu legislativy, ale také potřebnou vzdělanost. 

Přitom jsme zjistili řadu dílčích nedostatků, např.: 

- zákon č. 266/ 1994 Sb.: se stále odkazuje na již neplané předpisy EU 2004/49/ES a 

2008/57/ES;  není provázán s krizovou legislativou  v oblasti určení prvků, které musí mít 

plán krizové připravenosti, 

- směrnice EU 2016/797 z 11. května 2016, o interoperabilitě železničního systému v Evrop-

ské unii se dosud nepromítla do české legislativy,¨ 

- koncept Defence-in-Depth [41] je aplikován jen v omezené míře, 

- v železniční dopravě se v souvislosti s riziky často používají normy, např.  norma EN 

50126, která nemá oporu v českých zákonech, 

- stavební zákon je příliš obecný, neobsahuje ani požadavky na zadávací podmínky stavby, a 

tím dochází k tomu, že např. příčinou selhání mostů jsou externí zdroje rizik (sesuvy, po-

vodně, vítr, poklesy podloží) atd. 

Proto, v prvé řadě je nutné do legislativy zavést důsledně principy TQM [5,37], což mimo jiné 

znamená, že stát v rámci péče o veřejná aktiva zajistí dohled a dozor nad sledovanými 

kritickými prvky dopravní kritické infrastruktury. To znamená, že tímto způsobem se začne 

vyžadovat důsledná aplikace principů řízení rizik u sledovaných prvků dopravní kritické 

infrastruktury zacílená na integrální bezpečnost. Zároveň se tím nastaví jistá úroveň kultury 

bezpečnosti při tvorbě a provozu sledovaných prvků dopravní kritické infrastruktury, která 

souvisí s organizační kulturou a je souborem dohodnutých pravidel uplatňovaných v řízení 

nejen sledovaných prvků, ale i organizačních jednotek státu dohlížejících na tvorbu a provoz  

sledovaných entit, tj. na vytváření norem institucionálního chování.  

Kultura bezpečnosti znamená správné aplikování znalostí, přemýšlení a správné reakce na 

reálné situace. Nejde totiž jenom o dodržování norem a předpisů zacílených na spolehlivost 

sledovaných entit, protože tím můžeme přehlédnout jevy, které normy a předpisy nevidí. 

Z hlediska veřejného zájmu sledované entity musí být bezpečné, tj. zajišťovat požadované 

úkoly na úseku obslužnosti a ani při svých kritických podmínkách neohrožovat sebe a své okolí. 

Z porovnání nároků na zajištění bezpečnosti kritických prvků entit, které mají socio-kyber-

fyzickou strukturu (tvoří systémy systémů), shrnutých v práci [39] a požadavků uvedených 

v české legislativě vyplývá, že pro zajištění bezpečnosti kritických prvků dopravní 

infrastruktury je třeba do české legislativy doplnit: 

- jasné úkoly a odpovědnosti, jak pro veřejnou správu, tak pro management kritických prvků,  

- jasné pokyny pro práci s riziky, tj. používat propojení norem a výsledků řízení rizik, mo-

derní přístupy: All-Hazard Approach 42,43;  Defence-in-Depth 41; a  risk-based design, 

risk-based operation, risk-based inspection, risk-based maintenance 11,19,20. 

Předmětné nároky jsou ve vyspělých zemích již zohledněny.  

V dalším kroku je nutné u sledovaných kritických prvků dopravní kritické infrastruktury zavést: 

- povinnost zpracovávat bezpečnostní dokumentaci ve formě bezpečnostní zprávy v rozsahu 

běžném ve vyspělých zemích, ve které bude upřednostněna integrální bezpečnost, 

- zřídit orgán, který bude vykonávat státní dozor nad bezpečností, 

- jasnou organizační strukturu systému řízení bezpečnosti (SMS) kritických prvků dopravní 

infrastruktury a odpovědnosti: vrcholový management; vyšší management; střední ma-

nagement; technický management; a personál (kritický a podpůrný). Na jednotlivých 
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úrovních jasně stanovit úkoly, odpovědnosti a požadavky na spolupráci na horizontálních i 

vertikálních úrovních,  

- jasnou organizační strukturu dozoru nad bezpečností kritických prvků dopravní infrastruk-

tury a odpovědnosti na úrovni organizačního řízení státu,  

- pro zajištění bezpečnosti monitoring kritických prvků dopravní infrastruktury a provádět 

pravidelně hodnocení rizik, anebo po každé havárii či selhání kritického prvků dopravní 

infrastruktury, 

- metodu hodnocení rizik z pohledu složitosti entity a časového intervalu, ke kterému se hod-

nocení vztahuje, 

- povinnost investorů i provozovatelů entity a orgánů státní správy realizovat odborná dopo-

ručení pro zlepšení bezpečnosti kritických prvků dopravní infrastruktury – risk based de-

sign; risk-based inspections; risk-based maintenance a risk-based operation. Jde o propojení 

norem a výsledků analýzy rizik jak doporučují ISO 31 000 a ISO 31 010 a další ISO normy 

pro konkrétní položky, 

- povinnost zpracovávat plán řízení rizik, kterým se zvládnou havárie a selhání kritických 

prvků dopravní infrastruktury a předem se vyřeší konflikty mezi zájmy zúčastněných, které 

během životnosti entity mohou nastat. 

Systém řízení bezpečnosti (SMS) musí mít jasný program na udržování a stálého zvyšování 

bezpečnosti, a to včetně kultury bezpečnosti. V případě automatizace musí být řádně 

zabezpečen proti útokům všeho druhu [5,16]. Pro jeho správnou funkčnost správce kritického 

prvku dopravní infrastruktury (entity) pro zajištění bezpečnosti musí mít legislativou uloženy 

povinnosti:  

- monitoroval situaci a provoz dopravy v entitě a jejím okolí s použitím kamer a senzorů a 

komunikačního zařízení s cílem zajistit normální provoz, 

- mít připravenu odezvu pro případ selhání entity, 

- mít účinný varovací systém a schopnost rychlé a správné detekce jakéhokoliv jevu, který 

může vést k selhání entity a její funkce, 

- mít zařízení pro uzavření entity, 

- mít zařízení pro kontakt se záchrannými službami, 

- mít zařízení pro kontakt s uživateli entity, 

- mít vycvičený personál pro řízení tunelu za možných situací – normální, nouzové i kritické,  

- mít plán údržby, 

- mít plán kontrol – nutná pravidelná kontrola kritických prvků entity a podmínek okolí, a 

nouzových opatření včetně jejich zajištění,  

- mít plán pro řízení rizik. 

Bezpečnostní dokumentace i plán řízení rizik entity musí z hlediska veřejného zájmu zohlednit:  

- dopady: možných živelních pohrom na entitu a četnost výskytu extrémních pohrom; 

klimatických a meteorologických podmínek na entitu a četnost výskytu extrémních 

podmínek; provozních poruch a nehod na entitu a četnost jejich výskytu; možných požárů 

na entitu a četnost jejich výskytu; možných explozí na entitu a četnost jejich výskytu; 

možných mechanických poškození  entity a četnost jejich výskytu; možných dopravních 

nehod v entitě a četnost jejich výskytu; dopady chyb v projektu entity jako: špatné 

kombinace zatížení; podcenění velikostí možných pohrom; nezvážení resonancí 

v konstrukci; podcenění vibrací; nezvážení aerodynamických sil; nezvážení 

geotechnických zranitelností v podloží apod.; možných chyb při výstavbě a konstrukci  

entity jako: nekvalitní materiál (často ochuzený beton); skryté vady v materiálu; špatné 

ukotvení; chyby ve spojích komponent; špatné provedení kritických prvků (např. mostních 

oblouků ostění tunelů) apod.; možných chyb v provozu entity jako: nedostatečná údržba; 

zanedbané opravy; neprovádění včasných oprav; častá přetížení; koroze; únavové trhliny 
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v materiálu; podcenění stárnutí materiálu apod.; možných změn způsobených stárnutím 

jako: koroze např. u ocelových výztuží u mostů a tunelů; rozvrstvení betonových desek; 

velká šířka trhlin v betonových strukturách entity; únava ocelových struktur; velké 

napjatostí v ocelových strukturách apod.); možných sabotáží v entitě a četnost jejich 

výskytu; a možných teroristických útoků na entitu a četnost jejich výskytu, 

- nároky na obslužnost, kterou zajišťuje entita z pohledu: území; obrany; průmyslu; IZS 

(Integrovaný záchranný systém); a sociálních potřeb občanů, 

- ekonomické ztráty způsobené nefunkčností entity po dobu delší než 14 dnů, 

- úroveň fyzické ochrany entity, 

- úroveň promyšleného rozmístění záloh prioritních komponent entity, 

- úroveň zajištění náhradních řešení v případě selhání entity, 

- úroveň řízení bezpečnosti entity (kultura bezpečnosti, systém řízení bezpečnosti mostu – 

fáze: prevence, připravenost, odezva, obnova). 

Orgán veřejné správy pověřený dohledem a dozorem nad bezpečností musí mít  legislativou 

uloženy povinnosti mít plán inspekcí a jejich základní rozsah s ohledem na rizika spojená s en-

titou a jejím okolím.  

 

7. ZÁVĚR 

Dnešní společnost je závislá na technických a kybernetických systémech, které přispívají k 

uspokojení základních potřeb lidí, tak se zabývá socio-kyber-fyzickými systémy, které  

potřebují pro svoji správnou funkci správné a včasné informace z reálného fyzického prostředí. 

Protože informační a komunikační systémy dokáží zpracovat informace rychleji než člověk, tak 

se automatizace stále více rozšiřuje. Čím větší je úsilí lidí ke zlepšení a usměrnění procesů k 

jejich vyššímu ekonomickému užitku, tím je vyšší závislost lidské společnosti na informačních 

technologiích, a proto neustále vzrůstá potřeba vývoje uvedených technologií. Zlepšováním a 

usměrňováním procesů ve směru k ekonomickému užitku, zavádíme stále nová spojení, tj. 

vazby, a tím vytváříme systémy stále komplexnější, a tím i zranitelnější. Zranitelnosti vedou k 

selhání systémů v kritických podmínkách, které mají v mnoha případech dopady na bezpečí 

lidí, zajištění základních lidských potřeb a hlavních funkcí států. Proto také v oblasti 

informačních technologií hovoříme o kritické informační infrastruktuře, která je navíc 

propojena s ostatními technologiemi. Pro zajištění bezpečí lidí potřebujeme zajistit zabezpečení 

a v mnoha případech také bezpečnostní kyber-fyzické systémy.  

Řízení každé entity dělíme dle rozsahu odpovědnosti, rozhodování a délky plánovacího 

horizontu. Každá entita plánuje a řídí své aktivity a procesy celkem na třech úrovních: 

strategická (vrcholová, dlouhodobá), taktická (střednědobá) a provozní (operativní, 

krátkodobá), přičemž hranice mezi jednotlivými vrstvami nejsou pevné a ostré. V současné 

době se používá procesní a projektové řízení. V obecném smyslu rozumíme řízením 

usměrňování procesů nebo činností, které probíhají v určitém dynamickém systému. Řízení 

socio-kyber-fyzických děl znamená propojit procesy řízení lidí a řízení technických procesů ve 

smyslu jejich ovládání. Řízení ve smyslu ovládání techniky lze provádět manuálně (ručně), 

poloautomaticky a automaticky.  

Práce shrnuje výsledky řízení rizik pro mosty, tunely, pozemní komunikace, nádraží / železniční 

stanice, letiště, a řídící systémy dopravy. Společným jmenovatelem zjištěných výsledků je 

nedostatečná práce s riziky ve prospěch bezpečnosti a nestanovení odpovědností v oblasti řízení 

prvků. Pro uvedené prvky sestavuje nástroje pro stanovení rizik [12-16] tak, aby o nich bylo 

možno správně rozhodovat ve prospěch bezpečnosti. Protože svět se dynamicky mění, tak se 

mění i podmínky. Tím vznikají situace, kdy podmínky jsou takové, že se překročí limity, na 

https://managementmania.com/cs/odpovednost
https://managementmania.com/cs/rozhodovani
https://managementmania.com/cs/planovani
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které sledované prvky vyprojektované, což pochopitelně vede k selháním a haváriím. 

Významným faktorem je i stárnutí materiálů a jejich propojení a zastarávání technologií [11].      

 

Poděkování: Článek byl vypracován v rámci projektu TAČR CK01000095 Plán řízení rizik pro 

vybrané kritické objekty dopravní infrastruktury. 
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Abstrakt: Předložená práce analyzuje soubor požárů železobetonových konstrukcí.  Popisuje 

příčiny vzniku požárů a  uvádí data o jejich šíření. Vyhodnocuje dopady požárů na veřejná 

aktiva i aktiva vlastníků budov. Nakonec stanovuje hlavní kategorie opatření, která snižují či 

zmírňují rizika požárů.  

Klíčová slova: Požár; železobetonové konstrukce; rizika; dopady; opatření.  
 

Abstract: The submitted work analyses a set of fires of reinforced concrete structures. It 

describes the causes of fires and provides data on their spread. It evaluates the impact of fires 

on public and building owners' assets. Finally, it sets out the main categories of measures that 

reduce or mitigate fire risks.  

Key words: Fire; reinforced concrete structures; risks; impacts; measure.  

 

1. ÚVOD 

Předložená práce je studuje soubor požárů železobetonových konstrukcí s cílem posoudit ri-

zika, jejich dopady a navrhnout opatření na zvýšení jejich bezpečnosti. U požárů budov  iden-

tifikuje opakující se příčiny vzniku a šíření požárů. Metodou What, If  vyhodnocuje dopady 

požárů na veřejná aktiva i aktiva vlastníků budov.  Na základě současného poznání určuje 

hlavní kategorie opatření, která snižují rizika požárů a zmírňují jejich dopady.  

 

2. SOUBOR POZNATKŮ O POŽÁRECH ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

Beton je nehořlavý tepelněizolační konstrukční materiál. Skládá se z cementu, vody, kameniva, 

přísad a příměsí. Voda je v betonu vázaná chemicky nebo fyzikálně. Jedná se o pórovitý a pro-

pustný materiál [1,2]. V evropských normách jsou deklarovány vlastnosti betonu z hlediska 

jeho reakce na oheň. Stavební materiály se dle ČSN EN 13501-1 klasifikují pomocí tzv. tříd 

reakce na oheň (označených jako A1, A2, B, C, D, E a F) a určujících především jejich možnosti 

použití. Minerální složky betonu jsou při teplotách běžně dosažených při požáru nehořlavé, a 

tak je beton hodnocen jako materiál třídy reakce na oheň A1, tedy nepřispívající k požáru a 

nezvyšující tak požární zatížení v prostoru [3,4]. 

Při vystavení betonu zvyšujícím se teplotám dochází k jeho materiálovým změnám, a to jak 

mechanickým (tzn. změna pevnosti v závislosti na teplotě), tak fyzikálním (tj. změna teplotní 

roztažnosti, specifického tepla a teplotní vodivosti). Při teplotě nad 100°C dochází k poklesu 

vlhkosti v betonu a nastává dehydratace cementového tmelu. Částice kameniva se rozpínají 

a dochází v nich ke vzniku rozdílných teplotních přetvoření. V cementovém tmelu se tak tvoří 

mikrotrhliny. Rozdílné teplotní přetvoření na styku kameniva a cementového tmelu způsobuje 

soudržnost betonu a odpadávání pouze povrchových částic. Snížení pevnosti betonu je při tep-

lotách do 300°C je konstrukčně nevýznamné, při vyšších teplotách však nastává rychlý pokles 
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pevnosti. Při teplotách nad 350°C dochází k dehydrataci kameniva a začátku jeho porušování. 

Se stoupající teplotou nastává transformace betonu a dochází k oddělování kalcia hydroxidu a 

kalcia karbonátu. Při teplotách nad 1 200°C nastává tavení materiálu [1,2,5].  

Vlivem tlaku vodní páry v pórech dochází k odštěpování úlomků betonu od povrchu. Odštěpo-

vání betonu (či odprýskávání, anglicky spalling) je přirozenou odezvou na zvyšující se teploty 

při požáru. Odštěpování je více pravděpodobné u betonu s vyšší vlhkostí nebo menší propust-

ností vodních par (např. vysokopevnostní betony jsou málo propustné). Jako opatření se navr-

hují syntetická vlákna nebo výztužné sítě. V návrhových normách, např. Eurokód 2 jsou pro 

běžné budovy a běžné požáry (např. kanceláře, školy, nemocnice a obytné plochy) účinky od-

štěpování již zahrnuty [1,2,5]. 

Příčinu rizik technických děl tvořených z betonových konstrukcí představují vyjma rizika po-

žáru především rizika stavebně-technologická a projekční [6], např. nedostačující návrhová ži-

votnost a trvanlivost konstrukce, nezohlednění podmínek vnějšího prostředí, v němž se kon-

strukce nachází, nevhodná volba druhu betonu, nesprávná přeprava a manipulace s konstrukč-

ními prvky, nedodržování technologických postupů při výstavbě, montáži a opravách a další 

[5,8]. 

Pro snižování počtu úmrtí a dopadu škod při požárech je nutný komplexní přístup k problema-

tice požární bezpečnosti staveb. Organizace „World Fire Statistics Center“ představila v roce 

1999 dokument shromažďující mezinárodní údaje o požárech v budovách. Studie byla zamě-

řena na celkem 16 rozvinutých států. Je zde uvedeno, že průměrný počet úmrtí při požárech byl 

jeden až dva lidé na 100 000 obyvatel za rok a celková hodnota škod způsobených požárem 

dosáhla 0,2 až 0,3 % hrubého národního produktu [5,8].  

U převážné většiny staveb je nutné provést návrh na možnost propuknutí požáru včetně účinku 

vzniklých požárů na životy lidí a jejich majetek. Primárním cílem norem požární bezpečnosti a 

jejich požadovaných opatření je především ochrana osob. Soukromí vlastníci, pojišťovací spo-

lečnosti a státní úřady však mohou mít také zájem na zajištění požární bezpečnosti staveb i z 

jiných důvodů, a to např. pro udržení ekonomiky, ochranu životního prostředí, uskladnění in-

formací a ochranu klíčové infrastruktury. Vyjmenované faktory jsou v evropské i národní le-

gislativě zaměřené na požární bezpečnost staveb zohledněny [5]. 

 

3. DATA 

Datový soubor pro výzkum tvoří pět staveb nebo konstrukcí, u kterých je užito betonu jako 

stavebního materiálu a kde zároveň došlo k požáru. Jednotlivé stavby jsou stručně popsány 

níže. 

Požár výškové budovy ve Frankfurtu, Německo (1973) 

Jedná se o kancelářskou budovu v Německu výšky 140 m s celkem 41 podlažími. Objekt je 

tvořen dvěma spojenými bloky. Konstrukce objektu je železobetonová se stropním systémem 

z „TT“ panelů.  K požáru zde došlo dne 22. 8. 1973 v nočních hodinách (Chyba! Nenalezen 

zdroj odkazů.). Požár se nakonec podařilo uhasit a ke zřícení budovy nedošlo [5,9]. V noci 22. 

srpna 1973 propukl ve 40. podlaží první výškové budovy ve Frankfurtu silný požár. Ten se 

rychle rozšířil do 38. a 41., tedy nejvyššího podlaží této 140 m vysoké kancelářské budovy, 

tvořené dvěma spojenými bloky. Kompletní svislá a vodorovná nosná konstrukce byla vytvo-

řena ze železobetonu, přičemž byl použit stropní systém z TT panelů. Popis požáru a odezvy 

na požár je uveden v tabulce 1. 
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Obr. 1. Požár budovy ve Frankfurtu [10]. 

 

Tabulka 1. Případová studie 1 – data. 

  
Parametry Popis 

Název, místo, zdroj Požár výškové budovy ve Frankfurtu, Německo (1973)  [5,9] 

Charakteristiky ob-

jektu 

Jedná se o administrativní budovu výšky 140 m s celkem 41 podlažími. 

Budova je tvořena dvěma spojenými bloky.  

Konstrukce objektu je železobetonová se stropním systémem z TT panelů. 

Požár Silný požár propukl ve 40. podlaží prvního bloku budovy. 

Požár se dále šířil do 38. a 41. podlaží.  

Protipožární zásah Hašení požáru začalo až po 2 hodinách od jeho propuknutí z důvodu nepřipojeného stou-

pacího potrubí.  
Po dalších 3 hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu. 

Celkem trvalo uhašení požáru cca 8 hodin 

Následky požáru Prvky nosné konstrukce byly vystaveny plamenům cca 4 hodiny. 

Na mnoha místech došlo k odštěpení betonu a odkrytí, nebo úplnému obnažení výztuže. 

Výsledky Nedošlo ke zřícení konstrukce. Všechny prvky konstrukce odolaly požáru. 

Většinu prvků bylo možné opravit na místě pomocí reprofilace, tzn. opětovným využitím 

a zesílením výztuže a nástřikem betonu (tzv. torkretem). 

Výhody Vysoká požární odolnost betonových konstrukcí; možnost jejich bezpečné opravy po po-

žáru; možnost jednoduchého uvedení budovy po požáru znovu do provozu; možnost 

účinného dělení na požární úseky. 

 

Hašení požáru mohlo začít až po dvou hodinách od propuknutí požáru, neboť stoupací potrubí nebylo 

řádně připojeno. Po dalších třech hodinách se podařilo dostat požár pod kontrolu. Celkem trvalo 

uhašení požáru přibližně osm hodin [9].  

Všechny prvky konstrukce požáru odolaly navzdory tomu, že byly vystaveny plamenům zhruba čtyři 
hodiny. Na mnoha místech došlo k odštěpení betonu a v několika případech byla výztuž nejen 

viditelná, ale dokonce plně obnažená. Naštěstí během požáru nedošlo ke zřícení konstrukce a 

následně nebylo nutné demolovat celá podlaží – což by byla riskantní práce ve výšce více než 100 m 
nad zemí. Většinu prvků bylo možné opravit na místě pomocí reprofilace, tj. opětovným využitím a 

zesílením výztuže a nástřikem (torkretem) betonu. 

Jednoduchost, s jakou byla tato budova po požáru znovu uvedena do provozu, je typickým příkladem 
vysoké požární odolnosti betonových konstrukcí a možnosti jejich bezpečné opravy po požáru [5,9].   
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Požární test konstrukce ve skutečném měřítku 

Jedná se o požární experiment ve skutečném měřítku provedený na zkušební betonové budově 

(Obr. 1) nezávislou organizací „Buidling Research Establishment“ v roce 2001 v Anglii. 

Požárním experimentem byly testovány vlastnosti betonu s ohledem na mezní kritéria R, E a I 

dle Eurokódu 2 [10]. Konstrukce po požáru byla nadále schopna přenášet zatížení bez 

nutnosti jakýchkoli opravných opatření a prokázalo se tak splnění kritéria únosnosti, 

celistvosti a izolace [5,11].  

Vlastnosti betonu s ohledem na kritéria R, E a I byly otestovány během požárního experimentu 

ve skutečném měřítku (Obr. 1), který byl proveden na zkušební betonové budově nezávislou 

organizací Buidling Research Establishment (BRE) v Cardingtonu v Anglii v roce 2001 [11]. 

Výsledky testu byly organizací BRE shrnuty následovně: „Test ukázal vynikající chování bu-

dovy navržené na mezní hodnoty podle Eurokódu 2. Budova splnila kritéria únosnosti, celist-

vosti a izolace při vystavení přirozenému požáru a předepsanému zatížení. Konstrukce byla 

dále schopna přenášet zatížení, aniž by byla po požáru provedena jakákoli opravná opatření.“ 

[5,11]. Popis požáru a odezvy na požár je uveden v tabulce 2. 

 

Obr. 1. Požární test betonové konstrukce ve Velké Británii [12]. 

 

Tabulka 2. Případová studie 2 – data. 

 
Parametry Popis 

Název, místo, zdroj Požární test konstrukce ve skutečném měřítku, Anglie (2001) [5,11] 

Charakteristiky ob-

jektu 

Jedná se o požární experiment ve skutečném měřítku provedený na zkušební betonové 

budově (nezávislou organizací Buidling Research Establishment).  

Experimentem byly testovány vlastnosti betonu s ohledem na mezní kritéria R, E a I dle 
Eurokódu 2 [10].  

Požár Konstrukce ve zkušební budově byly vystaveny přirozenému požáru a předepsanému za-

tížení.  

Protipožární zásah Neuvedeno 

Následky požáru Zanedbatelné  

Výsledky Zkušební budova splnila kritéria únosnosti, celistvosti a izolace. 

Konstrukce po požáru byla nadále schopna přenášet zatížení, aniž by provedena jakákoli 

opravná opatření. 

Výhody Vynikající chování betonových konstrukcí navržených na mezní hodnoty dle Eurokódu 

2 [10]; schopnost přenášet zatížení i po požáru.  
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Windsor Tower, Madrid, Španělsko (2005)  

Jedná se o administrativní budovu ve španělském Madridu (postavenou mezi lety 1974 a 1978) 

s 29 kancelářskými podlažími, 2 technickými podlažími a 5 podzemními podlažími. Nosná 

konstrukce objektu byla tvořena železobetonovým centrálním jádrem, sloupy, kazetovými 

stropními deskami a v technických podlažích masivními roznášecími průvlaky výšky přes celé 

podlaží. Budova podstoupila rekonstrukci z důvodu jejího přizpůsobení aktuálně platným před-

pisům. V roce 2005, tedy téměř dva roky po započetí rekonstrukce došlo k rychle se šířícímu 

požáru (Obr. 2). Převážná část budovy tak byla kompletně vyhořelá, přesto k celkovému zřícení 

budovy nedošlo [5,12].  

Požár, který během rekonstrukce hlavní vícepodlažní budovy v madridské finanční čtvrti způ-

sobil škody za 122 miliónů EUR, je vynikajícím příkladem toho, jak tradiční betonové kon-

strukce působí při požáru. Budova Windsor Tower byla postavena mezi lety 1974 a 1978 a 

sestávala z 29 kancelářských podlaží, pěti podzemních podlaží a dvou technických podlaží ve 

3. a 16. patře. V době, kdy byla budova navržena, nepožadovaly španělské stavební předpisy 

použití sprinklerů, to se však později změnilo, a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k renovaci 

stavby a jejímu přizpůsobení aktuálně platným předpisům. Práce zahrnovaly protipožární 

úpravu všech obvodových ocelových sloupů, novou fasádu, nová vnější úniková schodiště, zdo-

konalení hlásičů a senzorů a přidání dvou nových podlaží  [5,12]. 

V době požáru obývala 20 podlaží této budovy mezinárodní účetní společnost a dvě poschodí 

byla určena pro španělskou právnickou firmu. Půdorys objektu byl v zásadě obdélníkový, mě-

řící od třetího podlaží výše 40 x 26 m. Na nosnou konstrukci – centrální jádro, sloupy, kazetové 

stropní desky a většinu fasádních obvodových sloupů – byl použit beton běžné pevnosti. Nej-

zajímavějším rysem budovy byla dvě betonová technická podlaží, každé s osmi velmi vysokými 

nosníky (měřícími na výšku 3,75 m, tedy přes celou výšku podlaží) navrženými tak, aby půso-

bily jako masivní roznášecí průvlaky, chránící konstrukci před progresivním kolapsem, způso-

beným zřícením konstrukčních prvků z vyšších podlaží. Popis požáru a odezvy na požár je 

uveden v tabulce 3  [5]. 

 

a) 
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Obr. 2. Požár v budově Windsor Tower, Madrid: (a) Budova po požáru [5]; (b) Schéma polohy technických podlaží 

[5]. 

 

Tabulka 3. Případová studie 3 – data. 

 
Parametry Popis 

Název, místo, zdroj Požár v budově Windsor Tower, Madrid, Španělsko (2005) [5,12] 

Charakteristiky ob-

jektu 

Jedná se o administrativní budovu postavenou mezi lety 1974 a 1978. Budova má 29 

kancelářských podlaží, 2 technická podlaží a 5 podzemních podlaží. 

Objekt byl pravoúhlého půdorysu o rozměrech cca 40 x 26 m. Nosná konstrukce byla 

železobetonová tvořená centrálním jádrem, sloupy, kazetovými stropními deskami a ob-

vodovými sloupy. V technických podlažích se nacházely masivní roznášecí průvlaky 

výšky 3,75 m (tzn. přes celé podlaží).   

Budova podstoupila rekonstrukci z důvodu jejího přizpůsobení aktuálně platným předpi-
sům, tj. instalace sprinklerů, protipožární úpravu všech obvodových ocelových sloupů, 

novou fasádu, nová vnější úniková schodiště, zdokonalení hlásičů a senzorů a dále při-

dání dvou nových podlaží. 

Požár K požáru došlo téměř dva roky po započetí rekonstrukce.  

Požár se šířil z 21. podlaží vzhůru otvory vytvořenými během rekonstrukce, fasádou 

(mezi obvodovými sloupy a sklo-ocelovou fasádou) a směrem dolů pomocí hořících 

úlomků padajících přes otevřená okna v nižších podlažích. 

Protipožární zásah Požár trval celkem cca 26 hodin a zasáhl všechna podlaží. 

Vzhledem k rozsahu a intenzitě požáru se požární jednotky mohly pokusit pouze zabránit 

rozšíření požáru a ochránit přilehlé nemovitosti.  

Následky požáru Budova byla od 5. podlaží výše kompletně vyhořelá.  

Výsledky K celkovému zřícení budovy nedošlo. 

Pasivní požární odolnost betonových sloupů a jádra napomohla předejít celkovému ko-

lapsu budovy. Betonová technická podlaží bránila šíření požáru po dobu více než 7 ho-

din. 

Byla potvrzena nutnost protipožární úpravy ocelových prvků.  
Španělské výzkumné centrum „Instituto de la Construcción Eduardo Torroja“ (IETcc) 

ve spolupráci s „Institute of Cement and its Applocations“ (IECA) zkoumaly železobe-

tonové konstrukční prvky. Bylo zjištěno, že teploty 500 °C bylo dosaženo ve vzdále-

nosti 5 cm od povrchu vystaveného požáru. Tento výsledek potvrdil účinnost krycí 

vrstvy pro požární odolnost betonových konstrukcí. 

b) 
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Výhody Pasivní požární odolnost betonových konstrukcí; bránění šíření požáru; účinnost krycí 

vrstvy pro požární odolnost prvku; zajištění stability konstrukce po požáru 

 

Požár vypukl pozdě v noci, téměř dva roky po započetí rekonstrukce. V době požáru nebyli v 

budově lidé. Hořet začalo ve 21. podlaží. Požár se rychle šířil vzhůru otvory vytvořenými bě-

hem rekonstrukce, fasádou (mezi obvodovými sloupy a sklo-ocelovou fasádou) a směrem dolů 

pomocí hořících úlomků padajících přes otevřená okna v nižších podlažích. Vzhledem k výši, 

rozsahu a intenzitě požáru se mohly požární jednotky pokusit pouze zabránit rozšíření požáru 

a ochránit přilehlé nemovitosti. Požár tak trval po dobu 26 hodin a zasáhl všechna podlaží. 

Poté, co se konečně podařilo požár uhasit, byla budova od 5. podlaží výše kompletně vyhořelá. 

Fasáda byla z větší části zničena a existovala obava, že by mohlo dojít ke zřícení budovy. S 

výjimkou fasády a poschodí nad horním technickým podlažím však ke zřícení nedošlo – a to 

ani během požáru, ani poté. Pasivní odolnost betonových sloupů a jádra napomohla předejít 

celkovému kolapsu budovy, klíčovou roli však sehrála dvě betonová technická podlaží, přede-

vším to v 16. patře, které zabránilo šíření požáru po dobu více než sedmi hodin. Po zřícení 

vrchní části se požár pomocí padajících úlomků rozšířil také do spodních podlaží, avšak po-

škození bylo opět omezeno pouze na část budovy nad spodním technickým podlažím, umístě-

ným ve třetím patře. 

Uvedený případ je přesvědčivým důkazem toho, že odolná betonová podlaží mohou po přimě-

řenou dobu minimalizovat nebezpečí kolapsu a chránit před šířením požáru. Jediný posudek 

zabývající se požárem budovy Windsor Tower byl vydán pracovníky španělského výzkumného 

institutu Instituto Técnico de Materiales y Construcciones [12]. (Nezávislé vyšetřování bylo 

zaměřeno na požární odolnost a zbytkovou únosnost konstrukce po požáru (Intemac, 2005). V 

závěrech posudku je uvedeno: „Betonová konstrukce budovy Windsor Tower obstála v těžkém 

požáru výjimečně dobře a bezpochyby mnohem lépe, než by se dalo předpokládat při striktním 

dodržení platné legislativy pro betonové konstrukce. Opět byla potvrzena nutnost protipožární 

úpravy ocelových prvků pro zajištění jejich požární odolnosti. Vzhledem k chování prvků 

umístěných v podlažích, ve kterých již byly provedeny protipožární úpravy, je vysoce pravdě-

podobné, ačkoli to samozřejmě nelze tvrdit s absolutní jistotou, že pokud by požár vypukl až 

poté, co by byla provedena protipožární opatření také v horních podlažích, nemuselo by dojít 

k jejich zřícení a požár by velmi pravděpodobně způsobil podstatně menší škody.“ [5,12]. 

Světové obchodní centrum 

Budovy světového obchodního centra byly součástí komplexu celkem sedmi budov v New 

Yorku, jehož dominantním bodem byla severní věž WTC 1 a jižní věž WTC 2 (označované tzv. 

„Twin Towers“). Jednalo se o administrativní budovy výšky 417 m a 415 m s celkem 110 pod-

lažími. Budovy se skládaly z ocelového rámového jádra, ocelového pláště a z prefabrikovaných 

spřažených stropů (nosníků) vytvářející dohromady tzv. tubus. K požáru došlo vlivem úmysl-

ného nárazu letadel ve vysoké rychlosti dne 11. 9. 2001. Výrazná porušení způsobená silným 

nárazem a následných výbuchem nakonec vyústila v kolaps a zřícení konstrukce objektu  [5,13-

16]. Popis požáru v tunelu a odezvy na požár je uveden v tabulce 4. 

 

Tabulka 4. Případová studie 4 – data. 

 
Parametry Popis 

Název, místo, zdroj Budovy světového obchodního centra, New York (2001) [5,13] 

Charakteristiky ob-

jektu 

Budovy byly součástí komplexu celkem sedmi budov, jehož dominantním bodem byla 

severní věž WTC 1 a jižní věž WTC 2 (označované tzv. „Twin Towers“). Jednalo se o 
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administrativní budovy výšky 417 m a 415 m s celkem 110 podlažími. Obě věže měly 

čtvercový půdorys s délkou strany 63,3 m  [14-16].  

Budovy se skládaly z ocelového rámového jádra (nezpevněného betonem), ocelového 

pláště (tuhých stěnových rámů) a z prefabrikovaných spřažených stropů (nosníků). Hustá 

spleť obvodových sloupů vytvářely tzv. tubus   [14-16]. 

Požár Vlivem úmyslného nárazu letadel ve vysoké rychlosti a jejich následnému vznícení došlo 

k rozšíření požáru na kancelářské vybavení v objektu.  

Silný náraz způsobil výrazné poškození celé konstrukce objektu. To mělo za následek 

vyřazení ochranných požárně bezpečnostních opatření (např. porušení rozvodů sprin-

klerů), čímž došlo k rozšíření požáru v objektu.  
K rychlému šíření požáru také přispělo obložení výtahových šachet hořlavým polystyré-

nem.  

Porušení nakonec vyústila v kolaps a zřícení konstrukce objektu  [14-16].   

Protipožární zásah Z budov bylo úspěšně evakuováno více než 85 % osob nacházejících se v inkriminované 

době ve věžích [14-16]. 

Následky požáru Protipožární ochrana ocelových prvků ve formě azbesto-cementových a vermikulitových 

nástřiků byla vlivem silného nárazu, a především následného výbuchu prakticky zničena 

[14-16]. 

Výsledky Katastrofa ve WTC v New Yorku byla vyšetřována institutem National Institute of Stan-

dards and Technology (NIST). Výsledný posudek v celkovém rozsahu 10 000 stran pu-

blikovaný v roce 2006 je jedním nejvýznamnějších posudků týkající bezpečnosti budov 

[13]. Institut NIST v tomto posudku vydal kolem 30-ti doporučení, jako je zejména: 

- zvýšení integrity konstrukcí (ochrana před progresivním kolapsem) a přijetí národních 

zkušebních norem,  

- zvýšení požární odolnosti konstrukcí, dostatečné požárně bezpečnostní systémy, rozdě-

lení na požární úseky, 

- zlepšení možnosti evakuace z budov,  

- zlepšení aktivní požární ochrany (ohlašovací a hasicí systémy) a pohotovostních tech-

nologií a procesů, 

- zpřísnění předpisů pro sprinklery a únikové cesty ve stávajících budovách. 

Společnost American Society of Civil Engineers (ASCE) dále vypracovala zprávu o ná-

razu letadla do budovy Pentagonu napadeného ve stejné době jako WTC. Ze závěrů 

zprávy vyplývá, že železobetonová konstrukce výrazně napomohla k omezení dalšího 

poškození budovy (ASCE, 2003) [5]. 

Výhody Vedoucí vyšetřování pro NIST uvádí, že na základě provedené analýzy a testů lze stano-
vit několik nejdůležitějších, realistických, přiměřených a dostupných doporučení zamě-

řených na splnění požárně bezpečnostních požadavků. Beton dokáže těmto doporučením 

snadno vyhovět [5]. 

 

Požáry v tunelech v Evropě  

V Evropě slouží více než 15 000 km silničních a železničních tunelů, které tvoří součást naší 

dopravní infrastruktury. Tunely jsou obzvláště významné v hornatých oblastech, avšak stále 

častěji také ve velkých městech, kde mohou napomáhat snížit dopravní zatížení a uvolnit plochy 

pro zástavbu. Problémem je, že při dopravních nehodách v nich může dojít k velmi těžkým 

požárům. Při požárech v tunelech je v důsledku hoření paliva a vlastních dopravních prostředků 

dosahováno velmi vysokých teplot, údajně více než 1350°C, častěji však kolem 1000–1200°C. 

Ve srovnání s požáry v budovách je při tunelových požárech dosahováno extrémních teplot 

mnohem dříve, a to především kvůli uhlovodíku obsaženém v pohonných hmotách, ale také 

kvůli uzavřenosti prostoru (Obr. 3) [5]. 

Jedná se o soubor dlouhých silničních tunelů v Evropě a analýzu již existujících požárů v před-

mětných tunelech. Důvodem studie je především skutečnost, že při požárech v tunelech je často 

dosahováno velmi vysokých teplot a zplodin hoření (Obr. 3), které představují pro osoby 
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výrazné riziko ohrožení. Zmíněná studie byla provedena v roce 2004 v Belgii [3,23,24]. Pro  

předmětné tunely platí data uvedená v tabulce 5.  

 

 

Obr. 3: Teplotní křivky průběhu požáru v tunelech [18,19]. 

 

Tabulka 5.  Případová studie 5 – data. 

 
Parametry Popis 

Název, místo, zdroj Zvyšování požární bezpečnosti v silničních tunelech, Belgie (2004)    [5,17,18] 

Charakteristiky ob-

jektu 

Jedná se o soubor dlouhých silničních tunelů v Evropě, které jsou součástí dopravní in-

frastruktury zvláště ve městech a hornatých oblastech. 

Požár Při požárech v tunelech je v důsledku hoření paliva a vlastních dopravních prostředků 

dosahováno velmi vysokých teplot (okolo 1000 až 1200 °C).  

Výrazné nebezpečí ohrožení osob představují zejména zplodiny hoření, které mohou mít 

vzhledem k uzavřenosti prostoru fatální následky (Obr. 3). 

Pravděpodobnější vypuknutí požáru v silničních tunelech je dle [20] až dvacetkrát vyšší 

než v tunelech železničních.  

Požáry v dlouhých tunelech mohou navíc trvat velmi dlouhou dobu, jako např. požár v 

tunelu Mont Blanc v roce 2001, který hořel 53 hodin. 

Protipožární zásah Neuvedeno  

Následky požáru Neuvedeno 

Výsledky Analýzou již existujících požárů v tunelech byla zjištěna nutnost využití betonu při ná-
vrhu tunelů. 

Mezinárodní pojišťovací společnost „Munich Re“ v rozsáhlé směrnici zaměřené na ome-

zování nebezpečí v tunelech [20] uvádí požadavek na nehořlavý materiál vozovek v tu-

nelech (např. z betonu namísto asfaltu).  

Tento požadavek je také vyžadován od roku 2001 v Austrálii ve všech silničních tunelech 

delších než jeden kilometr. Betonové vozovky se dále požadují i ve všech nových tune-

lech na Slovensku.  

Výhody Ve srovnání s asfaltem beton poskytuje: 

- vyšší bezpečnost (beton je nehořlavý a neprodukuje škodlivé plyny jako asfalt); 

např. při požáru v tunelu Mont Blanc hořelo 1 200 m asfaltové vozovky, což je při-
bližně ekvivalentní 85 hořícím autům [19], 

- větší trvanlivost vozovek, příslušenství a konstrukce, 

- delší intervaly údržby ve srovnání s asfaltovými vozovkami,  

- lepší viditelnost v tunelech z důvodu světlejšího zabarvení, 

- omezení uzavírek tunelů z důvodu vyšší odolnosti betonových vozovek. 
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4. METODA POUŽITÁ PRO POPIS DOPADŮ 

Pro analýzu dopadů rizik řešených staveb a konstrukcí byla zvolena metoda What If. Metoda 

What IF je jednou z tradičních metod běžně používaných v praxi pro identifikaci dopadů rizik 

[6,21,22]. Jedná se o postup hledání možných dopadů vybraných provozních situací a tyto 

možné dopady se dále analyzují. Přístupem spontánní diskuse se pomocí techniky „Co se stane, 

když …“ hledají důsledky možných nežádoucích událostí. Nejedná se o strukturovanou tech-

niku (jako např. HAZOP a FMEA [21,22]), ale základní koncept je analytikem přizpůsoben 

danému účelu [6]. 

Metoda What, If  je tabulkový souhrn dopadů nebezpečných situací. Analýza What, If je při-

způsobivá a může být prováděna s užitím libovolných informací a znalostí o procesu v jakéko-

liv fázi jeho života. Aplikace podle standardního modelu pro identifikaci dopadů pohrom se 

provádí vyplněním tabulky, která byla úspěšně odzkoušena v praxi. Pro technické dílo je stan-

dardní model doplněn ještě o prioritní nebo technická aktiva daného technického díla. Vypl-

nění tabulky se provádí expertně s použitím metod brainstorming, brainwriting, panelová dis-

kuse, delfská metoda, či vícestupňová delfská metoda [6,21,22]. 

 

5. VÝSLEDKY 

Z údajů uvedených v kapitole 3, jsou metodou What, If  získány výsledky uvedené v tabulkách 

6-9.  V případě 2 se jedná o organizovaný a zajištěný experiment ve zkušební budově za pří-

tomnosti jednotek požární ochrany, při kterém jsou možná nebezpečí předem eliminována. Me-

toda What, If proto zde není aplikována.  

 

Tabulka 6. Dopady na aktiva veřejná a aktiva vlastníka u požáru výškové budovy ve Frank-

furtu. 

 
Aktivum Možné dopady pohromy na aktivum 

Životy a zdraví lidí Udušení zplodinami hoření, uhoření, zavalení zřícenými konstrukcemi, 
znemožnění úniku osob vlivem kolapsu konstrukcí, ohrožení jednotek 

požární ochrany při zásahu 

Bezpečí lidí Ohrožení osob v okolních budovách zplodinami hoření, rozšíření po-

žáru na okolní budovy, ohrožení kolemjdoucích osob odpadávajícími 

částmi hořících konstrukcí 

Majetek Významné finanční škody, nutnost oprav (popř. demolice), škody na 

přilehlých budovách v případě rozšíření požáru, škody na přilehlých vo-

zidlech v případě odpadávání hořících konstrukcí, ušlý zisk společností 

sídlících v budově 

Veřejné blaho Znepříjemnění nočního klidu osob v okolních budovách při požárním 

zásahu, rozrušení osob 

Životní prostředí Znečištění ovzduší spalinami hoření, nutnost likvidace škod  
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Dodávky energií Malé škody 

Dodávky vody Snížení kapacity vodovodu vlivem hašení při požárním zásahu 

Kanalizace Možnost kontaminace vlivem úniku škodlivých látek při požáru 

Přepravní síť Nebezpečí přeplnění silnic a vzniku dopravní zácpy 

Komunikační a informační 

sítě 

Nebezpečí přetížení telekomunikačních sítí 

Bankovní a finanční sektor Možné náklady na vyplacení pojistných událostí 

Nouzové služby Přetížení vlivem požárního zásahu a evakuace osob 

Základní služby v území (prů-

mysl, zemědělství, zásobo-

vání, zdravotnictví, likvidace 

Nebezpečí přetížení zdravotnických zařízení vlivem zranění osob, přetí-

žení likvidační služby odpadů pro požáru 
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odpadů, sociální služby, po-

hřební služby) 

Státní správa a samospráva Malé škody 

Prioritní zařízení, komponenty, vazby 

a toky v technickém díle 

Malé škody 

 

Tabulka 7. Dopady na aktiva veřejná a aktiva vlastníka u požáru Windsor Tower . 

 
Aktivum Možné dopady pohromy na aktivum 

Životy a zdraví lidí Udušení zplodinami hoření, uhoření, zavalení zřícenými konstrukcemi, 

znemožnění úniku osob vlivem kolapsu konstrukcí, ohrožení jednotek 

požární ochrany při zásahu 

Bezpečí lidí Ohrožení osob v okolních budovách zplodinami hoření, rozšíření po-

žáru na okolní budovy, ohrožení kolemjdoucích osob odpadávajícími 
částmi hořících konstrukcí 

Majetek Výrazné finanční škody, nutnost kompletních oprav, nutnost demolice, 

možné škody na přilehlých budovách v případě rozšíření požáru, možné 

škody na přilehlých vozidlech v případě odpadávání hořících kon-

strukcí, ušlý zisk společností sídlících v budově 

Veřejné blaho Omezení osob v okolních budovám vlivem dlouhého požárního zásahu, 

znepříjemnění nočního klidu, rozrušení osob 

Životní prostředí Znečištění ovzduší spalinami hoření vlivem dlouhého požárního zásahu, 

nutnost likvidace velkých škod, nákladná likvidace po demolici 
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Dodávky energií Malé škody 

Dodávky vody Snížení kapacity vodovodu vlivem hašení při dlouhém požárním zásahu 

Kanalizace Možnost kontaminace vlivem úniku škodlivých látek při požáru 

Přepravní síť Nebezpečí přeplnění silnic a vzniku dopravní zácpy 

Komunikační a informační 

sítě 

Nebezpečí přetížení telekomunikačních sítí 

Bankovní a finanční sektor Možné náklady na vyplacení pojistných událostí 

Nouzové služby Přetížení vlivem požárního zásahu a evakuace osob 

Základní služby v území (prů-

mysl, zemědělství, zásobo-

vání, zdravotnictví, likvidace 

odpadů, sociální služby, po-

hřební služby) 

Nebezpečí přetížení zdravotnických zařízení vlivem zranění osob, přetí-

žení likvidační služby odpadů po požáru, popř. po demolici 

Státní správa a samospráva Malé škody 

Prioritní zařízení, komponenty, vazby 
a toky v technickém díle 

Malé škody 

 

Tabulka 8. Dopady na aktiva veřejná a aktiva vlastníka u požáru v budově  Světového obchodního 

centra.  

 
Aktivum Možné dopady pohromy na aktivum 

Životy a zdraví lidí Vysoké oběti na životech osob, udušení zplodinami hoření, uhoření, us-

mrcení výbuchem, zavalení zřícenými konstrukcemi, znemožnění úniku 

osob vlivem kolapsu konstrukcí, ohrožení jednotek požární ochrany při 

zásahu, ohrožení osob v blízkém okolí vlivem kolapsu konstrukce 

Bezpečí lidí Ohrožení osob v okolních budovách zplodinami hoření, rozšíření po-

žáru na okolní budovy, ohrožení osob v blízkém okolí hroutící se kon-

strukcí objektu 

Majetek Mimořádně vysoké finanční škody, náklady spojené s demolicí, náklady 

na novou výstavbu, škody na přilehlých budovách, škody na přilehlých 
vozidlech v případě odpadávání hořících konstrukcí 
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Veřejné blaho Výrazné rozrušení všech občanů na celosvětové úrovni, strach a panika 

z možných teroristických útoků, omezení osob v okolních budovám vli-

vem dlouhého požárního zásahu, nedůvěra občanů k vládě, nebezpečí 

mezinárodních sporů, omezení turismu 

Životní prostředí Znečištění ovzduší spalinami hoření vlivem dlouhého požárního zásahu, 

nutnost likvidace velkých škod, nákladná likvidace po demolici 
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Dodávky energií Možné komplikace vlivem otřesení osob událostmi 

Dodávky vody Snížení kapacity vodovodu vlivem hašení při požárním zásahu 

Kanalizace Možnost kontaminace vlivem úniku škodlivých látek při požáru 

Přepravní síť Nebezpečí výrazného přeplnění silnic a značného omezení dopravního 

provozu 

Komunikační a informační 

sítě 
Nebezpečí přetížení telekomunikačních sítí, výpadky  

Bankovní a finanční sektor Možný negativní dopad na ekonomiku  

Nouzové služby Přetížení vlivem požárního zásahu a evakuace osob 

Základní služby v území (prů-

mysl, zemědělství, zásobo-
vání, zdravotnictví, likvidace 

odpadů, sociální služby, po-

hřební služby) 

Nebezpečí přetížení zdravotnických zařízení vlivem zranění osob, přetí-

žení likvidační služby odpadů pro požáru 

Státní správa a samospráva Možné přetížení  

Prioritní zařízení, komponenty, vazby 

a toky v technickém díle 

Vliv na celý komplex budov 

 

Tabulka 9. Dopady na aktiva veřejná a aktiva vlastníka u požáru v tunelu.  

 
Aktivum Možné dopady pohromy na aktivum 

Životy a zdraví lidí Udušení zplodinami hoření, znemožnění úniku osob přes překážky na 

únikových cestách, ohrožení kouřem jednotek požární ochrany při zá-

sahu, znemožnění požárního zásahu 

Bezpečí lidí Ohrožení osob v blízkém okolních, zabránění přístupu nebo průjezdu 

záchranné služby 

Majetek Finanční škody na vozidlech, poškození tunelu, nutnost oprav  

Veřejné blaho Omezení dopravního provozu, znepříjemnění přepravy osob  

Životní prostředí Znečištění ovzduší spalinami hoření, nutnost likvidace vozidel  
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Dodávky energií Malé škody 

Dodávky vody Snížení kapacity vodovodu vlivem hašení při požárním zásahu 

Kanalizace Možnost kontaminace vlivem úniku škodlivých látek při požáru 

Přepravní síť Přeplnění silnic a vznik dopravní zácpy, nutnost objížděk, zpoždění pře-

pravních služeb, omezení provozu 

Komunikační a informační 

sítě 

Nebezpečí přetížení telekomunikačních sítí 

Bankovní a finanční sektor Možné náklady na vyplacení pojistných událostí vozidel 

Nouzové služby Přetížení vlivem požárního zásahu a evakuace osob 

Základní služby v území (prů-

mysl, zemědělství, zásobo-

vání, zdravotnictví, likvidace 

odpadů, sociální služby, po-
hřební služby) 

Znemožnění přístupu a průjezdu záchranné služby, nebezpečí přetížení 

zdravotnických zařízení vlivem zranění osob, přetížení likvidační 

služby odpadů pro požáru 

Státní správa a samospráva Malé škody 

Prioritní zařízení, komponenty, vazby 

a toky v technickém díle 

Možný negativní vliv na dopravní infrastrukturu v širším okolí 
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6. NÁVRHY OPATŘENÍ 

Na případových studiích shrnutých výše jsou demonstrovány následující výhody v chování že-

lezobetonových konstrukcí při požáru. Výhody zde vyjmenované vycházejí především z výbor-

ných vlastností samotného betonu jako stavebního materiálu. Jsou to zejména následující vlast-

nosti:  

- jedná se o nehořlavý materiál třídy reakce na oheň A1 klasifikovaný dle ČSN EN 13501-1 

[4] a nepřispívá tak ke zvýšení požárního zatížení v objektu, 

- beton má vysokou pasivní požární odolnost stanovenou dle Eurokódu 2 [10] a zabraňuje 

šíření požáru a nebezpečí zřícení konstrukce, redukuje i nebezpečí znečištění životního 

prostředí, 

- díky své požární odolnosti na extrémní podmínky je ideální pro prostory se zvýšeným ne-

bezpečím (např. silniční tunely) a prostory s vysokým požárním zatížením (jako např. skla-

dovací prostory), 

- jde o účinnou clonu v případě požáru a chrání tak zasahující požární jednotky při požárním 

zásahu, vytváří také bezpečné únikové cesty, 

- beton při hoření neprodukuje kouř ani toxické zplodiny hoření, čímž snižuje nebezpečí uni-

kajících osob, 

- při požáru nedochází k odkapávání nebo odpadávání hořících částí stavebních konstrukcí 

dle ČSN 73 0865 a zamezuje se tak možnosti šíření požáru, 

- beton není znehodnocen vodou použitou při požárním zásahu a po požáru lze betonové 

konstrukce jednoduše opravit, což napomáhá rychlejšímu obnovení daného provozu [5].   

Z vybraných případů je zřejmé, že jednotlivé požáry řešených staveb měly různé příčiny jejich 

vzniku. Hlavní důvody vzniku a rozšíření zde představených požárů lze shrnout následovně: 

- selhání technických nebo požárně bezpečnostních zařízení (např. nefunkčnost stoupacího 

potrubí pro dodávku vody, nefunkčnost hasicích systému), 

- nefunkčnost nebo nepřítomnost ohlašovacích systému požáru (např. elektrická požární sig-

nalizace, světelná signalizace, lokální signalizace), 

- neefektivní zabránění šíření požáru v objektu vlivem nedostatečné požární odolnosti kon-

strukcí a neúspěšného dělení objektu na požární úseky, 

- nezajištění objektu během rekonstrukce a nezabránění nebezpečí šíření požáru instalačními 

šachtami a otvory, 

- úmyslný útok na budovu, 

- dopravní nehoda. 

Mezi hlavní cíle návrhu staveb z hlediska požární bezpečnosti patří především ochrana životů 

a zdraví osob, ochrana majetku (jako např. zboží a vybavení v dotčeném objektu včetně přileh-

lých nemovitostí a zachování samotné stavební konstrukce) a ochrana životního prostředí 

(tzn. minimalizace nepříznivých účinků zplodin hoření a znečištění vodou použitou při hašení 

požáru) [8].  

Požárům budov z uvedených případových studií a jejich nepřijatelným následkům může být 

zabráněno dle  [5,9,11-13,17,18]  následujícími bezpečnostními opatřeními: 

- sjednocením legislativy a zpřísněním požadavků na požární bezpečnost staveb, 

- implementace požárně bezpečnostních zařízení včetně jejich pravidelné revize, jako jsou 

signalizační a ohlašovací zařízení (např. elektrická požární signalizace dle ČSN 73 0875) a 

hasicí systémy (např. stabilní hasicí zařízení dle ČSN EN 12845 a ČSN EN 12259), 

- zvýšením požadavků na požární odolnosti konstrukcí především u provozů se zvýšeným 

nebezpečím a prostorů s vysokým požárním zatížením (např. skladové prostory definované 
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ve smyslu ČSN 73 0845), výškových staveb, shromažďovacích prostorů a zdravotnických 

zařízení, 

- použití konstrukcí s vysokou pasivní požární odolností, které si zachovávají svou nosnou 

funkci, celistvost a izolační schopnosti po stanovenou dobu požáru a díky nimž je zajištěna 

stabilita objektu, 

- použití nehořlavých materiálů a konstrukcí, které nepřispívají k rozvoji požáru, nešíří pla-

meny po svém povrchu a u kterých při požáru nedochází k odkapávání nebo odpadávání 

hořících částí, 

- zajištění bezpečné evakuace osob z objektu provedením únikových cest (zejména chráně-

ných únikových cest) z nehořlavých materiálů a konstrukcí s požadovanou dobou požární 

odolnosti, 

- dělení objektu na požární úseky v souladu s příslušnými normami požární bezpečnosti, 

čímž se eliminuje nebezpečí rozšíření požáru mimo dotčený požární úsek, 

- návrh požární bezpečnosti objektu během dočasných situací (např. při rekonstrukci), 

- zohlednění nutnosti návrhu objektu na účinky výbuchu, popř. jiné mimořádné situace nebo 

zatížení. 

 

Vyšetřování požáru Budovy světového obchodního centra, New York (2001), provedené insti-

tutem National Institute of Standards and Technology (NIST) po katastrofě ve Světovém ob-

chodním centru (WTC) v New Yorku v září 2001 vedlo k jednomu z nejdůležitějších a nejvý-

znamnějších posudků, jaký byl kdy o bezpečnosti budov napsán ([13]). Konečná verze po-

sudku, v celkovém rozsahu 10 000 stran, byla publikována v roce 2006, po tříletém vyšetřování, 

v rámci kterého byla událost popsána jako nejhorší stavební katastrofa v historii, při níž zahy-

nulo více než 2 800 lidí. Většina z těchto lidí byla v okamžiku, kdy se tyto dvě budovy zřítily, 

naživu. Institut NIST studoval faktory vedoucí k pravděpodobným příčinám kolapsu budov 

Světového obchodního centra a vydal kolem 30 doporučení týkajících se předpisů, norem a 

praxe v oblasti navrhování konstrukcí a ochrany životů. V těchto doporučeních NIST vyzývá 

např. k následujícím opatřením:  

 zvýšení integrity konstrukcí, zahrnující ochranu před progresivním kolapsem a přijetí ná-

rodních zkušebních norem.  

 zvýšení požární odolnosti konstrukcí, nutné pro včasný přístup a evakuaci, zamezení ko-

lapsu (i částečnému), dostatečné požárně bezpečnostní systémy, rozdělení na požární úseky 

a schopnost odolat příslušnému požárnímu scénáři bez kolapsu. 

 nové metody pro navrhování konstrukcí z hlediska požární odolnosti, zohledňující požada-

vek na to, aby při nekontrolovatelném požáru budovy nedošlo k částečnému či celkovému 

kolapsu.  

 zlepšení možnosti evakuace z budov, pro zabezpečení zdraví a životů lidí.  

 zlepšení aktivní požární ochrany, zahrnující poplašné, ohlašovací a hasicí systémy.  

 zlepšení pohotovostních technologií a procesů.  

 zpřísnění předpisů pro sprinklery a únikové cesty ve stávajících budovách. 

Dr. Shyam Sunder, jenž vedl vyšetřování pro NIST, potvrdil mimořádné okolnosti, které na-

konec vedly ke zřícení budov WTC. Zároveň dodal, že na základě provedené analýzy a testů 

lze stanovit několik nejdůležitějších, realistických, přiměřených a dostupných doporučení za-

měřených na splnění požárně bezpečnostních požadavků. Beton dokáže těmto doporučením 

snadno vyhovět [5].  

Společnost American Society of Civil Engineers (ASCE) dále vypracovala zprávu o nárazu 

letadla do budovy Pentagonu, který byl napaden ve stejné době jako WTC. Ze závěrů zprávy 

vyplývá, že železobetonová konstrukce výrazně napomohla k omezení dalšího poškození bu-

dovy (ASCE, 2003). Ve zprávě je uvedeno, že „jednolitost, masivnost a odolnost konstrukce 
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přispěly k tomu, že budova obstála“ a bylo doporučeno, aby tyto faktory byly u budoucích 

staveb zohledněny, zejména pokud existuje značné riziko progresivního kolapsu [5,13]. 

 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat stavbě tunelů – podle [20,27] je  dvacetkrát pravděpodob-

nější vypuknutí požáru v silničních tunelech než v tunelech železničních a tyto extrémní požáry 

jsou velmi často fatální. Odhaduje se, že pravděpodobná délka přežití lidí při vystavení kouřo-

vým plynům je menší než dvě minuty, neboť tyto plyny mohou být vysoce toxické. Navíc 

požáry v dlouhých tunelech ve vzdálených oblastech mohou trvat velmi dlouhou dobu – požár 

v tunelu Mont Blanc v roce 2001 hořel neuvěřitelných 53 hodin. Největší nehody, jako např. 

Channel Tunnel (1996), Mont Blanc (1999) a St Gotthard (2001), skutečně odkryly devastační 

následky požárů v tunelech a upozornily na nedostatky stavebních materiálů a příslušných kon-

strukčních řešení. V návaznosti na to se orgány státní správy zaměřily na zlepšení podmínek 

pro evakuaci a záchranu lidí při nehodách v silničních tunelech, a projektanti se začali více 

soustředit na bezpečnost, odolnost a stabilitu těchto staveb. Prozatím se zřejmě nevěnovala 

dostatečná pozornost materiálům pro silniční konstrukce a jejich vlivu na požární zatížení. Je 

tedy nutné zvolit komplexnější přístup k navrhování tunelů a při jejich konstrukčním řešení 

uvažovat o využití betonu  [19]. 

Nehořlavé a netoxické materiály pro vozovky (jako např. beton) přispívají v případě tunelo-

vých požárů k bezpečnosti jak cestujících, tak záchranných jednotek. Beton obě tato kritéria 

splňuje, neboť je nehořlavý, nepřispívá k požárnímu zatížení, při vystavení požáru neměkne (a 

tak neztěžuje práci požárním jednotkám), nedeformuje se, neodkapává a neprodukuje škodlivé 

zplodiny, a to bez ohledu na to, jak je požár silný. Beton může být použit na tunelová ostění, a 

to jak samostatně, tak s ochrannou vrstvou, ale také jej lze využít na vlastní vozovky. To je 

velice užitečné, neboť tím může nahradit asfalt. Ve srovnání s asfaltem dle [5,17,18] beton 

poskytuje: 

1. Vyšší bezpečnost: beton nehoří a neprodukuje škodlivé plyny (asfalt se vznítí při teplotě 

400 až 500 °C a během několika minut vydává dusivý kouř, karcinogenní výpary, saze a 

znečišťující látky. Při požáru v tunelu Mont Blanc hořelo 1 200 m asfaltové vozovky, což 

je s ohledem na sílu požáru ekvivalentní 85 hořícím autům  [25].  

2. Větší trvanlivost vozovek, příslušenství a konstrukcí: beton při zahřátí nemění tvar, zatímco 

asfalt je zápalný, ztrácí fyzikální vlastnosti (tvar), a tak zhoršuje podmínky při evakuaci a 

záchraně. 

3. Delší intervaly údržby ve srovnání s asfaltovými vozovkami.  

4. Lepší osvětlení: beton má světlejší zabarvení a je tedy zářivější, zlepšuje viditelnost jak v 

normálních podmínkách, tak ve stavu nouze. 

5. Zvýšenou odolnost betonových vozovek, což omezuje uzavírání tunelů a silniční práce. 

Uzávěrky tunelů a související objížďky způsobují znečištění a silniční práce vystavují děl-

níky nebezpečí.  

V rozsáhlé směrnici zaměřené na omezování nebezpečí v tunelech uvádí mezinárodní pojišťo-

vací společnost [27], že v silničních tunelech musejí být prováděny vozovky z nehořlavého 

materiálu (např. z betonu namísto asfaltu). Některé orgány státní správy také potvrdily význam 

použití betonu v tunelech z hlediska požární bezpečnosti. Od roku 2001 nařizuje v Austrálii 

úřední předpis, aby byly ve všech silničních tunelech delších než jeden kilometr použity beto-

nové vozovky. Na Slovensku jsou také ve všech nových tunelech navrhovány betonové vo-

zovky a beton je též doporučen pro nové tunely ve Španělsku [5,17,18]. 
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7. ZÁVĚR 

Předmětná práce se zaměřila na soubor vybraných případ týkajících se požárů železobetono-

vých konstrukcí. Byly nastíněny základní dosavadní poznatky o železobetonových konstruk-

cích a jejich chování při požáru. Použité metody, tj. metoda případové studie a metoda What, 

If, byly stručně charakterizovány. Jako data bylo zvoleno celkem pět již existujících staveb 

nebo konstrukcí u nichž došlo k požáru. Řešené případové studie byly shrnuty a byly vyzdvih-

nuty jejich hlavní výsledky a poznatky. Na jednotlivé případové studie byla pro potřeby řízení 

bezpečnosti entit aplikována metoda What , If. Pro eliminaci možných závažných důsledků po-

žárů jsou navržena opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti. Z výsledků uvedených v této práci 

je patrná důležitost komplexního návrhu a dodržování požární bezpečnosti staveb. Je proto 

nutné zohlednit možné mimořádné situace a zatížení, kterým může být budova vystavena a 

návrh provést s ohledem na rizika spojená s požáry a dalšími pohromami. 

 

Poděkování: Práce vypracována v rámci projektů  SGS22/033/OHK1/1T/11 a SGS22/091/ 

OHK1/ 2T/11. Autorka děkuje za podporu. 
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Abstrakt: Pro zajištění bezpečnosti technických zařízení je nutné udržovat všechny prvky, 

komponenty, systémy a jejich rozhraní za určitých podmínek. Údržba těchto položek je proto 

velmi důležitá. Jedná se o soubor činností, které zajišťují, aby byly zachovány jejich pracovní 

podmínky, nebo aby v případě poruchy byly tyto podmínky rychle obnoveny. Příspěvek se 

zaměřuje na údržbu kritické součásti každé jaderné elektrárny, konkrétně parogenerátoru. 

Ukazuje: kritické položky parogenerátoru v Jaderné elektrárně Temelín; zdroje rizik; 

zkušenosti ze stávajícího provozu; a plán řízení rizik pro údržbu založenou na rizicích. 

Klíčová slova: údržba, parogenerátor, riziko, provozní bezpečnost, monitorování kritických 

prvků, proaktivní údržba, plán řízení rizik údržby. 

 

Abstract: To ensure safety of technical installations, it is necessary to keep all fittings, 

components, systems and their interfaces in certain conditions. These items maintenance is, 

therefore, very important. It is a set of activities which keep to ensure that their working 

conditions are maintained or, in the event of a failure, these conditions are quickly restored. 

The paper concentrate attention to maintenance of critical component of each nuclear power 

plant, namely the steam generator. It shows: critical items of steam generator in the Temelin 

nuclear power plant; risk sources; experience from existing operation; and risk management 

plan for risk-based maintenance.  

Key words: Maintenance, steam generator, risk, operational safety, monitoring the critical 

points, proactive maintenance, a maintenance risk management plan. 

 

1. ÚVOD 

Jaderné elektrárny jsou kritická zařízení, na jedné straně jsou stabilními a spolehlivými zdroji 

elektrické energie a na druhé straně mají velký potenciál ohrozit sebe i své okolí. Proto je jejich 

bezpečnost na prvním místě. Z tohoto důvodu procesy jejich řízení zahrnují: návrh a konstrukci, 

výstavbu, provoz a údržbu. Tyto procesy jsou začleněny do tří vzájemně propojených činností: 

stanovení cílů v rámci ekonomické a sociální situace těchto zařízení; organizace zařízení tak, 

aby splňovala stanovené dlouhodobé strategické cíle; a řízení provozních činností.  

Výsledky výzkumu shrnuté v práci [1] ukazují, že příčinou mnoha havárií a poruch technických 

zařízení je nedostatečná údržba, a proto tomuto procesu v Jaderné elektrárně Temelín věnujeme 

pozornost. Obecně platí, že údržba technického zařízení je soubor činností, které zajišťují 

zachování pracovních podmínek daného zařízení nebo v případě poruchy rychlé obnovení 

těchto pracovních podmínek. Jednoduše řečeno, proces údržby lze rozdělit do čtyř oblastí: 

dohled; inspekce; údržba; a vylepšení. Údržba technického zařízení zajišťuje: prodloužení a 

optimální využití životnosti zařízení; zlepšení provozní bezpečnosti; zvýšení připravenosti 
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zařízení k plnění požadované funkce; optimalizace provozních předpisů; snížení počtu poruch; 

a schopnost plánovat náklady na provoz zařízení.  

Údržba každého technického zařízení závisí jak na technickém návrhu a funkci zařízení, tak na 

podmínkách, ve kterých dané zařízení funguje. Předmětem článku je vypracování plánu řízení 

rizik při údržbě parogenerátoru typu VVER 1000 na základě reálných dat z provozu. 

Aby byla údržba parogenerátoru bezpečná a hospodárná, musí být proces údržby založen na 

řízení rizik ve prospěch bezpečnosti. Z tohoto důvodu jsme identifikovali kritické body 

parogenerátoru a jevy (vnější, vnitřní, lidský faktor a organizační chyby), které by mohly narušit 

funkci parogenerátoru. Vytvořili jsme scénáře jejich dopadů na proces fungování 

parogenerátoru pro normální, abnormální a kritické podmínky, zejména v kritických místech.  

Na základě získaných znalostí a praktických zkušeností jsme formulovali konkrétní 

protiopatření, která jsme projednali s odborníky ze souvisejících oblastí a oborů, abychom se 

vyhnuli možným konfliktním situacím. Výsledkem je plán řízení rizik, který je specifický pro 

danou lokalitu a dané technické zařízení. 

 

2. SOUHRNNÉ ZNALOSTI O ÚDRŽBĚ 

Vztah mezi údržbou a bezpečností technických zařízení lze vysledovat na základě logiky, že 

poruchy, selhání a havárie monitorovaných technických zařízení jsou výsledkem narušení jejich 

bezpečnosti. Výsledky výzkumu [1] na základě vyhodnocení havárií a selhání zdrojů 

technických zařízení, prokazují, že jednou ze základních vnitřních příčin havárií a poruch 

technických zařízení nebo jejich technického vybavení nebo součástí, které se vyskytují ve 

všech typech technických instalací a technických zařízení, je údržba (přibližně 63 %); v 

některých případech je to dokonce klíčová příčina. Specifické analýzy havárií a selhání 

technických zařízení a technického vybavení odhalily skutečnosti jako: neprovedená údržba; 

špatně provedená údržba; nedostatečná údržba; špatný postup údržby; špatný harmonogram 

údržby; nedostatečně kvalifikovaný personál údržby; nedostatečná preventivní údržba; 

neexistuje žádný režim údržby a oprav, tj. kvalitní údržba a včasné opravy budovy, stroje a jiná 

zařízení nejsou prováděny s ohledem na stárnutí materiálů, velké opotřebení způsobené 

požadavky na výkon nebo proměnlivé podmínky prostředí atd. 

Znalosti shromážděné ve vědecké literatuře a praktické zkušenosti ukazují, že zanedbaná nebo 

nesprávně provedená údržba vede k zvýšení zranitelnosti sledované položky a v praxi dochází 

k častějšímu selhání položky. O každé položce rozhoduje člověk, a proto je nutné zvažovat 

předmětné znalosti. Je pochopitelné, že vzhledem k dostupným zdrojům musí být údržba z 

finančního hlediska optimální. Proto je podle [2] nutné, vytvořit reprezentativní soubor 

možných scénářů údržby, určit a vyhodnotit dopady jejich rizik s ohledem na kvalitu provozu 

a následně zvolit kvalitní, tj. transparentní, opakovatelný a správný optimální scénář údržby z 

technického a finančního hlediska. Přitom je důležité zvážit bezpečnost, trvanlivost a 

spolehlivost zařízení. Vzhledem k tomu, že se nejedná o statické problémy pro provoz a 

organizaci, ale i o dynamické problémy, je vhodné provádět řízení bezpečnosti, které zahrnuje 

otázky údržby, pomocí ukazatelů, které zvažují změny v průběhu času. Každý provoz / každá 

organizace je unikátní, takže ukazatele údržby musí být přizpůsobeny na míru. Pro jejich 

sestavení a použití existuje obecný logický postup, ale při použití v konkrétní praxi je třeba brát 

v úvahu lokální specifika, což v kontextu rizik vždy platí [3]. 

Nákladově efektivní a  přínosná údržba zařízení nebo obchodní aktivity jsou naprosto nezbytné 

pro maximální ziskovost a dlouhodobé přežití společnosti, podniku nebo infrastruktury. K 

posouzení úrovně údržby je nutná dokumentace a kontroly, včetně pravidelných auditů, 

zejména externích auditů. Podle amerických modelů bezpečnost funkcí podniku nebo instalace 
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zajišťuje dostupnost (přístupnost) a vyžaduje uplatnění konceptu integrální bezpečnosti, která 

zahrnuje spolehlivost a udržitelnost. Podle práce [4] by v případech, kdy je malá schopnost 

provozovatele snížit nebo zmírnit rizika, měly být zajištěny častější sofistikované činnosti 

údržby a častější sofistikované kontroly. Podle práce [5] by měla být data z inspekcí 

aproximována vhodným matematickým modelem, který nejlépe vyhovuje, používají se: 

lineární model; exponenciální model; výkonový model; logaritmický model; Gompertzův 

model; a model Lloyd-Lipow. Výsledkem je křivka degradace, která určuje čas potřebný k 

provedení údržby nebo kontroly, takže pravděpodobnost selhání součásti a systému je 

přijatelná. 

Podle práce [6], měření spolehlivosti při údržbě a měření výkonu obsluhy v sektoru údržby jsou 

charakterizována efektivitou řízení údržby, hlavními kritérii jsou: spolehlivost; dostupnost; 

udržovatelnost; účinnost zdrojů; a procento neplánovaných činností. Množství sdělení 

věnovaných údržbě v dokumentech [7,8] ukazuje, že odborníci si stále více uvědomují, že 

údržba byla v posledních letech zanedbávána z finančních důvodů, a že to vedlo ke zvýšenému 

výskytu selhání a havárií technických zařízení / či jejich součástí. 

V práci [9] autoři ukázali, že optimalizační modely pro údržbu musí pokrývat 4 aspekty, a to: 

popis technického systému, jeho funkce a význam; modelování selhání systému v průběhu času 

a možné důsledky pro systém; popis dostupných informací o systému a popis činností na 

podporu řízení systému; a cíle funkcí a optimalizačních technik, které pomáhají najít nejlepší 

rovnovážné podmínky. Podle práce [10] to vyžaduje: strukturování rozhodovacího problému; 

vytvoření tabulky dopadů a důsledků selhání; odstranění dominantních alternativ; a 

vyhodnocení výměny nevhodných položek. 

Cílem údržby zařízení, komponent a systémů technického zařízení je zajistit rostoucí nároky na 

výrobky nebo produkty, které poskytují. Údržba prodlužuje životnost klíčových komponent a 

celého systému. Při provádění údržby musí být dodrženy určité postupy a v případech, kdy 

existuje nebezpečí výbuchu nebo požáru, musí být použita zvláštní ochranná opatření. Údržba 

by proto měla být důkladně naplánována a připravena podle: pokynů pro obsluhu a údržbu od 

výrobce; projektové a konstrukční dokumentace; pracovního postupu, použitého pracovního 

zařízení, údajů o přítomných nebezpečných látkách; provozní zkušenosti; zkušenosti obsluhy a 

pracovníků údržby; provozních podmínek a místních podmínek; plánů provozní signalizace; 

zjištění inspekce dotyčného pracovního místa; rozmístění ochranných prostředků (např. 

snímačů požární signalizace); možných zdrojů nebezpečí v místě a jeho okolí, včetně okolního 

vybavení. 

Údržba závisí na provozu systému [1]. Obvykle ji rozdělujeme na reaktivní nebo neplánovanou 

a proaktivní nebo plánovanou. V prvním případě se jedná o korekci zařízení, součásti nebo 

systému provedenou po jejich selhání. V druhém případě rozlišujeme preventivní a 

prognostickou údržbu. Preventivní údržba zahrnuje výměnu dílů nebo údržbu na základě 

stárnutí. U kritických položek se použije prognostická údržba založená na výsledcích 

nepřetržitého monitorování.  

V odborné literatuře shrnuté v práci [1] lze nalézt informace, podle kterých se náklady na 

údržbu technických zařízení pohybují mezi 15–70 % výrobních nákladů. Výzkum těchto 

postupů ukázal, že strategii údržby lze rozdělit na: korekční (nápravnou) strategii, ve které se 

údržba provádí až po poruše zařízení, což vede k velkým nákladům; preventivní strategii, 

provádění pravidelné údržby zařízení od určitého stáří zařízení a následné výměny zařízení, což 

může být nákladné; a strategii údržby založenou na stavu zařízení, při které je údržba prováděna 

na základě výsledků monitoringu stavu zařízení, což vede k optimalizovaným nákladům na 

údržbu. Kromě toho podle praktických zkušeností prezentovaných v literatuře, strategie údržby 
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založená na monitorování stavu zařízení  (Condition-Based-Maintenance - CBM) přispívá ke 

zvýšení výroby, dostupnosti a bezpečnosti systémů, protože se snižuje počet poruch zařízení.  

Výsledky výzkumu shromážděného v práci [11] ukazují, že ve složitých systémech, ke kterým 

patří technická zařízení, je faktem, že strategie CBM jsou pro různé komponenty odlišné, a 

proto je z hlediska celého systému nutné provést určitou optimalizaci. To znamená, že podle 

kritičnosti zařízení by měla být kombinována preventivní a prognostická údržba. V celém 

systému se preventivní údržba součástí provádí na základě pravidelných kontrol a prognostiky, 

když je pro konkrétní součást dosaženo kritických podmínek; nepravidelné kontroly zaměřené 

na detekci kritických podmínek součástí jsou pochopitelně častější u starších součástí. Autoři 

citované práce ukazují, že průměrné minimální náklady na různé typy údržby jsou v intervalu 

35,4 – 206,7 EUR; největší jsou pro údržbu po selhání. 

Na základě současných poznatků shrnutých v [1], správná strategie údržby a zejména režimu 

údržby patří z hlediska výrobního plánu ke kritickým procesům organizace. Vzhledem k tomu, 

že údržba znamená například přerušení výroby, údržba zařízení, která jsou v provozu pouze ve 

všední dny, se provádí o víkendech. Protože to při nepřetržitém provozu není možné, je problém 

vyřešen tzv. selektivní údržbou. Selektivní údržba je zaměřena na kritická/prioritní zařízení, a 

to takovým způsobem, že celkové náklady na údržbu jsou minimální. Při plánování se používají 

otázky: Budou výrobní cíle splněny v daném časovém intervalu?; Jaký výsledek přinese údržba 

pro provoz?; Jak údržba přispěje k celkovému výrobnímu procesu?; Jak ovlivní trend 

výkonnosti výroby?; a Jaká opatření by měla být přijata proti jevům, které jsou klíčovými 

příčinami narušení výkonnosti výroby? 

Podle práce [12] je pravidelná údržba nezbytná pro všechny systémy, které jsou spojeny s 

bezpečností. Například v železniční dopravě směrnice [13] vyžaduje, aby byla zachována 

přijatelná úroveň bezpečnosti změnou kritických železničních procesů a programů údržby za 

přijatelné provozní náklady a náklady na údržbu provozovatele. Uvádí, že pro řízení 

bezpečnosti procesů existují důležité údaje o: spolehlivosti (rozložení selhání, typy poruch 

komponent, zálohy, profil provozu); údržba (politika oprav a výměny, doba opravy, údržba 

opravou, preventivní údržba, kontrola); logistické údaje (náhradní díly, dodací lhůty náhrad, 

čas pro zajištění dodávky); a finanční údaje (náklady na náhradní díly, sankce v případě 

nesplnění dodávek, opravná údržba, preventivní údržba, kontroly).  

Analýza současných poznatků o nehodách a poruchách technických zařízení / technického 

vybavení a údaje o údržbě ukazují, že běžná údržba nařízená předpisy nemůže zaručit 

bezpečnost sledovaných subjektů. Údržba musí být prováděna podle kritičnosti subjektů. Řada 

příkladů z praxe ukazuje, že když šetříme a zanedbáváme údržbu, vyměňujeme komponenty 

pouze tehdy, když selžou (mluvíme o tzv. "údržbě po selhání" FBM, Failure – Based – 

Maintenance), vystavujeme se velkým nákladům nebo haváriím s velkými dopady [12]. 

Alternativou k této metodě je preventivní údržba, ve které po určité době (určené podle strategie 

stárnutí komponent) nahradíme celé soubory komponent, když dojde k selhání v jedné ze 

součástí. Zatímco tato strategie pomáhá předcházet poruchám tím, že snižuje prostoje systému, 

má tendenci být konzervativní, tj. často nahrazuje věci, které nebylo třeba vyměnit. Proto v 

současné době rozdělujeme údržbu na: nápravnou; preventivní; a prognostickou (chytrou).  

Údržba založená na stavu (CBM) odkazuje na strategii pro prognózování (inteligentní) údržby. 

Tento plán údržby je řízen výsledkem sledování stavu komponent. Údržba se provede, jakmile 

sledování stavu konstrukční části prokáže, že je překročena určitá prahová hodnota popisující 

stav konstrukční části (tj. určitá kritičnost). Je založena na nepravidelných kontrolách a je 

nákladově efektivní (nová). 

V praxi je nutné propojit strategii údržby a výrobní strategii, která živí provozovatele 

technického zařízení. Zavedení požadavků výrobce do strategie údržby není vždy snadné, a 
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proto se v praxi nepoužívají teoretické modely optimalizované údržby. Proto plán údržby a 

způsob jeho realizace patří mezi kritické položky provozovatele technického zařízení. 

Předmětný plán musí být v souladu s dostupností zdrojů s požadovanou spolehlivostí a 

výkonností [14]. 

 

3. RIZIKA A BEZPEČNOST TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

Riziko je míra pravděpodobných ztrát a škod na sledovaném majetku v případě škodlivého jevu, 

která je z hlediska srovnatelnosti normována na jednotku času a jednotku prostoru [14]. 

Představuje stupeň narušení bezpečnosti sledovaného prvku v případě možného škodlivého 

jevu. Vzhledem k tomu, že výzkum technických zařízení [1,14] ukázal, že k incidentům, 

haváriím i selháním technických zařízení dochází při kombinaci škodlivých jevů přibližně 

v 80 %, je nutné sledovat nejen dílčí rizika, ale i integrální riziko. Proto je integrální bezpečnost 

spojena nejen s řízením velkých dílčích rizik, která představují nadprojektové přírodní 

pohromy, ale především s řízením integrálního rizika.  

Ve výše uvedeném pojetí je bezpečnost chápána jako vlastnost na úrovni systému, která je 

utvářena lidskými opatřeními a jednáním a může být zajištěna pouze vysoce kvalitním 

antropogenním řízením. Integrální bezpečnost respektuje systémové chápání sledovaného 

prvku a změny v čase a prostoru. Je založena na systémovém, proaktivním a strategicky cíleném 

přístupu. Je chápána jako emergentní vlastnost prvku, na níž závisí existence prvku; tj. je to 

hierarchicky nejvíce určující vlastnost prvku. Jedná se o soubor opatření a činností, které s 

ohledem na povahu kritického prvku chápaného jako systém systémů a všech možných rizik a 

hrozeb mají za cíl zajistit fungování prvků, vazeb a toků kritické infrastruktury tak, aby za 

žádných okolností neohrozily sebe ani své okolí. Riziko a bezpečnost nejsou komplementární 

veličiny, protože bezpečnost každého subjektu může být zvýšena prostřednictvím 

organizačních opatření, např. zavedením varovných systémů a záložních řešení, aniž by se 

snížila velikost rizika; dalším konceptem bezpečnosti je kritičnost. 

 

4. DATA A METODY POUŽITÉ PŘI VÝZKUMU 

Jaderná elektrárna (dále JE) Temelín je elektrárna se dvěma tlakovými vodními bloky VVER-

1000, model 320 a je umístěná nedaleko Vltavy v jižních Čechách [15]. 

 

4.1. Údaje o parogenerátoru Temelín 

Parogenerátor (dále PG) je kritickým zařízením v jaderné elektrárně, protože jeho bezchybný 

provoz zajišťuje bezpečnost celé jaderné elektrárny [15]. Fyzicky odděluje primární 

radioaktivní okruh od sekundárního neradioaktivního okruhu. Zajišťuje proces chlazení vody 

primárního okruhu, který má vysokou teplotu a vysoký tlak – 320 °C, 16 MPa [16]. Jedná se o 

horizontální výměník tepla s velkou plochou pro přenos tepla, tvořený svazkem "U" trubek, 

který přeměňuje teplo generované v jaderném reaktoru na napájecí vodu a páru sekundárního 

okruhu. Teplotní a tlakové podmínky v PG jsou nastaveny tak, aby na povrchu potrubí probíhal 

intenzivní vývoj páry, který je dále potřebný k pohonu turbogenerátorů. 

Kritické komponenty PG jsou: zařízení pro přívod teplé primární vody; zařízení pro výstup 

chlazené primární vody zpět do primárního okruhu; tlaková nádoba parního generátoru; 

odlučovače páry; zařízení pro postřik sekundární chladicí vody na potrubí teplou primární 

vodou; potrubí s primární vodou; zařízení pro odvádění nasycené páry do turbíny. Schéma 

hlavních částí je na obrázku 1. 
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Obr. 1. Schéma PG: 1 - tlaková nádoba –plášť PG; 2 - vstup chladiva z horké větve cirkulační smyčky; 3- výstup 
chladiva do studené větve cirkulační smyčky; 4- „U“ trubky – teplosměnná plocha; 5- distribuční potrubí napájecí 

vody; 6- sekundární víko kolektoru; 7- víko primárního kolektoru; 8- parní kolektor – výstup páry do turbíny; 9- 

trvalý odkal; 10 výstupů ze senzorů do blokové řídicí místnosti. 

 

Samotný projekt jaderné elektrárny obsahuje požadavky na údržbu parogenerátoru, tj. 

harmonogram činností a způsoby jejich realizace pro jednotlivé komponenty a jejich propojení 

[17]. Na základě tohoto dokumentu jsou vypracovány plány údržby, které jsou realizovány od 

uvedení do trvalého provozu. Nicméně během provozu byly ovlivněny místními podmínkami, 

jako je agresivita chladicí vody s obsahem chloridů nebo změny v okolním prostředí, a ukázalo 

se, že některé kritické prvky se opotřebovávají rychleji, než projekt předpokládal [18]. Proto 

byl celý proces funkce parogenerátoru podroben analýze rizik a byly identifikovány kritické 

body procesu, které je třeba sledovat a zajistit pro včasnou údržbu, tedy nastavit proces údržby 

založený na rizicích. 

V pravidelných časových intervalech probíhá hodnocení stavu jednotlivých komponent 

parogenerátoru na základě interní databáze [19,20] evidující závady komponenty a počet 

údržbářských prací prováděné na dané komponentě. Hodnocení celkového stavu 

parogenerátoru vychází z vyhodnocení stavu jednotlivých komponent a analýzou údržbářských 

činností prováděných mimo plánovanou údržbu. Mezi nejzranitelnější části PG dle [19,20] patří 

trubičky odvzdušnění, „U“ trubky, těsnění primárního a sekundárního kolektoru, těsnění 

potrubí napájecí vody a heterogenní svarové spoje na nátrubcích PG. 

 

4.2. Zkušenosti z minulého provozu parogenerátoru 

Posloupnost prací spojené s údržbou PG můžeme obecně rozdělit do dvou oblastí; práce bez 

roztěsnění parogenerátoru a práce probíhající při roztěsněném parogenerátoru, jak ukazuje 

obrázek 2. Preventivní údržba převážně zahrnuje Preventivní provozní kontroly (PPK) a 

kontroly Registrovaných míst svarových spojů (RMSS).  

Údržba PG se provádí podle harmonogramu údržby. Tento harmonogram obsahuje činnosti 

preventivní údržby, které jsou nastaveny podle doporučení výrobce a mají za úkol zabránit 

nahodilé údržbě a zajistit tak bezproblémový výkon funkce součásti po celou dobu kampaně 

nebo po celou stanovenou dobu údržby. Jak již bylo uvedeno v odstavci 4.1. v průběhu svého 

dosavadního provozu byla tato šablona několikrát upravena na základě provozních zkušeností 

a kontrol, které jsou zahrnuty do hodnocení stárnutí komponent [17,18,21]. 
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Obr. 2. Procesní model údržby parogenerátoru. 

 

Aby údržba byla systematická, je používán kontrolní seznam, který je uvedený v tabulce 1. 

Z výše uvedených důvodů  se hodnotí dílčí rizika u jednotlivých položek podle údajů v normách 

a integrální riziko podle tabulky 2 [1];  míra rizika = počet NE / celkový počet otázek.  

 

Tabulka 1. Kontrolní seznam pro údržbu parogenerátoru. 

 
Předmět kontroly v rámci údržby ANO NE Pozn. 

Vyhovuje plášť parogenerátoru podmínkám pro 

tlakovou zkoušku? 

   

Vyhovuje plášť parogenerátoru podmínkám pro 

těsnostní zkoušku? 

   

Vyhovuje trubkový prostor podmínkám pro tlakovou 

zkoušku? 

   

Vyhovuje trubkový prostor podmínkám pro těsnostní 

zkoušku? 

   

Jsou všechny svarové spoje nátrubků k plášti PG bez 

indikací? 

   

Je plášť základní materiál tlakové nádoby 

parogenerátoru bez trhlin a indikací? 

   

Je základní materiál všech nátrubků k plášti PG bez 

trhlin a indikací? 

   

Je základní materiál závěsů a podpěr PG bez trhlin a 

indikací? 

   

Jsou závitová hnízda na přírubách PG bez poškození a 

indikací? 

   

Je základní materiál svorníků PG bez trhlin a indikací?    

Jsou matice svorníků PG bez trhlin a indikací?    
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Je základní materiál sférických podložek PG bez trhlin a 

indikací? 

   

Odpovídají těsnící plochy přírubových spojů 

předepsaným podmínkám? 

   

Odpovídají těsnící plochy vík PG předepsaným 

podmínkám? 

   

Jsou svarové spoje nátrubků kontrol těsnosti a 

odvzdušnění bez indikací? 

   

Jsou svarové spoje potrubní trasy kontroly těsnosti a 

odvzdušnění bez indikací? 

   

Jsou svarové spoje vnitřní vestavby bez indikací?    

Jsou heterogenní svarové spoje rozvodu napájecí vod 

uvnitř PG bez indikací? 

   

Je vnější povrch kolektorů bez trhlin a indikací?    

Jsou svarové spoje teplosměnných trubek bez indikací?    

Jsou svarové spoje kolektorů PG bez indikací?    

Je vnitřní vestavba PG bez poškození?    

Je vnitřní povrch pláště PG v zóně pára–voda bez 

indikací? 

   

Má stěna potrubní trasy kontroly těsnosti a potrubní 
trasa odvzdušnění minimální tloušťku? 

   

Je jímka odkalu bez nečistot?    

Je antikorozní návar vnitřního povrchu kolektoru bez 

indikací? 

   

Je teplosměnná trubka průchodná?    

Má stěna teplosměnné trubky minimální tloušťku?    

Je materiál můstků mezi svarovými spoji teplosměnných 

trubek a kolektorem bez indikací? 

   

Jsou senzory funkční?    

Vykazují senzory relevantní signál?    

Jsou kanály ze senzorů průchodné?    

Jsou skříně rozvaděčů čisté?    

Jsou ventilační jednotky skříní čisté a funkční?    

Vykazují napájecí zdroje předepsané hodnoty?    

CELKEM  

Tabulka 2. Hodnotová stupnice pro stanovení míry rizika [1]. 

 
Kategorie rizika Míra integrálního  rizika v % 

Extrémně vysoká – 5 Více než 95 % 

Velmi vysoká – 4 70–95 % 

Vysoká – 3 45–70 % 

Střední – 2 25–45 % 

Nízká – 1 5–25 % 

Zanedbatelná – 0 Méně než  5 %  

Speciálně se provádí hodnocení stárnutí součástí, které spočívá v průběžném pravidelném 

hodnocení vlivu degradačních mechanismů v závislosti na provozním režimu a provozních 

podmínkách. Provádí se za účelem zjištění fyzického stavu zařízení z hlediska stárnutí a 

zajištění toho, aby během provozu nebyly čerpány bezpečnostní rezervy, nebo aby byla známa 

míra absorpce bezpečnostních rezerv za určitých specifických provozních podmínek [21].  

Článek [22] ukazuje, že náprava některých vad není jednorázovou akcí; má dvě fáze: v první 

se provádí rychlá náprava; a v druhé se provádí konečné nápravné řešení po integrálním 

posouzení rizik tohoto řešení. 
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4.3 Metody používané při údržbě založené na rizicích 

S cílem provádět údržbu PG bezpečně, rychle, s přijatelnými náklady a s přijatelným omezením 

doby údržby a poškozením životního prostředí řídíme oba typy rizik, velká spojená s 

údržbářskými pracemi i integrální. Pro rozhodování o: dílčích rizicích používáme limity dané 

legislativou; a o integrálním riziku používáme systém podpory rozhodování (Decision Support 

System -DSS) ve formě checklistu [3] doplněného pravidlem pro hodnocení otázek z hlediska 

[23] a stupnice zajišťující souměřitelnost hodnocení faktorů z různých oblastí [24].  

Pro rychlý a přehledný proces údržby používáme metodiku procesního modelu [25] a pro 

zajištění bezpečného procesu údržby vytváříme plán řízení rizik, který je založen na metodě 

řízení TQM [26]. Poslední jmenovaný nástroj zajišťuje integrální bezpečnost procesu údržby 

PG.  

 

5. ZDROJE RIZIK A NÁSTROJE POUŽÍVANÉ PRO VYPOŘÁDÁNÍ RIZIK 

Proces údržby zahrnuje nejen procesy spojené se samotnou požadovanou údržbou, ale zahrnuje 

i další požadavky vyplývající z požadavku na kvalitu údržby. Jedním z požadavků je zajištění 

náhradních dílů v požadované kvalitě a v předepsané úrovni kvality. Tento požadavek se 

vztahuje nejen na vyměnitelné díly, ale také na další materiály používané při svařování. 

Nesmíme také zanedbávat požadavky na personál provádějící údržbu. Tento personál musí 

nejen splnit předepsané kvalifikační předpoklady, ale musí mít také předepsané odborné 

zkušenosti s daným druhem údržby.  

Dalším důležitým faktorem pro hodnocení stavu součásti/systému je také porovnání výsledků 

údržby s výsledky údržby z předchozích let a průběžné pravidelné vyhodnocování vlivu 

degradačních mechanismů v závislosti na způsobu provozu, provozních podmínkách. Toto 

hodnocení se provádí s cílem znát fyzický stav zařízení z hlediska stárnutí a ujistit se, že během 

provozu nejsou čerpány bezpečnostní rezervy, nebo znát míru absorpce bezpečnostních rezerv 

za určitých specifických provozních podmínek [17,18,21].  

S ohledem na výsledky technických zařízení [24], údaje v [17,18,21] a zkušenosti z nedávného 

provozu [27] zjišťujeme zdroje rizik: chyby v řízení údržby (zdroje organizování havárií); 

lidské chyby; technické personální podmínky; technické závady: tlaková nádoba – plášť PG, 

vstup chladiva z horké větve cirkulační smyčky, výstup chladiva do studené větve cirkulační 

smyčky, “U”–trubky – plocha pro přenos tepla, rozvod potrubí napájecí vody, víko 

sekundárního kolektoru, víko primárního kolektoru, parní kolektor – výstup páry do turbíny, 

trvalý odkal a výstupy ze senzorů do blokové dozorny; vnitřní nebo vnější katastrofy; insider; 

a teroristický útok; podrobnosti v [27].  

Práce [27] obsahuje jak kompletní DSS pro stanovení integrálního rizika procesu údržby včetně 

postupu jeho použití, tak procesní model pro údržbu PG, který byl testován odborným týmem 

(manažery údržby a provozu) a má dva kroky: kontrolu a obnovu v případě potřeby. 

 

6. PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK PRO ÚDRŽBU 

Struktura řízení údržby PG v JE Temelín [28] je organizována tak, že ředitel jaderné elektrárny 

má pro údržbu kritických komponent manažery. V případě údržby PG,  manažeru údržby 

podléhají:  

- manažer údržby strojní, 

- manažer údržby elektro.  

Každý z uvedených manažerů má 4 manažery:  
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- manažera komponentů, 

- manažera jakosti údržby, 

- manažera kontroly kvality, 

- manažera přípravy a realizace. 

Všichni uvedení manažéři mají k dispozici kritický personál, jehož role není v tomto článku 

podrobně sledována.  

Předmětná struktura je v souladu s požadavky ISO 9000 a EU [29]. Jaderná elektrárna má pro 

zmírnění rizik při procesu údržby následující nástroje: vnitřní provozní postupy – PP; pracovní 

postupy opravy – PPO; nouzové provozní postupy – TC; a organizační řád – OR [28].   

Pro rychlou reakci na očekávaná vznikající rizika při procesu údržby používáme plán řízení 

rizik sestavený podle obecného plánu řízení rizik v [1]. Kompletní plán, testovaný expertním 

týmem (provozní manažeři a inženýři jaderné inspekce) je v tabulce 3. 

 

Tabulka 3. Plán řízení rizik pro proces údržby PG; TC – nouzové provozní postupy; PP – vnitřní 

provozní postupy; PPO – pracovní postupy opravy; OR – organizační řád. 

 
Zdroj rizika Popis rizika Pravděpodobnost 

výskytu 

Velikost dopadů 

Opatření ke zmírnění rizik 

Problémy koordinace mezi 

manažerem strojním a 

elektrickým 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: střední 

Opatření: příslušné 

OR0+PP 

Provede: manažer PG 

Odpovídá: ředitel JE 

Problémy s koordinací mezi 

manažerem komponenty; 

manažerem kontroly kvality; 
manažerem jakosti údržby; a 

manažerem přípravy a 

realizace pro strojní část 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušný 

PP+PPO 

Provede: manažer strojní 
Odpovědnost: manažer 

údržby 

Problémy s koordinací mezi 

manažerem komponenty; 

manažerem kontroly kvality; 

manažerem jakosti údržby; a 

manažerem přípravy a 

realizace pro elektrickou 

část 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné PP+PPO 

Provede: manažer elektro 

Odpovídá: manažer údržby 

Problémy s koordinací mezi 

některými manažery z 

údržby třetí úrovně a 
kritickým personálem v 

mechanické oblasti 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

PP+PPO+OR 

Provede: příslušný manažer 
třetí úrovně 

Odpovídá: vedoucí strojní 

části 

Problémy s koordinací mezi 

některými manažery z 

údržby třetí úrovně a 

kritickým personálem v 

elektrotechnické oblasti 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

PP+PPO+OR 

Provede: příslušný manažer 

třetí úrovně 

Odpovídá: vedoucí 

elektrické části 

Přetížení personálu kritické 

údržby 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné PP+OR 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 

Odpovídá: podle autority 
buď manažer strojní nebo 

elektro 
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Lidské chyby při údržbě Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

PP+OR+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace 

Odpovídá: dle pověření buď 

manažer strojní nebo 

manažer elektro 

Porucha tlakové nádoby Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

PPO+TC 

Provede: manažer přípravy a 
realizace 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha přívodu chladiva z 

horké větve cirkulační 

smyčky 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

PPO+TC 

Provede: manažer přípravy a 

realizace 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha výstupu chladiva do 

studené větve cirkulační 

smyčky 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné 

TC+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha U-trubek a 

teplosměnné plochy 

Narušení 

bezpečnosti 
procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 
Dopad: střední 

Opatření: příslušné PP+PPO 

Provede: manažer přípravy a 
realizace údržby 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha rozvodů napájecí 

vody 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: střední 

Opatření: příslušné 

TC+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha víka sekundárního 

kolektoru 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné PP+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha víka primárního 

kolektoru 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné PP+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 
Odpovídá: manažer strojní 

Porucha parního kolektoru Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

střední 

Dopad: velký  

Opatření: příslušné 

TC+PPO 

Provede: manažer přípravy a 

realizace údržby 

Odpovídá: manažer strojní 

Porucha senzorů nebo 

výstupů ze senzorů do 

blokové dozorny 

Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: střední 

Opatření: příslušné 

PPO+OR 

Provede: manažer přípravy a 

realizace 

Odpovídá: manažer elektro 

Externí / interní katastrofa Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné TC+OR 

Provede: manažer PG 

Odpovídá: ředitel JE 

Insider Narušení 
bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 
nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné PP+OR 
Provede: manažer údržby 

Odpovídá: ředitel JE 

Teroristický útok Narušení 

bezpečnosti 

procesu údržby 

Pravděpodobnost: 

nízká 

Dopad: velký 

Opatření: příslušné TC+OR 

Provede: manažer PG 

Odpovídá: ředitel JE 
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Na základě plánu řízení rizik pro údržbu založeného na posouzení rizik je povinnost: věnovat 

větší pozornost při údržbě všem zdrojům rizik, které jsou více než nízké pravděpodobnosti a 

prognostické údržbě vstupu chladiva z horké větve cirkulační smyčky a výstupu chladiva do 

studené větve cirkulační smyčky, která byla uvedena do praxe, aby se zabránilo hromadění více 

zdrojů rizik. Manažer PG je povinen kontrolovat míru integrálního rizika stanovenou podle 

DSS [27] po každé vnitřní nebo vnější nepřijatelné události, která  PG  ovlivnila. Každý 

manažer z řízení procesu údržby 3. stupně průběžně sleduje celkový stav provozovaného 

zařízení a také jednou ročně předkládá manažerovi PG komplexní přehled o stavu a výkonnosti 

zařízení s ohledem na historii provozu. 

 

7. ZÁVĚR 

Protože v reálném světě každý prvek nebo komponenta nebo každé propojení prvků či 

komponent stárne s časem, jejich zranitelnost se postupem času zvyšuje [3]. To znamená, že 

jejich podmínky se postupně přibližují svým konstrukčním limitům buď v důsledku stárnutí, 

nebo v důsledku výskytu náhlé nepřijatelné vnější události, která ovlivňuje jejich spolehlivost. 

Z tohoto důvodu jsme zavedli plán údržby, ve kterém je systematická pozornost věnována 

zdrojům rizik, která mohou narušit provozuschopnost PG; a prognostickou údržbu kritických 

komponent PG.  

Zavedení údržby založené na rizicích PG na jedné straně přidává do plánu údržby hodnocení 

rizik a kategorizaci rizik podle kritičnosti, ale na druhé straně zvyšuje integrální bezpečnost 

chladicího procesu. Použití plánu řízení rizik také zvyšuje kvalitu údržby, protože odstraňuje 

např. konflikty při zajišťování kvality náhradních dílů.  

 

Poděkování: Autor děkuje za všestrannou podporu Doc. RNDr. Daně Procházkové, CSc. DrSc.  
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