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Anotace 
KADLEC, R., Bezpečnostní rizika průmyslového podniku v katastru města Hranice, 

Diplomová práce, Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostního managementu, 2013, 71 s., Vedoucí 

diplomové práce Ing. Stanislav Lichorobiec. 

Práce se zabývá problematikou bezpečnosti osob, majetku, zařízení a dalších aktiv ve 

středně velkém závodu výroby stavebních hmot, v cementárně Cement Hranice akciová 

společnost. První část je krátkým popisem výroby stavebních hmot, jsou předloženy nezbytné 

informace o hodnocené společnosti, včetně základního právního rámce příslušné 

problematiky. Další část práce je prvotním hodnocením ohrožujících situací a popisem 

stávajícího bezpečnostního zajištění areálu. Těžiště práce spočívá v analýze rozpoznaných 

rizik, v hodnocení a prezentaci identifikovaných nebezpečných situací, včetně kvantifikace 

následků a to i při jejich možném spolupůsobení, nebo při nepříznivém vlivu dalších faktorů a 

okolností. Součástí práce je i návrh možných opatření a změn směřujících k potlačení 

pravděpodobnosti vzniku a míry škodlivých účinků rozpoznaných rizik. 

Klíčová slova: aktiva, analýza, bezpečnost, ochrana, riziko, zájmy, zákon 

 

Anotation 

KADLEC, R., The security risk of an industrial enterprise in the Land of town Hranice, 

Ingeneer thesis, Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Institute of Safety Management, 2013, 71 pages, Leadership of Ingeneer work 

Ing. Stanislav Lichorobiec. 

The Thesis deals with security problems concerning people, property, equipment and 

other assets in a middle size plant producing building materials, in a cement plant Cement 

Hranice, joint stock company. The first part contains a short description of building materials 

production, provides necessary information about assessed company including legal 

framework of security problems. The second part is a primary assessment of emergency 

situations and description of contemporary security conditions in the plant and its area. The 

main part is the analysis of identified risks, assessment and presentation of identified 

dangerous situations including quantification of consequences and their possible common 

effects or unfavourable influence of another factors and circumstances. The part of the thesis i 

also proposal of possible measures focused on limiting the probability of rise and rate of 

harmful effects  of identified risks. 

Key words: assets, analysis, security,  protection, security risk, interest, law 
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1 Úvod 

 

„ Trest člověka krotí, ale nečiní ho lepším, spíše by se dal větším právem tvrdit ještě opak. 

Škoda vede člověka k chytrosti, praví lid, pokud vede k chytrosti, vede i ke špatnosti. Naštěstí 

dost často vede i k hlouposti. „  

        Friedrich Nietzche 

 

„ Nevědomost je matkou vší zločinnosti. Příčinou zločinu je nedostatkem uvažování. „  

        Honoré de Balzac 

 

„ Shovívavost k darebákům se rovná spoluúčasti na zločinu. „ 

        Ivan Andrejevič Krylov 

 

 

 

 

Bezpečnostní rizika průmyslového podniku v katastru města Hranice, 

podniku Cement Hranice, akciová společnost. 

 

Cílem práce je popsat, analyzovat a  odůvodnit současný způsob řešení, obecná zjištění 

konkretizovat a aplikovat na danou problematiku. Vytipovat slabé články systému a 

navrhnout nové řešení v aplikované bezpečnosti a jejich technickou realizaci. Odůvodnit 

návrh změn a doporučení. 

 

Práce byla vypracována v průběhu prvních měsíců roku 2013 ve spolupráci a za přispění 

určeného koordinátora firmy Cement Hranice, akciová společnost, ve spolupráci s vedením a 

odpovědnými zaměstnanci společnosti.  
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Práce si klade za cíl identifikovat možná rizika a vytipovat slabá místa možná pro narušení 

bezpečnosti podniku Cement Hranice, akciová společnost a odhalit nedostatky v technickém a 

režimovém zabezpečení jeho ochrany. Dále pak posoudit stávající bezpečnostní řešení a 

navrhnout vhodné zdokonalení systému. Výsledkem práce tedy bude shrnutí rozpoznaných 

rizik, analýza jejich možných příčin a následků u nejzávažnějších z nich. Budou předloženy 

návrhy možných opatření s cílem snížení velikosti míry ohrožení u jednotlivých 

rozpoznaných významných potencionálně nebezpečných faktorů nebo situací. 

 

Práce se bude opírat a reflektovat relevantní informace získané především: 

- od vedoucích pracovníků společnosti  

- od zaměstnanců společnosti Pro Bank Security a.s., která zabezpečuje ostrahu areálu 

v rozsahu dle příslušné dodavatelské smlouvy 

- od dalších zaměstnanců společnosti Cement Hranice a.s. 

- bezpečnostním auditem provedeným v areálu společnosti Cement Hranice a.s. 

- využitím obecných dat a znalostí 

- zpracováním veřejných informací místně příslušných 

- bezpečnostním hodnocením a modelováním  

- z dalších zdrojů 

 

 

Graf 1: Škody v důsledku trestné činnosti dosáhly v roce 2011 úrovně 23,9 mld  Kč.[22] 
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Základní pojmy 

 

Bezpečnost – agregovaný popis determinantů, který je potřeba udržovat v přijatelných 

mezích klidového stavu. 

Bezpečnost podniku – soustavné a efektivní využívání bezpečnostního systému, který 

vytváří podmínky pro plnění funkcí podniku a dosahování vytyčených cílů podniku ve 

stabilním bezpečnostním prostředí.[1] 

Bezpečnostní analýza – předchází zahájení ochrany objektů a jiných bezpečnostních zájmů 

podnikatelských subjektů 

Bezpečnostní prognóza – výsledný produkt procesu prognózování.  Jde tedy o více či méně 

přesný odhad vývoje v oblasti zajišťování ochrany veřejného pořádku a bezpečnosti, jakož i 

dalších bezpečnostních zájmů v určité skupině podnikatelských aktivit v rámci regionu, státu, 

popřípadě i dalších zájmových oblastech trhu a podobně, nebo v užším pojetí v rámci 

konkrétního podnikatelského subjektu. Každá bezpečnostní prognóza musí vycházet 

z kvalitních a objektivních informací a právě k jejich získání slouží bezpečnostní analýza. 

Bezpečnostní prognóza je tedy pokračováním bezpečnostní analýzy. 

Bezpečnostní projekt – vypracování systému opatření směřujících k zajištění ochrany 

bezpečnosti majetku a osob, jakož i dalších bezpečnostních zájmů firmy s ohledem na stupeň 

a intenzitu rizik směřujících proti zájmům podnikatelského subjektu zjištěných na základě 

kvalitních bezpečnostních analýz a z nich vycházejících bezpečnostních prognóz. 

Bezpečnostní riziko – pravděpodobná, více či méně reálná hrozba, že bude ohrožena 

integrita určitého subjektu, jedince nebo společenského útvaru, kriminálním činem nebo jemu 

se blížícími důsledky činnosti jiných lidí. 

Perimetrická ochrana – je obvodová ochrana areálů, pozemku, prostoru. 

Plášťová ochrana – chrání obvod objektu, tedy především okna, dveře, větrací šachty a 

ostatní výplně budovy. 

Průlomová ochrana – odolnost zdiva, dveřní či okenní výplně, trezorové skříně atd., vůči 

neoprávněnému průniku, otevření. Vyjádřena v odporových jednotkách RU. Například RU30 

označuje odolnost 30 minut při použití definovaných nástrojů. 
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2 Výroba cementu 

 

2.1 Základní informace o výrobě cementu 

 

Cement je stále ještě nezastupitelným stavebním pojivem, je složkou některých speciálních 

stavebních materiálů, je nezastupitelnou složkou mnoha stavebních hmot. 

 

Výroba cementu je komplexním souborem technologických postupů zahrnujících rozpojování 

hornin, jejich nakládku a dopravu. Dále pak procesy zdrobňování, sušení, dopravy, míchání a 

skladování sypkých a práškových hmot. Těžištěm operací při přeměně vstupních surovin na 

slinek potřený pro výrobu cementu je předehřívání, výpal a chlazení práškových a vzniklých 

slinutých materiálů. V neposlední řadě pak postupy při úpravě vzduchu a spalin včetně jejich 

čištění. 

 

Při výrobě cementu se pracuje s látkami inertními, jako je vápenec a hlinité složky, odpadní 

písky a popílky či vysokopecní struska a nebo chemosádrovec. Nakládá se i s materiály 

s vlastnostmi paliv – černé uhlí, zemní plyn, nebo s látkami které mají vedle tepelného využití 

současně klasifikaci odpadů. Hmotnostní toky zpracovávaných materiálů se pohybují v řádu 

jednotek, desítek až stovek tun za hodinu. Pracovní teploty přepracovávaných látek jsou při 

procesech mletí běžně okolo 80 
o
C, při výpalu dosahují teploty maximálních 2200 

o
C. 

Výroba cementu je energeticky značně náročná a závislá na jejich nepřetržité dodávce, pro 

výrobu 1 t cementu je zapotřebí zhruba 150 kW elektrické energie a 1 MW energie tepelné. 

[příloha 1] 

 

Efektivní vedení a řízení všech procesů při moderní a efektivní výrobě cementu je podmíněno 

přesným sledováním všech základních fyzikálních veličin, na přesné regulaci všech 

hmotnostních toků, jejich vyhodnocování, vizualizaci a archivaci s vysokým stupněm 

nasazení nasazení výpočetní techniky.   
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2.2 Základní informace o společnosti Cement Hranice a.s. 

 

Název společnosti: Cement Hranice, akciová společnost 

Zapsaná:  V Obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl B, 

číslo vložky 140 

Datum zápisu: 14.3.1991 

Sídlo společnosti: Cement Hranice, akciová společnost 

Bělotínská 288 ; 753 39 Hranice I - Město 

Identifikační číslo: 15504077 

Hlavní předmět podnikání:  

- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

- montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení 

- hornická činnost a povolení trhacích prací malého a velkého rozsahu 

- výroba tepelné energie, rozvod tepelné energie 

- distribuce elektřiny 

- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

- podnikání v oblasti nakládání s odpady 

- nákup zboží za účelem dalšího prodeje 

Základní jmění: 510.219.300,- Kč 

Účetní hodnota: 2,1 mld. Kč 

Počet zaměstnanců: 172 (2011) [24] 

Obrat:   1,69 mld. Kč (2011) [24] 

Zisk po zdanění: 499 mil. Kč (2011) [24] 

Akciová společnost Cement Hranice patří od roku 2004 do italského koncernu Buzzi Unicem 

a jejím hlavním výrobním programem je výroba cementů a maltovinových pojiv. Dlouholetá 

tradice, vysoká kvalita, servis a individuální přístup k zákazníkům řadí Cement Hranice k 

nejmodernějším producentům kvalitních stavebních materiálů ve svém regionu. Důkazem 

jsou důležité stavby v tuzemsku, ale i v zahraničí, které byly a jsou stavěny z hranického 

cementu již více než 50 let. Cement Hranice, akciová společnost je od roku 1995 držitelem 

Certifikátu systému řízení jakosti podle normy DIN EN ISO 9002, od roku 2003 Certifikátu 

systémů managementu dle ČSN EN ISO 9001:2000 a ČSN EN ISO 14 001:1996 a v roce 

2007 získala Certifikát systému OHSAS 18 001:1999. [24,25] 
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Obr.1: JZ pohled na budovy výrobního zařízení firmy Cement Hranice a.s.[aut.] 

Provoz v hranické cementárně byl zahájen v dubnu roku 1954 s roční kapacitou 114 000 tun 

slinku. Postupně se denní kapacita zvyšovala na produkci 3 000 tun slinku, ze kterého dnes 

namílá portlandské a struskoportlandské cementy, a dále ucelenou škálu maltovinových pojiv. 

Výrobní zařízení Cement Hranice, akciová společnost, prošlo v letech 1987 – 1992 rozsáhlou 

modernizací, díky níž se hranický závod v 90. letech zařadil mezi nejmodernější cementářské 

technologie v Evropě. Slinek je dnes vyráběn výrazně efektivnějším způsobem. Mimo 

ekonomické a kvalitativní aspekty bylo při modernizaci cementárny pamatováno na ekologii 

výroby. Odprašovací zařízení v nákladu přes 150 mil. Kč, které bylo při velké modernizaci 

nainstalováno, významně snížilo produkci emisí. Použitá technologie třístupňového výpalu 

slinku s předkalcinací podstatně snížila emise oxidů dusíku a síry. Veškeré škodliviny jsou 

měřeny spolehlivými přístroji a hodnoty přenášeny do programu řídícího systému, který v 

případě překročení povolených hodnot ihned vyřadí zařízení z provozu.[23] 
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2.3 Situování areálu společnosti Cement Hranice, akciová společnost 

 

Areál společnosti Cement Hranice, akciová společnost, o celkové rozloze cca 1,6 km
2
 je 

situován ve výšce 275 až 350 m n.m. na úpatí zvlněného okraje přírodního útvaru Moravské 

brány, na severo-východním okraji katastrálního území obce Hranice, po pravé straně 

komunikace I.tř. č.647 spojující obce Hranice a Ostrava v jihozápadní části Olomouckého 

kraje. Dobývací prostory, povrchový vápencový lom „Skalka“ pak leží na území obce 

Hranice a částečně v katastru obce Hluzov. Menší vápencový lom „Černotín“ na katastrálním 

území obce Černotín. Lom „Černotín“ je s výrobním areálem společnosti Cement Hranice a.s. 

spojen volně přístupnou účelovou komunikací. Ve všech případech jde o geologicky klidné a 

stabilní prostředí s mírným klimatem, odpovídající příslušné zeměpisné délce a šířce. 

 

Obr.2: Situování zařízení společnosti Cement Hranice a.s., okraji katastru obce Hranice.[26] 

 

Celková plocha pozemků firmy Cement Hranice a.s., které leží na katastrálním území obcí 

Hranice (většina), Hluzov a Černotín je zhruba 160 ha, přičemž pozemní délka hranice těchto 

pozemků (bez účelové komunikace spojující lom „Černotín“) dosahuje přibližně 10,2 km. 
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Ze 160 ha celkové plochy připadá zhruba 50 ha na lom „Skalka“, 20 ha na lom „Černotín“ a 

11 ha na vodní plochy retenčních nádrží v areálu výrobního závodu. Plocha areálu společnosti 

Cement Hranice a.s. pouze s administrativními, výrobními, provozními a energo budovami, 

sklady, komunikacemi, atd. pak tvoří cca 85 ha s délkou hranice pozemků okolo 4950 m.   

 

Obr.3: Areál společnosti Cement Hranice a.s. s budovami, nádržemi a lomem Skalka.[26] 

 

Administrativní budovy firmy Cement Hranice a.s. leží poblíž příjezdové komunikace na 

severo-severo-západní hranici pozemku cementárny. Výrobní a provozní haly závodu se pak 

nacházejí ve vzdálenosti 100 až 500 m od vstupní brány a to jiho-západním směrem. Jižním 

směrem, ve vzdálenosti 0,6 až 1,2 km je otevřený dobývací prostorem povrchového lomu. 

Přirozenou hranicí pozemků firmy je ze severu komunikace I.tř. 647. Ze západu je to 

železniční trať Hranice – Valašské Meziříčí a dále pak navazující prostor povrchového lomu, 

který ohraničuje pozemek firmy i z jižní strany. Ze strany východní je perimetr společnosti na 

hranici vodních retenčních nádrží, zemědělsky obhospodařovaných pozemků „Za Skalkou“ a 

lesním porostem „Skalka“ a „Obora“. 
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3 Právní minimum ve vztahu k ochraně podniku 

 

Při plánování, přípravě a realizaci projektu zabezpečení ochrany podniku je naprosto nezbytné 

naplňovat právní rámec všech dotčených zákonných norem. Při této specifické činnosti je 

bezpodmínečné zmínit především příslušná ustanovení: 

 

zákona č.1/1993 Sb. Ústava České republiky [41]  

zákona č. 2/1993 Sb. o vyhlášení listina základních práv a svobod jako součásti ústavního 

pořádku České republiky [42] 

zákona č. 141/1961 Sb. trestní řád v platném znění [43] 

zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění [44] 

zákona č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění [45] 

zákona č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon v platném znění [46] 

zákona č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění [47] 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů [48] 

 

3.1 Zákon č.1/1993 Sb. Ústava České republiky 

 

Čl.2 

(3)  Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a 

způsoby, které stanoví zákon. 

 

3.2 Zákon č. 2/1993 Sb. o vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky 

 

Čl. 2 

(3)  Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. 

Čl. 7 

(1)   Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen 

v případech stanovených zákonem. 
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Čl. 8 

(1)  Osobní svoboda je zaručena. 

(3)   Obviněného nebo podezřelého z trestného činu je možno zadržet jen v případech  

 stanovených v zákoně. Zadržená osoba musí být ihned seznámena s důvody zadržení,  

 vyslechnuta a nejpozději do 48 hodin propuštěna na svobodu nebo odevzdána soudu. 

Soudce musí zadrženou osobu do 24 hodin od převzetí vyslechnout a rozhodnout o 

vazbě, nebo ji propustit na svobodu. 

Čl. 40 

(1)  Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy. 

(2)   Každý, proti němuž je vedeno trestní řízení, je považován za nevinného, pokud  

 pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu nebyla jeho vina vyslovena. 

 

3.3 Zákon č. 141/1961 Sb. trestní řád v platném znění 

 

 § 12 

Výklad některých pojmů 

(1) Orgány činnými v trestním řízení se rozumějí soud, státní zástupce a policejní orgán. 

§ 76 

Zadržení osoby podezřelé 

(1) Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán některým z důvodů vazby 

(§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud proti ní nebylo 

zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba předchozího souhlasu 

státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže  věc nesnese 

odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li osoba přistižena při 

trestném činu nebo zastižena na útěku. 

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. 
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§ 158 

(3)  O zahájení úkonů trestního řízení k objasnění a prověření skutečností důvodně 

nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, sepíše policejní orgán neprodleně 

záznam, ve kterém uvede skutkové okolnosti, pro které řízení zahajuje, a způsob, jakým 

se o nich dověděl. Opis záznamu zašle do 48 hodin od zahájení trestního řízení státnímu 

zástupci. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, policejní orgán záznam sepíše po provedení 

potřebných neodkladných a neopakovatelných úkonů. K objasnění a prověření 

skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, opatřuje policejní 

orgán potřebné podklady a nezbytná vysvětlení a zajišťuje stopy trestného  činu. V 

rámci toho je oprávněn, kromě úkonů uvedených v této hlavě, zejména 

a) vyžadovat vysvětlení od fyzických a právnických osob a státních orgánů, 

b) vyžadovat odborné vyjádření od příslušných orgánů, a je-li toho pro posouzení věci 

třeba, též znalecké posudky, 

c) obstarávat potřebné podklady, zejména spisy a jiné písemné materiály, 

d) provádět ohledání věci a místa činu, 

e) vyžadovat za podmínek uvedených v § 114 provedení zkoušky krve nebo jiného 

podobného úkonu, včetně odběru potřebného biologického materiálu, 

f) pořizovat zvukové a obrazové záznamy osob, za podmínek stanovených v § 114 

snímat daktyloskopické otisky, provádět osobou téhož pohlaví nebo lékařem 

prohlídku těla a jeho zevní měření, jestliže je to nutné ke zjištění totožnosti osoby 

nebo ke zjištění a zachycení stop nebo následků činu, 

g) za podmínek stanovených v § 76 zadržet podezřelou osobu, 

h) za podmínek stanovených v § 78 až 81 činit rozhodnutí a opatření v těchto 

ustanoveních naznačená, 

i) způsobem uvedeným v hlavě čtvrté provádět neodkladné nebo neopakovatelné 

úkony, pokud podle tohoto zákona jejich provedení nepatří do výlučné pravomoci 

jiného orgánu činného v trestním řízení. 
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3.4 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění 

 

§ 13 

Trestný čin 

(1) Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. 

(2) K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. 

Zavinění 

§ 15 

Úmysl 

(1) Trestný čin je spáchán úmyslně, jestliže pachatel 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, a pro 

případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 

(2) Srozuměním se rozumí i smíření pachatele s tím, že způsobem uvedeným v trestním 

zákoně může porušit nebo ohrozit zájem chráněný takovým zákonem.  

§ 16 

Nedbalost 

(1) Trestný čin je spáchán z nedbalosti, jestliže pachatel 

a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové porušení 

nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom 

vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

(2)  Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku 

náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným 

trestním zákonem. 

§ 25 

Věk 

 Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. 
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Okolnosti vylučující protiprávnost činu 

§ 28 

Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. 

 (2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než 

ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.  

§ 29 

Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

 (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.  

 

§ 113 

K pojmu pachatele 

 Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco 

jiného, i spolupachatel a účastník.   

§ 116 

Pokračování v trestném činu 

 Pokračováním v trestném činu se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky 

vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného 

trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou 

souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.  

§ 118 

Spáchání trestného činu se zbraní 

 Trestný čin je spáchán se zbraní, jestliže pachatel nebo s jeho vědomím některý ze 

spolupachatelů užije zbraně k útoku, k překonání nebo zamezení odporu anebo jestliže 

ji k tomu účelu má u sebe; zbraní se tu rozumí, pokud z jednotlivého ustanovení 

trestního zákona nevyplývá něco jiného, cokoli, čím je možno učinit útok proti tělu 

důraznějším. 
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§ 121 

Vloupání 

 Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním 

uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.  

§ 122 

Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví 

(1)  Ublížením na zdraví se rozumí takový stav záležející v poruše zdraví nebo jiném 

onemocnění, který porušením normálních tělesných nebo duševních funkcí 

znesnadňuje, nikoli jen po krátkou dobu, obvyklý způsob života poškozeného a který 

vyžaduje lékařského ošetření. 

§ 137 

Stanovení výše škody 

 Při stanovení výše škody se vychází z ceny, za kterou se věc, která byla předmětem 

útoku, v době a v místě činu obvykle prodává. Nelze-li takto výši škody zjistit, vychází 

se z účelně vynaložených nákladů na obstarání stejné nebo obdobné věci nebo uvedení 

věci v předešlý stav. Přiměřeně se postupuje při stanovení výše škody na jiné majetkové 

hodnotě.  

 

3.5 Zákon č.200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění 

 

§ 2 

Pojem přestupku 

(1)  Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem  společnosti a je za 

přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně,  nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních  předpisů anebo o trestný čin.    

(2)  Přestupkem není jednání, jímž někdo odvrací 

a) přiměřeným způsobem přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný zákonem 

b) nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému zákonem, jestliže tímto  jednáním nebyl 

způsoben zřejmě stejně závažný následek než ten, který  hrozil, a toto nebezpečí 

nebylo možno v dané situaci odvrátit jinak 
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§ 3 

Zavinění 

   K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li zákon výslovně, 

že je třeba úmyslného zavinění. 

§ 50 

Přestupky proti majetku 

(1)  Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez svolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána  

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo  opatřeno. 

 

3.6 Zákon č. 455/1991 Sb. živnostenský zákon v platném znění 

 

Živnost 

 § 2 

Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 

odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.  

§ 6 

Všeobecné podmínky provozování živnosti 

(1)  Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon 

nestanoví jinak, jsou: 

  a) dosažení věku 18 let, 

  b) způsobilost k právním úkonům, 

  c) bezúhonnost. 

§ 27 

Odborná způsobilost a podmínky provozování živnosti 

(1)  Odborná způsobilost pro koncesované živnosti je stanovena přílohou č. 3 k tomuto 

 zákonu nebo je upravena zvláštními právními předpisy uvedenými v této příloze. 
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(2)   Občan České republiky nebo jiného členského státu Evropské unie může prokázat 

 odbornou způsobilost dokladem o uznání odborné kvalifikace vydaným uznávacím 

 orgánem podle zákona o uznávání odborné kvalifikace. 

    

Odborná způsobilost u živnosti Ostraha majetku a osob prokazuje: 

a) vysokoškolské vzdělání, nebo 

b) vyšší odborné vzdělání právnického, bezpečnostního nebo obdobného směru, nebo 

c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru bezpečnostním nebo právním a 3 roky 

praxe v oboru, nebo 

d) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a osvědčení o 

rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost 

vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, zařízením 

akredovatným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem, 

do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, 

e) střední vzdělání s maturitní zkouškou, 3 roky praxe v oboru a dílčí kvalifikace pro 

činnost strážný podle zvlášního právního předpisu (zákon č. 179/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů).  

 

3.7 Zákon č.262/2006 Sb. zákoník práce v platném znění 

 

§101 

(5)  Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje 

na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích 

 

§ 248 

(2)  Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu provádět 

kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí, popřípadě 

provádět prohlídky zaměstnanců. Při kontrole a prohlídce podle věty první musí být 

dodržena ochrana osobnosti podle § 11 občanského zákoníku. Osobní prohlídku může 

provádět pouze fyzická osoba  stejného pohlaví. 
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3.8 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 

§ 4 

Vymezení pojmů 

 Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a)  osobním údajem jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 

přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více 

prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, 

kulturní nebo sociální identitu, 

 b)  citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a 

filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický 

údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů, 

l)  zveřejněným osobním údajem osobní údaj zpřístupněný zejména hromadnými 

sdělovacími prostředky, jiným veřejným sdělením nebo jako součást veřejného 

seznamu, 

§ 14 

 Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní údaje na 

základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat osobní údaje 

pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem stanoveném. 

  

§ 15 

(1)  Zaměstnanci správce nebo zpracovatele, jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní 

údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, a další osoby, které v rámci 

plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními 

údaji u správce nebo zpracovatele, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních 

údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení 

osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení zaměstnání nebo příslušných 

prací. 
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4 Hodnocení ochrany bezpečnosti společnosti Cement Hranice a.s. 

 

Součástí prvotního bezpečnostního průzkumu a orientační analýzy rizik byla i prohlídka 

areálu společnosti s určenými zaměstnanci Cement Hranice a.s., a následně byly i vedeny 

rozhovory se zástupci níže vyjmenovaných oddělení a úseků: 

 

- vedení společnosti   - centrální údržba  

- administrativa expedice   - pracovníci administrativy a IT 

- sklady     - autodoprava (ext.) 

- PU1 - lom a drcení, laboratoře  - PU3 - mletí cementu 

- PU2 - výpal slinku, energie  - PU4 - expedice a vlečka 

- elektro údržba, měření a regulace (dále jen MaR) 

 

Vedoucí pracovníci Cement Hranice a.s. se každý rok setkávají s jednáním, které má 

charakter přestupku nebo trestného činu. Ve většině případů jde o krádeže náhradních dílů, 

ručního nářadí, oceli, barevných kovů a podobně. Škody dosahují úrovně desítek tisíc korun. 

 

 

Obr. 4: Areál společnosti při příjezdu k hlavní budově od komunikace I 647[aut.] 
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Před ukončením první fáze bezpečnostního průzkumu byl jednotlivými zástupci výše 

uvedených oddělení zpracován základní bezpečnostní dotazník [příloha 3]. 

Dotazovaní byli vedeni k samostatnému vytvoření typových scénářů možných rizikových 

situací, a následně k hodnocení míry ohrožení těmito incidenty, včetně subjektivního 

posouzení a kvantifikace pravděpodobnosti jejich vzniku na škále 1 až 5. V průběhu práce 

byla použita i analytická metoda typu “co když” (What-If)[2]. Výsledek hodnocení 

významných nebezpečí, tak jak jsou vnímána přímo pracovníky společnosti Cement Hranice, 

akciová společnost, zachycuje graf č.2: 

 

       požár                        poškození   

 

lidský činitel        důsledek poškození      externí firma zaměstnanec  
             

       

důsledek krádeže         řízení a MaR     náhodný pachatel    
               

        

rozvody VN a NN     žhářství rozvodů el.energie     

                                       významná

                               nebezpečí 

předem připravená z budov organizovaná skupina    

                  
 

náhodný pachatel výroby     náhodný pachatel    

  

zaměstnanec           elektronických dat          

 

                 

        krádež         sabotáž, teror 
 
 

Graf 2 : Výsledek vytvoření typových scénářů pracovníky společnosti Cement Hranice a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
29 

Hodnocení míry ohrožení, respestive úrovně ochrany, současně s vyjádřením 

pravděpodobnosti vzniku nebezpečné situace, jak je vnímáno dotazovanými pracovníky 

Cement Hranice a.s.: 

 

 

 
            

 

VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍHO DOTAZNÍKU 

 

   Společnost : Cement Hranice a.s.     Datum : 3.4.2013 

 

R = ochr x pst       (res.15) ochrana pst riziko 

 

1 nahodilý vstup do areálu 3,1 3,2 9,9 

 

2 nahodilý vstup do budovy 3,0 2,1 6,3 

 

3 neoprávněný vjezd 3,7 1,8 6,7 

 

4 náhodná drobná krádež 3,8 3,8 14,4 

 

5 připravená krádež z výroby 2,9 2,5 7,3 

 

6 připravená krádež z budovy 2,4 2,7 6,5 

 

7 krádež dopravního prostředku 1,7 1,6 2,7 

 

8 krádež prostředků trhacích prací - - - 

 

9 úmyslné vypnutí zařízení 3,1 1,4 4,3 

 

10 poškození zařízení, materiálu 3,5 1,9 6,7 

 

11 poškození rozvodů energie 2,7 1,8 4,9 

 

12 poškození ovládání a MaR 2,7 1,8 4,9 

 

13 poškození elektronických dat  1,8 2,0 3,6 

 

14 odcizení elektronických dat 1,9 1,7 3,2 

 

15 požár, sabotáž 4,6 1,2 5,5 

 

16 terorismus 4,6 1,1 5,1 

       

 


Ochrana   pravděpodobnost 

 
 

ANO, dobrá 1 malá, spíše NE 

 
 

spíše ANO 2 Běžná 

 
 

běžná 3 Zvýšená 

 
 

spíše NE 4 Velká 

 
 

NE, špatná 5 velmi vysoká, ANO 
 

Tab.1: Vyhodnocení základního bezpečnostního dotazníku 
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4.1 Výčet chráněných zájmů a aktiv 

 

Rozdělení chráněných aktiv společnosti na jednotlivé skupiny bylo provedeno současně s 

vyhodnocováním základního bezpečnostního dotazníku. Posléze, ve druhé fázi 

bezpečnostního průzkumu, bylo provedeno některé dopřesnění a to na základě hodnocení 

situace a po stanovení bezpečnostních cílů managementem společnosti Cement Hranice a.s. 

 

4.1.1 Skupina I: 

V této skupině jsou uvedeny některé prostory hlavní administrativní budovy a centrálního 

velínu. Jde především o ochranu příslušných kanceláří finančního oddělení, kanceláří vedení 

firmy a serverové místnosti vnitřní počítačové sítě. Samozřejmě je zde zařazen i sklad trhavin.  

- kanceláře vedení společnosti, 2.NP SO100 

- prostory s trezory finančního oddělení, 1.NP SO100 

- místnost serverů oddělení informačních technologií (dále IT), 1.NP budovy SO100 

- místnost serverů centrálního velínu, 3.NP budovy SO138 

- sklad trhavin, budova SO111 

 

4.1.2 Skupina II: 

Předmětem ochrany jsou klíčová zařízení a prostory bezprostředně zabezpečující plnění úkolů 

společnosti Cement Hranice a.s. jako celku. Všechno níže uvedené technologické zařízení a 

provozní prostory je potřeba zabezpečit takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby byla zajištěna 

maximální provozní disponibilita uvedeného technologického zařízení. Jde tedy o dodávku elektrické 

energie, stlačeného vzduchu, a technologické vody. Požadovaná jistota možné poruchy v dodávkách 

uvedených energií, statisticky hodnocena mediánem mezi přerušením dodávek některého z uvedených 

médií je vyjádřena jako střední doba poruchy zařízení (dále jen MTF) MTF > 10
-3

 přerušení dodávek 

na provozní hodinu. Všechna tato zařízení nejsou obsazena pracovníky trvalé obsluhy. Ve 

skupině II je zařazen i hlavní sklad: 

- hlavní trafostanice 100 kV TS1, objekt SO062   

- trafostanice 6 kV TS6 se záložními dieselagregáty, objekt SO068 

- regulační stanice plynu RS10000, objekt SO083 

- kompresorovna stlačeného vzduchu 6 bar a 1,5 bar NZ, SO025 

- budova čerpadlovny uzavřeného chladícího okruhu, objekt SO091 

- budova hlavního skladu, objekt SO105 
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4.1.3 Skupina III: 

Ve třetí skupině, dělení dle chráněných aktiv, jsou zařazeny především ostatní administrativní 

budovy, ostatní sklady (hlavní sklad je zařazen ve skupině II), trafostanice 6 kV, atd. Všechny 

prostory jsou využívány standardně pouze v jednosměnném režimu, vyjma parkovišť a 

čerpací stanice pohonných hmot (dále jen PHM): 

- hlavní administrativní budova společnosti SO100 (nevyjmenované ve skupině I) 

- budova řídícího střediska SO138 (nevyjmenované ve skupině I) 

- administrativní budova Cidemat, SO156 

- administrativní budova expedice, SO136 

- budova mechanické dílny SO130 

- budova autodoprava, SO120 

- garáže technologické dopravy, SO123 

- čerpací stanice PHM, SO110 

- sklad olejů, SO112 

- sklad hutního materiálu, budovy SO106 

- venkovní sklad velkých náhradních dílů (dále jen ND) a šrotu „Letná“ 

- sklad technických plynů, SO109 

- trafostanice 6 kV TS2, objekt SO063 

- trafostanice 6 kV TS5, objekt SO069 

- trafostanice 6 kV TS7, objekt SO071 

- parkoviště návštěv, SO155 

- parkoviště kol a motocyklů, SO153 

- parkoviště vozidel zaměstnanců, SO154 
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4.1.4 Skupina IV: 

Ostatní nevyjmenované budovy a zařízení společnosti. Jde prakticky o veškeré rozvodny 

nízkého napětí (dále jen NN) se silovými rozvaděči pohonů zařízení a skříněmi prvků měření 

a regulace, MaR. Dále se jedná o technologické, provozní a výrobní budovy, či objekty 

společnosti Cement Hranice a.s., ve kterých jsou instalovány jednotlivá provozní / výrobní 

zařízení, nebo technologické celky. Tyto objekty jsou standardně využívány nepřetržitě. Jsou 

kontrolovány pochůzkovou obsluhou, avšak bez trvalé přítomnosti na daném pracovišti a to 

ve vícesměnném (PU1, PU4, PU5), nebo v nepřetržitém provozu (PU1, PU2, PU3, PU4). 

Tyto provozní/výrobní zařízení jsou provozovány nepřetržitě, jejich chod je kontrolován a 

ovládán dálkově, prostřednictvím centrálního velínu řídícího střediska (dále jen CV). Do 

výčtu aktiv kategorie IV jsou zahrnuty i prostory CV řídícího střediska a laboratoří. I v době 

mimořádných technologických odstávek, nebo dvouměsíčních zimních oprav zařízení, kdy je 

standardní nepřetržitá pracovní doba nahrazena jedno, nebo více směnným pracovním 

procesem, je organizována stálá služba operátorů na CV a to vzhledem k zástavbě zařízení 

elektronické požární signalizace (dále jen EPS) pro celou společnost Cement Hranice a.s., 

ovládání bezpečnostního systému uhelné mlýnice a stabilního hasícího zařízení (dále jen 

SHZ). Neustálá přítomnost oprávněného pracovníka je nezbytná i z důvodu řízení a regulace 

všech vyráběných a distribuovaných energií.  

 

4.1.5 Skupina V: 

Ostatní, prostory společnosti Cement Hranice a.s. Jde především o všechny venkovní prostory 

(včetně lomů v dobývacích prostorech) a přístupové cesty. 
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4.2 Současný způsob zabezpečení objektů 

 

4.2.1  Perimetrická ochrana - prvky klasické ochrany 

Areál Cement Hranice a.s. je z velké části oplocen pletivovým plotem s oky, výšky 180 až 

220 cm. Oplocení, zbudované z větší části v roce 1953, však vzhledem k délce perimetru a 

místy velmi členitému terénu není úplné, na mnoha místech není již několik desetiletí 

udržované. Dobývací prostor, prostor lomu, není oplocen vůbec, je pouze viditelně ohraničen 

výstražnou páskou, podle jiného zákonného předpisu.[49]  

 

          užívaná vjezdová brána   funkční oplocení 

  uzavřená brána, branka   necelistvé, poškozené oplocení 
 

Obr.5: Zákres oplocení areálu společnosti Cement Hranice a.s.[26, aut.]  
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Pozemek společnosti je tak ze 2/3 prakticky pouze viditelně ohraničen a vyznačen pletivovým 

plotem, který však nevykazuje žádnou průlomovou odolnost. 

Hlavní vjezd do závodu (tzv. „hlavní vrátnice“), není vzhledem k nepřetržitému provozu 

nákladních vozidel dodavatelských firmem a dopravců cementu osazen bránou, pouze dvojicí 

závor, je však v bezprostřední blízkosti vrátnice s trvalou obsazeností pracovníka strážní 

služby. Vstup pracovníků je umožněn pouze prostorem vrátnice, a to průchodem přes 

bezpečnostní turniket, po přiložení čipové karty. Uzavíratelnou bránou, tzv. „horní brána“ a 

automatickou závorou je uzavřen vjezd do společnosti na účelové komunikaci spojující lom 

„Černotín“. Ostatní brány a branky na přístupových cestách jsou opatřeny zámky, jsou 

otevírány pouze ojediněle a nahodile dle potřeby konkrétních pracovníků. 

Žádné další prvky klasické ochrany na perimetru objektu nejsou instalovány.  

 

4.2.2 Plášťová ochrana - prvky klasické ochrany 

 

Plášťová ochrana provozní a výrobní budovy 

Objekty v areálu společnosti Cement Hranice a.s. jsou vybudovány dle příslušných 

technických norem a předpisů. Mnohdy vzhledem ke specifickým požadavkům na jejich 

konstrukci, vzhledem k umístění těžkých strojů, odolnosti vůči provozním otřesům, vibracím, 

jsou přirozeně velmi dobře chráněny proti neoprávněnému vniknutí. Ovšem pokud jsou 

uzavřeny, což vzhledem k nepřetržitému provozu není standardem. 

Seznam prvků klasické ochrany výrobních a provozních objektů: 

- všechny obvodové stěny jsou realizovány plným zdivem, nebo železobetonem 

tloušťky minimálně 450 mm 

- podlaha i strop jsou provedeny ze železobetonu minimální tloušťky 200 mm 

- jsou instalovány ocelové dveře a vrata, nicméně bez zvýšené odolnosti 

- standardně jsou užívány běžné cylindrické vložky zámků  

 

Plášťová ochrana administrativní budovy 

Plášť objektu, obvodové zdivo je provedeno plným zdivem tl. 450 mm a železobetonovými 

překlady stejné tloušťky. Na povrch zdiva je aplikována jádrová omítka. Lité železobetonové 

podlahy, na výškové kótě 0,0 m budovy hlavního objektu, tloušťky 250 mm, jsou položeny na 

základových pásech a pilotech. V bezprostředních místech instalace technologie je podlaha 
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zesílena železobetonovým základem sahajícím do hloubky 1,0 až 1,8 m. Izolovaná plochá 

střecha je provedena odlitím betonové vrstvy, s kari sítí, výšky 200 mm na pásy vlnitého 

plechu uloženého na železobetonových překladech. Všechny průvlaky mezi jednotlivými 

místnostmi objektu jsou provedeny dle příslušných norem, obezděny a posléze utěsněny 

požárně odolnou hmotou. Doba překonání obvodového zdiva je RU 60 a stropu RU 70. 

 

Dále pak: 

1)  Hlavní vstup do budovy v úrovni 1.NP je v boční stěně opatřen prosklenými 

dvoukřídlými dveřmi šířky 2200 mm, typu 1 (RU 0).   

2)  Únikový východ v úrovni 2.NP  je v boční stěně opatřen obyčejnými dveřmi šířky 900 

mm, typu 1 (RU 0).   

3) Okenní otvory jsou situovány ve výšce 1,0 m od podlahy 1. a 2.NP objektu. Výplně 

jsou realizovány jednoduchými výklopnými okny 1200x1200 mm bez zvýšené 

odolnosti.  

4) Okenní výplně jsou u místnosti s trezory finančního oddělení a u místnosti serverů 

z venkovní strany chráněny pohledovou pevnou mříží zhotovenou z profilované 

pevnostní oceli s velikostí otvorů 100x100 mm v opakovaném vzoru. Výrobcem 

deklarovaná průlomová odolnost mříže je RU 15. 

5)  Jednotlivé kanceláře a místnosti objektu administrativní budovy jsou odděleny 

příčkami z plného zdiva tloušťky 250 mm (RU 25).  

6) Vstupy do jednotlivých kanceláří jsou ze společné chodby středem objektu, otvory 

jsou osazeny dveřmi šířky 800 nebo 900 mm typu 1 (RU0) bez zvýšené průlomové 

odolnosti. 

7) Vstupní otvor šířky 900 mm, pracoviště finančního oddělení s trezory, je ze společné 

chodby osazen dveřním křídlem typu BT3 (RU 5). Před dveřmi je připevněna 

otvíratelná mříž, předpokládané odolnosti RU 5. 

 

4.2.3 Předmětová ochrana 

Žádné prvky předmětové ochrany nejsou z důvodu jejich neefektivního využití nainstalovány. 
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4.2.4 Technická ochrana 

V areálu společnosti Cement Hranice a.s. jsou naistalovány kamery CCTV, které mají 

napomoci ochraně střežených objektů: 

- kamera v prostoru hlavní vstupní brány 

- kamera v prostoru „horní“ vstupní brány 

-  kamery v prostoru parkoviště vozidel 

- kamera na plášť budovy s okny finančního oddělení a místnosti serverů 

- kamera na hlavní chodbě administrativní budovy 

Další elementy technické ochrany jsou aplikovány za účelem střežení skladu trhavin, viz. 4.3. 

 

4.2.5 Fyzické ostraha 

Přímá fyzická ochrana je organizována pouze formou stálé strážní služby v budově vrátnice, 

která přiléhá hlavní administrativní budově. Dále je organizována pouze kontrola předem 

určené standardní trasy, jedenkrát za 12-ti hodinovou pracovní směnu. Tato kontrola se 

provádí formou pochůzky příslušného pracovníka ostrahy a to s ohledem na meteorologické 

podmínky – rozsah kontroly a délka trasy. Úroveň fyzické ostrahy areálu společnosti Cement 

Hranice a.s. je tedy zanedbatelná.  

 

4.2.6 Režimová ochrana 

Režimová ochrana objektů společnosti Cement Hranice a.s. bez trvalé přítomnosti pracovníků 

je organizována na několika úrovních. Níže je uvedeno zjednodušené schéma: 

Klíče vstupních dveří jednotlivých objektů: 

- klíče jsou uloženy v uzavřené schránce v místnosti s nepřetržitou obsluhou 

- je vypracován seznam seznam osob oprávněných k vyzvednutí klíčů 

- je vypracována evidence pohybu klíčů 

- klíče jsou vydávány pouze oprávněným pracovníkům po vyžádané pracovní 

pohotovosti v mimopracovní době 

Pravidelná kontrola vstupních dveří a mechanických zábran určených objektů je prováděna: 

- nahodile a nepravidelně pracovníky zajišťujícími ostrahu areálu společnosti  

- každodenně pracovníky oprávněnými k vyzvednutí klíčů vstupních dveří 

- v souladu se standardním plněním pracovních povinností vedoucích pracovníků  

- periodicky v rámci měsíčních technických kontrol 
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- nahodile techniky a preventisty BOZ, PO a TPM 

Kontrola pohybu osob a materiálu externích dodavatelů v areálu společnosti je zabezpečena: 

- v souladu s všeobecně platnou směrnicí „1-0066 – Zabezpečení ostrahy areálu, 

materiálu a bezpečnosti osob ve společnosti Cement Hranice a.s.“[19] 

- vedoucími pracovníky příslušného střediska koordinujícími projekt, opravu, službu 

- nahodile, dle potřeby, vedoucími pracovníky a techniky BOZ, PO a TPM 

Pravidelná kontrola dodržování pracovních povinností, standardních technologických postupů 

a bezpečnostních opatření společnosti je prováděna: 

- v souladu se standardním plněním pracovních povinností vedoucích pracovníků  

- periodicky v rámci měsíčních kontrol interními auditory společnosti 

- nahodile techniky BOZ, PO a inspekční báňské služby společnosti 

 

4.3 Ochrana skladu výbušnin 

 

4.3.1  Klasická ochrana 

Sklady výbušnin jsou budovány dle příslušných technických norem a předpisů, vzhledem ke 

specifickým požadavkům na jejich konstrukci jsou velmi dobře chráněny proti 

neoprávněnému vniknutí. Vyhláška ČBÚ č. 99/1995 Sb. o skladování výbušnin, stanovuje 

požadavky na konstrukci a upravuje některé parametry, které musí sklad výbušnin, jako 

stavební objekt sloužící k tomuto účelu, splňovat.[50]  

 

Obr. 6: Vstupní objekt podzemního skladu výbušnin společnosti Cement Hranice a.s.[aut.] 
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Seznam prvků klasické ochrany: 

- vstupní i vnitřní dveře odolnější proti vloupání 

- bezpečnostní cylindrická vložka zámku 

- ochranné mříže na všech oknech 

- ochranné žaluzie na ventilačním otvoru 

- prostor skladu umístěn ve skalním masivu, prakticky jde o sklad v podzemí 

 

4.3.2  Technická ochrana 

Sklad výbušnin je vybaven několika prvky technické ochrany. Ve skladu je instalována 

ústředna poplachového zabezpečovací tísňový systému, PZTS, příslušného stupně ochrany 

dle EN ČSN 50131 s několika prvky zabezpečení, s čidlem perimetrické a plášťové ochrany. 

Jde především o signalizaci vstupu do zabezpečeného skladu prostřednictvím soustavy 

různých typů spínacích a rozpínacích kontaktů s vyvedením signalizace narušení skladu do 

prostoru se stálou obsluhou prostřednictvím linkového spojení. Ústředna umožňuje předání 

informace o aktivaci PTZS prostřednictvím GSM modulu. Příjezdová komunikace před 

skladem trhavin je sledována televizní kamerou CCTV. Přístupová cesta před vstupním 

objektem včetně jeho čelní stěny je za snížené viditelnosti osvětlena a je trvale sledována 

další kamerou uzavřeného televizního okruhu. Digitalizovaný signál obou kamer je ukládán 

na digitální záznamové zařízení, které je umístěno mimo objekt skladu a mimo objekt stálé 

obsluhy. Na čelní stěně vstupního objektu skladu výbušnin je umístěno pasivní infračervené 

čidlo, PIR, které aktivuje výstražný signál vyvedený na monitor bezpečnostní kamery. 

Jednotlivá elektronická zařízení technické ochrany mají instalovány prvky záložního napájení, 

společnost Cement Hranice a.s. disponuje vlastními záložními generátory elektrické energie. 

Systém technické ochrany je pravidelně kontrolován a revidován.    

Seznam prvků technické ochrany: 

- ústředna PZTS s vyvedením signálu poplachu 

- čidla plášťové ochrany objektu 

- čidlo perimetrické ochrany objektu 

- kamery uzavřeného televizního okruhu 

-  záznamové zařízení  
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4.3.3  Fyzická ochrana 

Přímá fyzická ochrana objektu není organizována, sledovaný a komponenty PZTS 

zabezpečený sklad výbušnin není nepřetržitě střežen a zajištěn osobami fyzické ostrahy. 

 

4.3.4  Režimová ochrana 

Režimová ochrana skladu výbušnin společnosti Cement Hranice a.s je organizována na 

několika úrovních. Přesná pravidla nebudou popsána, níže je uvedeno zjednodušené schéma: 

a) Klíče vstupních dveří skladu výbušnin: 

Klíče jsou uloženy v uzavřené schránce v místnosti s nepřetržitou obsluhou. 

b) Vyzvednutí klíčů vstupních dveří skladu výbušnin:  

Je vypracován seznam osob oprávněných k vyzvednutí klíčů od skladu výbušnin. 

c) Vydávání klíčů od skladu výbušnin: 

Klíče jsou vydávány oprávněné osobě pouze na ranních směnách pracovního týdne. 

d) Pravidelná kontrola vstupních dveří a mechanických zábran skladu výbušnin: 

Je prováděna v intervalech, v nepravidelných časech, pracovníky zajišťujícími ostrahu 

areálu společnosti Cement Hranice a.s. 

e) Pravidelná kontrola vstupních dveří a mechanických zábran skladu výbušnin:  

Dle určitého schématu je prováděna pracovníky inspekční báňské služby. 

f) Kontrola skladu výbušnin vedoucími pracovníky a inspektory OBÚ: 

Je prováděna v souladu se standardním plněním pracovních povinností vedoucích 

pracovníků. 
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4.4 Po provedení bezpečnostního průzkumu a předběžné analýzy 

 

Předběžné výsledky hodnocení bezpečnostních rizik naznačují, že bezpečnost společnosti 

Cement Hranice a.s. je primárně ohrožena především krádežemi, jejich důsledky, ke 

kterým skutečně dochází, a dále pak možným úmyslným poškozením některého ze zařízení: 

- náhodná krádež 

- připravená krádež z výrobních prostor 

- připravená krádež z budovy, objektu 

- poškození zařízení  

Ve společnosti Cement Hranice a.s., není bohužel vedena přesná statistika s rozdělením na 

konkrétní mechanizmy vzniku škody, jejich dělení na primární a následné, atd. 

 

 
krádež / škoda Kč 2008 2009 2010 2011 2012 % /  

 
odstávka, externí 3000 6500 37000 5700 55000 20,1 

 
v průběhu odstávky 0 16000 2500 4500 0 3,7 

 
ve zbytku roku 45000 120000 0 18000 224000 76,2 

 
 48000 142500 39500 25200 279000 534200 

 

Tab.2: Tabulka škod, vyjádřených v Kč, způsobených při krádežích v letech 2008 až 2012 

 

4.4.1  Krádeže v průběhu zimní odstávky  

Ze stávajících údajů je patrné, že pětina všech krádeží, především drobného materiálu a ND, 

ručního nářadí, pohyblivých přívodů se odehraje ve dvou zimních měsících, ve kterých 

probíhají hlavní opravy veškerého zařízení Cement Hranice a.s. a to za spolupráce a přímé 

účasti až cca 150 zaměstnanců najatých externích firem a osob samostatně výdělečně činných 

(dále jen OSVČ). Tyto škody jdou v drtivé většině na vrub právě těmto externím firmám, dá 

se předpokládat, že krádeže páchají především zaměstnanci těchto externích firem. Z majetku 

Cement Hranice a.s. je napadán především drobný spotřební a hutní materiál, ale i drobné 

vybavení budov, nebo i sanitární technika či drobné spotřebiče sociálních zařízení. Lze 

předpokládat, že většina odcizených předmětů opustí prostor závodu vozidly dodavatelů.  

 

4.4.2  Krádeže v průběhu zbytku roku  

Po zbytek roku jsou způsobené škody na majetku společnosti Cement Hranice a.s. a to formou 

odcizení nejčastěji železného šrotu, drobných ND a hutního materiálu, malých elektromotorů, 
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ale i například přenosných sněhových hasících přístrojů (dále jen PHP). Tento materiál bývá 

odcizen nejčastěji z prostoru otevřeného skladu ND „Letná“, z prostoru skladu hutního 

materiálu, nebo z otevřených provozních / výrobních budov, které jsou volně přístupné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.7: Plocha otevřeného skladu velkých ND a šrotu „Letná“,  JZ okraj areálu.[aut.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Obr. 8 a 9: Poškození oplocení za skladem Letná“ zjištěné při bezpečnostním průzkumu, 

vpravo částečně demontované pletivo na opačné straně areálu, v prostoru nádrží.[aut.] 
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V případě krádeží realizovaných v průběhu roku se tak dá usuzovat, že materiál je vynášen 

vně objektů a areálu, do vhodně přistavených vozidel na přístupových cestách. A to nejspíše 

do prostoru zahrádkářské kolonie za sklady hutního materiálu a otevřeného skladu ND a šrotu 

Letné. Tomu ostatně nasvědčuje i poškození plotu zachycené na levém obrázku č.8, patrná je i 

vyšlapaná cesta. Další možností je průnik do areálu v blízkosti „horní“ brány na JV okraji 

areálu, kde oplocení vzhledem k navazujícímu lomu chybí úplně. Také je možné použít 

polních a lesních cest a projít na pozemky podniku v prostoru vodních nádrží na SV straně 

areálu. Z několika dokumentovaných možností průniku, je zachycen poškozený plot na 

fotografii č. 9, vpravo, u horní retenční nádrže, i když tuto „zkratku“ využívají nejspíše 

především „místní“ rybáři pracující ve firmě Cement Hranice a.s. 

 

4.4.3  Ostatní bezpečnostní incidenty  

Nahodile je zaznamenáváno úmyslné poškození technologického zařízení, či bezpečnostní 

odstavení z provozu, například některého transportního zařízení, které nelze přičítat běžnému 

provoznímu stavu, nicméně vzhledem k přítomnosti pouze nezbytně nutného počtu personálu 

a naopak požadavku na brzké zprovoznění dotčeného zařízení, nelze stanovit exaktní příčinu, 

nebo původce této nestandardní situace. 

Stejně tak nahodile dochází k občasnému narušení prostoru areálu společnosti údajně 

„dezorientovanými“ chodci, nebo cyklisty, v prostoru lomu často pak „off-road“ 

motocyklisty, nebo amatérskými geology. Toto narušení bývá identifikováno jak pracovníky 

ostrahy závodu, tak především i pracovníky vykonávající činnost inspekční báňské služby v 

„nepracovních“ směnách. 
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5 Analýza možných bezpečnostních rizik 

 

Bezpečnostní riziko – pravděpodobná, více či méně reálná hrozba, že bude ohrožena 

integrita určitého subjektu, jedince nebo společenského útvaru, kriminálním činem nebo jemu 

se blížícími důsledky činnosti jiných lidí. 

 

5.1  Možné rizikové scénáře 

 

Zdrojem rizik mohou být všechny události mající charakter přestupku, nebo trestného činu. 

Může jít o bezpečnostní incidenty nebo spíše o promyšlené činy, útoky. Po pohovorech 

s pracovníky společnosti, především po vyhodnocení typu aktiv, způsobu jejich užívání 

stanovení možnosti a pravděpodobnosti a vzniku jednotlivých typových situací, bylo poněkud 

modifikováno rozdělení původních hrozeb, byly specifikovány následující možné 

bezpečnostní incidenty a hrozby: 

 

- neoprávněný vstup do areálu, nebo objektu 

- neoprávněný vjezd vozidla do areálu 

- příležitostná krádež 

- připravená, cílená krádež 

- odcizení vozidla 

- krádež prostředků trhací techniky, výbušnin 

- úmyslné zastavení technologického zařízení 

- poškození zařízení, znehodnocení zásoby materiálu 

- vypuštění, únik materiálu 

- poškození rozvodů energie 

- poškození systémů řízení, komponent MaR 

- útok na vnitřní počítačovou síť, elektronická data 

- založení požáru 

- rozsáhlý útok, sabotáž, terorismus 
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5.2  Pravděpodobné cíle útoku 

 

Při provedení bezpečnostního průzkumu bylo zjištěno, že útok nebo narušení bezpečnosti 

bude směřováno nejspíše proti aktivům zařazeným ve skupině II, III, nebo IV. Tedy jde o:  

- trafostanice 100 kV a 6 kV se záložními dieselagregáty, ostatní trafostanice 

- regulační stanice plynu RS10000 

- kompresorovna stlačeného vzduchu 6 bar a 1,5 bar NZ 

- budova čerpadlovny uzavřeného chladícího okruhu 

- budova hlavního skladu 

- hlavní administrativní budovu společnosti 

- budovu řídícího střediska 

- administrativní budovy Cidemat a expedice 

- budovu autodopravy, mechanických dílen 

- budova autodoprava a garáže technologické dopravy 

- čerpací stanice PHM, sklad olejů, hutního materiálu a technických plynů 

- venkovní sklad velkých náhradních dílů (dále jen ND) a šrotu „Letná“ 

- parkoviště návštěv, kol a motocyklů, parkoviště vozidel zaměstnanců 

- rozvodny NN s rozvaděči pohonů a MaR 

- technologické, provozní a výrobní budovy, jejich zařízení a vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
45 

Po provedení bezpečnostního průzkumu areálu závodu, na základě znalosti aktuálního stavu 

bezpečnostních prvků na perimetru, uvnitř areálu výrobního podniku a vybraných budov 

společnosti, na základě upřesnění jakými aktivy firma Cement Hranice a.s. disponuje, na 

základě poznání jakým způsobem a za jakých podmínek probíhají výrobní procesy při 

zpracování vápence, výrobě slinku a cementu, byla provedena korekce hodnocení míry rizika 

a pravděpodobnosti vzniku identifikovaných nebezpečných situací. 

 

 
            

 

VYHODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍHO DOTAZNÍKU 

 

   Společnost : Cement Hranice a.s.     Datum : 3.4.2013 

 
   Výborná Ochrana     Špatná 

 

  
 

1 
 

3 
 

  

 
5 

 
     Malá Pravděpodobnost      velká 

 

korigované 5.4.2013 ochrana pst riziko 

 

1 nahodilý vstup do areálu 5 3 15 

 

2 nahodilý vstup do budovy 4 2 8 

 

3 neoprávněný vjezd vozidlem 4 2 8 

 

4 náhodná drobná krádež 4 4 16 

 

5 krádež z výrobních a otevřených prostor  4 3 12 

 

6 připravená krádež z budovy, objektu 3 2 6 

 

7 krádež dopravního prostředku 4 2 8 

 

8 krádež prostředků trhacích prací 2 1 2 

 

9 úmyslné vypnutí zařízení 5 2 10 

 

10 poškození zařízení nebo materiálu 4 2 8 

 

11 poškození rozvodů energie 2 2 4 

 

12 poškození ovládání a MaR 3 2 6 

 

13 poškození elektronických dat  1 2 2 

 

14 odcizení elektronických dat 2 2 4 

 

15 požár, sabotáž 5 1 5 

 

16 terorismus 5 1 5 
 

Tab.3: Korekce vyhodnocení prvotního bezpečnostního dotazníku 
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5.3 Možné synergické efekty bezpečnostního incidentu, útoku 

 

V přímé souvislosti s prvotním útokem na chráněný zájem, může dojít k rozvoji následné 

události, při nepříznivém vývoji i se značně synergickým efektem. Tento fenomén se týká 

především výrobního zařízení, zejména v místech, kde se pracuje se zvýšenými tlaky, 

teplotami, nebo kde se dopravuje a skladuje větší množství materiálu. Dále pak u zařízení, 

které pracuje v místně automatickém, autonomním režimu. Přesto, že většina provozních 

celků je řízena a kontrolována dálkově, je určité procento zařízení provozováno tímto 

způsobem, kdy je dohled a kontrola realizována pouze namátkově, nebo jen v ranních 

pracovních směnách. Byly rozpoznány následující možné a více či méně pravděpodobné 

modelové situace: 

 

5.3.1 Částečné poškození nebo ztráta 

- poškozením části konstrukce se naruší celistvost celku   

- poškozením nádrže vyteče všechna kapalina 

- odcizením části dat, se zhorší konkurence schopnost společnosti 

 

 5.3.2 Poškození nebo ztráta zařízení má za následek poškození většího celku 

- poškození regulátoru tlaku mazání může poškodit ložiska hlavního pohonu 

- díky nefunkčnímu čerpadlu zamrzne topení v garáži vozidel 

- demontování zařízení způsobí vytečení materiálu, který se znehodnotí 

- ztráta signálu řízení vodojemu způsobí nedostatek pitné vody 

- poškození hydraulického okruhu může poškodit životní prostředí 

 

5.3.3 Havarijní odstavení zařízení v důsledku poškození zařízení 

- poškozením čidla vibrací se odstaví hlavní ventilátory 

- únik stlačeného vzduchu způsobí ztrátu poloh pneumatického zařízení 

- přerušení kabelu zapříčiní výpadek příslušného zařízení 

 

5.3.4 Havarijní odstavení zařízení může přerůst v mimořádnou událost 

- bez řádné procedury odstavení pecní linky může dojít k požáru 

- bez řádné procedury odstavení uhelné mlýnice by mohlo dojít k výbuchu 
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5.4 Možné dopady na situaci vně areálu společnosti 

 

Některé scénáře bezpečnostních incidentů a hrozeb mohou mít vliv a dopady i mimo areál 

společnosti Cement Hranice a.s. Prakticky vždy ale nejspíše půjde o stavy, které vyústily 

v havarijní stav, nebo mimořádnou událost, ve většině případů půjde o ohrožení životního 

prostředí: 

 

5.4.1 Zvýšené emise hluku 

- v důsledku poškození nebo odcizení zařízení pro snížení hluku 

 

5.4.2 Zhoršení kvality ovzduší 

- v důsledku havárie zařízení pro transport a skladování sypkých materiálů 

- v důsledku poškození zařízení čištění spalin pecní linky 

- po havarijním výpadku technologické části pecní linky 

- v důsledku požáru nebo výbuchu 

 

5.4.3 Zhoršení kvality povrchových, nebo podzemních vod 

- následkem poškození zařízení s olejovou náplní 

- v důsledku útoku na zařízení skladu olejů nebo čerpací stanice PHM 

- v důsledku havárie nebo poškození vozidla 

- v důsledku havárie zařízení pro transport a skladování sypkých materiálů 

- odtokem hasebních vod při požáru 

  

5.4.4 Jiné bezpečnostní incidenty přesahující rámec společnosti 

- škoda způsobená odcizeným vozidlem 

- zneužití odcizeného materiálu 

- zneužití materiálu pro trhací práce, výbušnin 
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5.5 Možné následky, škody, bezpečnostního incidentu, útoku 

 

Pro klasifikaci následků narušení bezpečnosti při vyčíslení negativních dopadů a škod se 

přidržíme § 122 a  § 138 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění (dále jen TZ):  

 

1) nikoli nepatrné – škody více jak 5 tis Kč, 

bez efektivního ohrožení bezpečnosti osob, životního prostředí a provozu zařízení 

2) nikoli malé – škody více jak 25 tis Kč, 

poškození zařízení, poškození životního prostředí, pouze komplikace při řízení 

procesů, výroby, chodu oddělení 

3) větší – škody více jak 50 tis Kč, 

poškození zdraví osoby, poškození životního prostředí, poškození zařízení, 

omezení výroby, omezení činnosti oddělení, ztráta / unik informací 

4) značné – škody více jak 500 tis Kč, 

těžká újma na zdraví, poškození zdraví osob, poškození životního prostředí, 

poškození zařízení, přerušení výroby, disfunkce oddělení, ztráta / únik neveřejných 

informací, poškození jména společnosti 

5) škoda velkého rozsahu – škody přesahující 5 mil Kč, 

těžká újma na zdraví, poškození zdraví osob, poškození životního prostředí, 

dlouhodobé odstavení výroby, únik / zneužití neveřejných informací, poškození 

jména společnosti, zhoršení podmínek na veřejném trhu, obtížně vyčíslitelné škody 
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5.6 Analýza spolupůsobení rizik 

 

Na základě vyhodnocení korigovaného bezpečnostního dotazníku, tabulka č.3 dle 5.2, bylo po 

prodiskutování s určenými vedoucími pracovníky Cement Hranice a.s. provedeno modelování 

možného vzájemného působení identifikovaných bezpečnostních incidentů. Pro hodnocení 

možných vztahů mezi předchůdci a následky byla použita metoda souvztažnostní analýzy: 

 

                                        

A N A L Ý Z A   S O U V Z T A Ž N O S T I 

Rb Ra 

IDENTIFIKACE RIZIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 KRa 

1 náhodná drobná krádež   0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 

2 krádež z otevřených prostor, objektů 0   0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 6 

3 krádež z uzavřených budov 0 0   0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 

4 krádež dopravních prostředků, strojů 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

5 krádeže prostředků pro trhací práce 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

6 vypnutí zařízení, zastavení výroby 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

7 poškození zařízení, materiálu 0 0 0 0 0 0   1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 

8 velký únik materiálu 0 0 0 0 0 1 1   0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 

9 poškození rozvodů energií 0 0 0 0 0 1 1 0   0 0 0 1 1 1 0 0 5 

10 poškození systémů ovládání a MaR 0 0 0 0 0 1 1 1 0   0 0 1 1 1 0 0 6 

11 poškození dat v elektronické podobě 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 1 

12 odcizení dat v elektronické podobě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1   0 0 0 0 0 1 

13 dlouhodobé odstavení výroby 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 

14 požár 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1   1 0 0 7 

15 ekologická havárie 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1   0 0 4 

16 rozsáhlý čin typu požár, sabotáž 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1   0 8 

17 teroristický útok 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0   6 

KRb 0 0 0 0 0 10 10 5 4 4 2 2 7 9 9 1 1   

 

Tab.4: Hodnocení vzájemného působení identifikovaných rizik pro analýzu souvztažnosti. 
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ANALÝZA SOUVZTAŽNOSTI - VÝPOČET KOEFICIENTŮ  KRa A KRb                                   

(Kar , Kpr , = [( Kar , rb / (x-1)] .100) 
 

 
1 náhodná drobná krádež KRa = 12,5 % KRb = 0,0 % 

 
2 krádež z otevřených prostor, objektů KRa = 37,5 % KRb = 0,0 % 

 
3 krádež z uzavřených budov KRa = 18,8 % KRb = 0,0 % 

 
4 krádež dopravních prostředků, strojů KRa = 6,3 % KRb = 0,0 % 

 
5 krádež prostředků pro trhací práce KRa = 12,5 % KRb = 0,0 % 

 
6 vypnutí zařízení, zastavení výroby KRa = 18,8 % KRb = 62,5 % 

 
7 poškození zařízení, materiálu KRa = 18,8 % KRb = 62,5 % 

 
8 velký únik materiálu KRa = 31,3 % KRb = 31,3 % 

 
9 poškození rozvodů energií KRa = 31,3 % KRb = 25,0 % 

 
10 poškození systémů ovládání a MaR KRa = 37,5 % KRb = 25,0 % 

 
11 poškození dat v elektronické podobě KRa = 6,3 % KRb = 12,5 % 

 
12 odcizení dat v elektronické podobě KRa = 6,3 % KRb = 12,5 % 

 
13 dlouhodobé odstavení výroby KRa = 6,3 % KRb = 43,8 % 

 
14 požár KRa = 43,8 % KRb = 56,3 % 

 
15 ekologická havárie KRa = 25,0 % KRb = 56,3 % 

 
16 rozsáhlý čin typu požár, sabotáž KRa = 50,0 % KRb = 6,3 % 

 
17 teroristický útok KRa = 37,5 % KRb = 6,3 % 

 VÝPOČET POLOH OS PRO ROZDĚLENÍ GRAFU SOUVZTAŽNOSTI 

 
O1 = 100 - ((KRa max - KRa min)/100) * s  

 

Stanovená míra spolehlivosti   95 %           

 

KRa min 6 %   max 50 %   

 

KRb min 0 %   max 63 %   

 

Výpočet polohy osy O1 (X) O1 = 58           

 

Výpočet polohy osy O2 (Y) O2 = 41           
 

Tab.5: Hodnocení vzájemného působení identifikovaných rizik – výpočty pro vizualizaci. 
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Graf 3: Znázornění souvztažnosti identifikovaných rizik. 
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Spolupůsobení jednotlivých rizik: 

 

První oblast, relativní bezpečnost: drobná krádež; krádež dopravního prostředku, stroje; 

poškození systémů ovládání a MaR; dlouhodobé odstavení výroby; krádež z otevřených 

prostor, objektů; krádež prostředků pro trhací práce; velký únik materiálu; poškození dat 

v elektronické podobě, teroristický útok, krádež z uzavřených budov, poškození rozvodů 

energií, odcizení elektronických dat, ekologická havárie. 

Třetí oblast – primární hrozby: poškození zařízení, materiálu; vypnutí zařízení, výroby.   

Druhá oblast – sekundární rizika: požár; rozsáhlý útok typu požár, sabotáž. 

 

5.6.1 Vyhodnocení spolupůsobení rizik 

 

Chráněná aktiva, hodnoty a zájmy auditované firmy jsou primárně ohroženy především 

úmyslným poškozením zařízení, materiálů nebo výrobku. Významným primárním rizikem 

je i úmyslné zastavení výroby, například bezpečnostním elementem pro nouzové odstavení 

linky z pohledu ochrany zdraví pracovníka (dále jen BOZ), nebo prvkem EPS požární 

ochrany (dále jen PO). Uvedené bezpečnostní incidenty mohou velmi snadno poškodit zájmy 

firmy Cement Hranice a.s., způsobit poměrně značné škody. 

 

Nejvýznamnějším sekundárním rizikem, především pro výrobní zařízení Cement Hranice a.s. 

je možnost vzniku požáru v důsledku poškození nebo odcizení zařízení, nebo rozsáhlého 

poškození zařízení v důsledku promyšleného útoku typu sabotáž.   

 

V oblasti relativní bezpečnosti se nacházejí všechny ostatní identifikované hrozby a rizika. 

Nicméně po změně výchozích parametrů modelovaného systému při hodnocení 

identifikovaných nebezpečí, nebo po změně požadavku na stupeň ochrany aktiv společnosti, 

nebo po změně bezpečnostní situace ve sféře zájmů posuzované společnosti Cement Hranice, 

akciová společnost, by mohla nabýt vyšší významnosti především tato další rizika: 

- krádež z otevřených výrobních a ostatních prostor 

- velký únik materiálu 

- ekologická havárie 

- poškození rozvodů energií 

- poškození zařízení MaR, řídícího systému 
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5.7 Kvantitativní analýza posuzovaných rizik 

 

Tato metoda, analýza typu FMEA[5], stanovených rizik byla vybrána s cílem zahrnutí dalších 

možných dopadů při aktivaci nebezpečí, nebo při jeho průběhu. 

Cílem je další zhodnocení možné synergie při provedení určitého typu útoku a především o 

kvantifikaci výše možných vzniklých škod, a dopadů bezpečnostního incidentu, který bude 

mít v tomto případě charakter trestného činu (dále jen TČ), dopadů na obyvatele, majetek, 

životní prostředí, atd. mimo vlastní firmu. 

Analýza se pokouší zachytit i možný negativní vliv aktivované události na společenské zájmy 

firmy Cement Hranice a.s., nebo na její ekonomickou situaci na trhu stavebních hmot. Toto 

by mohly ovlivnit především TČ s vlivem na místní nebo regionální životní prostředí (dále jen 

ŽP), nebo například zneužití osobních údajů zaměstnanců. 

Ekonomické zájmy firmy by byly poškozeny v důsledku TČ charakteru odcizení a zneužití 

obchodné – ekonomických údajů společnosti, nebo osobních a identifikačních dat 

dodavatelských firem, spolupracovníků, odběratelů. 

 

 

  

 

HODNOCENÍ,  PARAMETRY PRO ANALÝZU FMEA 

 

míra rizika pravděpodobnost synergie 

 

bezvýznamné riziko 1 nepravděpodobné 1 žádná 1 

 

akceptovatelné riziko 2 spíše nepravděpodobné 2 nahodilá 2 

 

mírné riziko 3 pravděpodobné 3 jednoduchá 3 

 

nežádoucí riziko 4 velmi pravděpodobné 4 dvojnásobná 4 

 

nepřijatelné riziko 5 jisté 5 více násobná 5 

 

působení vně firmy škoda zájmy firmy 

 

žádné 1 ne nepatrná 1 nedotčeny 1 

 

minimálně 2 ne malá 2 nejspíše nedotčeny 2 

 

omezeně 3 větší 3 ohroženy 3 

 

velmi 4 značná 4 poškozeny 4 

 

výlučně 5 velkého rozsahu 5 velmi poškozeny 5 

 

Tab.6: Kvantitativní posouzení rizik a jejich dalšího působení, včetně vnějšího prostředí. 
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BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA   FMEA                                                                                                                                          

VIZUALIZACE VÝSLEDKŮ 

A B C D E F 
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1 náhodné drobná krádež 3 4 1 1 1 1 12 

2 krádež z otevřených prostor, objektů 4 3 2 2 2 1 96 

3 krádež z uzavřených budov 4 2 3 2 2 1 96 

4 krádež dopravních prostředků, strojů 3 2 1 1 3 1 18 

5 krádeží prostředků pro trhací práce 5 1 1 5 3 4 300 

6 vypnutí zařízení, zastavení výroby 4 2 1 1 3 1 24 

7 poškození zařízení, materiálu 4 2 3 3 4 2 576 

8 velký únik materiálu 4 2 4 3 3 2 576 

9 poškození rozvodů energií 4 2 4 3 3 2 576 

10 poškození systémů ovládání a MaR 5 1 5 2 4 2 400 

11 poškození dat v elektronické podobě 4 2 4 2 3 1 192 

12 odcizení dat v elektronické podobě 4 2 1 3 3 3 216 

13 dlouhodobé odstavení výroby 5 2 1 1 5 2 100 

14 požár 5 2 2 2 5 2 400 

15 ekologická havárie 5 2 1 4 4 3 480 

16 rozsáhlý činem typu požár, sabotáž 5 1 3 3 4 2 360 

17 teroristickým útokem 5 1 4 2 5 2 400 

 

Tab.7: Kvantitativní posouzení rizik FMEA, jejich spolupůsobení, včetně vnějšího prostředí. 

 



   
55 

5.7.1 Vyhodnocení kvantitativní analýzy rizik 

 

Kvantitativním vyjádřením součinu míry rizika, možnosti spolupůsobení a synergických 

efektů uvnitř závodu, a především součinem s koeficientem výše předpokládaných škod a 

možného poškození společenských a ekonomických zájmů společnosti Cement Hranice a.s., 

byly identifikované scénáře nejvýznamnějších bezpečnostních incidentů seřazeny podle jejich 

celkové závažnosti takto: 

 

- vážné poškození výrobního zařízení, materiálů pro výrobu, výrobků 

- velký únik materiálu 

- poškození rozvodů energií 

- ekologická havárie regionálního nebo místního rozsahu 

- poškození zařízení MaR, řídícího systému  

- TČ typu sabotáž, požár 

- TČ teroristický útok 

- odcizení citlivých dat v elektronické podobě 

 

      

Obr.10: 2008, požár v důsledku delšího výpadku přívodu energie VN, v současné kombinaci 

s nedostatkem ovládacího vzduchu, poškozeného uzavíracího zařízení paliva.[archiv aut.] 
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6 Shrnutí vyhodnocení rizik 

 

Po modelování příslušných rizikových scénářů, zhodnocení faktorů možných bezpečnostních 

incidentů, po analyzování možných primárních cílů a jejich následků bylo vytipováno 

následujících 8 bezpečnostních hrozeb, útoků, které s určitou mírou pravděpodobnosti 

ohrožují či přímo působí škody společnosti Cement Hranice a.s. Bylo zjištěno, že: 

 

- nejvýznamnější primární hrozba je v poškození zařízení, skladovaných materiálů 

- primárně nebezpečné situace jsou aktivovány nejčastěji z vnitřního prostředí závodu 

- reálným poškozováním chráněných zájmů společnosti jsou krádeže materiálu 

 

U všech dále v příslušných kapitolách uvedených typů událostí se dá vysledovat s vysokou 

mírou pravděpodobnosti společný jmenovatel vzniku těchto událostí a to: 

 

„ záměrné páchání přestupku nebo trestného činu po neoprávněném vstupu do areálu „. 

 

Více či méně, u všech dále v příslušných kapitolách uvedených typů událostí, se dá míra 

rizika, pravděpodobnost vzniku, nebo následná výše škod vhodně potlačit a to pokud se 

podaří zvýšit ochranu areálu společnosti Cement Hranice a.s. na několika úrovních:  

 

- zabránění neoprávněného vstupu osob na perimetru areálu, prostředky klasické ochrany 

- včasná identifikace průniku neoprávněných osob přes perimetr, technické prostředky 

- identifikace neoprávněného pohybu osob v areálu společnosti, technické prostředky  

- identifikace neoprávněného pohybu osob v areálu společnosti, technické prostředky 

- technické prostředky pro kontrolu stavu zařízení, čidla hladin, bezpečnostní spínače 

- kontrola vozidel opouštějících areál závodu 
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6.1 Nejvýznamnější hrozba - poškození zařízení, materiálů  

 

Vyhodnocením bezpečnostního dotazníku i po provedení obou analýz došlo ke shodě, že 

v současné době je možná nejpravděpodobnějším bezpečnostním incidentem, který způsobí 

škodu v řádu statisíců Kč, a může mít dopad na postavení společnosti Cement Hranice a.s. na 

trhu stavebních materiálů, je útok na výrobní zařízení s cílem prosté krádeže určitého 

komponentu, strojního zařízení, nebo s cílem jeho poškození, což v konečném důsledku může 

způsobit poškození nadřazeného souboru, nebo dlouhodobější odstavení technologického 

celku, nebo znehodnocení, či alespoň částečné snížení kvality vstupních materiálů, nebo 

některého finálního výrobku. 

Poškozením klíčového zařízení technologického uzlu, například pohonu surovinového mlýna, 

nebo zařízení pracujícím s vysokými teplotami, například pásová váha na vstupu paliv do 

pecního systému, může dojít k provozní odstávce v délce trvání až několika dní. Přičemž 

může dojít ke škodě velkého rozsahu, překračující 5 mil Kč. Jen prostá újma ze ztráty výroby 

v měsících maximální produkce dosahuje cca 125.000,- Kč za každou hodinu „nevýroby“. 

Škoda na kvalitě může vzniknout cílenou záměnou některých produktů, nebo například 

úmyslným znehodnocením vyrobeného mletého cementu smíchání s výrobkem jiné pevnostní 

značky. Při snížení kvality celého namílaného produktu, cementu, v sile o kapacitě 3000 t o 

jednu třídu pevnosti, dosáhne škoda zhruba 1,5 mil Kč, pokud by již nedošlo k jeho expedici.    

 

6.2 Velký únik materiálu 

 

Může zapříčinit dlouhou odstávku výroby, nebo i kontaminaci povrchových vod. Ke ztrátě 

materiálu může dojít například sesypáním dopravované komponenty, například černého uhlí, 

z gumového transportního pásu po jeho poškození. K úniku moučky, materiálu ze sila 

cementu (3000 tun), nebo jen části obsahu homogenizačního sila (16000 tun), může dojít po 

otevření ručních uzávěrů, odpojení pneumatických dávkovacích uzávěrů a jednoduchou 

simulaci koncových poloh těchto uzávěrů. Tímto incidentem může být standardní chod 

výrobního závodu na dlouhou dobu přerušen, nebo alespoň vážně narušen. Škody se budou 

pohybovat od prosté ztráty výroby, cca 125 tisíc Kč za hodinu,
 
až po například několik 

milionů korun při znehodnocení celého obsahu sila práškového uhlí, nebo cementu. 
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6.3 Poškození rozvodů energií 

 

Pravděpodobně přerušení nebo odcizení kabelů rozvodů elektrické energie. Pokud by takový 

útok byl veden proti vnitřnímu zařízení VN, patrně by způsobil odstávku technologického 

zařízení v řádu desítek hodin až několik dnů. Společnost Cement Hranice a.s. je oprávněný 

distributor elektrické energie[20] pro společnosti na rozhraní areálu firmy – incident by měl 

dopad na externí firmy. Útok na vnější, byť zdvojený, přívod VN 100 kV nelze vyloučit. 

 

6.4 Ekologická havárie místního nebo regionálního rozsahu 

 

Útok na aktiva chráněné firmy může v důsledku sekundárně vést k úniku látek, které mohou 

poškodit životní prostředí. Působením například: 

 

- havarijní odstavení pecní linky způsobí odstavení zařízení čištění spalin 

- únik práškového uhlí může být při dešti spláchnut do retenční nádrže 

- poškozením mazacího okruhu mlýna se můžou stovky litrů oleje do uzavřeného 

chladícího okruhu 

- při krádeži nafty, při jejím odčerpávání z podzemních nádrží, se může část nafty dostat 

do račího potoka 

- poškození ŽP v důsledku velkého požáru 

 

Sekundární škody budou v těchto případech dosahovat stovek tisíc Kč, nebo více. V závodě je 

zpracována a udržována příslušná dokumentace ochrany ovzduší a povrchových vod: 

 

- 1-00087 Řešení nestandardních stavů[11] 

- 1-00097  Řád technologie VÚ 4[12] 

- 3-00059  Vodní hospodářství nové rotační pece[14] 

- 1-00099  Povodňový plán[15] 

- 1-00110  Plán opatření pro havarijní zhoršení povrchových vod[16] 

 

Dá se konstatovat, že Cement Hranice a.s. má připraveny plány reakce na události související 

se zhoršením stavu životního prostředí, které budou vždy přesahovat rámec a areál 

společnosti. Společnost má zpracován plán prvotních činností konkrétních pracovníků, 

informační plán, jsou ustanoveny konkrétní odpovědné osoby, vyčleněny prostředky. Vysoké 

hodnocení přísluší připravenosti k ochraně a sledování jakosti povrchových vod. 
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Základní a stěžejní informace těchto dokumentů jsou zmiňovány při periodických školeních 

příslušných pracovníků a v průběhu praktických nácviků, nebo cvičení většího rozsahu.   

 

 

Obr.11: Cvičení jaro 2012 – mobilní hráz ochrání zařízení společnosti a sekundárně kvalitu 

povrchových vod, které by kontaminované odtékaly na území obce Hranice.[archiv aut.] 
 

 

6.5 Poškození zařízení MaR, řídícího systému 

 

Dle hodnocení vedoucích pracovníků výrobních oddělení a pracovníků se vztahem k BOZ a 

PO by poškození ovládacího systému a zařízení MaR mohlo způsobit škody velkého rozsahu. 

Nicméně takový zásah, narušení systému, by musel být proveden velmi kvalifikovaně se 

znalostí struktury tohoto řídícího systému a funkce rozhodujících elementů MaR. Výrobní 

proces je řízen čtrnácti samostatnými průmyslovými počítači, s vhodnou topologií toku dat. 

Kritická data nejsou ve struktuře tohoto systému přenášena pouze „vertikálně“, opravdu 

důležité blokační signály jsou sdíleny i na horizontální úrovni ovládacího systému. Všechny 

důležité komponenty technologického zařízení přecházejí při ztrátě signálů, stejně jako při 

vypnutí, do stavu „0“ tedy „zastaveno, uzavřeno, odpojeno, uzavřen tok, přerušeno 

dávkování, atd.“. Nesmí však současně se záměrným narušením některé funkce řídícího 

systému dojít ke ztrátě ovládacího napětí, nebo ovládacího 6 bar stlačeného vzduchu. 
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6.6 TČ typu rozsáhlý požár, sabotáž 

 

Při současném stavu zajištění bezpečnosti hodnocené cementárny a personální obsazenosti 

v režimu nepřetržitého provozu nelze tento bezpečnostní útok vyloučit, i když není příliš 

pravděpodobný, a ani se na něj dostatečně připravit. 

Přijatelnými opatřeními je již nyní realizované vícenásobné jištění klíčových bezpečnostních 

prvků u vytipovaných zařízení. Zcela správným postupem je i příkladná spolupráce s místní 

stanicí hasičského záchranného sboru (dále jen HZS), kdy v každém roce probíhá jedno či dvě 

tematická cvičení výjezdové jednotky. V polovině roku 2011 s tématem „požáru 4.NP pecní 

linky“ a na podzim 2012 s námětem „zával pracovníka při čištění zásobníku sypkých hmot“. 

Díky poznatkům nabytých při cvičení, bylo do prostoru výměníku tepla instalováno technické 

požární zařízení – zařízení pro prvotní hasební zásah a také požární suchovod. Tato konkrétní 

cvičení kladně přispívají i celkové orientaci příslušníků HZS v areálu podniku a k částečné 

znalosti příslušné problematiky včetně ohrožujících faktorů a možných rizik.  

 

6.7 TČ teroristický útok 

 

Tomuto, ve stávající politicko-bezpečnostní situaci velmi málo pravděpodobnému TČ, 

vedenému vojenskými nebo improvizovanými prostředky s vysokou účinností, nelze 

v současné době efektivně předejít a zabránit. Při zmáhání následků MU předpokládaného 

rozsahu lze využít stávajícího zpracovaného havarijního plánu[17] společnosti, řízeného 

dokument 1-00114, který je připraven v souvislosti s prováděním dobývacích prací a jehož 

součástí je i traumatologický plán.  

 

6.8 Hrozba odcizení citlivých dat v elektronické podobě 

 

Pokud by došlo k odcizení a zneužití citlivých dat, jistě by mohlo dojít ke zhoršení 

společenského postavení firmy Cement Hranice a.s., ke zhoršení náhledu na společnost mezi 

občany města Hranice a blízkého okolí, kteří tvoří 80 % zaměstnanců firmy. Dále může dojít 

ke zhoršení postavení firmy na trhu stavebních hmot, k oslabení její vyjednávací pozice na při 

uplatňování podnikatelských záměrů společnosti. Při rozvoji nepříznivého scénáře vývoje 

situace může škoda dosáhnout několika milionů korun.  
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Počítačová síť je dle vyjádření příslušných IT pracovníků společnosti poměrně dobře 

chráněna, zabezpečení bylo realizováno v rámci firemního standardu nadřízeným IT 

oddělením. Dokument 1-00071 specifikuje zásady bezpečnostní politiky IT[18]. 

Tato práce se také nezabývá hodnocením možnosti a potencionální úspěšnosti virtuálního 

ataku, průlomu, do struktury počítačové sítě z vnějšího, okolního, prostředí. Možné cesty 

úniku dat v elektronické podobě pak jsou : 

 

a) při odcizení zálohovaných dat ze serverových místností 

Místnost serverů je mimo pracovní dobu chráněna na přijatelné úrovni (viz kapitola 4.2). 

Nedá se předpokládat, že dojde k nepozorovanému napadení tohoto pracoviště. 

b) při fyzickém připojení k vnitřní počítačové síti 

Společnost Cement Hranice a.s. má zpracovánu interní IT bezpečnostní strategii na jednotné 

úrovni v rámci společnosti Buzzi Unicem. Přístup k jednotlivým souborům a oblastem dat je 

restriktivní, tyto oblasti jsou definovány pro každého pracovníka zvlášť na základě jeho 

oprávněných potřeb. Klíčový SW je chráněn hesly s různou délkou jejich platnosti. 

Neomezený pohyb po interní síti, přístup do databází, jednotlivých konzol, atd. není možný.    

c) při odcizení přenosných PC 

Při startu jakéhokoliv počítače typu PC je potřeba uvést platné heslo, jinak platí vše jako b). 

 

Serverová místnost a datová síť pro řízení jednotlivých technologických celků, uzlů, 

jednotlivých komponent výrobního zařízení Cement Hranice a.s. je provozována v kruhové 

topologii celkem čtrnácti průmyslových počítačů řídících jednotlivé periferie, sbírá data 

z ovládaných elementů a naopak zabezpečuje jejich vizualizaci. Serverová místnost je 

umístěna vedle pracoviště se stálou obsluhou, řídícího velínu CV, tato vnitřní počítačová síť 

je fyzicky oddělena od svého okolí. Problematiky struktury, hierarchie a zabezpečení této 

řídící sítě je rozebrána v dokumentu „Ochrana a zabezpečení dat řídících systémů“ (Cement 

Hranice a.s., 1-00072, 2006, 14 s)  
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7 Navrhovaná zlepšení pro zajištění vyšší úrovně bezpečnosti 

 

V následující kapitole je zachyceno možné využití technických prostředků, které lze využít 

pro snížení míry vzniku a dopadu identifikovaných bezpečnostních hrozeb. Bylo 

analyzováno, že: 

 

- nejvýznamnější primární hrozba je v poškození zařízení, materiálů 

- primárně nebezpečné situace jsou aktivovány nejčastěji z vnitřního prostředí závodu 

- reálným poškozováním chráněných zájmů společnosti jsou krádeže materiálu 

 

Tedy nebezpečí je z velké míry aktivováno v důsledku působení nežádoucí situace charakteru 

„krádež“, nebo „poškození zařízení“ a to pravděpodobně, nebo nejčastěji, osobou vně 

společnosti Cement Hranice a.s., tedy po jejím neoprávněném vniku do areálu firmy.    

 

7.1  Ochrana perimetru – oplocení  

 

7.1.1 Oprava stávajícího oplocení  

Oprava spočívá v částečném nahrazení pletiva poškozených polí, nebo v celé výměně pletiva 

s oky, včetně napínacích drátů a jejich držáků. Cena za tuto opravu by se pohybovala 

v rozsahu cca 25.000,- až 40.000,- Kč za 100 m opraveného plotu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.12: Možné varianty provedení instalovaného plotu bez zvýšené odolnosti, se zapletenými 

oky, podezdívkou navazující na základ a jednou řadou ostnatého drátu na vrcholu plotu.[31] 
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7.1.2 Nové oplocení  

Instalace jednoduchého oplocení s oky, výšky 2000 mm, roztečí sloupků 2000 mm, s jednou 

řadou ostnatého drátu napnutého na vrcholu plotu, bez podhrabového pásu, vyžaduje investici 

na úrovni 115.292,- Kč bez DPH. Níže uvedená kalkulace je postavena na odhadu náročnosti 

stavebních prací: středně těžká zemina, přístupný, málo členitý terén. 

Pokud by mělo být doplněno oplocení celého areálu společnosti, bez oplocení prostorů lomů, 

tedy nové oplocení v délce cca 1650 m – investice by si vyžádala náklady okolo 2 mil Kč.  

 

Tab.8: Rozpočet na zhotovení 100 m jednoduchého oplocení v nečlenitém terénu.[31] 
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7.2  Ochrana perimetru – kamerový systém 

 

Vhodným doplněním kamerového systému, umístěním kamer CCTV do již použitých a 

pravděpodobných míst neoprávněných vstupů do areálu firmy. Pevné kamery připevněné 

například na střechu čerpací stanice nafty, nebo na stožáry veřejného osvětlení, 

s odpovídajícím úhlem záběru, s přenosem signálu na monitory s možností záznamu v objektu 

strážní služby se stálou obsluhou. Náklady činí 162.130,- Kč bez DPH. 

 

Obr.13: Vlevo prostor otevřeného skladu ND Letná, vpravo objekty skladu hutního mat.[aut.] 

 

Instalace dvojice kamer CCTV do prostoru křižovatky přístupových cest, účelové komunikace 

od silnice I tř. 647 a zpevněné polní cesty od obce Hluzov, které jsou opatřeny uzavřenými 

bránami, by byla dalším vhodným řešením k zvýšení ochrany perimetru areálu společnosti. 

Vzhledem k možnosti nepozorovaného příjezdu vozidlem téměř až k tomuto prostoru, se dá 

předpokládat další místo neoprávněného průniku osob. Náklady cca 125 tisíc Kč.  

 

Obr.14: Vlevo u parkoviště křižovatka přístupových cest SV části areálu společnosti.[aut.] 
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Velmi vhodné by bylo umístění dálkově ovládané kamery s výkonným objektivem na jednu 

z nejvyšších budov areálu společnosti, objekt výměníku tepla SO025, kde z výšky 107 m nad 

okolním terénem, je velmi dobrý přehled po celém areálu firmy i blízkém okolí. Výše 

uvedené fotografie č. 13 a č. 14 jsou pořízeny právě z tohoto místa.   

 

 

 

 

Obr.15: Komponenty rozšíření bezpečnostního CCTV kamerového systému.[nab.C&C S.] 
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Tab.9: Konkrétní nabídka firmy C&C System na instalaci CCTV systému.[nab.C&C S.] 

 

 

7.3 Ochrana perimetru – čidla PIR 

 

Instalovat vhodná venkovní PIR čidla na vytipovaná místa perimetru společnosti. Jsou to 

úseky, kde se dá předpokládat průnik přes prvky perimetrické ochrany – ploty a brány. Jde o 

místa, která jsou standardně bez možnosti dohledu pracovníků ostrahy a povšimnutí 

výrobního personálu, jsou ve členitém terénu, v blízkosti porostu. Tato místa jsou prakticky 

na nejvzdálenějším okraji areálu vhledem k umístění strážní služby. Naopak jde o 

předpokládané trasy pohybu nepovolaných osob, navíc prostory, kde je pohyb provozního 

personálu v nočních a víkendových směnách nepravděpodobný. 

Cena za instalaci tří dvojic PIR čidel IFR150XT-B, s garantovaným dosahem 150 m za 

významně nezhoršených povětrnostních podmínek (garantováno minimálně 100 m v 98 % 

provozního času), nepřesáhne 160 tisíc Kč. Tato cena je podmíněna zapojením napájení a 

výstupních kontaktů do nejbližších skříní MaR v rozvaděčích NN, tak jak bylo předběžně 

dohodnuto s vedoucím útvaru elektro údržby. Tyto místa napojení, rozvaděče, jsou umístěny 

v objektech hlavního skladu SO120, předhomogenizační skládky SO008 a vodního 

hospodářství - čerpadlovny SO093 (připojení cca 80 m).  
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Obr.16: Vhodný technický prvek, čidlo PIR pro ochranu perimetru a areálu společnosti.[w] 

 

 

Obr.17: Navrhované umístění technických prostředků – kamer CCTV a čidel PIR.[26, aut.] 
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7.4 Plášťová a prostorová ochrana klíčových budov 

 

Níže je uvedena část projektové dokumentace nabídnutého PZTS zabezpečení rozvodny 6 kV 

TS6 SO068, rozvodny s dvojicí záložních dieselagregátů, transformátorem 6/0,4 kV 1 MW a 

rozvodnou NN. Aktuální náklady takového provedení zabezpečení objektu činí 128.000,- Kč.  

 

 

Obr.18: Část proj. dokumentace navrženého zabezpečení rozvodny s dieselagregátem.[aut.] 
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Dále doporučuji instalovat technické prvky plášťové a prostorové ochrany do prostoru 1.NP 

administrativní budovy SO100. V 1.NP objektu se nachází serverová místnost a finanční 

oddělení, místnost s trezory. Byť není kvantifikována hodnota těchto chráněných aktiv, jsou 

sice instalovány prvky klasické ochrany s minimální průlomovou odolností RU 10, jsou 

instalovány kamery CCTV sledující tento prostor, byť objekt přiléhá k budově vrátnice 

s trvalou přítomností strážní služby, byla by instalace určitého typu PZTS vhodným doplňkem 

současného způsobu ochrany tohoto majetku společnosti. Instalace tohoto zařízení zajistí 

včasnou identifikaci útoku vedenému proti tomuto objektu. Návrh konkrétního způsobu 

zabezpečení, typu jednotlivých prostředků, jejich umístění, atd., bude proveden na vyžádání, a 

to po seznámení se situací, typem a hodnotou chráněných aktiv, stejně jako v případě objektu 

TS 6, trafostanice dieselagregáty. Předpokládaná cena by se v tomto případě měla pohybovat, 

podle stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131 a druhů použitých prvků, do 90 tisíc Kč. 

 

7.5 Fyzická ochrana 

 

Realizovat fyzickou ochranu prostřednictvím pracovníků stávající firmy, která smluvně 

zajišťuje ostrahu areálu společnosti Cement Hranice a.s. i nadále, pouze s úpravou: 

a) posílit standardní směnu pracovníků ostrahy v noční směně 18 až 06 hodin (N12) o 

dalšího pracovníka, tedy tři strážné na noční směně, například sdílením s ostrahou 

prostor některých obchodních řetězců. Toto opatření si vyžádá nárůst nákladů na 

zajištění bezpečnosti předběžně o 1,2 milionu Kč za každý rok. 

b) zvážit nutnost přítomnosti tří pracovníků ostrahy pro provádění kontrol vozidel na 

R8 pracovní směně pondělí až pátek, tohoto pracovníka využít pro posílení N8 

směny, v tomto případě by byly náklady na ostrahu zvýšeny jen o cca 100 tisíc Kč.   

c) rozšířit povinnosti pracovníků firmy zajišťující ochranu areálu a dalších aktiv 

společnosti o nepravidelnou pochůzku v průběhu nočních hodin – minimálně 2x za 

pracovní směnu prostorem od křižovatky u předhomogenizační skládky SO008 a 

cestou mezi vodním hospodářstvím SO091 a trafostanicí TS1 SO062 směrem 

k horní retenční nádrži, až k čerpadlovně u retenční nádrže, SO093. 

d) vypracovat plán periodických a systém generování časů nahodilých pochůzkových 

kontrol areálu Cement Hranice a.s. 

e) provádět kontroly všech vyjíždějících vozidel, včetně otevření nákladního prostoru. 
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f) instalovat kontrolní zařízení RFID na klíčové body modifikované pochůzkové trasy. 

g) zabezpečit časovou dostupnost veškerých prostor areálu Cement Hranice a.s. a to 

určením, přidělením, výjezdového osobního vozidla ostrahy. 

 

7.6 Další navržená technická opatření 

 

a) Zhodnotit možnost prořezání a trvalé údržby lesního porostu do vzdálenosti 

minimálně 3 metrů od okraje oplocení, především na JZ a JV okraji areálu 

společnosti, který těsně sousedí se zalesněným pásem, lesním porostem. 

b) Zakoupit dva programovatelné fotografické aparáty pracující i v blízkém IR spektru 

pro možné operativní nasazení například na trasách neoprávněného přístupu.  

 

Obr.19: Programovatelná „fotopast“ s možností záznamu videa a dálkového přenosu dat.[w] 

 

c) Zakoupit a instalovat čidla k identifikaci přítomnosti ropných látek ve vodě. Toto 

zařízení nainstalované do sběrné nádrže oteplené vody vodního hospodářství a na 

výpust povrchové dešťové vody do račího potoka, by pomohlo včas zachytit 

havarijní únik těchto látek do uzavřeného chladícího okruhu, respektive do vodního 

toku protékajícího areálem společnosti a posléze zastavěnou oblastí města Hranice. 

 Cena vhodného čidla se pohybuje podle provedení okolo 50 tisíc Kč + instalace. 

  

7.7 Navržená organizační opatření 

 

a) Do stávající podnikové směrnice s všeobecnou platností „1-00066 Zabezpečení 

ostrahy areálu, materiálu a bezpečnosti osob ve společnosti Cement Hranice akciová 

společnost“, implementovat nové povinnosti bezpečnostní firmy, jejich pracovníků 

ostrahy, kteří smluvně vykonávají činnosti uvedené v tomto dokumentu, vzhledem 

k zabezpečení ochrany areálu a objektů Cement Hranice a.s. 
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b) Vzhledem k existenci sekundárního rizika ohrožení jakosti povrchových, nebo 

podzemních vod, zahrnout do periodicky prováděných standardních prohlídek 

prováděných pracovníkem vodního hospodářství i každodenní kontrolu stavu 

záchytné jímky a norné stěny na vyústění dešťové kanalizace do koryta račího 

potoka. Upravit příslušný dokument „3-00059 Vodní hospodářství rotační pece“. 

c) Určit pracovníka firmy, koordinátora bezpečnosti, který kromě své standardní 

činnosti systematicky povede přesnou evidenci a dokumentaci všech rozpoznaných 

bezpečnostních incidentů, včetně podrobností realizovaného útoku a přesného 

zhodnocení výše způsobených primárních i sekundárních škod. Tuto činnost 

vykonávat v úzké spolupráci s pověřeným pracovníkem firmy zabezpečující ostrahu 

areálu Cement Hranice a.s. 

d) Provést výměnu všech zámků na branách a brankách, revidovat rozdělení klíčů. 

e) Zpracovat plán pravidelných měsíčních kontrol stavu technických prostředků 

ochrany perimetru společnosti, tedy kontrol stavu oplocení, brán, přístupových cest, 

včetně hodnocení možného narušení areálu. Tuto činnost provádět vždy za účasti 

pracovníka za Cement Hranice a.s., koordinátora bezpečnosti, a za účasti pověřeným 

pracovníkem firmy zabezpečující ostrahu areálu. 

f) Zvýšit obecnou úroveň povědomí vedoucích zaměstnanců společnosti Cement 

Hranice a.s., a to pravidelným hodnocením stavu bezpečnosti, investic do zajištění 

bezpečnosti, přehledu rozpoznaných bezpečnostních hrozeb, incidentů a útoků, 

včetně hodnocení výše skutečných primárních a následných, i možných, škod. Tuto 

činnost realizovat pravidelně, nejlépe při výročním hodnocení stavu, ekonomiky a 

dalšího rozvoje společnosti v okruhu vedení a středního managementu firmy Cement 

Hranice, akciová společnost.   

g) Zvážit možnost úpravy pojistné smlouvy, v oblasti pojištění vůči škodám na 

výrobním zařízení a ztrátě produkce v důsledku spáchané trestné činnosti. Stávající 

spoluúčast společnosti Cement Hranice a.s. na pojistné události ve výši 20 milionů 

Kč prakticky nedává prostor pro uplatnění plnění ani standardních škodních událostí. 

h) Využít všech realizovaných opatření provedených s cílem zvýšení úrovně 

bezpečnosti vůči útokům na aktiva společnosti k dojednání výhodnějších podmínek 

všech pojistných smluv, nejen v oblasti ochrany majetku, ale i co se týče 

odpovědnosti za škody způsobené výrobní činností, ochrany zdraví pracovníků, atd. 



   
72 

8 Zhodnocení, závěr 

 

Z výše uvedeného hodnocení a výčtu doporučení je patrné, že vzhledem k možným a 

očekávaným bezpečnostním incidentům a útokům, že areál firmy Cement Hranice a.s. není 

zabezpečen na úrovni současného standardu ochrany průmyslových podniků stejného typu. 

 

Vzhledem ke dlouhému období, kdy nedošlo k významnému útoku na majetek a chráněné 

zájmy společnosti, bylo investováno do údržby již instalovaného zařízení prvků klasické 

ochrany jen v nezbytně nutné míře, stejně jako do stávajících technických prostředků – 

dálkově ovládaných závor a kamerového systému CCTV. 

 

Přímé škody, způsobeny krádežemi za posledních pět let dosahují úrovně 534.200,- Kč 

(škody byly v případě starých ND a kovového šrotu mnohdy jen odhadnuty). V uvedené sumě 

nejsou uvedeny škody či ztráty spojené se sekundárním dopadem těchto útoků, stejně jako 

nejsou zahrnuty náklady spojené s opravou poškozeného oplocení, odřezané kabeláže, 

odtrženého vedení a podobně. Ze zkušenosti se dá odhadnout, že výše těchto sekundárních 

ztrát a vynucených oprav by dosáhly výše primární částky. 

   

Na vysokém stupni primárního zabezpečení a ochrany objektu je pouze sklad trhavin. 

 

Výčet nejvýznamnější bezpečnostních incidentů ohrožující aktiva a zájmy společnosti: 

 

- vážné poškození výrobního zařízení, materiálů pro výrobu, výrobků 

- velký únik materiálu 

- poškození rozvodů energií 

- ekologická havárie regionálního nebo místního rozsahu 

- poškození zařízení MaR, řídícího systému  

- TČ typu rozsáhlý požár, sabotáž 

- odcizení citlivých dat v elektronické podobě. 

 

Společný pravděpodobný jmenovatel možného působení bezpečnostních incidentů - záměrné 

páchání přestupku nebo trestného činu po neoprávněném vstupu do areálu. 
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8.1 Navržené, doporučené varianty řešení: 

 

Fáze I: 

Pokud možno ještě v první 1/2 letošního roku, instalovat prvky technické ochrany perimetru 

s cílem včasné identifikace možného, nebo započatého útoku na areál a objekty společnosti. 

Po 6 měsících od uvedení do provozu provést prvotní vyhodnocení přínosu instalovaných 

technických prvků a zvážit další možnosti, připravit realizaci dalších bezpečnostních opatření.  

Do ročního plánu oprav zařadit částku 200 tisíc Kč, která by měla dostačovat pro opravu cca 

500 m stávajícího oplocení areálu na vytipovaných místech perimetru závodu. 

  

   Tab.10: Rozpočet pro doplnění prvků ochrany perimetru a areálu společnosti, fáze I. 

 

Fáze II: 

Co nejdříve změnit organizační strukturu strážní služby, bude-li to možné. 

V počátku příštího roku instalovat zařízení PZTS do kanceláří IT a finančního oddělení, do 

prostoru serverů a trezorů v administrativní budově společnosti Cement Hranice a.s. 

V průběhu příštího roku vybudovat nové oplocení v délce přibližně 200 m v prostoru horní 

brány závodu. Nové oplocení bude na tento technický prvek ochrany perimetru, ocelovou 

uzavíratelnou bránu se závorou, přímo navazovat. Přístupový prostor tak bude v nejbližším 

jejím okolí uzavřen, možnost průniku bude ztížena. 
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Pravidelně po 6 měsících provádět hodnocení efektivity instalovaných technických prvků a 

zvážit další možnosti jeho úpravy nebo rozšíření, připravit realizaci doplňujícího zařízení.  

Do plánu oprav na rok 2014 opět zařadit částku 200.000,- Kč, která by měla dostačovat pro 

opravu dalších zhruba 500 m starého oplocení areálu na perimetru závodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tab.11: Rozpočet pro doplnění prvků ochrany aktiv společnosti, fáze II. 
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8.2 Dlouhodobý cíl: 

 

Z politiky integrovaného systému managementu Cement Hranice, akciová společnost: 

 

„ Neustálým procesem zlepšování výkonnosti, efektivnosti a způsobilosti organizace zajistit 

plnění očekávání zákazníků a všech zainteresovaných partnerů „ 

 

Tedy: 

 

… fungující, dlouhodobě stabilní, prosperující, rozvíjející se a bezpečná společnost …  
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9 Seznam 

 

9.1 Seznam použitých zkratek 

 

zkratka český výraz                                                                                            

PHM  pohonné hmoty a maziva 

BOZ  bezpečnost a ochrana zdraví 

PO  požární ochrana 

TPM  management výroby  

IT  informační technologie 

MTF  střední doba poruchy zařízení 

PHM  pohonné hmoty a maziva 

NN  nízké napětí 

VN  vysoké napětí, nad 1 kV 

ND  náhradní díly 

MaR  měření a regulace 

CV  centrální velín řídícího střediska 

EPS  elektronické požární signalizace 

SHZ  stabilní hasící zařízení 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

PHP  přenosné hasící přístroje 

TČ  trestný čin 

TZ  zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění 

CCTV  uzavřený kamerový televizní systém 

PIR  pasivní infračervená čidla 

PZTS  poplachový zabezpečovací tísňový systém 

HZ  zákon č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství 

ČR  Česká republika 

MÚ  mimořádná událost 

ČSN  Česká státní norma 

ŽP  životní prostředí 

HZS  hasičský záchranný sbor 
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Příloha 1: Technologické schéma výrobního zařízení společnosti Cement Hranice a.s. 
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Příloha 2: Mapa společnosti Cement Hranice a.s., výřez. 
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B  E  Z  P  E  Č  N  O  S  T  N  Í     D  O  T  A  Z  N  Í  K 

  Datum :   
   Společnost 

: 
 

          

        Útvar :           

Jak jsou pracovníci, zařízení, zájmy firmy chráněni proti :   
  

1 - dobře, ANO 2 - spíše ANO 3 - běžně 4 - spíše NE 5 - špatně, NE 

a) nahodilému vniku neoprávněných osob do areálu 
 

    

b) nahodilému vniku neoprávněných osob do objektů, budov     

c) náhodné drobné krádeži 
    

    

d) připravené krádeži z výrobních prostor, otevřených objektů     

e) organizované krádeži z uzavřených budov 
  

    

f) zneužití dopravních prostředků, strojů           

g) úmyslnému vypnutí zařízení, zastavení výroby 
  

    

h) úmyslnému poškození materiálu, zařízení         

ch) úmyslnému poškozením rozvodů energií a komunikací 
 

    

i) poškození, pozměnění dat v elektronické podobě       

j) znemožnění dálkového řízení, elektronické komunikace 
 

    

k) rozsáhlému činu typu požár, sabotáž           

l) teroristickému útoku             

                    

Jak jsou naši pracovníci, výroba, nebo zájmy společnosti ohroženy :     

1 - málo 2 - komplikace 3 - omezení 4 - výpadek dny 5 - strategické 

m) přerušením dodávky energií z vnějšku areálu společnosti 
 

    

n) poškozením rozvodů energií uvnitř závodu         

o) odcizením, poškozením ND, zásob 
   

    

p) odcizením, poškozením běžného zařízení         

q) odcizením, poškozením rozhodujícího zařízení 
  

    

r) znemožněním elektronické komunikace         

s) poškozením, odcizením dat, elektronické komunikace       

t) jiné (uveď)               

                    

Příloha 3: Základní bezpečnostní dotazník.  


