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Anotace 

Paszanda, M.: Návrh stacionárních a mobilních prostředků pro ochranu 

produktovodů. Diplomová práce, Ostrava VŠB - TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního 

inţenýrství, 2013. 

Klíčové slova: produktovody, kritická infrastruktura, Evropská unie,  

Předkládaná diplomová práce se zabývá ochranou produktovodů. V její první části je 

shrnuta problematika národní i evropské kritické infrastruktury, jsou zde popsány důleţité 

produktovody na území České republiky i států Evropské unie, a způsob jejich současného 

zabezpečení. Následuje přehled hrozeb negativně ovlivňujících tok surovin a energií. 

Prostřednictvím následujících analýz rizik provedených výpočtovými a grafickými metodami  

byla identifikována rizika, která je pro jejich charakter a závaţnost nutno eliminovat pomocí 

vhodných opatření. Závěr práce představuje moţná variantní řešení zabezpečení, vedoucí 

k eliminaci neţádoucích rizik, při současném zohlednění ekonomické a technologické 

náročnosti jednotlivých variant. 

 

Abstract 

Paszanda, M: Suggestion of stationary and mobile devices for the protection of 

pipelines. Thesis, Ostrava VŠB – TU Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2013 

Key words: pipelines, critical infrastructure, The European Union 

This thesis deals with protection of pipelines. The first part summarizes the issue of 

national and European critical infrastructure, it describes important pipelines in the Czech 

Republic and the European Union, and their current security.  The following is the summary 

of threats negatively affecting the flow of raw materials and energy. Through risk analysis 

carried out by calculation and graphical methods have been identified risks which, because of 

their character and seriousness, are necessary to be eliminated with suitable measures. The 

conclusion presents possible alternative security solutions leading to elimination of unwanted 

risks, taking into account economic and technological demands of the individual variants.  
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1 Úvod 

Aby se společnost mohla vyvíjet, potřebuje k tomu tři základní věci: znalosti, materiál 

a energii. Zvláště energie je v současné době pro rozvíjející se společnost ţivotně důleţitá. 

S prudkým nárůstem počtu obyvatel na Zemi a s rostoucími poţadavky na jejich ţivotní 

standard, dochází k dramatickému zvyšování spotřeby energie ve všech jejích formách. 

Lidstvo vyuţívá energii od nepaměti. K nárůstu její spotřeby dochází postupně, jiţ 

od 19. století. Výrazný zlom ve spotřebě energie přichází v polovině minulého století. V té 

době se společnost stává závislá především na elektrické energii a ropě. S rychlým rozvojem 

průmyslu souvisí také spotřeba elektrické energie a spotřeba surovin, především ropy. 

Zejména v Evropě tak nastává situace kdy je potřeba důleţité suroviny (ropu a zemní 

plyn) dováţet z oblastí, kde je dané suroviny dostatek. Přímořské státy obvykle řeší dovoz po 

moři. Ve vnitrozemí, tedy i v České republice (dále ČR), je situace jiná. Pro vnitrozemské 

státy je ekonomičtější dopravovat tyto suroviny po souši potrubím. Proto v Evropě dochází 

v 50. letech 20. století k budování ropovodů a plynovodů, které přivádějí ropu a plyn 

především z oblasti dálného východu. Současně s tím probíhá po celé Evropě budování 

elektrické sítě, která zajišťuje spolehlivý přenos elektrické energie od výrobce ke konečnému 

spotřebiteli. 

Zatímco elektrické energie vyprodukuje ČR nadbytek, který dodává do Evropské sítě, 

u ropy a plynu je to přesně naopak. Komodity tohoto druhu jsou na naše území dopravovány 

na dlouhé vzdálenosti potrubím. Tento způsob dopravy je sice ekonomicky výhodný, ale nese 

sebou i značná rizika. Především produktovody v oblasti blízkého východu jsou častými (a 

velmi snadnými) terči bombových útoků. Cílem těchto útoků bývá přerušení dodávek 

důleţitých surovin. Teroristé se svými útoky snaţí demonstrovat svou sílu v boji o moc, víru 

nebo finance. Kaţdé přerušení dodávek ropy nebo zemního plynu, stejně jako rozsáhlý 

výpadek elektrické energie, znamená pro vyspělou Evropu a její obyvatelstvo obrovské 

komplikace. Při případném útoku je to právě obyvatelstvo, koho si teroristé berou jako 

rukojmí. Útočníci se tak snaţí vyvolat pocit, ţe se vláda neumí postarat o ochranu svých 

obyvatel. 

Rovněţ politická situace ve světě můţe způsobit, ţe se útoky na technologická 

zařízení přesunou z východu do zemí Evropské unie (dále EU). Členství států 

v Severoatlantické alianci a s tím spojené operace na blízkém východě, dostávají postupně 
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Evropu do hledáčku nejrůznějších teroristických skupin. Z tohoto důvodu je nezbytně nutné 

věnovat zvýšenou pozornost ochraně zařízení pro transport energií a surovin nejen v ČR, ale 

také v celé Evropě. 
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2 Rešerže 

V následující kapitole jsou shrnuty zdroje informací, které jsem při vypracování 

diplomové práce vyuţíval. 

2.1 Literární zdroje 

ŠENOVSKÝ M., ADAMEC V., ŠENOVSKÝ P., Ochrana kritické infrastruktury, 1.  

Vydání Ostrava: Edice SPBI Spektrum, 2007, 141 stran, ISBN: 978-80-7385-025-8  

V úvodu této publikace jsou vyjmenovány jednotlivé druhy mimořádných událostí, 

které mohou ohrozit kritickou infrastrukturu (dále KI). Dále jsou zde uvedeny základy 

problematiky a popis vývoje v oblasti zabezpečení KI. Následující část publikace se zabývá 

stavem a ochranou KI v zahraničí. V závěru jsou uvedeny metody pro určování prvků KI a 

postupy, kterými lze rizika spojená s funkcí KI, alespoň částečně eliminovat 

 

ŠČUREK, R.: Aktuální bezpečnostní hrozby plynoucí z násilných činů, terorismus, 

extremismus a organizovaný zločin. Skriptum. Ostrava, VŠB-TU Ostrava, 2007 

Publikace se zabývá bezpečnostními hrozbami, které v současné době ohroţují 

společnost. V první části se autor zabývá terorismem, jeho základními principy a 

náboţenstvími, které jsou nejčastěji zneuţívány teroristy. Další část shrnuje problematiku 

extremismu a jeho rozdělení na levicový a pravicový. V závěru publikace jsou zmíněny 

ostatní extremistické skupiny a trestné činy páchané v souvislosti s extremismem. 

 

KROČOVÁ, Šárka. Strategie dodávek pitné vody. Frýdek – Místek: Sdružení požárního 

a bezpečnostního inženýrství v Ostravě, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7385-072-2.  

Tato publikace se zabývá dodávkou pitné vody v běţných podmínkách i krizových 

situacích. V knize jsou rozebrány postupy k zajištění dodávek pitné vody v potřebném mnoţství a 

v potřebné kvalitě. Dále jsou zde popsány různé systémy pro distribuci vody a systémy pro 

nouzové zásobování vodou. 
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2.2 Právní normy, vyhlášky a ostatní dokumenty 

EU. Směrnice rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování 

evropských kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. Brusel, 

8. Prosince 2008, 8 stran.  

Směrnice se zabývá určováním a označováním prvků evropské kritické infrastruktury 

(dále EKI). Úkolem směrnice je stanovit odpovědnosti za ochranu EKI. Podle tohoto 

dokumentu nesou odpovědnost členské státy, na jejichţ území se jednotlivé prvky nalézají. 

Členské státy musí učinit taková opaření, aby byly splněny poţadavky této směrnice. Součástí 

směrnice jsou přílohy s uvedenými postupy pro určení prvků EKI a seznam odvětví EKI. 

 

Česko. Zákon č. 430/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a 

o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. In Sbírka 

zákonů, Česká republika. 2010, s. 5602–5616. 

Tento zákon je novelou zákona 240/2000 Sb., s platností 1. ledna 2011 o implementaci 

směrnice Rady EU č. 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 a řešení problematiky KI na 

národní a evropské úrovni. Zákon definuje základní pojmy v oblasti kritické infrastruktury a 

stanovuje povinnosti a práva všech subjektů KI. 
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3 Útoky na produktovody 

Prakticky denně se ve zprávách ze světa dovídáme o útocích na důleţitá technologická 

zařízení. Nejčastějšími terči útočníků bývají právě zařízení pro transport surovin a energií. 

Následkem útoků je obvykle omezení nebo přerušení dodávek dané komodity. To sebou nese 

nemalé finanční ztráty. Majitel zničeného produktovodu musí vynaloţit nemalé prostředky na 

opravu zařízení a odběratel musí pokrýt výpadek dodávky jiným, často nákladnějším, 

způsobem. Pro přiblíţení problematiky jsou v následující části shrnuty závaţné útoky na 

zařízení pro výrobu a přepravu důleţitých surovin a energie. 

 

17. 1. 2013 

Virový útok na elektrárnu ve Spojených státech Amerických (dále USA). Jedna 

z elektráren v USA musela být na 3 týdny odstavena poté, co do její vnitřní sítě pronikl 

počítačový virus. Virus se do kontrolního systému turbíny dostal připojením nakaţeného USB 

disku k jednomu z počítačů v elektrárně. 

21. 7. 2012  

Výbuch ropovodu z Iráku do Turecka. Exploze a následný poţár poškodil dvojité 

potrubí poblíţ města Midyat, nedaleko syrské hranice. K odpovědnosti za útok se přihlásili 

Kurdští povstalci .Útok ochromil dodávky ropy do Turecka. 

29. 7. 2011 

Výbuch bomby poškodil ropovod u města Homs. Náloţ přerušila ropovod mezi 

městy Homs a Talkalach a zanechala na místě kráter hluboký 10 metrů. Cílem neznámých 

útočníků bylo nechat ropu vytéct do nedaleké vodní nádrţe a poničit úrodu na okolních 

polích. Při incidentu nebyl nikdo zraněn. 

5. 2. 2011  

Na severu Egypta došlo k explozi plynovodu, který zásobuje Izrael. K výbuchu 

došlo nedaleko města Aríš na břehu Středozemního moře. V těchto místech vede podmořský 

plynovod do Izraelského města Aškelon. V určitých rozestupech vystupují nad hladinu 

kompresorové stanice, které udrţují v potrubí stálý tlak. Jedna z těchto stanic se stala terčem 

neznámých útočníků. Uhašení následného poţáru trvalo 3 hodiny. Přestoţe samotný plynovod 

nebyl poškozen, Egyptská strana uzavřela přívod plynu do doby, neţ bude stanice opravena. 
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20. 12. 2009  

Bombový útok na ropovod v Iráku. Terčem neznámých útočníků byl 

padesátikilometrový úsek ropovodu do přístavu Ceyhan v Turecku. Denně tímto ropovodem 

proteče aţ 450 tisíc barelů ropy. Výbuch způsobil rozsáhlé poškození potrubí a únik značného 

mnoţství ropy. 
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4 Produktovody jako součást kritické infrastruktury 

Ochrana kritické infrastruktury je téma, které se v dnešní době stává mnohem 

aktuálnějším. Moderní společnost je díky své závislosti na energii a surovinách čím dál 

zranitelnější. 

Infrastruktura představuje v nejobecnějším smyslu mnoţinu prvků, které jsou 

strukturované, navzájem propojené a poskytují určitému celku rámcovou podporu. Pojem 

infrastruktura se obvykle pouţívá pro struktury, které jsou vytvořeny uměle [5]. 

V rychle se měnícím globálním světě získávají otázky zajištění energetické a 

surovinové bezpečnosti stále větší význam. Soutěţení o přístup ke zdrojům strategických, 

zejména energetických surovin, se stává nedílnou součástí mezinárodních vztahů. Prioritou je 

vytvářet předpoklady pro nepřerušované diverzifikované dodávky strategických surovin a v 

domácím prostředí pak předpoklady pro stabilní dodávky elektrické energie a pro tvorbu 

strategických rezerv státu. Rostoucí důleţitost má i oblast potravinové bezpečnosti a zajištění 

přístupu ke zdrojům pitné vody [3]. 

Z tohoto důvodu je zcela nezbytné učinit taková opatření, která by zajistila bezpečnost 

a funkčnost kritické infrastruktury jako celku. 

Kritická infrastruktura představuje klíčový systém prvků, jejichţ narušení nebo 

nefunkčnost by měla závaţný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních ţivotních 

potřeb obyvatelstva nebo ekonomiku státu. S ohledem na vysoký stupeň vzájemného 

propojení jednotlivých odvětví je kritická infrastruktura ohroţena komplexně, a to přírodními, 

technologickými a asymetrickými hrozbami. Zejména funkčnost energetické infrastruktury je 

ohroţována jak politickými tlaky, tak hrozbami s kriminální podstatou. Příkladem těchto 

ohroţení jsou politicky motivované manipulace s dodávkami strategických surovin, vstup 

cizího kapitálu s potenciálně rizikovým původem a cíli do kritické infrastruktury ČR, sabotáţe 

či hospodářská kriminalita [3]. 

4.1 Kritická infrastruktura a její historie 

Pojem kritická infrastruktura vznikl jako souhrnný název pro systémy nezbytné pro 

fungování státu jako celku. Přístup k její ochraně se během let měnil a vyvíjel především 

podle toho, proti jaké hrozbě bylo potřeba infrastrukturu chránit. 
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Zcela zásadní roli, v oblasti ochrany KI, hrály teroristické útoky na USA 11. září 2001. 

Tyto útoky jasně ukázaly, jakým směrem se bude ochrana KI ubírat. Globální terorismus se 

stal hrozbou pro celý svět a bylo potřeba přijmout nová bezpečnostní opatření. Události 

kolem11. září rovněţ přinesly několik důleţitých poznatků. Jedním z nejdůleţitějších byl fakt, 

ţe k efektivní ochraně KI je potřeba zabezpečit včasnou a komplexní výměnu informací mezi 

všemi, kteří se na ochraně KI jakýmkoli způsobem podílejí. 

Jak jiţ bylo zmíněno, ve světě je zaznamenáno mnoho útoků na kritickou 

infrastrukturu. Evropským příkladem mohou být útoky na dopravu v Madridu a v Londýně. 

Selhání infrastruktury ale nemusí být nutně záměrné. V USA, Itálii a dokonce i ČR došlo 

v minulosti k rozsáhlým výpadkům dodávek elektrické energie. I kdyţ tyto výpadky nebyly 

způsobeny útokem teroristů, ale pouze souhrou náhod, nabízí se tak otázka, jak je to 

z bezpečností ostatních zařízení pro dopravu surovin. Ropovody, plynovody, ale i ,,obyčejné“ 

vodovodní potrubí, by se v budoucnu mohly stát cílem nejrůznějších teroristických 

organizací.[5]  

4.2 Kritická infrastruktura v Evropské unii 

Evropská rada na zasedání v červnu roku 2004 reagovala na nutnost řešit ochranu 

kritické infrastruktury ţádostí o přípravu souhrnné strategie pro posílení ochrany kritických 

infrastruktur. Na základě této ţádosti bylo 20. října 2004 přijato sdělení o ochraně kritické 

infrastruktury. Tento dokument obsahoval návrhy opatření, které by měly zajistit připravenost 

a schopnost reakce na hrozící teroristické útoky zacílené na prvky KI. 

V přístupu k hrozbě globálního terorismu klade EU rozhodující důraz na posilování 

mezinárodní spolupráce, zamezování přístupu teroristů k finančním a jiným ekonomickým 

zdrojům, zvyšování připravenosti k prevenci teroristických úderů a zajišťování bezpečnosti 

mezinárodní dopravy a zlepšování hraniční kontroly [1]. 

Dalším důleţitým dokumentem, který Evropská unie přijala je Zelená kniha o 

evropském programu na ochranu kritické infrastruktury (dále Evropský program OKI). 

Hlavním úkolem směrnice bylo získat co největší mnoţství informací od všech subjektů KI. 

Zdůrazněna zde byla rovněţ důleţitost spolupráce, komunikace a koordinace mezi všemi 

zainteresovanými stranami na vnitrostátní i evropské úrovni. Základem efektivní ochrany KI 

mělo být dodrţování principu subsidiarity, proporcionality a komplementarity.  



9 

 

Následně byl vypracován návrh Evropského programu ochrany KI. V návrhu byla 

zohledněna všechna rizika. Jsou zde zohledněny hrozby způsobené člověkem a přírodními a 

technologickými hrozbami. Prioritou se však stala hrozba terorismu. 

V dubnu 2007 byly Radou přijaty závěry o Evropském programu ochrany KI. 

Dokument zavádí postup pro určování a označování evropské kritické infrastruktury a 

posouzení potřeby zvýšit její ochranu. Směrnice se zaměřuje především na odvětví energetiky 

a dopravy. Současně zdůrazňuje primární a konečnou odpovědnost za ochranu EKI, kterou 

nesou členské státy a vlastníci nebo provozovatelé těchto infrastruktur. 

Výsledkem několikaletého řešení problematiky ochrany KI na evropské úrovni je 

Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a označování evropských 

kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich ochranu. 

Touto směrnicí se zavádí postup pro určování a označování EKI a společný přístup k 

posouzení potřeby zvýšit ochranu těchto infrastruktur s cílem přispět k ochraně obyvatel [6]. 

Hlavním účelem směrnice je získat komplexní přehled o jednotlivých prvcích KI na státní i 

Evropském úrovni a jejich zabezpečení. V příloze č. 1 je uveden seznam odvětví evropské 

kritické infrastruktury. 

Tento dokument stanovuje povinnosti členských států EU v oblasti identifikace a 

označování prvků EKI. Součástí dokumentu jsou také kritéria pro jednotnou identifikaci 

prvků EKI. Kaţdý členský stát musí určit prvky kritické infrastruktury na svém území. Pokud 

některé části KI splňují kritéria pro označení EKI, je kaţdý členský stát povinen informovat 

ostatní členské státy, pro které můţe mít potenciální EKI závaţný dopad. Rovněţ je povinný 

informovat o důvodech pro její označení za potenciální EKI. 

Účinná ochrana EKI vyţaduje komunikaci, koordinaci a spolupráci na vnitrostátní 

úrovni i na úrovni Společenství. Toho lze nejlépe dosáhnout stanovením kontaktních míst pro 

záleţitosti ochrany EKI v kaţdém členském státě, přičemţ tato kontaktní místa by měla 

koordinovat záleţitosti ochrany EKI uvnitř členského státu i s ostatními členskými státy a 

s Komisí [6]. 

Všechny členské státy musely učinit taková opatření, aby bylo dosaţeno souladu 

s touto směrnicí, a to nejpozději do 12. ledna 2011. O provedených opatřeních bylo nutno 

neprodleně informovat Komisi. 
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4.2.1 Základní pojmy v oblasti evropské kritické infrastruktury 

Základní pojmy v oblasti EKI definuje výše uvedená Směrnice Rady [6]. Ta stanovuje 

následující definice: 

kritickou infrastrukturou jsou prostředky, systémy a jejich části nacházející se v 

členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůleţitějších společenských funkcí, 

zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či sociálních podmínek 

obyvatel a jejichţ narušení nebo zničení by mělo pro členský stát závaţný dopad v důsledku 

selhání těchto funkcí; 

evropskou kritickou infrastrukturou nebo „EKI“ je kritická infrastruktura 

nacházející se v členských státech, jejíţ narušení nebo zničení by mělo závaţný dopad pro 

nejméně dva členské státy. Závaţnost dopadu se posuzuje podle průřezových kritérií. To se 

vztahuje i na účinky způsobené meziodvětvovými závislostmi na jiných typech infrastruktury; 

analýzou rizik se rozumí zváţení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit 

zranitelnost a moţný dopad narušení nebo zničení kritické infrastruktury; 

citlivými informacemi týkajícími se ochrany kritické infrastruktury jsou 

konkrétní skutečnosti o kritické infrastruktuře, které by po zveřejnění mohly být zneuţity 

k plánování a provádění činnosti s cílem narušit nebo zničit zařízení kritické infrastruktury; 

ochranou jsou myšleny všechny činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, 

nepřetrţitosti a celistvosti kritické infrastruktury s cílem zabránit hrozbě, riziku nebo 

zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat; 

vlastníky/provozovateli EKI jsou subjekty odpovídající za investice do konkrétního 

prostředku, systému nebo jeho části, které jsou podle této směrnice označeny za EKI, nebo za 

jejich kaţdodenní provoz. 

ČR, stejně jako ostatní členské státy, implementovala zmíněnou Směrnici Rady do 

svého právního řádu. Postup určování EKI, stejně jako kritéria jsou dána Nařízením vlády č. 

432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury. Nařízení [7] určuje 

průřezová kritéria z několika hledisek: 

Počet obětí - mezní hodnota více neţ 250 mrtvých nebo více neţ 2 500 osob s 

následnou hospitalizací po dobu delší neţ 24 hodin, 
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Rozsah ekonomického dopadu - mezní hodnota hospodářské ztráty státu vyšší neţ 

0,5% hrubého domácího produktu, 

Rozsah dopadu na veřejnost - mezní hodnota rozsáhlého omezení poskytování 

nezbytných sluţeb nebo jiného závaţného zásahu do kaţdodenního ţivota postihujícího více 

neţ 125 000 osob. 

Odvětvová kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury jsou uvedena v příloze 

výše uvedeného nařízení a kaţdý členský stát si je určuje samostatně. 

 

4.3 Kritická infrastruktura v České republice 

V současné době je pojem ochrana kritické infrastruktury chápán jako zabezpečení 

základních funkcí státu jak za běţných tak i krizových situací. K tomu slouţí zákony, které 

definují práva, ale také povinnosti orgánů státní správy. Díky těmto zákonům můţe stát 

zajišťovat základní potřeby obyvatelstva a udrţovat kontrolu nad správným fungováním 

společnosti. 

Česká republika se ochranou kritické infrastruktury zabývá dlouhodobě. Stejně jako ve 

světě i u nás se priority v této oblasti měnily. Vývoj v posledních 50 letech zaznamenal 

mnoho změn. Zatímco v polovině minulého století byla prioritou hrozba jaderného napadení, 

o 30 let později začalo převládat ohroţení ţivelnými pohromami. Po 11. září 2001 se 

k ohroţujícím fenoménům přidal i terorismus [5]. 

4.3.1 Základní pojmy v oblasti kritické infrastruktury 

Kaţdá země zaujímá k ochraně kritické infrastruktury jiný postoj. Stejně tak se 

v jednotlivých státech liší i jednotlivé pojmy v této oblasti. 

V ČR se definice pojmů v oblasti KI několikrát změnila. V současnosti definuje 

základní pojmy zákon č.430/2010 Sb. o krizovém řízení [10]. Tento zákon stanovuje 

následující pojmy: 

kritickou infrastrukturou se rozumí prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků 

kritické infrastruktury, jehoţ narušení funkce by mělo závaţný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních ţivotních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu, 
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prvkem kritické infrastruktury je zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná 

infrastruktura, určená podle průřezových a odvětvových kritérií; 

ochranou kritické infrastruktury jsou opatření zaměřená na sníţení rizika narušení 

funkce prvku kritické infrastruktury, 

subjektem kritické infrastruktury je provozovatel prvku kritické infrastruktury 

Výše uvedený zákon je novelou původního zákona č.240/2000 Sb. a implementuje 

v sobě poţadavky Směrnice Rady 2008/114/ES ze dne 8. prosince 2008 o určování a 

označování evropských kritických infrastruktur. 

V původním zákoně je rovněţ definován pojem objekt kritické infrastruktury 

Objektem kritické infrastruktury byly myšleny vybrané stavby a zařízení veřejné 

infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují subjekty kritické infrastruktury. 

Tento pojem byl novelizací zrušen a nově se jiţ nepouţívá. 

Zákon rovněţ ukládá subjektu kritické infrastruktury povinnost určit bez zbytečného 

odkladu styčného bezpečnostního zaměstnance. Jeho určení oznámí příslušnému ministerstvu 

nebo jinému ústřednímu správnímu úřadu Tato osoba je kontaktním článkem mezi vlastníky 

(provozovateli) prvků KI a příslušnými orgány daného státu. 

Novela dále upravuje povinnosti ministerstev a dalších správních úřadů. Ministerstva a 

jiné ústřední správní úřady poţadují od právnické nebo podnikající fyzické osoby, jako 

provozovatele stavby, zařízení, prostředku nebo veřejné infrastruktury, o kterých lze 

oprávněně předpokládat, ţe splňují kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury nebo 

prvku evropské kritické infrastruktury, informace nezbytné k určení těchto prvků. Jednou 

ročně musí správní orgány poskytnout Ministerstvu vnitra (dále MV) informaci o ochraně 

evropské kritické infrastruktury včetně údajů o typech zranitelnosti, hrozbách a zjištěných 

rizicích, a jednou za dva roky informaci o provedených kontrolách subjektů evropské kritické 

infrastruktury, včetně informací o závaţných zjištěních a nařízených opatřeních. Na základě 

těchto informací MV určuje pro jednotlivé odvětví KI průřezová kritéria  

Ministerstvo vnitra má v oblasti ochrany kritické infrastruktury klíčovou roli. Jeho 

úkolem je plnit úkoly v oblasti kritické infrastruktury vyplývající z členství České republiky v 

Evropské unii, zabezpečovat mezinárodní výměnu informací v této oblasti a plnit funkci 

kontaktního místa České republiky v rámci evropské kritické infrastruktury. MV dále podává 

Evropské komisi zprávy o plnění úkolů vyplývajících z právních předpisů Evropské unie v 
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této oblasti. Kaţdoročně informuje MV Evropskou komisi o počtu prvků evropské kritické 

infrastruktury podle odvětví a o počtu členských států Evropské unie, které jsou závislé na 

jednotlivých prvcích evropské kritické infrastruktury. Kaţdé dva roky pak předkládá 

Evropské komisi souhrnnou zprávu se všeobecnými údaji o typech zranitelnosti, hrozbách a 

rizicích zjištěných v jednotlivých odvětvích evropské kritické infrastruktury. 
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5 Produktovody 

Následující kapitola se zabývá problematikou produktovodů především na našem 

území. Tyto produktovody hrají klíčovou roli v zásobování našeho státu nezbytnými 

surovinami a jejich úloha je nenahraditelná. Situace ve státech EU je obdobná. 

Jako produktovody lze obecně označit zařízení pro kontinuální dopravu surovin a 

produktů v kapalném nebo plynném skupenství. V širším pojetí do tohoto názvu spadají také 

zařízení a systémy pro přenos energie. Pojem produktovod tak zahrnuje nejen různá potrubí, 

ale také elektrická vedení a kabely. 

Produktovody představují linie, které se táhnou po zemském povrchu nebo pod ním na 

dlouhé vzdálenosti. V určitých místech se pak dělí nebo spojují a tvoří tak různě hustou síť 

vedení pokrývající celou Evropu. Nejméně hustá je síť ropovodů, naopak nejhustější je síť 

elektrického vedení.  

S hustotou sítě rovněţ souvisí její zranitelnost. Struktura kaţdé sítě se skládá 

z jednotlivých prvků a spojnic mezi nimi. V kaţdé síti pak nalezneme místa, kde se schází 

více spojnic do jednoho prvku. Tomuto místu říkáme uzel. Mnoho uzlů je nevýznamných, ale 

jsou uzly, které mají zásadní význam. Jejich narušení můţe vést k omezení funkčnosti nebo 

dokonce zhroucení systému jako celku [5]. Obecně lze říct, ţe čím více spojnic a uzlů síť 

obsahuje, tím je odolnější proti poruchám a případným útokům. 

5.1 České předpisy související s  produktovody. 

Základním předpisem v oblasti energetiky lze označit zákon č. 458/2000 Sb. o 

podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 

některých zákonů (dále téţ energetický zákon) [9]. Tento zákon zapracovává příslušné 

předpisy Evropské unie a upravuje v návaznosti na přímo pouţitelné předpisy Evropské unie 

podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích, kterými jsou 

elektroenergetika, plynárenství a teplárenství, stejně jako práva a povinnosti fyzických a 

právnických osob s tím spojené. 

Tento předpis řeší mimo jiné udělování licencí a certifikací pro podnikání v oblasti 

elektroenergetiky a plynárenství, čímţ určuje některé subjekty KI. Dále zákon stanovuje 

ochranná pásma kolem vedení a potrubí. Jde o prostor v bezprostřední blízkosti tohoto 

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně ţivota, zdraví a majetku 

osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, elektrické 
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stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, informační a 

telekomunikační techniky. 

Dalším důleţitým předpisem je zákon č.430/2010 Sb. známý jako krizový zákon [10]. 

Tento zákon stanovuje práva a povinnosti subjektů KI při přípravě na krizovou situaci a při 

jejím řešení. Za krizovou situaci přitom můţeme povaţovat událost, která má za následek 

narušení kritické infrastruktury nebo jiné nebezpečí, při nichţ je vyhlášen stav nebezpečí, 

nouzový stav nebo stav ohroţení státu. 

V této souvislosti je nutné rovněţ zmínit Vyhlášku č. 80/2010 Sb. ze dne 18. března 

2010 o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náleţitostech havarijního plánu [8]. 

Vyhláška řeší postup při omezení nebo přerušení dodávek elektrické energie v situacích kdy 

bezprostředně hrozí přetíţení a následné poškození energetické sítě. 

5.2 Prvky kritické infrastruktury v oblasti produktovodů 

Ve snaze jednoznačně definovat prvky evropské kritické infrastruktury byla vydána 

Směrnice Rady 2008/114/ES o určování a označování evropských kritických infrastruktur. 

Dokument ukládá všem členským státům EU povinnost určit potenciální prvky EKI a oznámit 

tuto skutečnost členským státům, pro které můţe mít potenciální EKI závaţný dopad. 

V příloze směrnice je rovněţ stanoven postup pro určení kritické infrastruktury, která 

můţe být označena za EKI členskými státy. Je zde uveden také seznam odvětvových a 

průřezových kritérií. Kritéria si členský stát upravuje individuálně podle moţných dopadů na 

konkrétní infrastrukturu. 

Vláda české republiky stanovuje kritéria v Nařízení Vlády č. 432/2010 Sb. o 

kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury [7]. Odvětvová kritéria jsou zde stanovena 

pro různé oblasti KI. Kritéria zahrnující problematiku produktovodů jsou stanovena v příloze 

tohoto dokumentu následujícím způsobem. 

Prvky kritické infrastruktury v oblasti přenosu elektrické energie jsou vedení, 

elektrické stanice a technický dispečink provozovatele přenosové soustavy o napětí nejméně 

110 kV. Dále jsou to elektrická stanice distribuční soustavy o napětí 110 kV a technický 

dispečink provozovatele distribuční soustavy. (stanice typu 110/22 kV a 110/35 kV se 

posuzují podle jejich strategického významu v distribuční soustavě). 

V oblasti přepravy zemního plynu jsou za prvky KI povaţovány velmi vysokotlaké 

tranzitní plynovody se jmenovitým průměrem nejméně 700 mm, velmi vysokotlaký a 
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vysokotlaký vnitrostátní plynovod se jmenovitým průměrem rovným nebo menším neţ 700 

mm, kompresorová a předávací stanice a technický dispečink. V oblasti distribuce zemního 

plynu sem patří vysokotlaký a středotlaký plynovod, předávací a regulační stanice a technický 

dispečink. 

Odvětvová kritéria pro přepravu a distribuci ropy stanovují za součásti KI tranzitní 

ropovody se jmenovitým průměrem nejméně 500 mm a vnitrostátní ropovod se jmenovitým 

průměrem nejméně 200 mm, včetně vstupních bodů, technický dispečink, přečerpávací 

stanice, koncové zařízení pro předání ropy a začátek a konec zdvojení ropovodu a odbočky 

(tzv. jeţkovací komory). Dále potom produktovod se jmenovitým průměrem nejméně 200 

mm včetně vstupních bodů, přečerpávací stanice, a technický dispečink distribuční soustavy. 

Další skupinou produktovodů jsou vodovody. Zde kritéria stanovují za prvek KI 

potrubí které slouţí k zásobování vodou z jednoho nenahraditelného zdroje při počtu 

zásobovaných obyvatel nejméně 125 000 nebo úpravna vody o minimálním výkonu 3 000 l, 

anebo vodní dílo o minimálním objemu zachycené vody 100 mil. m3. 

5.3 Ropovody  

Vzhledem k tomu, ţe naleziště ropy na našem území jsou velice vzácná, je nutné 

zajistit dodávku této suroviny jiným způsobem. V menším mnoţství je moţné dováţet ropu ze 

zahraničí v cisternách po silnici nebo ţeleznici. Toto řešení je ovšem neekonomické a 

nepokrývá dodávky kontinuálně. Proto se po celé Evropě rozšiřuje síť ropovodů tak, aby byla 

zajištěna stálá dodávka za všech okolností. Současnou Evropskou síť ropovodů znázorňuje 

obr. 1.  

Obrázek 1: Ropovodná síť Evropy 

 

Zdroj:www. mero.cz 



17 

 

5.3.1 Ropovody na území České republiky  

Ropovod slouţí k zásobování našeho území ropou. Historie budování ropovodů u nás 

začíná v 60. letech, kdy bylo rozhodnuto o výstavbě ropovodu Druţba. Jeho úkolem bylo 

zásobovat ropou ze Sibiře státy bývalého východního bloku, tedy i ČR. 

Ropovod Družba 

Ropovod Druţba byl prvním ropovodem vedoucím po českém území. V roce 1962 byl 

doveden do Bratislavy a v roce 1965 prodlouţen do Záluţí u Mostu. Nejdelší ropovod na 

světě pojmenovaný Druţba měří přibliţně 4 000 km a z daleké Sibiře, Kazachstánu a Uralu 

zásobuje značnou část Evropy. Je rozdělen na severní větev zásobující Polsko a Německo a na 

jiţní větev vedoucí do Česka, Slovenska, Maďarska a Ukrajiny. Na území ČR urazí surovina 

357 km, při průměru 50 cm proudí ropa rychlostí 1,0 - 1,4 m/s. Kvůli stále se zvyšující 

spotřebě se uvaţuje o jeho rozšíření. Do roku 1989 dováţelo tehdejší Československo ročně 

aţ 18 milionů tun ropy z bývalého SSSR výhradně tímto ropovodem. Pádem „ţelezné opony“ 

v roce 1989 se pro nás otevřely moţnosti dovozu ropy z kapitalistického světa a vymanění se 

z jednostranné závislosti na Rusku. Roku 1990 byl zprovozněn ropovod Adria, který se ve 

slovenských Šahách napojuje na ropovod Druţba. Adria byla „připravená“ jiţ od roku 1984 a 

vybudovaná jako společné dílo bývalé Jugoslávie, Maďarska a Československa [12]. 

Ropovod IKL 

Česká republika se i nadále snaţila o diverzifikaci dodavatelů ropy. Spolu s rostoucí 

poptávkou ropy tak rostla i potřeba nového ropovodu. V letech 1990 – 1995 proto dochází 

k výstavbě ropovodu IKL. Tento ropovod spojuje Německý Vohburg a Kralupy nad Vltavou 

a je pokračováním ropovodu z Italského přístavu Terst. Trasa ropovodu se během 

projektování několikrát měnila. Proto bylo upuštěno od původního záměru dovést potrubí aţ 

do Litvínova a ropovod je ukončen v centrálním tankovišti ropy (dále CTR) u obce 

Nelahozeves, kde se stýká s ropovodem Druţba. Zde je také umístěno řídící středisko 

ropovodné sítě ČR. V současné době je ropovod IKL schopen objemem dodávek plně 

nahradit ropovod Druţba. V případě potřeby lze obrátit směr části ropovodu Druţba a 

zásobovat také rafinérii Paramo v Pardubicích. IKL je označován jako nejmodernější a 

nejbezpečnější ropovod v Evropě. V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry 

ropovodů na našem území.  
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Tabulka 1: Základní parametry ropovodů Družba a IKL 

Technické údaje ropovodu  IKL Družba 

Celková délka trasy  347,4 km 4000 km 

Délka trasy v ČR: 168,6 km 505,7 km 

Přepravní kapacita: 10 mil. tun ropy ročně 9 mil. tun ropy ročně 

Obsah ropovodu: cca 140 000 m
3 cca 101 318 m

3 

Rychlost proudění ropy v potrubí: cca 0,5 - 1,2 m/s cca 1,0 - 1,4 m/s 

Průměr potrubí: DN 700  DN 700, DN 500, DN 350, DN 200 

 

5.3.2 Současný stav zabezpečení ropovodů v České republice 

Oba ropovody na území ČR jsou vlastněny a provozovány společností MERO a.s. a 

jsou sledovány nejmodernějším řídícím a zabezpečovacím systémem. O řízení provozu se 

stará integrovaný řídicí systém, který tvoří tři nezávislé řídicí systémy SCADA, jeţ 

spolupracují se systémem GIS (dále geografický informační systém). Úkolem GIS je 

shromaţďovat a lokalizovat všechny informace o všech událostech na trase, technickém stavu 

potrubí a v neposlední řadě také o majitelích a uţivatelích pozemků, které se nacházejí v 

ochranném pásmu ropovodu.[13] 

Samotné potrubí je vedeno z velké části pod zemí a na povrchu je vidět pouze šachtice 

s uzavíracími armaturami a elektrodomky, kterými lze v případě nehody uzavřít daný úsek 

ropovodu. Šachty na trase ropovodu jsou navrţeny dvojího typu. Se stanicemi telemetrie a bez 

stanic telemetrie. Armaturní šachty jsou řešeny dle ČSN 83 0916 čl. 23 a ČSN 65 0204. 

Strojní zařízení je umístěno v nepropustných podzemních betonových šachtách. Všechny tyto 

šachty jsou provedeny shodně podle standardního projektu. Kaţdá šachta je oplocena a 

vybavena kamerovým systémem, který spolu s čidly otevření zabraňuje vniknutí případného 

útočníka. Informace ze všech šachet jsou odesílány do CTR, kde jsou ukládány. Obsluha 

dispečinku má k dispozici obraz kteréhokoliv místa ropovodu a můţe kdykoliv přivolat hasiče 

nebo Policii ČR. Na obr. č. 2 je zobrazena uzavírací šachtice s bezpečnostními prvky a 

nadzemní vedení ropy.  
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Obrázek 2: Zabezpečení armaturní šachty (vlevo) a nadzemní část ropovodu (vpravo). 

 

Zdroj: http://technet.idnes.cz/ 

Dalším stupněm ochrany je monitorování pomocí vrtulníku. Kontrola je prováděna 

dvakrát za měsíc. Při přeletu nad potrubím se kontrolují především činnosti v ochranném 

pásmu. Letecký monitoring je výhodný také při kontrole nadzemních částí ropovodu Druţba, 

které se nacházejí především v mokřadech okolo řeky Moravy.  

Pro případ přerušení dodávek ropy, je v místě, kde se oba české ropovody stýkají, 

postaveno centrální tankoviště ropy. Stavba centrálního tankoviště je podmínkou vstupu ČR 

do Evropské unie, abychom měli zásoby ropy a ropných produktů na 90 dnů. V současnosti 

ČR disponuje zásobami ropy a ropných produktů, které by měly pokrýt průměrnou spotřebu 

po dobu 120 dní. 

Díky všem výše zmíněným bezpečnostním opatřením patří ropovody v ČR 

k nejbezpečnějším v Evropě. 

5.4 Plynovody 

Stejně jako u ropy má Evropa omezené i moţnosti těţby zemního plynu a je nucena 

tuto surovinu dováţet. I v tomto případě je nejvýhodnější přepravovat plyn potrubím. 

V současné době je zemní plyn druhou nejdůleţitější surovinou především pro průmysl. Na 

prvním místě je stále ropa. Výhledy do budoucna ovšem naznačují, ţe plyn ropu ve své pozici 

zanedlouho vystřídá. I proto dochází v EU a ČR k neustálému rozšiřování plynovodné sítě 

tak, aby bylo moţné tuto surovinu dodávat v dostatečném mnoţství do důleţitých 

průmyslových oblastí Evropy. Současnou podobu plynovodné sítě v Evropě zobrazuje obr. 3. 

Z obrázku je zřejmé, ţe značná část plynu z území Ruska a Ukrajiny proudí do západních 
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států přes naše území. Kaţdé přerušení plynovodu tak postihne značné území. Obecně lze říct, 

ţe čím východněji dojde k přerušení, tím větší oblasti se výpadek dodávek plynu dotkne. 

 

Obrázek 3: Síť plynovodů v Evropě 

 

Zdroj:[17] 

5.4.1 Plynovody v České republice 

Těţba zemního plynu na území České republiky pokryje asi pouze jedno procento 

tuzemské spotřeby. Loţiska plynu se nacházejí především na Hodonínsku. Česko slouţí 

v souvislosti s dopravou plynu k důleţitým státům. Přes naše území vedou tranzitní 

plynovody zásobující především Německou republiku. Distribuci plynu k českým 

zákazníkům zajišťují středotlaké a nízkotlaké plynovody rozmístěné rovnoměrně po celém 

území státu. 

První plynovod na našem území byl postaven v roce 1967 a přiváděl plyn z Ukrajiny. 

Postupem času byl přebudován na plynovod tranzitní. Tak bylo moţno zásobovat plynem 

z Ruska sever i jih Německa. Současně probíhalo i zvyšování přepravní kapacity. To 

spočívalo v ukládání několika paralelních potrubí vedle sebe. 

Současná podoba plynovodné sítě se od té původní zásadně neliší. Plynovod vedoucí 

ze Slovenské republiky je na našem území rozdělen na severní a jiţní větev. Obě větve 
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pokračují do Německa. Soustavně se pracuje především na zvýšení přepravovaného mnoţství. 

Poslední stavbou v souvislosti se zvýšením kapacity je plynovod Gazela. Potrubí o průměru 

1,4 metrů vede přes naše území a spojuje plynovody na jihu a severu Německé republiky. 

Zásadním bezpečnostním prvkem české sítě z hlediska dopravy plynu je moţnost změny 

směru proudění plynu. V případě dlouhodobého výpadku dodávky ze Slovenské republiky je 

moţné odebírat plyn z Německa. Do budoucna se uvaţuje o rozšíření páteřní sítě o plynovod 

z Tvrdonic na Břeclavsku aţ k Polským hranicím. 

5.4.2 Zabezpečení plynovodů 

Výhradním drţitelem licence na přepravu plynu v ČR je společnost Net4gas s.r.o., 

která zajišťuje správu páteřní plynovodné sítě na našem území. Současně je tato společnost 

odpovědná za ochranu této sítě proti jakýmkoliv útokům. 

Bezpečnostní opatření u plynového vedení jsou podobná jako u ropovodů. Potrubí je 

vedeno převáţně v zemi a je tak chráněno před případným útokem. Proti náhodnému porušení 

potrubí při stavebních a výkopových pracích jsou kolem plynovodů zřizována ochranná 

pásma. V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit 

plynárenská zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých 

činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. 

Rozdíl oproti ropě představuje skladování plynu. Plyn se skladuje převáţně 

v podzemních štolách a bývalých dolech, které jsou k tomu speciálně upravené. V těchto 

zásobnících skladuje Česká republika zásoby zemního plynu zhruba na 40 dní. Na povrch 

vystupují pouze trasové uzávěry potrubí, kterými je moţné uzavřít potřebný úsek.  

Při pohledu z ptačí perspektivy tak můţeme vidět pouze domky uzavíracích armatur a 

kompresorové stanice. Domky armatur jsou od sebe vzdáleny asi 20 kilometrů. Objekty jsou 

proti vniknutí nepovolaných osob zabezpečeny standardním mechanickým systémem. 

Perimetr je chráněn bezpečnostním oplocením s vrcholovými překáţkami. Plášť domku je 

obvykle bez oken a vybaven bezpečnostními dveřmi s bezpečnostním zámkem. 

5.5 Rozvody elektrické energie 

Rozvody elektrické energie mají svá specifika a fungují zcela jinak neţ předchozí 

produktovody. Elektrická energie je z elektráren přenášena prostřednictvím vedení velmi 

vysokého napětí 220kV nebo 400kV, které je zavěšeno na stoţárech. Tímto způsobem je 

zajištěn dálkový přenos energie mezi rozvodnami a energetickými soustavami sousedních 
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států. Evropa je tak protkána hustou sítí elektrického vedení, které zabezpečuje spolehlivé 

dodávky elektrické energie do poţadovaného místa.  

Mezistátní propojení je vyuţíváno pro mezinárodní obchod a přeshraniční přenos 

elektřiny mezi těmito soustavami. Provozovatelé přenosových soustav koordinovaně 

vypočítávají a přidělují přeshraniční přenosové kapacity pro mezinárodní obchod s 

elektřinou a jsou odpovědní za řízení přetíţení v souladu s legislativou EU. [14] 

 

5.5.1 Energetická soustava České republiky. 

Energetická síť ČR je tvořena přenosovou sítí a distribuční soustavou. Tímto 

systémem proudí energie k jednotlivým odběratelům a také do okolních států.  

Přeshraničními vedeními je přenosová soustava ČR napojena na soustavy všech 

sousedních států, a tím synchronně spolupracuje s celou elektroenergetickou soustavou 

kontinentální Evropy [14]. 

Specifikem elektrické energie je nemoţnost jejího skladování. Je proto nutné najít pro 

všechnu vyrobenou elektřinu odběratele. V menším měřítku lze elektřinu přeměnit na vodní 

energii v přečerpávacích elektrárnách. Toto řešení ale slouţí k pokrytí krátkodobých poklesů 

energie v síti. V současnosti ČR vyrábí větší mnoţství elektřiny, neţ se v tuzemsku spotřebuje 

a nadbytek je proto vyváţen do zahraničí. O bezchybnou funkčnost energetické soustavy se 

stará společnost Čeps a.s. Akciová společnost Čeps působí na území České republiky jako 

výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 KV), stará se o 

dodávky elektřiny na vnitrostátní i mezinárodní úrovni a spolupracuje s provozovateli soustav 

okolních států. 

Do domácností je elektřina vedena distribuční soustavou přes kaskádu transformátorů, 

které mění napětí v síti postupně na 22kV a následně na konečných 400 voltů. K poslední 

změně napětí dochází v obcích nebo jejich částech. 

Obrázek č. 4 znázorňuje energetickou přenosovou soustavu ČR. 
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Obrázek 4: Energetická síť ČR 

 

Zdroj: www.ceps.cz 

5.5.2 Bezpečnost energetické sítě 

V souvislosti s bezpečností energetické sítě v Evropě i ČR se stále častěji hovoří o 

takzvaných black-outech. Jde o masivní výpadky dodávek elektrické v důsledku lokálního 

přetíţení energetické soustavy. Pokud dojde k přetíţení některého prvku soustavy, je tento 

prvek bezpečnostním systémem od soustavy odpojen, aby nedošlo k jeho poškození. Energie, 

kterou prvek přenášel je přesměrována a přenášena jinou větví sítě. To však znamená vyšší 

zatíţení zbytku soustavy. Následně dochází k dominoefektu v podobě odpojování dalších 

přetíţených prvků, včetně elektráren. Svůj podíl na těchto situacích mají také větrné a solární 

elektrárny, které dodávají energii nepravidelně a nárazově. Výsledkem pak mohou být 

výpadky proudu pokrývající území několika států současně. Podobné problémy byly 

v minulosti zaznamenány především na území Spojených států amerických. Následkem je 

ochromení všech důleţitých systémů. Dochází tak k přerušení dodávek tepla, vody, dopravy a 

všech informačních systémů. Obnovení dodávek elektrické energie v plné míře můţe trvat i 

několik dní.  
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Postupy k zamezení vzniku black - outů uvádí Vyhláška č. 80/2010 Sb. o stavu nouze 

v elektroenergetice.[8] 

Základní bezpečnostní opatření podél důleţitých vedení definuje zákon č.458/2000 Sb. 

Podél vedení se ze zákona zřizují ochranná pásma – bezpečnostní koridory. Zákon stanovuje, 

ţe uvnitř těchto koridorů je zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce, uskladňovat 

hořlavé a výbušné látky, vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad 3 m [9]. 

Důleţité uzlové body sítě, jako jsou rozvodny, transformátory a jiná důleţitá zařízení 

jsou zabezpečena běţnými zabezpečovacími systémy zamezující přístupu nepovolaných osob. 

Rozvodny jsou opatřeny oplocením a vybaveny kamerovým systémem napojeným na 

centrální dispečink. Přístup ke stoţárům velmi vysokého napětí není nijak omezen a případný 

útočník se tak můţe dostat aţ k betonovému základu stoţáru. 

5.6 Vodovody 

Dalšími, bezesporu důleţitými produktovody jsou vodovody. Zásobení vodou je 

důleţité nejen pro domácnost, ale také pro průmysl, který by bez této suroviny nemohl 

spolehlivě fungovat. Na rozdíl od předchozích produktovodů, je vodárenský systém ČR 

uzpůsoben pro distribuci vody na našem území. Chybí tedy propojení se systémy sousedních 

států. 

5.6.1 Vodárenský systém České republiky 

Systém zásobování vodou je podobný, jako jakýkoliv jiný transport kapalin a plynů. 

Vztahy vznikající při rozvoji, výstavbě a provozu vodovodů a kanalizací slouţících veřejné 

potřebě upravuje zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích [11]. 

Voda je ve většině případů jímána do přehrad a dopravována ke spotřebitelům. Menší 

procento vodních zdrojů představují vrty. Vzhledem k rozmístění zdrojů vody, ale není nutné 

dopravovat vodu na velké vzdálenosti. Dálkové vodovody tak mají především regionální 

charakter. Voda je dopravována ke spotřebiteli potrubím o různé dimenzi (průměru). Potrubí 

je uloţeno v zemi, v minimální hloubce 1 metr. V ojedinělých případech (kříţení říčního 

koryta apod.) je voda vedena v tepelně izolovaném potrubí po povrchu. Tato opatření 

zamezují, mimo jiné, zamrznutí vody během mrazů. Při své cestě prochází voda úpravnou, 

kde je kontrolována a upravována její kvalita. Dále je pak dodávána do distribučních sítí 

jednotlivých měst a obcí.  
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Distribuční soustava se skládá z přečerpávací stanice, vodojemu a vodovodního 

potrubí. V čerpací stanici je voda odebírána z dálkového vodovodu a čerpána vzhůru do 

vodojemu. Vodojem představuje nejvyšší bod vodovodu, coţ zajišťuje dostatečný tlak v 

potrubí. Odtud je voda ke spotřebiteli dopravována samospádem. 

5.6.2 Zabezpečení vodovodů 

Útok na vodárenskou soustavu můţe mít dva cíle. Prvním cílem můţe být zničení 

vodovodu a přerušení dodávek vody do určité oblasti. Jak jiţ bylo zmíněno, vodovodní 

potrubí je ukryto pod zemí, coţ znemoţňuje jakýkoliv úmyslný útok. Navíc lze dodávky vody 

částečně nahradit jiným způsobem Náhodné porušení při stavebních pracích, však zcela 

vyloučit nejde. 

Druhý cílem útoku můţe být snaha o kontaminaci vody nebezpečnou látkou. Hlavní 

slabinou vodovodní sítě jsou objekty na povrchu, tedy úpravny vody a přečerpávací stanice. 

V těchto místech je moţné vodu kontaminovat a ohrozit tak její uţivatele. Proti tomuto druhu 

útoku jsou všechny klíčové objekty zabezpečeny oplocením a bezpečnostními dveřmi. 

Úpravny vody jsou navíc chráněny kamerovým systémem [2]. 
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6 Analýza rizik produktovodů 

Mimořádné události nejsou ve světě ani ČR nijak výjimečné. K předcházení jejich 

vzniku a včasné eliminaci následků je nutné rozpoznat příčiny spojené se zdroji rizik a 

definovat moţnosti a druhy zneuţití lidského i technického potenciálu nebo mezery 

v organizaci a reţimové ochraně [4]. 

Abychom mohli produktovody efektivně zabezpečit, musíme znát rizika, proti kterým 

je potřebuje chránit. Tato rizika lze rozdělit do následujících pěti základních skupin podle 

mechanismu jejich vzniku. 

Rizika přírodního charakteru: Sem můţeme zahrnout rizika, která vznikají v přírodě 

a jejichţ vznik a průběh můţe člověk ovlivnit zcela minimálně. Jde o extrémní projevy počasí 

a pohromy přírodního původu, do kterých patří především zemětřesení, povodně, blesky, 

vichřice, sesuvy půdy, sopečná činnost a tsunami. 

Rizika technického a technologického charakteru: Zde bychom mohli zařadit 

rizika, která souvisí s činností člověka, např. průmyslové havárie, dopravní nehody, únik 

nebezpečných látek, poškození důleţitých systémů, ztráta důleţitých dat, poruchy 

zabezpečovacích systémů a komunikačních prostředků, přerušení dodávek důleţitých surovin 

a produktů a jiné nehody a havárie technického směru. 

Rizika spojená s útokem člověka. Do této kategorie můţeme zahrnout teroristické 

útoky, jako metody násilného prosazování politických cílů, s pouţitím chemických, 

biologických, radiačních, nukleárních a explozivních (dále také CBRNE) látek, krádeţe, 

vloupání, únosy, kybernetické útoky, špionáţní činnost, úniky důleţitých informací, chyby 

pracovníků obsluhy, únosy a vydírání, selhání bezpečnostních pracovníků a další. 

Rizika sociálního charakteru: Do této oblasti můţeme zařadit selhání lidského 

faktoru, pracovní úrazy, stávky zaměstnanců, demonstrace, občanské nepokoje, migrační 

vlny, vnitrostátní boje, válečné konflikty a jiná rizika související se sociální oblastí. 

Rizika organizačně – procesního charakteru: Sem můţeme zahrnout rizika spojená 

s nedostatky v plánovací, řídící a kontrolní činnosti. Patří sem špatná personální politika, 

odchod důleţitých zaměstnanců, lidské chyby a chyby systému, vyuţívání zastaralých 

technologií, jednostranná závislost na třetích stranách, úniky dat a informací, ztráta dobrého 

jména a pověsti, ztráta klientů a neschopnost zavádět inovativní postupy a technologie. 
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K efektivnímu komplexnímu a ekonomicky únosnému zabezpečení jakéhokoli objektu 

je potřeba detailní identifikace všech rizik, která mohou daný objekt ohrozit. Dále je potřeba 

důkladně prozkoumat a prověřit moţnosti zneuţití slabých míst ve stávajícím systému 

zabezpečení. 

6.1 Identifikace rizik produktovodů 

Prvním krokem v analýze rizik je identifikace rizik. K tomu je moţno pouţít některou 

ze screeningových metod k identifikaci moţných zdrojů rizika. Cílem této části analýzy je 

systematickým postupem určit všechna rizika včetně příčin vzniku a moţných následků. 

Výsledkem identifikace je obvykle přehledný seznam rizik. Výsledky identifikace by měly 

být srozumitelné nejen odborníkům, ale také běţným uţivatelům. 

Další částí analýzy je hodnocení rizik. V této fázi analýzy je potřeba identifikovaná 

rizika ohodnotit z hlediska závaţnosti. Hodnocení rizik lze provést pomocí některé 

z vhodných analýz. Při výběru vhodné analýzy je nutné přihlédnout ke sloţitosti zkoumaného 

systému, moţnosti synergičnosti některých jevů, a stanovení pravděpodobnosti vzniku rizika. 

V závěru analýzy je potřeba ohodnocená rizika seřadit podle jejich závaţnosti. Pro 

rizika, která jsou označena jako neakceptovatelná je potřeba navrhnout opatření ke sníţení 

rizika na únosnou mez. Opatření ke sníţení rizika by měla být navrţena tak, aby náklady na 

jeho sníţení byla v adekvátním poměru vůči jeho závaţnosti. 

Identifikaci rizik v této diplomové práci jsem provedl pomocí metody Ishikawova 

diagramu. Diagram umoţňuje získat ucelený přehled o rizicích, která ohroţují celý systém 

produktovodů. Výhodou metody je její grafické uspořádání, které je velice srozumitelné a 

přehledné i pro neznalého člověka. 
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Graf 1: Ishikawův diagram 
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6.2 Hodnocení rizik produktovodů 

K hodnocení rizik pro tuto diplomovou práci jsem zvolil analýzu poruch a jejich 

dopadů (Failure Mode and Effect Analysis – FMEA). Metoda je vhodná především pro váţná 

rizika. Účelem metody je hodnocení rizik a jejich dopadů na různé oblasti analyzovaného 

systému. Výsledkem metody je přehledná tabulka, ve které jsou podle stanovených pravidel, 

hodnoceny pravděpodobnosti vzniku rizik a jejich dopady na definované oblasti. Výsledkem 

bodového hodnocení je číslo, jehoţ hodnota vypovídá o míře závaţnosti daného rizika. 

Při analýze rizik metodou FMEA jsem postupoval následujícím způsobem: Pro 

hodnocení rizik jsem stanovil ve třech kategoriích (X,Y,Z), sedm kritérií; pravděpodobnost 

vzniku (P), následek (N), škody na majetku (Š), dopady na obyvatelstvo (D), velikost 

zasaţené oblasti (V), bezpečnostní opatření (B) a odhalitelnost rizika (O). Kaţdé kritérium 

jsem ohodnotil podle níţe uvedených tabulek číselnou hodnotou z intervalu 1-5. Celkové 

bodové hodnocení kategorie jsem vypočítal jako aritmetický průměr hodnot v jednotlivých 

kritériích, zaokrouhlených na celá čísla. Celkovou míru rizika jsem získal dosazením do 

vzorce R= X*Y*Z. Číselné hodnocení míry rizika můţe nabývat hodnot z intervalu 1-125. 

Následně jsem si stanovil kritéria pro stanovení akceptovatelnosti rizik. Číselná kritéria jsou 

uvedena v matici rizik na obrázku č. 5. 

Pro stanovení hranice přijatelnosti rizika jsem pouţil Paretovu analýzu. Výsledkem je 

grafické znázornění hranice přijatelnosti rizika. Analýza je zaloţena na Paretově principu 

80/20. V grafu č. 1 jsou jednotlivá rizika seřazena podle míry závaţnosti (modrý sloupec). 

Zelený sloupec grafu č. 1 vyjadřuje míru rizika v procentech. V grafu č. 2 je znázorněna 

Lorentzova křivka, která zobrazuje kumulativní četnost jednotlivých rizik. Procentuální míry 

rizika jsou přičítány postupně od největších k nejmenším. Dle Paretova principu 80/20 jsem 

stanovil 80% míry všech rizik a označil je jako neakceptovatelná rizika. To znamená, ţe 

k zajištění akceptovatelné míry rizika je potřeba řešit právě tato rizika. Zbývajících 20% rizik 

je přijatelných a není potřeba je ţádným způsobem řešit. 

V následujících tabulkách jsou uvedena jednotlivá kritéria pro hodnocení rizik 

metodou FMEA, včetně uvedení limitů pro bodové hodnocení. 
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Tabulka 2: Míra ohrožení 

Pravděpodobnost - P 

 

Následek- N 

1 Nepravděpodobné 

 

1 Téměř ţádný 

2 Málo pravděpodobné 

 

2 Nepatrný 

3 Moţné riziko 

 

3 Váţný  

4 Pravděpodobné 

 

4 Velmi váţný 

5 Velice pravděpodobné 

 

5 Katastrofický 

Tabulka 3: Dopady 

Škody na majetku - Š 

 

Dopad na obyvatelstvo - D 

1 0 - 0,5 mil. Kč 

 

1 ţádné úmrtí ani zranění 

2 0,5 - 1 mil. Kč 

 

2 zranění jednotlivců 

3 1 - 10 mil. Kč 

 

3 úmrtí jednotlivců, zranění desítek osob 

4 10 - 50 mil. Kč 

 

4 
úmrtí více neţ 10 osob nebo desítky 

zraněných 

5 50 a více mil. Kč 

 

5 
Více neţ 50 mrtvých nebo 100 

zraněných 

Tabulka 4: Možnosti zdolání hrozby 

Bezpečnostní opatření - B 
 

Odhalitelnost rizika - O 

1 

Systematický přístup k bezpečnosti, 

bezpečnostní opatření na velmi vysoké 

úrovni 
 

1 
Riziko odhalitelné jiţ během jeho 

vzniku 

2 
Bezpečnostní opatření na nadstandardní 

úrovni  
2 

Riziko odhalitelné krátce po jeho 

vzniku do 1 hodiny, lehce 

předvídatelné 

3 Standardní bezpečnostní opatření 
 

3 
Odhalitelné do několika hodin od 

vzniku, částečně předvídatelné riziko 

4 Minimální bezpečnostní opatření 
 

4 
Těţko odhalitelné a předvídatelné 

riziko 

5 Ţádná bezpečnostní opatření 
 

5 Neodhalitelné a nepředvídatelné riziko 

 

Velikost zasaženého území - V 

1 zasaţeno bezprostřední okolí 

2 zasaţeno území okresu  

3 Zasaţeno území kraje 

4 Zasaţena většina území ČR 

5 Postiţeno více států Evropy 

          Zdroj: Autor 
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Na základě výše uvedených kritérií jsem provedl hodnocení rizik metodou FMEA. 

Výsledky metody jsou shrnuty v tabulce č 5. Rizika hodnocená jako nepřijatelná jsou 

v tabulce barevně zvýrazněna. 

Tabulka 5: Hodnocení rizik metodou FMEA 

Hrozba č. 

míra ohroţení  dopady 
moţnosti 

zdolání hrozby 

Míra 

rizika 

P N X Š D V Y B O Z R 

P
ří

ro
d
n
í 

h
ro

zb
y

 

Povodně 1 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 36 

Zemětřesení 2 1 2 2 3 2 2 2 5 4 5 20 

Sesuvy půdy 3 2 2 2 2 1 1 1 4 2 3 6 

Sněhové kalamity 4 2 2 2 1 1 3 2 5 3 4 16 

Sněhové bouře 5 2 2 2 1 1 2 1 5 3 4 8 

Vichřice 6 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 18 

Sopečná činnost 7 1 1 1 1 1 1 1 5 4 5 5 

Lesní poţáry 8 2 2 2 1 1 1 1 5 4 5 10 

extrémní teploty 9 2 2 2 2 1 4 2 4 3 4 16 

H
ro

zb
y

 t
ec

h
n
ic

k
éh

o
 c

h
ar

ak
te

ru
 

koroze potrubí 10 3 2 3 2 1 1 1 1 2 2 6 

porušení vedení 11 3 2 3 3 1 2 2 2 2 2 12 

přetíţení vedení 12 4 5 5 4 2 5 4 2 3 3 60 

zkrat na vedení 13 3 3 3 2 1 2 2 2 2 2 12 

selhání řídicího 

systému 
14 2 3 3 3 1 3 2 2 2 2 12 

únik přepravované 

látky 
15 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 18 

poţár 

produktovodu 
16 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 18 
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S
el

h
án

í 
li

d
sk

éh
o

 f
ak

to
ru

 
chyba obsluhy 17 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 4 

Neodborný zásah 

do technologie 

produktovodů 

18 2 3 3 2 1 1 1 2 3 3 9 

Nelegální odběr 

energie a produktů 
19 3 2 3 2 1 1 1 2 4 3 9 

Porušení 

produktovodů 

vlivem stavebních 

prací 

20 3 3 3 2 2 2 2 3 1 2 12 

Embargo na 

dodávky surovin a 

energií 

21 3 3 3 2 1 5 3 3 1 2 18 

Ú
m

y
sl

n
ý

 ú
to

k
 

napadení 

produktovodů 

nástraţným 

výbušným 

systémem (NVS) 

22 3 4 4 3 3 2 3 4 5 5 60 

napadení 

kompresních 

stanic a rozvoden 

NVS 

23 3 4 4 4 3 4 4 4 5 5 80 

vědomá 

spolupráce 

zaměstnanců s 

útočníky 

24 2 4 3 3 1 4 3 5 5 5 45 

úmyslná 

kontaminace 

produktů 

25 2 3 3 3 4 3 3 3 5 4 36 

Zdroj: Autor 
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Zvýrazněná rizika jsou závaţná a je potřeba je řešit. Rizika zvýrazněná červenou 

barvou spadají dokonce do kategorie nepřijatelných rizik. Neoznačená rizika není potřeba 

nadále řešit. Následující obrázek zobrazuje matici rizika, která slouţí ke stanovení kritérií pro 

hodnocení přijatelnosti rizika. 

 

Obrázek 5: Matice rizika 
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  Zanedbatelné riziko 
                

 
  Středně závažné riziko 

                

 
  Nepřijatelné riziko 

                

 
  Zcela nepřijatelné riziko 

     Zdroj: Autor 

 

Následující graf zobrazuje jednotlivá rizika seřazená podle míry závaţnosti, od 

nejzávaţnějších po nejméně závaţná. Modré sloupce znázorňují bodová hodnocení, červené 

sloupce zobrazují procentuální vyjádření míry závaţnosti jednotlivých rizik. 
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Graf 2: Závažnost rizik 

 

Zdroj: Autor 

Následuje graf Lorentzovy křivky. Procentuální vyjádření míry rizika jsem postupně 

sčítal od největšího směrem k nejmenšímu. Podle Paretova principu 80/20 jsem určil 80% 

rizik, která jsou neakceptovatelná a je potřeba je vhodným způsobem omezit. 

Graf 3: Lorentzova křivka 

 

Zdroj: Autor 
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Podle tabulky a grafů jsem stanovil rizika, která jsou nepřijatelná a je potřebné je 

omezit. Z tabulky je patrné, ţe nejzávaţnějším rizikem je napadení kompresních stanic nebo 

rozvoden nástraţným výbušným systémem. Dalšími nepřijatelnými riziky jsou napadení 

produktovodů NVS a přetíţení elektrického vedení. Druhou skupinou jsou rizika označená 

jako středně závaţná. Do této skupiny patří vědomá spolupráce obsluhy s útočníky, úmyslná 

kontaminace produktů, únik přepravované látky a poţár produktovodu. Návrhy opatření pro 

zmírnění rizika jsem rozebral v kapitole č. 7. 

Do skupiny středně závaţných rizik dále spadají přírodní rizika typu povodně, 

zemětřesení, vichřice, sněhová kalamita a extrémní teploty. Návrhy opatření proti těmto 

rizikům jsou spíše předmětem projektu a stavby a nejsou součástí této práce. Přesto nelze tato 

rizika brát na lehkou váhu ani v případě kdy je riziko nepravděpodobné. Příkladem můţe být 

havárie v Japonském městě Fukušima. Přestoţe zdejší jaderná elektrárna byla postavena tak, 

aby odolala zemětřesení, s rozsáhlými následky vlny tsunami zde nikdo nepočítal. 

Zbývající rizika jsou zahrnuta do skupiny zanedbatelných rizik. Patří sem sesuvy 

půdy, sněhové bouře, sopečná činnost, lesní poţáry, koroze potrubí, porušení a zkrat el. 

vedení, chyba řídicího systému nebo obsluhy, porušení produktovodu vlivem stavebních 

prací, nelegální odběr a neodborný zásah do technologie produktovodů. Tato rizika není 

potřeba omezovat a navrhovat pro ně opatření. 

6.3 Závislosti oblastí kritické infrastruktury na produktovodech 

Abychom mohli co nejpřesněji určit celkové dopady jednotlivých rizik na kritickou 

infrastrukturu, je potřeba určit míru závislosti oblastí kritické infrastruktury na dodávkách 

surovin a energií. 

Pro stanovení závislosti jsem pouţil metodu, stanovuje míru závislosti pomocí 

bodového hodnocení. Na základě určení důleţitých produktovodů v kapitole 5 jsem vybral 

produktovody, jejichţ nefunkčnost by mohla mít vliv na ostatní oblasti kritické infrastruktury. 

Dále jsem vybral základní oblasti kritické infrastruktury podle toho, jak jsou definovány v 

Nařízení Vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury[14]. Míra 

závislosti jednotlivých oblastí KI na konkrétním produktovodu je dána bodovým 

ohodnocením podle tabulky č 7 s rozsahem hodnocení 1-10. 

Výsledek analýzy je patrný z tabulky č. 6. Hodnoty v posledním sloupci tabulky 

označují důleţitost produktovodu pro všechny oblasti kritické infrastruktury. Hodnoty 
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v předposledním řádku udávají míru závislosti jednotlivých oblastí KI na dodávkách surovin a 

energií. Poslední řádek udává míru závislosti v procentech. Pro větší přehled jsem hodnoty 

zpracoval v grafu č. 3. 
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Tabulka 6: Závislost oblastí KI 
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Důleţitost 

produktovodu 

Ropovody 2 9 1 9 2 4 8 5 9 9 1 1 6 1 2 69 

Plynovody 4 3 2 3 4 6 2 2 2 1 1 1 3 1 2 37 

Elektrická vedení 8 5 10 9 9 8 2 6 5 2 10 10 8 10 10 112 

Vodovody 8 4 1 4 2 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 36 

zranitelnost sektoru 22 21 14 25 17 26 13 14 17 13 13 13 18 13 15 254 

procentuální 

vyjádření 
8,7 8,3 5,5 9,8 6,7 10,2 5,1 5,5 6,7 5,1 5,1 5,1 7,1 5,1 5,9 100 

Zdroj: Autor 
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Tabulka 7: Kritéria bodového hodnocení 

Zdroj: Autor 

Z tabulky je patrné, ţe nejdůleţitějším produktovodem je elektrické vedení. Na 

elektrické energii je závislá většina oblastí KI. Nejvíce závislým na elektrické energii je 

sektor bankovních a finančních sluţeb a oblasti internetových, mobilních, satelitních a 

rozhlasových sluţeb. Tyto sluţby jsou téměř výhradně závislé na elektrické energii. Naopak 

výše uvedené sluţby téměř nezávisí na ostatních produktovodech. Částečně závislé na 

elektřině jsou i zdravotnická zařízení. Ta jsou schopna pokrýt výpadky pomocí záloţních 

generátorů. Dalšími oblastmi, závislými na el. energii, jsou veřejné, poštovní a nouzové 

sluţby a oblasti ţelezniční a letecké dopravy. Nejméně závislými jsou oblasti lodní a silniční 

dopravy. 

Druhým nejdůleţitějším produktovodem je podle analýzy ropovod. Na tomto 

produktovodu jsou závislé především oblasti zemědělství, nouzových sluţeb a oblasti letecké 

1 
Oblast KI je zcela nezávislá na dodávkách suroviny nebo energie, Prvky KI mohou 

fungovat neomezeně dlouho. 

2 
Téměř nezávislá oblast KI, při vhodných opatřeních můţe oblast KI fungovat 

neomezeně dlouhou dobu nebo lze suroviny a energie zajistit náhradním způsobem. 

3 Fungování v řádu týdnů, lze přejí na alternativní zdroje energie. 

4 
Běţná funkce omezena na několik dní, dodávky jsou z velké části zajištěny 

alternativním způsoben, lze vyuţít náhradní suroviny. 

5 

Oblast KI je částečně závislá na dodávkách surovin nebo energií, prvky KI mohou 

bez dodávek fungovat alespoň 1 den, nebo lze dodávky alespoň ze 70% zabezpečit 

náhradním způsobem, nebo lze suroviny nahradit jinými surovinami. 

6 

Oblast KI je částečně závislá na dodávkách surovin nebo energií, prvky KI mohou 

bez dodávek fungovat méně neţ 1 den, nebo lze dodávky alespoň z 50% zabezpečit 

náhradním způsobem, nebo lze suroviny nahradit jinými surovinami alespoň na 70%. 

7 
Bez dodávek energie (surovin) je funkce omezena na několik hodin, alternativní 

zdroje zabezpečují dodávky na max. 25%, alternativní suroviny lze pouţít na 50%. 

8 
Částečná závislost na energii nebo surovině, dodávky lze zajistit na časově omezenou 

dobu, alternativní suroviny existují ve velmi omezeném mnoţství. 

9 
Téměř úplná závislost na dané energii nebo surovině, dodávky náhradním způsobem 

lze provést pouze po omezeně dlouhou dobu, neexistují alternativní suroviny. 

10 

Oblast KI je zcela závislá na dodávkách suroviny nebo energie nemůţe bez nich 

fungovat, dodávky nelze zajistit náhradním způsobem, energie nebo suroviny nelze 

nahradit jinými surovinami. 
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lodní a silniční dopravy. Tyto oblasti potřebují pro své fungování dopravní prostředky a 

stroje, které pro provoz potřebují ropné produkty. Středně závislé na ropě a ropných 

produktech jsou oblasti poštovních sluţeb a ţelezniční dopravy. Prakticky nezávislé na 

dodávkách ropy jsou bankovní, mobilní, internetové a satelitní sluţby a veřejná správa. 

V pořadí třetím, nejdůleţitějším produktovodem je plynovod. Na dodávkách plynu 

jsou závislá především zdravotnická zařízení, která vyuţívají plyn především k vytápění. 

V menší míře jsou na plynu závislé oblasti poštovních a nouzových sluţeb a potravinářství. 

Téměř nezávislé jsou všechny druhy dopravy a elektronické sluţby. Celková spotřeba plynu 

v České republice stoupá a odhaduje se, ţe zanedlouho převýší spotřebu ropy.  

Posledním produktovodem je vodovod. Jak je z grafu č. 3 patrné, nejvíce je na 

dodávkách vody nejvíce závislé potravinářství a zdravotnictví. Pro tyto obory je pitná voda 

nejdůleţitější surovinou. V určité míře potřebují pro svou funkci vodu také zemědělství a 

nouzové sluţby. 

Graf č. 3 zaznamenává míru závislosti prvků KI na dopravě energií a surovin pomocí 

produktovodů 

Graf 4: Závislost prvků KI 

 

Zdroj: Autor 
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Hodnoty uvedené v tabulce jsem volil podle svých znalostí a zkušeností spíše 

nadsazeně. V analýze je uvedena pouze přímá závislost oblastí KI na konkrétním 

produktovodu a není zde zohledněna provázanost jednotlivých oblastí KI mezi sebou. 

V následujícím grafu jsou uvedeny míry zranitelnosti jednotlivých sektorů KI. 

Graf 5:Zranitelnost sektorů 

 

Zdroj: Autor 

Graf č. 4 znázorňuje míru závislosti sektorů KI na produktovodech. Bodová hodnota je 

uvedena v tabulce č. 6, v kolonce zranitelnost sektoru. Číselná hodnota je dána součtem 

hodnot ve sloupci a definuje míru závislosti sektorů na všech produktovodech. Graf udává, 

jak citlivé jsou jednotlivé sektory na přerušení dodávek surovin a energií. Oblasti nouzových 

sluţeb, zdravotnictví a potravinářství jsou v určité míře závislé na kaţdém produktovodu. 

Výpadek jednoho z nich obvykle funkci oblastí pouze omezí. Zásadní vliv na jejich funkci má 

aţ výpadek několika produktovodů současně. Naopak je tomu u všech druhů dopravy, 

elektronických sluţeb a bankovního sektoru. Tyto oblasti jsou jednostranně závislé na určitém 

druhu energie a její nedostatek má pro fungování sektoru fatální následky. Přerušení dodávek 

ostatních energií a surovin funkci sektorů zásadně neovlivní. 
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7 Návrh opatření 

Z předchozí kapitoly vyplývá, ţe existuje velké mnoţství hrozeb, které mohou velmi 

negativně ovlivnit funkci produktovodů a tím i funkčnost kritické infrastruktury jako celku. 

Ochrana národní a evropské kritické infrastruktury je v současnosti na velmi vysoké úrovni. 

Česká republika i ostatní evropské státy zaměřují bezpečnostní opatření v oblasti energetiky 

především na výrobní, zpracovatelské a skladovací objekty. Útoky na tato zařízení mají 

obvykle dalekosáhlé dopady na ekonomiku i obyvatelstvo kaţdého státu a zvýšená 

bezpečnostní opatření jsou zde samozřejmě na místě. Otázkou zůstává, zda by se státy neměly 

zaměřit také na bezpečnost produktovodů samotných. Především dodávky elektrické energie 

jsou pro fungování kaţdé vyspělé společnosti rozhodující. Kaţdý výpadek znamená finanční 

ztráty i nefunkčnost všech důleţitých systémů. Rovněţ zabezpečení dodávek ropy a plynu je 

nutné pro běţný chod společnosti. Neméně důleţitou funkci pak plní zásobování pitnou 

vodou. Z tohoto důvodu je nutné, najít vhodná řešení pro zabezpečení těchto zařízení proti 

moţným teroristickým útokům i rizikům sociálního a technického charakteru. V následujících 

odstavcích jsou uvedeny návrhy technických prostředků pro ochranu produktovodů. 

7.1 Stacionární prostředky pro ochranu produktovodů  

Prostředky pro ochranu produktovodů můţeme rozdělit na dvě základní skupiny. První 

skupinou jsou stacionární technické prostředky. Tyto prostředky slouţí k ochraně a zamezení 

vstupu do předem definovaného prostoru. Jejich umístění se obvykle nemění. 

7.1.1 Mechanické prostředky 

Do skupiny nejzávaţnějších rizik patří napadení produktovodu NVS. Jedním ze 

způsobů jak tomuto útoku zabránit, je zamezit nepovolaným osobám přístup k zařízení. 

Ropovody a plynovody jsou vedeny v zemi a jsou tak proti případnému útoku chráněny. 

Lehce zranitelná jsou místa, kde produktovod vede nad zemí. Základním opatřením ke 

zvýšení bezpečnosti těchto míst je umístění oplocení do perimetru zařízení. Vhodné oplocení 

zvýší moţnost identifikace útočníka při překonávání této překáţky. Součástí oplocení musí 

být samozřejmě i vhodné vrcholové a podhrabové překáţky a vstup musí být vybaven 

bezpečnostním zámkem. Specifickým produktovodem, z hlediska bezpečnosti, je elektrické 

vedení. Zde bych doporučil vybavit oplocením, se všemi bezpečnostními prvky, alespoň 

perimetry stoţárů přenosové soustavy. Útok prostřednictvím NVS na tyto součásti vedení by 
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mohly způsobit přerušení tohoto vedení a přetíţení zbytku soustavy. Následkem by mohl být 

black – out, který by s největší pravděpodobností zasáhl i okolní státy.  

Tento druh bezpečnostních opatření poskytuje pouze základní stupeň zabezpečení a 

pro většinu těchto prvků standardem. Pro zvýšení bezpečnosti je třeba tato opatření 

kombinovat s jinými bezpečnostními systémy. 

7.1.2 Elektronické prostředky 

Z výše uvedených analýz je jasné, ţe největším rizikem je napadení kompresních 

stanic a rozvoden nástraţným výbušným systémem. Z pohledu teroristy mohou tato zařízení 

představovat velmi zajímavý cíl. Případný útok NVS můţe způsobit značné materiální škody 

a ,,odříznutí“ rozsáhlého území od dodávky energie nebo suroviny. Vyloučeny nejsou ani 

zranění nebo ztráty na ţivotech.  

Kompresorovny i rozvodny jsou běţně zabezpečeny, proti moţnému protiprávnímu 

jednání, mechanickými zábrannými systémy. Klíčová zařízení jsou navíc monitorována 

kamerovým systémem napojeným na dispečerské pracoviště. 

Pro zvýšení bezpečnosti doporučuji doplnit oplocení o elektronický systém pro 

ochranu perimetru. Na trhu existuje mnoţství firem, které systémy nabízejí. Základem 

systému jsou kabely vyzařující do vzdálenosti aţ 2 metrů vysokofrekvenční 

elektromagnetické pole. Kabely se umisťují pod úroveň terénu. Řídící modul dodává kabelům 

energii pro vytvoření elektromagnetického pole a zároveň vyhodnocuje změny v tomto poli. 

Kaţdou změnu pole řídící modul vyhodnotí a aktivuje poplach. Systém je moţné napojit na 

dispečerské pracoviště nebo pult centralizované ochrany. Zařízení je odolné proti vlivům 

počasí i planým poplachům způsobeným malými zvířaty nebo ptáky. Alternativou mohou být 

systémy, které místo kabelů vyuţívají hadice naplněné speciální kapalinou. Řídící jednotka 

vyhodnocuje změny tlaku vyvolané nášlapem do oblasti nad hadicí. Nevýhodou obou těchto 

systémů je nutnost uloţení kabelů nebo hadic pod zem. Zvláště při velkých vzdálenostech je 

instalace systému finančně nákladná.  

Další moţností pro zvýšení bezpečnosti je vybavení plotu zařízením pro signalizaci 

pokusu o překonání oplocení. Systém je zaloţen na mikrofonních kabelech reagujících na 

vibrace způsobené přelézáním, nebo snahou o mechanické poškození plotu. Instalace systému 

je poměrně jednoduchá a spočívá v připevnění detekčního kabelu na pletivo a vyvedení 
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poplašného signálu na monitorovací pracoviště. Pořizovací cena kompletního systému, včetně 

vizualizačního modulu, se v závislosti na délce střeţené oblasti pohybuje od 50 000 Kč výše. 

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat také vstupům do oplocených oblastí. Kromě 

mechanických bezpečnostních prvků bych doporučoval vstupy opatřit elektronickými zámky 

ovládanými čtečkou ID karet nebo biometrických údajů. Tímto opatřením je moţné stanovit 

přístupová práva zaměstnanců a pověřených osob k určeným zařízením. Výhodou opatření je 

moţnost evidovat veškerý pohyb v místě vstupu, včetně časů příchodů a odchodů. V případě 

potřeby je tedy moţné zpětně zjistit, kdo a kdy měl k zařízením přístup a manipuloval s ním. 

Nevýhodou ID karet je moţnost jejich zneuţití v případě ztráty. Pouţití systému částečně 

sniţuje moţnost úmyslné spolupráce zaměstnanců s útočníky. Moţností identifikace pomocí 

ID karet nebo biometrických údajů se zabývá mnoho společností. Podle stupně zabezpečení 

lze pouţít čtečky otisků prstů, geometrie ruky, oční duhovky apod. 

7.1.3 Prostředky pro monitoring 

Klíčová zařízení produktovodů, jako jsou velké rozvodny a kompresorové, nebo 

,,jeţkovací“ stanice jsou monitorovány kamerovým systémem. V tomto případě bych 

navrhoval, vybavit kamerami i méně důleţitá místa produktovodu. Vyuţití kamerového 

systému je výhodné zejména pro dohled nad dlouhými úseky nadzemního vedením plynovodu 

a ropovodu, kde je pouţití plotu neefektivní. Druhou moţností je umístění kamer na stoţáry 

elektrického vedení. Dispečerská pracoviště získají lepší informace o bezchybném provozu. 

Odpadne tak například nutnost fyzické kontroly ochranných pásem vedení. Obsluha 

dispečinku má také přehled o moţném protiprávním jednání v okolí produktovodu a můţe 

v nutném případě kontaktovat hasiče nebo Policii ČR. Nevýhodou tohoto systému je omezená 

funkce při sníţené viditelnosti. 

Alternativou nebo doplňkem kamerového systému můţe být termokamera. Její pouţití 

bych doporučil v místech, kde produktovod prochází lesem nebo jinou nepřehlednou oblastí. 

Příkladem můţe být oblast mokřadů kolem řeky Moravy, kudy vede nadzemní část ropovodu 

Druţba. Výhodné můţe být rovněţ umístění na stoţáru elektrického vedení. Termokamera je 

schopná rozeznat případného útočníka na vzdálenost i 15 kilometrů. Současně je moţné 

pouţít termokameru pro kontrolu funkce zařízení. Poruchy projevující se změnou teploty 

(přetíţení vedení, únik plynu apod.), můţe dispečer diagnostikovat na dálku. Výhodou 

termokamery je její dosah a moţnost pouţití i za špatného počasí, tmy a sníţené viditelnosti. 

Nevýhodou oproti kamerám je pořizovací cena. 
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7.2 Mobilní prostředky pro ochranu produktovodů 

Nespornou výhodou těchto prostředků je variabilita, široká oblast pouţití a velký akční 

rádius. Mobilní prostředky je moţné pouţít pro pozorování ze země nebo ze vzduchu a lze je 

opatřit libovolným monitorovacím vybavením. Nevýhodou bývají značné pořizovací náklady 

a náklady na zajištění provozu zařízení. 

7.2.1 Bezpilotní letadlo 

Nejvýhodnějším způsobem dohledu nad produktovody je pozorování z letadla, nebo 

vrtulníku. Během letu získá pilot úplný přehled o produktovodu a jeho okolí. Pozorování 

z výšky odhalí nejen případné poruchy, ale i nepovolené činnosti v ochranných pásmech 

produktovodů. V neposlední řadě je moţné kontrolovat postup povolených stavebních prací 

v blízkosti produktovodů a upozornit na riziko porušení produktovodu. Tímto způsobem je 

zabezpečen systém ropovodů na území ČR. Monitoring pomocí vrtulníku má svá časová 

omezení. Časově omezen je dolet vrtulníku i pracovní doba pilota. Proto se kontrola ze 

vzduchu provádí spíše namátkově, přibliţně dvakrát za měsíc. 

Pro trvalé monitorování bych doporučil pouţít některého z bezpilotních vzdušných 

prostředků. První moţností je vyuţití bezpilotního letounu. Jeho vyuţití je výhodné především 

s ohledem na rychlost a akční rádius. Jedním letadlem by bylo moţné pokrýt značnou část 

našeho území. 

Jeden z nejmodernějších prostředků tohoto druhu představila Izraelská firma Elbit. Jde 

o bezpilotní letoun Hermes 900. Jedná se o bezpilotní vrtulový letoun střední třídy s rozpětím 

křídel 15 metrů, pohotovostní hmotností 970 kilogramů a doletem aţ 1000 námořních mil 

(1850 kilometrů). Letadlo je schopno letět rychlostí aţ 220 km/h a vydrţet ve vzduch aţ 30 

hodin. Hermes 900 unese volitelné vybavení včetně námořního radaru, automatického 

identifikačního systému (AIS), nejrůznější elektro-optické přístroje (denní, infračervené 

kamery) ukryté v kulovém otočném pouzdře a další elektronické průzkumné prostředky o 

hmotnosti aţ 350 kg.[15] 

Pro pilotáţ lze vyuţít běţné rádiové spojení nebo je moţné letoun řídit pomocí 

satelitu. V případě satelitní navigace je akční rádius omezen pouze doletem letadla. Řídící 

centrum pro ovládání letadla je umístěno v běţném kontejneru a lze jej přemístit nákladním 

automobilem. Z jednoho řídicího stanoviště je moţné ovládat aţ dvě letadla současně. 
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Letoun Hermes byl vyvinut především pro operace spojené monitorováním námořní 

dopravy. Pro tyto účely je vybaven speciálním počítačovým systémem, který dokáţe 

analyzovat chování lodě a dokonce posádky na palubě a upozornit na kaţdé nezvyklé 

chování, které neodpovídá námořním „vzorcům“. Jednou z takových podezřelých aktivit je 

vybočení z plánované trasy, spouštění člunů, nezvyklý pohyb posádky po palubě, atd.[15].  

Podobným způsobem by mohly být střeţeny produktovody. V případě, ţe letadlo, 

vybavené vhodným softwarem, v určité oblasti zaregistruje podezřelou činnost, můţe vyslat 

do řídícího centra např. GPS souřadnice. O dalším postupu je potom rozhodnuto na základě 

všech dostupných informací. Pomocí bezpilotního letounu by bylo moţné nepřetrţitě sledovat 

nejen produktovod, ale i zařízení pro skladování a zpracování surovin. V případě nutnosti lze 

letadlo vyuţít k pátracím a záchranným akcím. Bezpilotní letoun Hermes 900 je zobrazen na 

obr. č. 6. 

Obrázek 6: Bezpilotní letoun Hermes 900 

 

Zdroj: [15] 

7.2.2 Bezpilotní vrtulník 

Další moţností, jak dohlíţet na bezpečnost produktovodů ze vzduchu, je pouţití 

bezpilotního vrtulníku. Hlavní výhodou oproti letadlu je moţnost startu a přistání na 

nezpevněných plochách. Lze tak monitorovat i oblasti kam se běţné letadlo nedostane. 

Nevýhodou je kratší dolet a niţší letová rychlost. 
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Pro vojenské operace i civilní účely vyvinula společnost Track System ve spolupráci s 

dalšími českými společnostmi víceúčelový bezpilotní vrtulník Heros (Helicopter Robotic 

System). Heros je vrtulník se dvěma protiběţnými rotory o průměru 4,2 metry. Vrtulník je 

poháněn pístovým spalovacím motorem Rotax. Výrobce udává cestovní a maximální letovou 

rychlost 139 km/h, respektive 181 km/h. Vzletová hmotnost činí 456 kg, coţ umoţňuje 

přepravit aţ 120 kg zátěţe. Díky palivové nádrţi o objemu 114 l můţe stroj setrvat ve 

vzduchu aţ čtyři hodiny. Operační rádius 250 kilometrů předurčuje vrtulník například k 

monitorování silničního provozu, detekci záření, hlídání hranic a monitorování potrubí, 

elektrických vedení, rozvodných sítí atd. Pro plnění těchto úkolů je moţné vybavit vrtulník 

nejrůznějším vybavením. Heros můţe nést běţné vybavení pro záznam a snímkování, 

termokameru nebo zařízení pro retranslaci signálů. Řídicí stanoviště se, stejně jako u 

bezpilotního letadla, vejde do skříňové nástavby nákladního auta. Pro řízení stroje je zapotřebí 

dvou aţ tříčlenný tým. Na obrázku č. 7 je zobrazen vrtulník Heros s podvěsným vybavením. 

Obrázek 7: Bezpilotní vrtulník Heros 

 

Zdroj: [16] 

7.2.3 Vozidlo pro monitorování produktovodů  

Pro zajištění bezpečnosti produktovodů navrhuji vyuţít také pozemní monitorovací 

prostředky. Nejjednodušší variantou je vybavení vhodného vozidla patřičným sledovacím 

zařízením. Výhodné je pouţití malého dodávkového nebo terénního vozidla, aby bylo moţné 

monitorovat i hůře přístupné oblasti. Vozidlo bych doporučoval vybavit podobným zařízením, 

jakým jsou vybaveny výše zmíněné vzdušné prostředky. Pro pořízení obrazového záznamu je 

vhodná běţná kamera. Pro pozorování v noci a za sníţené viditelnosti bych doporučoval 
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termokameru nebo infrakameru. Pomocí takto vybaveného vozidla lze monitorovat oblast v 

okruhu aţ 20 kilometrů. Obdobné prostředky vyuţívá pro svou činnost například Policie ČR. 

Monitorovací vozidlo je vhodné ke střeţení klíčových zařízení, jako jsou rozvodny a 

kompresní stanice. Vozidlo můţe rovněţ slouţit k zabezpečení částí produktovodů, kterým 

bezprostředně hrozí útok. 

7.3 Náročnost opatření 

Výběr nejvhodnějšího opatření pro zvýšení bezpečnosti produktovodu je vţdy 

limitován různými faktory. Rozhodujícím hlediskem, při volbě vhodné varianty zabezpečení, 

je finanční stránka. Realizace kaţdého opatření musí být ekonomicky únosná a racionálně 

zdůvodnitelná. Při návrhu zabezpečení je tedy nutné brát v úvahu hodnotu chráněného 

majetku a rozsah škod, které mohou nastat. Podle tohoto kritéria je moţné vybrat adekvátní 

způsob zabezpečení. 

S ekonomickou stránkou úzce souvisí i technická a technologická náročnost 

bezpečnostních opatření. Čím vyšší poţadavky jsou na zabezpečovací systém nebo prostředek 

kladeny, tím vyšší finanční náklady je potřeba vynaloţit na jeho pořízení, instalaci a provoz. 

Sloţitost bezpečnostního opatření rovněţ vyţaduje zkušenosti a znalosti obsluhy. 

V neposlední řadě závisí volba konkrétního opatření na sloţitosti, časové náročnosti instalace 

a ţivotnosti zařízení. 

Ţádné opatření není univerzální a nelze ho pouţít pro zabezpečení všech objektů a 

zařízení. Není tedy moţné vybrat jednoduchý bezpečnostní systém a spoléhat, ţe toto opatření 

ochrání objekt proti všem hrozbám. Moţnosti současných zabezpečovacích systémů jsou 

uvedeny v návrhu opatření. Při výběru vhodného opatření musíme brát v úvahu důleţitost 

objektu, který zabezpečujeme. Zabezpečení nevýznamného objektu veškerou dostupnou 

technikou je zcela evidentně neekonomické. 

Základní stupeň ochrany představuje oplocení. Hlavním úkolem oplocení je zamezení 

vstupu útočníka do objektu Výhodou tohoto způsobu zabezpečení jsou prakticky nulové 

provozní náklady sytému. Hlavní investici představuje pořízení a instalace oplocení. 

V závislosti na typu a délce plotu se pořizovací cena pohybuje v rozmezí desítek aţ stovek 

tisíc korun. Instalace trvá přibliţně týden a cena se v závislosti na sloţitosti montáţe hýbe 

v řádech desetitisíců korun. Předpokládaná ţivotnost je 25 let. Nevýhodou je moţnost 

překonání pomocí jednoduchého nářadí. Proto je vhodné doplnit o elektronický 

zabezpečovací systém. 
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U systému reagujícího na pokusy o překonání oplocení je potřeba počítat s investicí do 

100 tis. na jeho pořízení a částkou kolem 10 tis. na instalaci. Samotná instalace obvykle 

netrvá déle neţ dva dny. Při provozu zařízení vznikají náklady spojené například se spotřebou 

elektrické energie, aktualizací softwarového vybavení nebo napojením na pult centralizované 

ochrany. Při pořizování sytému je potřeba počítat i s těmito výdaji. Při řádné údrţbě je 

ţivotnost zařízení teoreticky neomezená. 

Alternativou výše uvedených opatření je ohraničení perimetru zemními detekčními 

kabely. Hlavní výhodou je ukrytí systému pod zemí, čímţ je eliminována moţnost sabotáţe. 

Zařízení lze vyuţít v místech, kde je umístění oplocení technicky sloţité nebo neefektivní. 

Jednoduchost systému je vykoupena pořizovací cenou v řádech statisíců korun. Nemalé 

náklady představuje také instalace systému a propojení s dispečinkem. Umístění kabelů pod 

zem vyţaduje pouţití malé stavební techniky. 

Vstupy do oplocených oblastí bych doporučoval zabezpečit, kromě mechanického 

zámku, nejlépe čtečkou biometrických údajů. Tím je zajištěno, ţe se do objektu dostane pouze 

oprávněná osoba. Pořizovací cena jednoho zařízení se pohybuje podle druhu snímaného údaje 

v rozmezí 5 – 50 tis. Kč. Čtečky biometrických údajů se vyznačují minimálními náklady na 

provoz a údrţbu a jejich instalace zabere nejvýše několik hodin. Výhodou systému je 

evidence vstupů do objektu, nevýhodou je nutnost měnit databázi biometrických údajů 

pokaţdé, kdyţ dojde ke změnám přístupových práv do střeţeného objektu. 

Pro monitorování důleţitých zařízení produktovodů slouţí průmyslové kamery 

vybavené funkcí nočního vidění. Podobným způsobem lze monitorovat i produktovody 

v odlehlých oblastech. Na dispečerském stanovišti by bylo moţné sledovat aktuální dění 

v okolí produktovodu. Realizace tohoto opatření znamená značné finanční výdaje na instalaci 

kamerového systému. V odlehlých oblastech je nutné zajistit vedení pro napájení a přenos 

informací a kamery je nutné umístit na stoţár mimo dosah případného útočníka. Náklady na 

instalaci mohou v tomto případě mnohonásobně převýšit cenu samotného systému. Ta se 

pohybuje v řádech desítek tisíc korun. V případě pouţití termokamery můţe cena dosahovat i 

milionu korun. Další výdaje je nutné vynaloţit na provoz monitorovacího centra a mzdy 

zaměstnanců. 

Stacionární prostředky pro ochranu produktovodů je nutné kombinovat tak, aby byla 

zajištěna nejvyšší moţná míra bezpečnosti kaţdého konkrétního objektu. Naopak mobilní 

prostředky jsou navrhovány jako víceúčelová zařízení pro širší oblast pouţití. Jedním 
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mobilním zařízením je tak moţné střeţit daleko rozsáhlejší oblast. Na rozdíl od stacionárních 

bezpečnostních systémů vyţaduje provoz mobilních prostředků lidskou obsluhu. 

Univerzálnost a větší akční rádius mobilních prostředků je vykoupen vysokými náklady na 

pořízení a provoz. 

Pro pozorování hůře přístupných oblastí by bylo moţné pouţít monitorovací 

automobil vybavený sledovací technikou. Pořízení vozu znamená výdaje ve výši několika 

milionů, nemluvě o nákladech na zaškolení a plat obsluhy a provozní výdaje. Pouţití vozidla 

je limitováno profilem okolního terénu, dosahem sledovací techniky popřípadě rychlostí 

přesunu z jednoho pozorovacího stanoviště na druhé. 

Daleko výhodnější je střeţení produktovodů pomocí bezpilotního vrtulníku. Jeho 

pouţití je omezeno pouze doletem stroje. Běţnému pouţívání pro střeţení produktovodů brání 

cena stroje, která se podle typu a vybavení pohybuje v rozmezí 50 – 100 milionů. Dále je 

potřeba počítat s výcvikem obsluţného týmu, spotřebou pohonných hmot a provozními 

náklady řídícího centra. Celková investice do zabezpečení tak můţe ještě značně narůst. 

Nejmodernější ale také nejnákladnější způsob ochrany produktovodů představuje 

monitoring pomocí bezpilotního letounu. Vybavení letadla je schopno rozpoznat moţného 

útočníka na značné vzdálenosti a upozornit obsluhu na protiprávní jednání. Na pokrytí území 

o rozloze ČR by stačil jediný letoun typu Hermes 900. Ke startu letadla je nutné letiště nebo 

vhodná zpevněná plocha coţ je jedno z mála omezení stroje. Náklady na pořízení v řádech 

desítek aţ stovek milionů předurčují bezpilotní letouny spíše k vojenským účelům, neţ 

k monitorování produktovodů. 

7.4 Varianty zabezpečení 

Jak jiţ bylo zmíněno, ţádné bezpečnostní opatření není zcela univerzální a 

neposkytuje stoprocentní ochranu. Pro dosaţení poţadované úrovně zabezpečení, je nutné 

kombinovat jednotlivá bezpečnostní zařízení a systémy. Hlavními kritérii pro výběr vhodných 

prostředků je druh a intenzita hrozby. Opatření pro preventivní monitorování činností v okolí 

produktovodu budou odlišná od opatření pro cílené vyhledávání teroristů, kteří mají za cíl 

zničení potrubí nebo el. vedení. 

Bezpečnostní situace v ČR i EU se postupem času vyvíjí. Společně s tím se mění i 

priority v oblasti ochrany produktovodů. Zatímco v minulých letech bylo hlavním cílem 

omezit úniky a krádeţe surovin a energií, v současné době hrozí vznik black – outů. V blízké 
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budoucnosti nás pravděpodobně ohrozí globální terorizmus. Podle druhu ohroţení je nutné 

zvolit adekvátní variantu zabezpečení. 

7.4.1 Základní varianta zabezpečení 

Tato varianta klade důraz především na zabezpečení produktovodů proti 

neoprávněnému vstupu, případně krádeţím zařízení. Zde bych navrhoval provést kontrolu a 

opravu stávajícího oplocení kolem všech zařízení. Oplocení bych doplnil o podhrabové a 

vrcholové překáţky, a vstupy opatřil bezpečnostním zámkem. Zařízení v odlehlých oblastech 

navrhuji zabezpečit pomocí systému reagujícímu na pokusy o překonání plotu. Tímto 

způsobem je moţné včas identifikovat útočníka. 

Pro zvýšení bezpečnosti klíčových objektů navrhuji vstupy do zařízení vybavit 

čtečkou biometrických údajů. Tímto způsobem lze získat podrobný přehled o vstupech do 

objektu. Kamerové systémy střeţící tato zařízení by bylo vhodné doplnit o termokameru. 

Obsluha dispečinku tak získá širší přehled o dění v okolí objektu i za nepříznivého počasí. 

Termokamera můţe slouţit pro kontrolu správné funkce zařízení. 

7.4.2 Varianta zaměřená na identifikaci teroristů 

Druhá varianta bere v úvahu moţnost, ţe bude některý z produktovodů napaden a 

úmyslně poškozen nebo dokonce zničen. Škody způsobené útokem mohou dosáhnout 

milionových hodnot. Vyloučena nejsou ani zranění nebo ztráty na ţivotech. Pro zajištění 

dodávek surovin a energií je nutné pouţít kromě stacionárních prostředků také mobilní 

monitorovací systémy. 

Důleţitou roli v systému zabezpečení produktovodů proti teroristickým útokům hrají i 

zpravodajské sluţby České republiky. Jejich úkolem je upozornit na moţnou hrozbu 

teroristického útoku. Na základě informací od těchto sluţeb je moţné stanovit postup a 

prostředky vhodné pro odhalení útočníka. 

Nejvhodnějším prostředkem pro sledování je vrtulník. Konstrukce a vlastnosti 

umoţňují vyuţití stroje v mnoha oblastech. V tomto případě navrhuji vyuţít vrtulník pro 

monitorování pohybu v okolí produktovodu. Jeho úkolem je včas lokalizovat případného 

útočníka a předat informace o jeho pohybu. Vrtulník je vhodný zejména ke střeţení 

rozsáhlých oblastí s nepřehledným terénem. Pro ochranu menších lokalit nebo konkrétních 
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objektů, u kterých je moţné předpokládat napadení, je ekonomicky výhodnější pouţití 

monitorovacího vozidla. 

7.4.3 Varianta zaměřená na boj s terorismem 

Třetí varianta je zaměřená na otevřený boj s terorismem. Vývoj bezpečnostní situace 

v ČR a EU můţe dospět do stádia, kdy se teroristické útoky na našem území stanou častým 

jevem. K zajištění bezpečnosti produktovodů je v tomto případě nutné pouţít všechny 

dostupné prostředky. 

Aby bylo moţné eliminovat rozsáhlé materiální a ekonomické škody, způsobené útoky 

teroristů, je nezbytné pouţít prostředky, jejichţ vyuţití by za normálních okolností bylo 

vysoce neekonomické. Příkladem je investice do bezpilotního letounu. Výdaje ve výši stovek 

milionů na pořízení a provoz letadla jsou adekvátní v poměru k hodnotám, které je moţné 

díky této technologii uchránit. 

Volba vhodné varianty zabezpečení je vţdy závislá na mnoha faktorech. Kaţdé 

bezpečnostní zařízení má svá omezení a sebelepší bezpečnostní systém je moţné obejít nebo 

překonat. Základním kritériem při návrhu zabezpečení je ekonomická náročnost opatření. 

Celková investice do bezpečnostního opatření musí být podstatně niţší, neţ hodnota 

uchráněných aktiv. 
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8 Závěr 

V této diplomové práci jsem se zabýval problematikou ochrany produktovodů v České 

republice a státech EU. 

V úvodu práce jsou shrnuty útoky na produktovody z posledních let. Dále jsou zde 

uvedeny zákony, vyhlášky a ostatní právní normy, vztahující se k ochraně kritické 

infrastruktury a produktovodů. Následuje souhrn mezinárodních dohod a směrnic, které byly 

postupem času implementovány do právního řádu České republiky. 

V další části jsem se zaměřil na problematiku kritické infrastruktury v rámci Evropské 

unie. Zde jsem popsal vývoj dokumentů, podle kterých by bylo moţné stanovit prvky 

evropské kritické infrastruktury. Dále jsem rozebral problematiku kritické infrastruktury 

v České republice, především její vývoj a současný stav. 

Následuje kapitola, ve které jsem popsal nejdůleţitější produktovody na území ČR. 

V popisu jednotlivých produktovodů jsou zmíněny technické a technologické vlastnosti 

systémů a současný stav zabezpečení. Rovněţ je zde zmíněna provázanost se systémy 

okolních států. 

Další část se zabývá analýzou rizik produktovodů. Hlavním cílem bylo určení rizik 

produktovodů a stanovení míry jejich závaţnosti. Z výsledků analýzy vyplývá, ţe 

nejzávaţnějšími riziky jsou napadení kompresních stanic a rozvoden NVS, napadení 

produktovodů nástraţným výbušným systémem a přetíţení vedení. Dalšími významnými 

riziky jsou vědomá spolupráce zaměstnanců s útočníky, úmyslná kontaminace produktů, 

embargo na dodávky surovin a energií a některé přírodní hrozby. V další analýze jsem se 

zabýval závislostí oblastí KI na funkčnosti jednotlivých produktovodů. Z analýzy je zřejmé, 

ţe nejdůleţitějším produktovodem je elektrické vedení. Jeho nefunkčnost má vliv především 

na bankovní sluţby, veřejnou správu a elektronické sluţby. V pořadí druhým nedůleţitějším 

produktovodem je ropovod, následuje plynovod a vodovod. 

V následující kapitole jsem se snaţil navrhnout vhodná opatření, pomocí kterých by 

bylo moţné sníţit míru rizika v oblasti produktovodů na únosnou mez. Jsou zde navrhnuty 

moderní prostředky pro ochranu a monitoring důleţitých částí potrubních systémů i 

nadzemních vedení. V návrhu je nastíněna mimo jiné technická, technologická a ekonomická 

náročnost jednotlivých opatření. V závěru jsou naznačeny moţné varianty vyuţití 
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stacionárních a mobilních prostředků pro ochranu produktovodu v závislosti na vývoji 

bezpečnostní situace v České republice a Evropské unii. 

Problematikou ochrany produktovodů se zabývají odborníci po celém světě. 

Především díky hrozbě globálního terorismu se toto téma stává stále aktuálnějším. Lze 

konstatovat, ţe současná bezpečnostní opatření v oblasti produktovodů jsou v ČR na velmi 

vysoké úrovni. Přesto je nutné neustále hledat nové prostředky a systémy, kterými lze zvýšit 

jejich ochranu. Vývoj bezpečnostní situace v Evropě naznačuje, ţe zanedlouho bude prioritou 

ochrana produktovodů proti teroristům. 
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Seznam zkratek 

CBRNE   Chemické, biologické, radiologické, nukleární a explozivní látky 

CTR    Centrální tankoviště ropy 

ČR    Česká republika 

EKI    Evropská kritická infrastruktura 

Evropský program OKI  Evropský program na ochranu kritické infrastruktury 

EU    Evropská unie 

FMEA    Analýza moţností poruch a jejich následků 

GIS    Geografický informační systém 

KI    Kritická infrastruktura 

MV    Ministerstvo vnitra 

USA    Spojené státy Americké 
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