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ANOTACE 

DVOŘÁK, J.: Zabezpečení vybraného provozu společnosti ArcelorMittal Steel prostředky 

technické ochrany objektů. Bakalářská práce, Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, 

2013, 41s.  

 

Tato bakalářská práce pojednává o současném využití technických metod ochrany 

objektu ArcelorMittal Steel Ostrava a.s. V úvodu jsou popsány související zákony a technické 

normy. Dále je rozebrán současný stav zabezpečení, včetně režimové ochrany a fyzické 

ostrahy. Následně po provedení analýz je navrhnut nový systém ochrany. Zaměřeno je 

především na moderní systém lokalizace pohybu majetku uvnitř areálu, který využívá 

internetových technologií. 

Klíčová slova: ArcelorMittal, technická ochrana objektů, lokalizace v reálném čase. 

 

ANNOTATION 

DVOŘÁK, J.: Selected security operations of ArcelorMittal Steel means of technical 

protection of objects. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – Technical university of Ostrava,  

2013, 41p. 

 

This bachelor thesis cares about using technical methods of protection of objects in 

Arcelor MittalSteel Ostrava Inc. In the introduction are described legislative and technical 

standards. Next part is about current security status, including regime protection and physical 

security. After making analysis, the new security system is suggested. It is focused on modern 

system of real time localization of material inside the area, which uses internet technology. 

 Key words: ArcelorMittal, technical protection of objects, real time localization. 
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1. ÚVOD 

Kriminální chování provází lidstvo už od nepaměti. Pokud se podíváme do pravěku, 

zde docházelo k okrádání a vyvražďování mezi jednotlivými kmeny. Tenkrát tomu ale nikdo 

neříkal kriminalita, neboť šlo o „normální“ chování. Až s přístupem starověku, rozvojem 

písma a lidského myšlení, se lidstvo snažilo vytvořit ucelený systém hodnot a společenského 

postavení. S tím ruku v ruce jde i vytvoření primitivních právních řádů, resp. zákonů, které do 

jisté míry poskytovaly ochranu panovníkům a příslušníkům vyšších vrstev. Prvním takovým 

impulsem bylo vytvoření zákoníku králem Chamurappi, který (ač byl vzhledem k dnešním 

moderním zákonům značně primitivní) znamenal obrovský pokrok pro lidstvo. Tím nám 

vznikl první základní pilíř ochrany – režimová ochrana. 

Současně s vytvořením práva se musela být vytvořena složka, která by ho domáhala. 

Vznikali první ucelené uskupení vojáků – podle dnešního pohledu první bezpečnostní sbory. 

Šlo o počátek dalšího faktoru ochrany – fyzická ostraha.  

Města, hrady a různé objekty musely být chráněny ale i jinak, než jen lidmi a zákony. 

Velká města a důležité budovy a místa byly ohraničovány zdmi, palisády a různými valy, 

které bránili proniknuti nepovolaných osob dovnitř. Taktéž byly vytvořeny i další mechanické 

zábrany – vodní příkopy, příkopy se špičatými kůly, strmé valy a mnoho dalších. Vznikala 

nám tedy další důležitá část ochranných systémů – fyzická ochrana. 

Zvolený chráněný objekt je velký závod ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO), 

který se zabývá výrobou a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobou. Tato 

velká nadnárodní společnost disponujícími 315 000 zaměstnanci operuje v 60 zemích světa. 

Její produkce 71 mil. tun oceli (6% celkové světové produkce) ji tak staví na přední místo. 

V moravskoslezském kraji jde o velký komplex mnoha výroben a provozů rozesetých po 

celém Ostravsku. Já si zvolil velký objekt v městské části Ostrava – Kunčice, protože patří 

k těm největším. Zde se nachází i centrální ředitelství. Historie této rozvinuté společnosti sahá 

až do roku 1942. Už od poloviny minulého století si vedení společnosti uvědomovalo, že je 

třeba svá aktiva chránit, a nasadila proto svoji vlastní podnikovou strážní službu. Od této doby 

se ale spoustu věcí změnilo. S příchodem privatizace v roce 2003 (do té doby šlo o společnost 

Nová huť Klementa Gottwalda) došlo i k mnohým změnám na poli ochrany a zavedení 

centrálních směrnic z hlediska bezpečnosti a ochrany majetku.  
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Lidstvo tedy od počátku věků vymýšlelo různé postupy, jak chránit své životy a 

majetek. V současné době se pracuje s tezí, že investované náklady na ochranu by měly být 

přibližně 10% z ceny hlídaného aktiva. Nutno podotknout, že ne vždy jde o 10%. Spíše se 

jedná o částky menší, než výše zmíněných 10%. Některé nadnárodní podniky vyvíjejí nemalé 

částky na ochranné systémy, nicméně to málokdy stačí na maximální ochranu. Jak se praví 

v odborných literaturách, riziko není možné eliminovat. A je to pravda. V této práci uvádím 

přesný příklad dokazující toto tvrzení, kdy u vysokého plotu se žiletkovým drátem byly 

vysoké stromy. Vynalézavost českých ručiček nenechala na sebe dlouho čekat a jedem strom 

pokácela tak, že spadl na plot. Přes něj se pachatelé dostali do areálu a vynesli spoustu 

materiálu. Proto zde hodlám analyzovat takováto slabá místa a navrhnout inovativní řešení, 

které by bylo zároveň i levné. Zaměřuji se především na použití technické části ochrany. S ní 

jde ruku v ruce i fyzická ostraha, neboť ta provádí jednotlivé úkony na popud poplachových 

systémů. I přes umístění na kraji města je společnost vystavena častým nepovolaným 

vniknutím ze strany okolních obyvatel a poměrně velkým ztrátám na majetku, které činí 

přibližně 8 000 000 Kč za rok. Není tedy jen problémem samotná krádež majetku, ale i 

vniknutí do objektu, kde může docházet i vážným zraněním.  
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2. REŠERŽE LITERATURY 

 UHLÁŘ,J.: Technická ochrana objektů I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Policejní akademie ČR, Praha, 2004, ISBN 80-7251-172-6 

Cílem této knihy je popsat souhrnně metodiku ochrany objektu, především za využití 

mechanických zábranných systémů, čehož bylo využito v popisu bezpečnostní teorie. 

 

 PATÁK, J. a kol.: Zabezpečovací systémy: Situační prevence kriminality, 

Nakladatelství Armex Praha, 2000, ISBN 80-86244-13-X 

Tato publikace má nespornou výhodu v předání zkušeností od výrobců, které jsou v ní 

napsány. Popisuje velký celek zabezpečovacích systémů, pracuje z části ale i s mechanickými 

prostředky. 

 

 BRABEC, F.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Public History, Praha, 2001,  

ISBN  80-86445-04-06 

V této knize jsou představeny kroky při provádění informační bezpečnosti a prevence 

kriminality. Taktéž popisuje dílčí části plánů fyzické ochrany. 

 

 ČANDÍK, M.: Objektová bezpečnost, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2004,  

ISBN  80-7318-217-3 

Jde o skriptum, které v sobě zahrnuje kompletní poznatky pro systémy ochrany objektu, tedy 

technické, režimové a personální opatření. 

 

 LOVEČEK, T. – REITŠPÍS, J.: Projektovanie a hodnotenie systémov ochrany 

objektov, Žilinská univerzita v Žilině, 2011. ISBN 978-80-554-0457-8 

Tato nová publikace popisuje jednotlivé metody analýzy rizik a hodnocení ochrany objektů, 

jako celku. Zpracovává nejmodernější poznatky na poli ochrany objektu s využitím nových 

technologických postupů. 
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3. PRÁVNÍ PŘEDPISY A NORMY PRO FYZICKOU OCHRANU 

Pokud chceme provozovat ochranné systémy a vhodně zabezpečit svá aktiva, je nutné 

znát i minimum pro technickou bezpečnost osob a majetku. Je nutné uvést, že komplexní 

právní předpis upravující činnost soukromých bezpečnostních služeb (dále jen SBS) 

neexistuje. Dalo by se polemizovat o tom, zda by bylo vhodné něco takové zavést, nicméně 

současné zákony jsou dostačující. Zde je výčet základních zákonů a technických norem, 

z kterých jsem v této práci vycházel. Vzhledem k většímu obsahu je trestní zákoník uveden 

samostatně. 

3.1. Právní předpisy 

Všechny uvedené zákony jsou ve znění pozdějších změn a předpisů. 

3.1.1. Ústava České Republiky 

Dle ústavního zákona č. 1/1993 ze dne 16. prosince 1992 článku 1 je Česká republika 

(dále jen ČR) definována jako svrchovaný, demokratický a jednotný právní stát založený na 

úctě k právům a svobodám člověka. [1] 

3.1.2. Listina základních práv a svobod 

Dne 16. prosince 1992 současně s ustanovením ústavy ČR byla Českou národní radou 

utvořena Listina základních práv a svobod (dále jen LZPS). Podle ní jsou lidé svobodní a 

rovní v důstojnosti i právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 1: 

,,Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“ 

Článek 7: 

,,Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v 

případech stanovených zákonem.“ 
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Článek 11: 

,,Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Článek 12: 

,,Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v 

něm bydlí.“ [2] 

3.1.3. Trestní řád (zákon o trestním řízení soudním) 

Zákon č. 141/1961 Sb. popisuje postup orgánů činných v trestním řízení. Zejména pro 

oblast ochrany osob a majetku je nejdůležitější část § 76 Zadržení osoby podezřelé, neboť 

podle odstavce 2 smí omezit osobní svobodu osoby kdokoliv, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Podmínkou ovšem je, že tuto osobu je nutné 

neprodleně předat policejním orgánům nebo je alespoň na tuto skutečnost upozornit. [3] 

3.1.4. Trestní zákoník 

Do roku 2009 byl s novelami používán trestní zákon z roku 1961. V současné době je 

v platnosti zákon č. 40/2009 Sb. Označuje trestné činy a vymezuje za ně sankce. Zákon 

obsahuje hlavu III, tzv. Okolnosti vylučující protiprávnost činu. Jsou to: 

§ 28 Krajní nouze : 

Odstavec 1: ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“  

Odstavec 2: ,,Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě 

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

§ 29 Nutná obrana: 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku.“  
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§ 30 Svolení poškozeného: 

,,Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“  

§ 31 Přípustné riziko: 

,,Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak.“  

§ 32 Oprávněné použití zbraně: 

,,Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ [4] 

3.1.5. Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb. ,,v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními 

smlouvami, kterými je Česká republika vázána a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných 

států. “ [5] Absence zákona upravující provozování kamerových systémů nutí využívat právě 

zákon o ochraně osobních údajů, má tedy pro bezpečnost majetku a osob značný vliv.  

3.1.6. Občanský zákoník 

Zákon č.40/1964 Sb. a jeho vybrané paragrafy doplňují již předchozí právní předpisy.  

§ 6 

,,Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“  

 

 

 



7 

 

§ 126 

,, Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se může domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadržuje.“ 
3 

§ 417 

,, Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení.“ 
3 
[6] 

3.1.7. Zákoník práce 

Zákona č.262/2006 Sb. výraznou měrou přispívá k usnadnění ochrany majetku 

v podnicích a firmách, neboť dle znění zákona je ,,zaměstnavatel oprávněn v nezbytném 

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

popřípadě provádět prohlídky zaměstnanců.“. Je ale nutné dodržet ochranu osobnosti a 

prohlídka může být prováděna pouze osobou stejného pohlaví. [7] 

4. BEZPEČNOSTNÍ TEORIE 

Pojem bezpečnost lze charakterizovat jako snížení rizika na přijatelné minimum nebo 

jako ,,soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmů“ [8]. Jak již bylo psáno v úvodu, ochranu lze oddělit na část fyzické 

ochrany, režimové ochrany a fyzické ostrahy (tzv. koláč bezpečnosti), přičemž nikdy 

nemůžeme spoléhat jen na jednu část. Při komplexním bezpečnostním řešení ve velkém 

objektu jako je například areál AMO je nutné racionálně a logicky implementovat jednotlivé 

části, aby tvořili funkční celek.  

4.1. Fyzická ochrana 

Prostředky, kde je dominantní lidský faktor, je fyzická ostraha. Prostředky, kde je 

dominantní technologie, je technická ochrana. Prostředky, kde je dominantní organizační 

stránka, je režimová ochrana [10]. Tato celá skupina tvoří fyzickou ochranu.  
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4.1.1. Technická ochrana 

Jde o zabezpečení technickými prostředky ochrany objektů. Technickou ochranu 

bychom mohli nadále dělit na obvodovou (perimetrickou) ochranu, plášťovou a předmětovou 

[9]. Do této velké kategorie spadá i tzv. klasická ochrana, do níž můžeme zařadit mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS).  

MZS se využívá především jako překážka. Jde o co největší možné zdržení pachatele 

do příjezdu policie nebo zásahové jednotky SBS. Čas potřebný pro překonání překážky se 

značí t. Lze vypočítat jako rozdíl časů t2 – t1, kde t2 znamená čas prolomení překážky a t1 čas 

zahájení prolomování. MZS patří mezi nejstarší prostředky ochrany objektů. Mezi typické 

prvky patří:  

 Mříže 

 Zámky a bezpečnostní zamykací systémy 

 Závory 

 Rolety 

 Úschovné objekty 

 Ploty 

 Bezpečnostní dveře 

 Bezpečnostní fólie a bezpečnostní skla [10]. 

Pokud implementujeme systémy technické ochrany objektu, je nutné vycházet 

z certifikovaných prvků, jež pocházejí z nezávislých akreditovaných společností. Pro některé 

instituce, jako například úřady, banky a pošty, je povinností vybavit se pouze certifikovanými 

výrobky, vyplívá to ze zákona o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti 

č.412/2005 Sb.. 

Nutné je ovšem i dodržení patřičných postupů. Neodborná manipulace ne vždy 

znamená plné využití chránících schopnosti MZS. Několikrát se již stalo, že technik – amatér 

zabudoval mříže nikoliv do zdi, ale do okenního rámu. V takovém případě mluvíme o 

neefektivním využití MZS. 
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4.1.2. Perimetrická ochrana 

Obvodová ochrana je v první vlně útoku. Jedná se o různé ploty, závory nebo brány. 
1
 

Pokud má oplocení plnit náležitě své funkce, je třeba brát v úvahu řadu okolností. Musí se 

hodnotit umístění plotu a jeho bezprostřední okolí (zda jsou v jeho blízkosti křoviska a 

stromy, které jeho výšku přesahují apod.). Důležitá je tedy i výška a technické provedení [10]. 

4.1.3. Plášťová ochrana 

Jde o samotné bezpečnostní řešení nemovitostí. Řeší možnosti zabránění 

nepovolaného vniknutí nebo jeho detekci. Cílem je opět znemožnit vstup do objektu. Jde o 

využití stavebních prvků, tedy i samotných zdí, oken a různých otvorů. Hodnotí se odolnost 

zdiva, oken, dveří, střechy a případně dalších konstrukčních prvků, které utvářejí plášť 

budovy. Proto je nutné myslet i na zdivo, které v případě vysoce ceněného chráněného aktiva 

nesmí být ze dřeva, ale z trvanlivějších materiálů. Vniknutí do objektu tedy mimo jiné závisí i 

na stavebně-technických vlastnostech použitých stavebních materiálů. Ze zástupců MZS se 

využívají především mříže, bezpečnostní dveře, okna či fólie [31]. 

4.1.4. Předmětová ochrana 

Ochrana předmětů je taktéž důležitým prvkem v komplexním zabezpečení objektu. 

Pokud dojde ke zdolání všech překážek a MZS, pachatel, který vnikl dovnitř objektu, musí 

mít ztíženou práci při snaze získat chráněný předmět(y). K tomu se využívají různé trezory, 

bezpečnostní schránky nebo ohnivzdorné skříně. Řada ochranných schránek a trezorů je 

ohnivzdorná, dnes už jde spíše o základní požadavek. Stupeň zabezpečení se pak liší dle jejich 

účelu. Ty nejkvalitnější využívají k otevření jednak PIN kódu a zároveň biometrické postupy 

identifikace (nebo jejich kombinace) – daktyloskopická identifikace a hlas [31]. 

4.2. Režimová ochrana 

Další nezbytnou částí komplexní ochrany je režimová, neboli administrativní ochrana 

(dále jen RO). Říká se jí také organizační ochrana a představuje administrativní, organizační a 

věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i 

řízení za účelem sladění všech prvků a s cílem dosahování harmonického stavu v dané 

                                                 

1
 Plot je definován jako stavební úprava mající pevný základ v min. hloubce 0,4m a je vysoký min. 

1,8m. Vše ostatní je pouze terénní překážka.  
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organizaci [10]. Týká se především činnosti zaměstnanců, pohybu osob uvnitř areálu, oběhu 

dokladů a informací a jejich výstupu.  

Taktéž je třeba i vytvořit základní dokumenty RO. Mezi ně patří: 

 Statut organizace 

 Organizační řád 

 Pracovní řád 

 Spisový řád 

 Skartační řád 

Statutem organizace myslíme popsání její činnosti, poslání a postavení na trhu. 

Organizační řád upravuje a konkretizuje strukturu podniku. V pracovním řádu jsou uvedeny 

práva a povinnosti zaměstnanců, včetně popsání ochrany informací a dat. Nedílnou součástí je 

spisový řád, který popisuje, jakým způsobem budou obíhat dokumenty, jejich schvalování a 

další činnosti. Důležitý je i skartační řád. Skartací rozumíme vyřazování spisů a jejich 

likvidaci v takové úrovni, aby nedocházelo k jejich neoprávněné manipulaci. Je zde popsán 

způsob vyřazování a likvidace dokumentů. 

4.3. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Až do roku 2011 se běžně používal název elektronické zabezpečovací systémy, tzv. 

EZS a elektrická požární signalizace, tzv. EPS. Tyto názvy byly vystřídány souhrnným 

pojmenováním jako poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). Zabývá se 

jimi technická norma ČSN EN 50131-1, která třídí stupně zabezpečení a klasifikuje třídy 

prostředí (viz tabulka 1 a 2). 

PZTS je tedy: „technický systém čidel (detektorů), ústředen, sirén, pultů 

centralizované ochrany (dále jen PCO) a dalších technických zařízení sloužících k 

zabezpečení různých objektů a prostorů“ [8]. Například v AMO jsou všechny senzory 

svedeny do 4 velkých koncentrátorů (datových sběrnic) a ty pak předávají informace do 

řídícího počítače (dále jen PC) vybaveného systémem RAFAN. Pracovník ostrahy pak na 

monitoru PC vidí, kde jaké čidlo zareagovalo na daný jev (poplach, sabotáž nebo porucha). 
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Tabulka 1: Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50 131-1 [13] 

 

 

 

 

 

Tabulka 2: Klasifikace tříd prostředí dle ČSN EN 50 131-1 [13] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I vnitřní vytápěná obytná nebo obchodní místa +5°C až +40 °C 

II vnitřní všeobecné přerušovaně vytápěná nebo nevytápěná místa -10°C až +40 °C 

    (chodby, schodiště, skladové prostory)   

III venkovní chráněné Prostředí vně budov, kde komponenty nejsou -25°C až +50 °C 

    trvale vystaveny vlivům počasí (přístřešky)   

IV venkovní všeobecné Prostředí vně budov, kde komponenty jsou -25°C až +60 °C 

    trvale vystaveny vlivům počasí (přístřešky)   

 

4.4. Zařízení používané v poplachových zabezpečovacích tísňových 

systémech 

Jak již bylo řečeno výše, nový souhrnný název PZTS vznikl sloučením dvou 

základních směrů v zabezpečovacích systémech – detekce a signalizace požáru a detekce a 

signalizace pohybu či vniknutí pachatele. Nutno podotknout, že každý technický systém 

PZTS pracuje s různými možnostmi, ačkoliv základ je vždy stejný – vyhodnotit nepříznivé 

vlivy požáru nebo pachatele. Některé systémy PZTS umí jen detekovat a upozornit na 

problém, pokročilejší dokáží i pomocí ovládaných stabilních hasicích zařízení (dále jen SHZ) 

uhasit požár či aktivovat jiné zařízení, usnadňující evakuaci osob a zdolávání požáru. Hojně 

používané je zařízení pro odvod kouře a tepla (tzv. ZOKT), které při vyhlášení požárního 

poplachu otevře střešní otvory (většinou automaticky ovládaná okna). Tím dojde k úniku 

toxických zplodin a tepla a výrazně zlepší podmínky evakuace objektu. Je často k vidění ve 

velkých obchodních centrech.  V případě druhém – detekce narušení, je možné automaticky 

v případě poplachu zajistit vchody např. spuštěním mříží či jiných zábran, které zamezují 

úniku pachatele trestné činnosti (toto se využívá v některých bankách). 

Nové používané značení 

dle ČSN EN 50131-1 

Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení 

1 nízké riziko 

2 nízké až střední riziko 

3 střední až vysoké riziko 

4 vysoké riziko 
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4.4.1. Detekce požáru 

Hlásiče požáru využívají různé způsoby detekce. Můžeme je rozdělit do několika 

skupin a to podle fyzikální veličiny, kterou měří: 

 Kouřové 

 Teplotní (tepelné) 

 Hlásiče vyzařování plamene (UV, IR nebo ve viditelné oblasti spektra) 

 Speciální (princip ultrazvuku). 

Hojně jsou využívány hlásiče kouřové, a to i v domácnostech. Vyhodnocují vznik 

požáru na základě zjištění přítomnosti aerosolu ve vzduchu s využitím radioaktivních 

materiálů, především americia. Na základě ionizace vzduchu a rekombinací iontů v případě 

vniknutí kouře dojde ke snížení elektrické vodivost v hlásiči a je signalizován poplach.  

Průmyslově využívané jsou především teplotní hlásiče lineární, které vyhodnocují tepelnou 

modulaci procházející přes IR paprsek.  [14] 

4.4.2. Detekce narušení pachatelem 

Pro potřeby signalizace a zjištění vniknutí či pohybu pachatele se používá řada 

prostředků, vzájemně spolu komunikujících. Někdy je použito symbiotické propojení 

jednotlivých detektorů, například PIR čidla a magnetických detektorů. Poplach je vyhlášen 

v případě, že obě čidla detekují narušení. Tento princip využívá logické funkce AND. Druhou 

možností je funkce OR, tedy že pro signalizaci poplachu je do ústředny předána informace o 

narušení z jednoho nebo druhého čidla. 

Především pro signalizaci narušení je využíváno těchto zařízení: 

 PIR čidla venkovní a vnitřní, 

 AIR (dále jen active infra red) čidel, 

 mikrovlnné a infračervené závory, 

 kamerové systémy založené na snímkové komparaci pro detekci pohybu, 

 detektory tříštění skel a magnetické kontakty, 

 mikrofonické kabely a speciální oplocení detekující narušení perimetru při 

přelézání a pokusy o přestřihnutí pletiva, 

 tlakové podzemní hadice podél perimetru a další [30]. 
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Především v domácnostech a malých provozovnách (obchodech, malé dílny a servisy) 

je nejvíce využíváno PIR detektorů, díky své malé finanční náročnosti. V rámci velkých 

průmyslových závodů a zájmových míst (banky, velká obchodní centra, úřady, energetika a 

jaderná energetika, vysoké školy a další) je využito různých kombinací jednotlivých 

detektorů. Často je využívána kombinace venkovních PIR čidel, IR závor a kamerových 

systémů.  

 

Obrázek 1: Využití PIR senzoru [12]. 

Útočník může být detekován již při zdolávání obvodové ochrany a to pomocí různých 

detekčních systémů – tlakovým hadicím, mikrofonických kabelů nebo venkovními PIR čidly.  

Použití CCTV hraje velkou roli v bezpečnostní praxi, jde však spíše o preventivní a 

zpětnou záležitost. Některé systémy mají  možnost detekce pohybu na základě frame 

komparace (tzn. systém porovnává jednotlivé snímky, kterých je standardně 25 za sekundu a 

v případě, že se jednotlivé snímky liší, je detekován pohyb. Pokročilé systémy dokáží na 

obrazovce CCTV dokonce ukázat, v kterém místě pohyb je). 

Systémy ochrany předmětů využívá v muzeích a různých veřejných budovách 

k ochraně cenných předmětů: 

 Závěsná čidla pro obrazy (detekce při snaze sundat obraz i malým pohybem) 

 Tlaková čidla pro sochy (hodnotí se změna hmotnosti, resp. vyvolaného tlaku 

na čidlo, nosnost až do 1 tuny). 
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Obrázek 2: Znázornění komplexního fyzického zabezpečení. (archiv autora) 

5. POSUZOVANÝ OBJEKT 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. operuje ve více než 60 zemích světa a patří 

k největšímu výrobci oceli. V České Republice má zastoupení hlavně na Ostravsku, kde jsou 

po celém okolí rozesety přidružené provozy (například válcovny ve Frýdku-Místku nebo 

výroba trubek v Karviné). Nejblíže k Ostravskému provozu má Polská výrobna. Jde o 

komplexní průmyslovou výrobu ocelářských produktů. 

Pro potřeby této bakalářské práce byl vybrán provoz v Kunčicích, který patří mezi 

největší. Taktéž bývá označován jako hlavní velitelství, neboť se zde nachází budova 

republikového ředitelství.  



15 

 

 

Obrázek 3: Satelitní snímek areálu společnosti ArcelorMittal.[16] 

 

Areál vznikl v 50. letech minulého století a po celou dobu socialismu byl nazván jako 

Nová Huť Klementa Gottwalda. Po revoluci na podzim roku 1989 došlo ke změně názvu na 

Nová Huť, státní podnik. Privatizace společnosti v roce 2003 znamenala nárůst výroby a 

zvýšení počtu zaměstnanců. [15] 

Objekt je dislokován v městské části Ostrava – Kunčice, jde ale spíše o okraj města. 

Vzhledem k tomu, že jde o velkovýrobu, vede k němu mnoho zásobovacích cest. Materiál je 

přepravován po silnicích a to hlavně po silnici č. 477 Frýdecká, která je odbočkou 

z městského obchvatu č. 11 Rudná, která obklopuje AMO na severu a severovýchodě. Další 

možnost přepravy skýtá rozsáhlá síť železnic, po které je převážen materiál těžší povahy 

(obrázek 3 a 4). Systém kontroly vstupu u silničních vozidel je řešen poměrně kvalitně, 

problém nastává při monitoringu nákladních vozidel uvnitř objektu. Další problém je na 

železnici. Díky absenci železničních bran dochází často k narušení perimetru areálu přes 

koleje.  
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Obrázek 4: Schématické znázornění silniční a železniční sítě v okolí objektu. [16] 

 

Na obrázku 5 je satelitní snímek objektu Halda – Lihovarská. Jde o část objektu, který 

je od ostatního areálu oddělen. Zde se nachází odkladiště starých materiálů, které jsou později 

roztaveny a opětovně využity. Halda bývá více než ostatní objekty velmi často útokem 

pachatelů majetkově trestné činnosti, většinou za cílem krádeže starého železa. Problematika 

rizik a nebezpečí bude probrána v další kapitole. 

 

Obrázek 5: Satelitní snímek objektu Halda - Lihovarská. [16] 
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6. SOUČASNÝ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ 

Většina narušitelů perimetru jsou místní občané. Oblast Kunčic, Kunčiček, Bartovic a 

vzdálenější Hrabůvky je hustěji osídlena tzv. nepřizpůsobivými občany, spousta z nich je pak 

romské národnosti. Široké spektrum těchto občanů je nezaměstnaných a žije z programů 

sociální podpory. Jediným možným přivýdělkem jsou drobné krádeže železa a jiných 

kovových materiálů. Nutno podotknout, že velkou měrou na krádeže přispívají sami 

zaměstnanci. Buď ve formě vynášení náčiní a menších částí drahých kovů přímo z provozů, 

nebo po vzájemné dohodě většinou ve skupině vrátný – řidič nákladního vozidla – 

zaměstnanec provádějící nakládku a vykládku. Takových případů poslední dobou přibývá. 

AMO je sice pokryt hustou sítí kamerových systémů, ale jejich obsluha vykonává většinou 

jinou práci, neboť jde o centrální dispečink ostrahy a na této pozici je jeden dispečer na směnu 

(12 hodin). Prohlížení záznamů z CCTV probíhá až zpětně.  

Komplexní systém technické ochrany, fyzické ostrahy a režimové ochrany je poměrně dobře 

zaveden a používán. Přesto ale dochází k poměrně velkým ztrátám, ročně přibližně 8 mil. Kč.  

Nejčastěji bývá útokem spoluobčanů oblast Haldy - Lihovarská, která je střežena jen 

tzv. ranní směnou – 8 hodinovou směnou. Jde o 3 strážné. Jeden provádí propustkovou 

kontrolu – vrátný, jeho stacionární pracoviště je tedy přímo u vjezdu. Další 2 provádí 

pochůzkovou činnost, z nich vždy jeden je psovod. Objekt Haldy je oplocen standartním 

pletivem do výšky přibližně 1,7m, ale bez pevného základu. V horní části plotu je žiletkový 

drát. Oplocení je ve velmi bídném stavu a místy ani není. Spodní část Haldy je v některých 

částech oplocena betonovými tvárnicemi, což je trend v téměř celém areálu AMO. Poslední 

známý případ narušení perimetru zaznamenal nový způsob: díky hustému porostu téměř podél 

celého perimetru byl tento využit jako můstek pro přechod přes oplocení. V severní části 

objektu byl přes noc pokácen jeden strom, který byl stržen přímo na plot. Přes něj bylo poté 

přelezeno a odneseno velké množství starého železa a jiných kovů. Návrh na zlepšení je 

primitivní – pokácení vysokého porostu v okolí perimetru v zapadlých částech objektu. 

Objekt Haldy je okrajovou částí a nebude již více řešen, protože ze strategického 

hlediska společnosti nepředstavuje takový potenciál. V následujících částech bude kompletně 

rozebrán stav zabezpečení celého hlavního provozu Ostrava – Kunčice.  
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6.1. Ochrana perimetru 

Veškeré procesy probíhající v rámci ochrany objektu jsou řízeny plánem fyzické 

ochrany. Jejich výkon provádí k tomu určení pracovníci a řízeni jsou z oddělení ochrany 

majetku a vnitřní správy a z ostrahy majetku a ochrany informací. 

Nejzákladnějšími prvky v ochraně obvodové, jak bývá někdy také perimetrická 

ochrana nazývána, jsou bezesporu prvky MZS. Hojně využívány jsou samozřejmě také 

systémy PZTS. Fyzická ostraha se samozřejmě také podílí na obvodové ochraně, ale toto téma 

bude rozebráno v samostatné kapitole. 

6.1.1. Klasická ochrana 

Celý areál je obehnán ploty různých typů. Vzhledem k tomu, že obvod celého objektu  

činí přibližně 10km (měřeno pomocí satelitního měření) a činí tak přes 2 hodiny, než se celý 

obejde, je velmi pracné a náročné udržet v top stavu každou část oplocení. Proto jsou 

v některých částech i hluchá místa, buď ve formě propadlých betonových tvárnic nebo 

děravého či dokonce poraženého pletiva. 

Veškeré oplocení je tedy trojího typu: 

1. betonové tvárnice poskládané do sebe, ční do výše přibližně 2m, 

2. plot ze standartního pletiva, místy vrchní část řešena s použitím žiletkového 

nebo ostnatého drátu, 

3. plechového typu. 

V některých částech by bylo vhodné použití mikrofonických kabelů, ovšem toto řešení 

je značně finančně náročné. Na obrázku 6 je patrné, do jakého stavu je oplocení řešeno.

 

Obrázek 6: Plechové oplocení areálu AMO. Pohled z ulice Vratimovská. [17] 
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Dalším prvkem ochrany perimetru jsou závory. Ty jsou umístěny na všech vjezdech 

silničních vozidel, u železnice nikoliv. Místy například je oplocení ukončeno přibližně 3-7m 

od železnice. Není ani žádná závora, ani brána. Na obrázku 7 je fotografie hlavní vrátnice – 

hlavního vjezdu. Tudy vjíždí do areálu AMO většina nákladních silničních vozidel. 

 

Obrázek 7: Hlavní brána. [17] 

 

6.1.2. PZTS v obvodové ochraně 

V případě budov v těsné blízkosti hranic objektu, jsou tyto vybaveny na nejnižších 

patrech magnetickými kontakty a detektory tříštění skel (tyto detektory jsou hojně využívány i 

v dalších budovách a skladech, avšak závisí to na jejich poloze a rizikovosti). Využití CCTV 

je pouze z preventivního hlediska, monitorovány jsou všechny vchody a vjezdy (silniční, 

železniční). Silniční vjezdy jsou obsluhovány stálou ostrahou, železnice nikoliv a jak již bylo 

řečeno, jde o nejčastější místa narušení perimetru. Záznamy z kamerových systémů jsou 

analyzovány až zpětně, protože obsluha CCTV je zároveň dispečer velitelství ostrahy, tedy 

jeden člověk.  
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6.2. Bezpečnostní řešení uvnitř objektu 

Jak již bylo popsáno výše, řada budov i uvnitř perimetru je chráněno magnetickými 

kontakty a detektory tříštění skel. Nedílnou součástí celého systému PZTS jsou detektory 

pohybu. Ty jsou zde dvojího typu, v závislosti na jejich povaze a umístění: 

 IR závory, především ve skladech a objektech určených pro přechovávání a 

manipulaci s drahými výrobky a součástmi, 

 klasická PIR čidla, a to jak vnitřní a venkovní. 

Noční provoz je upraven tak, aby byly v chodu jen těžké provozy, například ocelárna a 

pece. Díky tomu jsou ostatní části zavřené a zabezpečovací zařízení je tedy uvedeno do 

chodu. Venkovní PIR detektory jsou umístěny na těch částech objektu, kde je vyloučen pohyb 

během nočního provozu.  

Samozřejmostí v jakékoliv ochraně objektu velkoprůmyslového typu je použití 

kamerových systémů. Ty bychom dle jejich použití mohli rozdělit do 4 kategorií: 

 kamery určené pro monitoring perimetru a všech vjezdů, 

 kamery určené pro monitoring hlavní budovy (ředitelství), 

 kamery určené pro monitoring vnitřních částí areálu, 

 kamery určené pro monitoring vnitřních částí provozů, skladů atd. 

Všechny prvky PZTS a CCTV jsou svedeny do hlavního dispečinku pomocí 

koncentrátorů, kde se všechny informace scházejí a ten je pak předá souhrnně do PC na 

velitelství. Některé výstupy z kamer jsou taktéž zobrazovány na monitorech vedoucích 

pracovníků jednotlivých provozů. Veškeré kamerové záznamy jsou uchovávány po dobu 14 

dní a nahrávání je formou nepřetržité smyčky – je prováděn kontinuální záznam a nový 

záznam nahradí ten nejstarší, v přímé úměře. 

Co se týče signalizace požárního poplachu, je toto plně v pravomocích stálé podnikové 

jednotky hasičského záchranného sboru (dále jen HZS). Pomocí požární signalizace je řešeno 

i ovládání vodního stabilního hasicího zařízení, umístěného především v budově hlavního 

ředitelství a v objektech, kde by přítomnost vodního činitele v určitých místech nezpůsobila 

velké destruktivní účinky (například provoz pecí a oceláren, neboť není možné hasit žhavé 

kovy vodou – nebezpečí výbuchu). V případě signalizace a vzniku požáru uvědomuje bez 

prodlení jednotka HZS hlavní dispečink. 
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6.3. Dispečink 

Dispečink se nachází v hlavní budově, v přízemí. Jde o zvláštní formu stálé ostrahy. 

Veškeré vybavení je v majetku AMO. Povolení ke vstupu do řídící místnosti mají jen k tomu 

odpovědní pracovníci, jejich seznam je dán interní směrnicí. Jde především o dispečera a 

osobu k výkonu této činnosti určenou, generálního ředitele, ředitele oddělení ochrany majetku 

a vnitřní správy, ředitele ostrahy majetku a ochrany informací. Jde o 3 místnosti. Vstup je 

řízen elektronicky – autorizací pomocí hesla. 

Je zde stálá nepřetržitá obsluha, jeden pracovník na 12ti hodinovou směnu. Ten 

zajišťuje: 

 komunikaci na úrovni strážný – dispečink – odpovědné osoby z ředitelství (v 

případě nouze), 

 ovládání pultu centrální ochrany (dále jen PCO), 

 monitoring a zpětnou analýzu z kamerových systémů, 

 na základě signalizace koncových prvků PZTS udělování rozkazů ostraze, 

 koordinaci činností strážných. 

 

6.3.1. Systém přenosu a zpracovávání informací 

Veškeré informace z PZTS jsou v přímém napojení na velitelství ostrahy. Schéma na 

obrázku 8 znázorňuje, jak je systém řešen. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Systém přenosu informací [archiv autora]. 
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Na dispečinku jsou použity PC. Jeden je určen pouze pro záznam komunikace – 

zařízení MEDAX. Slouží k archivaci a záznamu veškeré komunikace po telefonní a rádiové 

síti. Na dispečerském pracovišti je i počítač s databází všech zaměstnanců.  Všechny 

informace proudí nejdříve do sběrných míst, tzv. koncentrátorů, odkud pak souhrnně proudí 

do ústředny, v tomto případě PC. Přenos je realizován pomocí telefonní linky. Samozřejmostí 

je i ochrana před sabotáží.  

Na počítačích sloužících pro účely PCO jsou nainstalovány programy Rafan Win a 

Radom. Systém byl upraven speciálně pro podmínky AMO. Předností je využití 

nadhovorového pásma telefonních linek – bez omezení telefonních hovorů. Obsluha PCO pak 

v případě poplachu je upozorněna akusticky a na monitoru se zobrazí tabulka daného objektu. 

Díky mapovým podkladům a plánům budov lze velmi rychle zjistit, z kterého místa a 

z kterého detektoru poplach přišel a jaký je jeho původ (vniknutí, sabotáž, porucha). Na PCO 

je napojeno asi 70 objektů, především sklady a kanceláře. Do nich se odpovědná osoba 

vstupuje přes přihlašovací terminál pomocí klávesnice. 

 

Obrázek 9: PCO - systém RADOM. [18] 

 

Kamerové systémy využívají systému digital video recorder (dále jen DVR) typu 

EDSR 100 a Uniplexu Series 1. Jde o samočinné systémy stávající se ze zařízení pro 
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nahrávání a grafické jednotky – obrazového výstupu. Do tohoto systému je možné zapojit 

kamery v sudém počtu, a to buď 1, 2, 4, 8, 16 nebo 32. Obsluha pak pomocí toho zařízení 

může provádět zpětné otevření záznamů a zároveň je systém schopen pořád nahrávat. 

Předností je kontinuální záznam všech připojených kamer. CCTV plní především preventivní 

riziko. Jejich záznamy jsou až zpětně analyzovány. 

6.4. Fyzická ostraha 

Personální faktor ochrany majetku a osob je v AMO plně zasazen do kompetence 

externí firmy – Fenix international s.r.o. Každý zaměstnanec ucházející se o post fyzické 

ostrahy zde musí splňovat: 

 trestní bezúhonnost, 

 duševní, tělesná a morální zdatnost, 

 na vybraných postech (dispečer, velitel ostrahy, převoz cenin) - zbrojní průkaz. 

Trestní bezúhonnost se zajišťuje výpisem z rejstříku trestů při přijímacím řízení. 

Duševní zdatnost je ověřována vstupním psychologickým vyšetřením – nejčastěji formou 

testů (běžná praxe pro většinu bezpečnostních agentur). Zdravotní stav a fyzická kondice je 

potom zjišťována na základě vyjádření lékaře při vstupní lékařské prohlídce.  

V rámci platných zákonů ČR jsou v souladu s nimi oprávněni zaměstnanci ostrahy 

provádět úkony, vedoucí k ochraně majetku, osob a informací. Jde především o kontrolu 

dokladů povolující vstup a vjezd, vyvedení neoprávněné osoby z areálu nebo v případě trestné 

činnosti její omezení na osobní svobodě (v souladu s § 76 odst. 2 zákonu č. 141/1961 Sb.) a 

kontrolu zaměstnanců a jejich zavazadel při odchodu z objektu (v souladu s § 316 odst. 3. 

zákona č.262/2006 Sb.). 

Působnost fyzické ostrahy lze rozdělit dle úseků a způsobu, kde je vykonávána, na: 

 stacionární ostrahu – ostraha z pevných stanovišť (tzv. strážnic), především 

vrátnice, 

 vnitřní ostrahu – pochůzková činnost uvnitř i podél perimetru, 

6.4.1. Působnost stacionární ostrahy 

Jak již bylo řečeno, tato forma je ryze vykonávána z pevných stanovišť – strážnic. Jde 

hlavně o vrátnice. Úkolem této formy je hlavně propustková kontrola a činnost. Musí zabránit 
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zejména neoprávněnému vstupu osob a osob pod vlivem alkoholu a návykových látek. Dále 

potom zabránění vjezdu vozidlům bez povolení. Zajišťuje taktéž kontrolu vynášení materiálu 

a kontrolu vstupních a výstupních dokladů. V její kompetenci je potom i převažování 

automobilů na nákladních vahách.  

Tato forma ostrahy je často vystavována různým konfliktům, především ze strany 

řidičů externího dopravce. Je znám i případ, kdy řidič nákladního vozidla po dohodě s 

vrátnými vyvezl materiál za 160 tis. korun, částku si pak rozdělili rovným dílem. Proto je 

velmi nutné, provádět z pozice vedení kontrolu osob zajišťující prvotní bezpečnost osob a 

majetku. 

6.4.2. Působnost vnitřní ostrahy 

Její úkoly jsou komplikovanější a náročnější, než v předchozí variantě. Jde hlavně o: 

 ochranu objektů v areálu a jeho nejbližším okolí, 

 převoz financí, cenin a majetku značné hodnoty, 

 kontrolu perimetru, stavu oplocení a pohybu cizích osob v jeho blízkosti, 

 výpomocnou činnost na společných akcích s Policií ČR v rámci působení 

společnosti ArcelorMittal a.s., 

 bezpečnostní doprovod delegací, jejich ochranu a zajištění bezproblémového 

parkování a průjezdu, 

 řešení mimořádných situací – každé nastalé skutečnosti ve střeženém objektu 

(havárie, napadení, sabotáže, násilí, vyvedení cizích osob apod.). 

Strážní uvnitř areálu vykonávají pochůzkovou činnost ve dvojicích po přibližně 40 

trasách, které se pravidelně mění. V rámci vnitřní ostrahy funguje i motohlídka – skupina 

využívající čtyřkolek pro rychlý pohyb v rámci areálu. Reagují především na oznámení 

dispečera o signalizaci poplachu ve střeženém objektu.  

6.4.3. Výzbroj a výstroj 

Výzbroj tvoří známé donucovací prostředky a střelné zbraně. Jde o slzotvorné a 

pepřové spreje, obušky, pouta a služebního psa. Veškeré uvedené prostředky musí sloužit 

pouze k obranným účelům. Jejich použití jako donucovacích lze pouze u bezpečnostních 

sborů. 
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Obranné spreje (obrázek 10 vlevo) jsou na každé strážnici a na dispečinku. U sebe je 

nosí každý zaměstnanec vnitřní ostrahy. Jejich předností jsou malé rozměry a malá hmotnost. 

Jde o humánní neletální obranný prostředek. Jejich účinnost se liší s ohledem na použitou 

látku – slzotvorný CS plyn nebo kajenský pepř (rozemleté chilli papričky do prášku, ve formě 

aerosolu). [19] 

  

Obrázek 10: Vlevo: Obranný sprej, varianta s kajenským pepřem.[19]  

Vpravo: Teleskopický obušek, varianta se svítilnou v úchytu. [20] 

 

Použití klasických obušků z pevné hmnoty není už tolik aktuální. Nejen 

v bezpečnostních sborech, ale i v komerční praxi se více uplatňuje teleskopický obušek 

(obrázek 10 vpravo), většinou ocelový nebo z litiny. Jeho předností je při skladování malý 

rozměr a velmi rychlé otevření. Dá se pevně nosit na opasku. Jeho zásah spolehlivě 

zpacifikuje pachatele a zároveň slouží jako obranný prvek, především při blokování úderů 

jinými tupými předměty – dřevěné tyče apod. [20] 

Služební pes je především preventivní pomůckou při vykonávání pochůzkové strážné 

činnosti. Budí respekt a v případě napadení psovoda je vždy odhodlán jej bránit. 

Použití střelné zbraně jako obranného prostředku lze pouze v případě nutné obrany 

(dle §29 zákona č. 40/2009 Sb.). Možnost přidělení služební střelné zbraně k výkonu funkce 

mají určení zaměstnanci ostrahy, kteří splňují podmínky dané zákonem o střelných zbraních a 

střelivu č. 119/2002 Sb. Jsou držiteli platného zbrojního průkazu příslušné skupiny pro výkon 

zaměstnání a pravidelně se účastní cvičných ostrých střeleb. V rámci AMO střelné zbraně 

používají vedoucí směn, dispečeři a krátkodobě také zaměstnanci fyzické ostrahy podílející se 

na převozu cenin a majetku značné hodnoty. Převoz cenin je v obrněném nákladním voze 

Avia. Zaměstnanci zajišťující převoz jsou vybaveni plynovými maskami, neprůstřelnými 

vestami a vysílačkami. 
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V rámci interní směrnice je přísně zakázáno vynášet výzbroj z pracoviště. 

Zaměstnanci mají osobní a hmotnou odpovědnost za přidělené prostředky. 

6.5. REŽIMOVÁ OCHRANA 

Nedílnou součástí komplexního zabezpečení je režimová (administrativní) část 

ochrany. V rámci statutu organizace jsou popsány tyto řídící funkce: 

 ředitel AMO, 

 vedoucí provozního úseku, 

 vedoucí ekonomicko-personálního úseku, 

 vedoucí obchodně technického úseku, 

 vedoucí ostrahy, 

 vedoucí směny, 

 oddělení ochrany majetku a vnitřní správy, 

 oddělení ostrahy majetku a ochrany informací. 

6.5.1. Řízení vstupu osob a vjezdu vozidel 

Veškeré doklady ohledně povolení vstupu a vjezdu jsou vystavovány organizačním 

útvarem ostrahy (pro externí osoby a vozidla). Povolení se vydává pouze za účelem plnění 

úkolů a zakázek mající význam pro AMO, firmám a společnostem mající své nemovitosti 

v areálu a dále potom pro případ školních exkurzí a návštěv. Veškeré návštěvy musí být starší 

15 let, pokud to tak není, je nutno zajistit doprovod zákonného zástupce nebo jiné odpovědné 

osoby. Návštěva musí být řádně označena a dle místa pohybu v areálu i náležitě vybavena 

osobními ochrannými prostředky a pomůckami (dále jen OOPP). Ke vstupu a vjezdu jsou 

předem určená místa – vrátnice nebo jiné průchody, kde je vždy přítomen odpovědný 

pracovník ostrahy vykonávající kontrolu vstupních dokladů. Jakákoliv jiná cesta by 

znamenala narušení perimetru a k tomu odpovídající zásah.  

6.5.2. Základní pravidla pro vstup a pohyb osob 

Každá osoba vstupující do areálu je povinna dodržovat interní předpisy a nařízení. Je 

také upozorněna o faktu, že z hlediska ochrany zdraví a bezpečnosti jde o objekt zvláště 

rizikový. Jde především o riziko pádu a uklouznutí, pádu předmětu, hluku a zasažení očí, 

přimáčknutí, navinutí a vtažení a další. Je proto nutné být vybaven náležitými OOPP i svými 
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vlastními – vhodnou obuví a oblečením zamezující jeho volný pohyb (jsou zakázány šály, 

volné bundy a mikiny). Každá návštěva za účelem studijním musí být doprovázena 

odpovědnou osobou. 

Pro pohyb je nutné využívat pouze vyznačených komunikací a přístupových tras, 

nevstupovat do zakázaných prostorů a nevstupovat pod zavěšená břemena (například 

v případě jeřábů apod.). Je taktéž zakázáno manipulovat s ovládacími prvky strojů a jiných 

zařízení a jakkoliv jej obměňovat a sundávat kryty. 

Další povinností je podrobení se orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu 

v krvi, na žádost ostrahy. V pozitivním výsledku může být osoba vyvedena z areálu a při 

častějším opakování zakázán vstup. V případě vzniknutí škody na majetku společnosti 

ArcelorMittal nebo na majetku vlastním neprodleně tuto skutečnost oznámit strážnému. 

Veškeré příkazy a nařízení strážných je nutno dodržovat. 

Je přísně zakázáno jakkoliv pozměňovat povolení vstupu a vjezdu, vstupovat do areálu 

pod vlivem alkoholických a jiných návykových látek a kdekoliv v areálu je požívat, provádět 

fotodokumentaci nebo filmovat bez patřičného povolení či odnášet majetek bez zvláštní 

povolenky. 

6.5.3. Pokyny pro řidiče provádějící nakládku 

Veškerý pohyb externích vozidel je problémový. Režimová ochrana je celkem 

důsledně vytvořena, ale vzhledem k velké rozloze areálu a slabšímu personálnímu faktoru 

zaměstnanců starající se o ochranu, dochází často k vybočení z předem určených cest a vůz se 

„ztratí“. Jeho pohyb není jakkoliv monitorován, žádné technické zařízení toto neumožňuje. I 

přes zavedený systém převažování dochází ke krádežím a vyvážení materiálu a majetku 

společnosti AMO. V rámci této práce bude toto téma upozorněno a vyřešeno v kapitole 

zavádějící nový technický systém ochrany objektu. 

Každý řidič je povinen dbát příkazů zaměstnanců odpovědných za nakládku a 

vykládku materiálu a bez jejich souhlasu nevjíždět do hal. V provozních halách je nutné mít 

vypnutý motor, kromě nebytného vjíždění a vyjíždění. Po ukončení nakládání se řidič musí 

přesvědčit, že veškeré zařízení pro převoz je uzavřeno (dveře, utažená lana, upevněná 

plachta). Před započetím couvání upozornit zvukovým signálem – klaksonem a mít zapnutá 

výstražná světla 
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Důležitý je proces převážení vozidla. Do 15 minut po vjezdu do areálu je nutné 

provést první vážení (tárování) a do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést 

opět vážení, již naloženého vozidla. 15 minut po posledním vážení opustit areál.  

6.5.4. Související dokumenty 

Jak již bylo řečeno, veškeré povolování vstupu, vjezdu a fotografování zajišťuje 

organizační útvar ostrahy. Jde především o žádost o povolení vstupu nebo vjezdu, žádost o 

povolení fotografování a žádost o povolení hromadné návštěvy. V souvislosti s tím, je každý 

povinen znát základní vnitropodnikové nařízení. Všechny tyto žádosti jsou dostupné na 

internetových stránkách společnosti. 

7. ANALÝZA A IDENTIFIKACE RIZIK 

V této části bude zaměřeno na zjištění rizik a nebezpečí, vedoucí ke kolapsu 

bezpečnostního systému a vzniku mimořádné události. Je třeba ale vědět, co je riziko. 

Rizikem rozumíme potencionální příležitost, že dojde k něčemu, co může mít negativní vliv 

na celou organizaci. Proces identifikace rizik probíhá tedy ve sféře odhalení potencionálních 

událostí, které mají negativní působení, a jsou v různé formě, které můžou narušit stav 

bezpečí chráněného zájmu [21].  

 

 

 

V 

 

 

 

Vybrané metody analýzy jsou FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) a metoda 

Ishikawowa diagramu (Fish Bone).  

Obrázek 11: Schéma rozdělení rizik [archiv autora]. 
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7.1. Analýza metodou FMEA 

První zmíněná je známa už od 40.let minulého století. Principem je číselné vyjádření 

neboli kvantifikace četnosti poruch. Lze použít i pro technologické procesy a i služby. 

FMEA pracuje se 3 parametry, které vstupují vzájemně do součinu, jehož výsledek 

udává míru rizika (RPN, risk priority number). Jsou to: 

 Koeficient VÁŽNOST (SEVERITY) - S, přiřazení čísel 1 až 10, přičemž větší 

cifra udává větší závažnost. Číslo 10 znamená nejhorší možný stav. 

 Koeficient VÝSKYT (OCCURENCE) – O, přirazení čísel 1 až 10, přičemž 

větší cifra udává vyšší výskyt. Číslo 10 znamená nejhorší možný stav. 

 Koeficient ODHALITELNOST (DETECTION) – D, přiřazení čísel 1 až 10, 

přičemž větší cifra udává větší odhalitelnost. Číslo 10 znamená nejhorší možný 

stav. 

Před započetím analýzy jsou stanoveny hodnoty součinu RPN. Hodnotí se účinnost 

současného stavu zabezpečení při krádeži a vynesení materiálu z objektu a nutnost zlepšení 

bezpečnostního systému. Krádež v AMO, jak již bylo řečeno, je nejčastější delikt, který musí 

ostraha řešit, mimo jiné je to i vniknutí nepovolané osoby, většinou toto souvisí s následnou 

krádeží materiálu. 

 

Tabulka 3: Hodnoty RPN pro FMEA analýzu [autor]. 

RPN Je třeba zlepšit bezpečnostní systém? 

0-99 vyhovuje 

100-299 vyhovuje v částech - místní upgrade 

300 a více nevyhovuje 
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Tabulka 4: Analýza metodou FMEA [autor]. 

index část riziko S O D RPN 

1 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 P
A

C
H

A
TE

L 
   

   

o
b

ča
n

 

vniknutí - přelezení plotu 3 4 8 96 

2 vniknutí  přes poškozené oplocení 3 5 8 120 

3 vniknutí  přes železnici 3 8 4 96 

4 vniknutí přes vrátnici a vchody 3 1 1 3 

5 vniknutí  pomocí poškození oplocení 6 4 8 192 

6 vniknutí  přes okna a dveře 8 4 2 64 

7 sabotáž na tech. zařízení AMO 10 5 5 250 

8 násilný vjezd vozidlem přes vrátnice 10 1 1 10 

9 

V
N

ĚJ
ŠÍ

 P
A

C
H

A
TE

L 
-

za
m

ěs
tn

an
ec

   
 e

xt
er

n
í 

fi
rm

y 

pohyb v místech se zákazem vstupu 9 4 5 180 

10 pohyb v místech, než je určeno 5 8 9 360 

11 pohyb s vozidlem jinde, než je určeno 6 8 9 432 

12 nedodržení časového plánu o pohybu vozidla 6 8 6 288 

13 vyložení skryté částí nákladu - odpadu 9 6 7 378 

14 špatné naložení nákladu - zcizený materiál 9 6 6 324 

15 spolupráce na krádeži se zaměstnancem AMO 9 6 10 540 

16 spolupráce na krádeži s ostrahou - vrátným 10 4 10 400 

17 

V
N

IT
Ř

N
Í 

P
A

C
H

A
TE

L 
za

m
ěs

tn
an

ec
 

A
M

O
 

vynesení materiálu - vlastní silou 9 5 5 225 

18 vynesení materiálu - předání občanu 9 3 5 135 

19 spolupráce na krádeži s ostrahou 10 2 7 140 

20 zcizení materiálu ostrahou 10 2 8 160 

21 úmyslná sabotáž na tech. zařízení AMO 10 3 7 210 

22 

P
ZT

S 
a 

O
ST

R
A

H
A

 

porucha PIR 4 3 1 12 

23 porucha CCTV 5 3 3 45 

24 porucha MW a IR závor  4 3 1 12 

25 úmyslná sabotáž na PZTS 8 5 1 40 

26 napadení strážného ext. osobou 8 4 3 96 

27 napadení strážného zaměstnancem 8 2 3 48 

28 nesplnění úkolů ostrahou 9 2 4 72 

29 ostraha - pochybení ve výkonu služby 10 3 4 120 

30 ostraha - krádeže a úmyslné sabotáže 10 2 6 120 

 

7.2. Analýza metodou Ishikawova diagramu 

Tato metoda, někdy označována jako Fishbone (rybí kost) díky svému vzhledu, je 

diagram, jehož cílem je určení nejvíce pravděpodobné příčiny problému. Je to diagram příčin 

a následků. Vychází ze zákonitosti, že každý problém má svou příčinu nebo jejich kombinaci.  

Jde o celkem jednoduchý a účinný nástroj, pomocí kterého přehledně v grafické 

podobě vidíme možné příčiny negativní situace, v tomto případě krádeže. 
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Tabulka 5: Analýza metodou Ishikawova diagramu [autor]. 
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7.3. Zhodnocení analýz 

Po vypracování analýz metodou FMEA a Ishikawovým diagramem byla vytvořena 

analýza pomocí Paretova diagramu, které dovršila předchozí výsledky. Byla použita metoda 

70 % / 30% z důvodu velkého množství rizik.  

 

Největší rizika tedy představují: 

 spolupráce řidiče externí firmy na krádeži se zaměstnancem AMO, 

 pohyb externího vozidla v jiných místech, než je určeno, 

 spolupráce řidiče externí firmy na krádeži s ostrahou nebo vrátným, 

 vyložení odpadu řidičem externí firmy, 

 pohyb zaměstnance externí firmy v jiných místech, než je určeno, 

 úmyslné špatné naložení nákladu – zcizení materiálu, 

 nedodržení časového plánu o pohybu vozidla řidičem externí firmy, 

 sabotáž na technických zařízení v majetku AMO vnějším pachatelem - občan, 

 vynesení materiálu zaměstnancem AMO vlastní silou a 

Graf 1: Paretova analýza a Lorenzova křivka [autor]. 
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 sabotáž na technických zařízení v majetku AMO vlastním zaměstnancem. 

Z výsledků analýzy metodou FMEA dále vyplívá, že ve většině částí je současný 

systém vyhovující, avšak místně potřebuje určitá zlepšení. S relativní uspokojeností je řešen 

systém detekce narušení, horší je ochrana perimetru. Naprosto nevyhovující je pak subsystém 

popsaný v sekci vnější pachatel – zaměstnanec externí firmy. Kritické hodnoty nabývají 

maxim mimo jiné i v sekci, která popisuje pohyb v zakázaných místech. Toto taktéž potvrdila 

i analýza pomocí diagramu dle Ishikawy. Problémová není jen samotná technická ochrana, 

jistý upgrade by zasloužila i režimová ochrana, konkrétně ta část, kde je popsán pohyb osob 

s povoleným vstupem a řidičů nákladních vozidel externích firem. Dle výsledků těchto analýz 

bude navrženo vhodné řešení. 

8. NÁVRH ZMĚN V ZABEZPEČENÍ 

Na základě výše provedené analýzy rizik a nebezpečí budou popsány možné návrhy na 

zlepšení stavu zabezpečení. 

8.1. Technická ochrana 

V této kapitole jsou popsány jednotlivé návrhy na nový systém technického 

zabezpečení. Vzhledem k tomu, že mezi největší rizika patří i riziko sabotáže na zařízení 

v majetku AMO, je potřeba provést náležitou ochranu. Navrhuji tedy, aby ty zařízení, které 

souvisejí s bezpečným provozem, byly pod stálým monitoringem bezpečnostních kamer.  

8.1.1. Ochrana perimetru 

Naprosto nevyhovující stav oplocení v některých částech potřebuje nejen opravu, ale 

celkovou renovaci. V některých místech absence plotu způsobuje častý vstup narušitelů. 

Nepovolané osoby, většinou místní spoluobčané, využívají především tyto nechráněné vstupy, 

utvořené dírami v poškozeném oplocení nebo právě díky chybějícím branám u železničních 

vjezdů. Celý obvod areálu AMO má asi 10km. Je tedy značně finančně, technicky i 

personálně náročné udržet vyhovující stav oplocení. Taktéž použití mikrofonických kabelů a 

plotů umožňující detekci narušení např. při přelézání nepřichází v úvahu. Pravděpodobně 

nejvhodnějším kompromisem mezi levným materiálem a ochraně proti poškození a přelezení 

způsobem by bylo použití betonového průmyslového plotu. Betonové tvárnice jsou už místy 
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použity, nicméně by potřebovaly vyměnit. Špatný stav oplocení byl odhadnut přibližně na 

5%, což činí cca 500m celkově.  

 

Obrázek 12: Špatný stav betonového oplocení v AMO - ulice Šenovská [17]. 

 

Například firma TEMA Klášterec nad Orlicí dodává betonové oplocení pro 

průmyslové použití, jde o desky, které jsou pevně spojeny přes jednotlivé sloupky. Délka 

jedné desky je od 5 do 7 metrů a vysoké jsou od 1,8 do 2,2m, šířka je potom 0,6m. Pro 

potřeby společnosti AMO by byl vyhovující. Vrchní část betonového oplocení je možno 

doplnit žiletkovým drátem. 

 

Obrázek 13: Oplocení dodávané firmou TEMA [23]. 

 

Jak již bylo napsáno výše, nejčastějším místem vniknutí jsou železniční vjezdy. 

Vyplívá to jak z analýzy, tak i ze statistiky. Problém není dán jenom absencí železničních 
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bran, ale i detekcí. Veškeré vjezdy pro kolejová vozidla jsou monitorovány CCTV, avšak to 

plní spíše preventivní hledisko. Na obrázku 4 v kapitole Posuzovaný objekt je jasně vidět 

umístění jednotlivých tratí a vjezdů v areálu. Většina velkých průmyslových objektů, jako 

například Vítkovice Hammering a.s., používá klasické posuvné nebo pantově otevírací 

železniční brány. V současné době není problém použít dálkové ovládání pro automatické 

otevírání. Navrhuji tedy použití dálkově ovládaných automatických vrat, tzv. vjezdové brány 

křídlové, které jsou zároveň v horní části osazeny žiletkovým drátem. Jejich výrobou se 

zabývá například firma Have s.r.o. 

 

Obrázek 14: Automatická železniční vrata, křídlové otevírání [24]. 

 

8.1.2. Vnitřní areál – aplikace metody sledování vozidel 

Hlavní problém je, jak již bylo řečeno, pohyb nákladních vozidel a řidičů externích 

firem a s nimi souvisejícími dalšími aktivitami, jako například vyložení odpadu – skryté části 

nákladu či spolupráce na krádeži se zaměstnancem AMO. V případě samotných řidičů 

externích firem jde o podstatnou část ze všech pachatelů majetkově-trestné činnosti v AMO. 

Existuje ale účinný technický prostředek, jak se proti tomu bránit. V západních zemích je 

rozšířen systém, který pomocí internetových a výpočetních technologií levným způsobem 

umožňuje monitoring pohybu materiálu, osob i vozidel. Jde o real time locating system (dále 

jen RTLS). Sledování probíhá v reálném čase pomocí aktivních RTLS tagů (přenosných 

přijímačů signálu) umožňující určit jejich přesnou polohu s přesností na metry, v některých 

případech i centimetry. Využívá kombinaci různých bezdrátových standardů, především jde o: 

 proprietální systémy s jednoúčelovou bezdrátovou infrastrukturou na 

frekvencích 433, 860, 900 MHz a 2,4GHz, 
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 ZigBee s frekvencí 2,4GHz, 

 ultra wide band (UWB), 

 WiFi technologie bezdrátového internetu 2,4GHz. [26] 

Použití jednotlivých technologií je závislé na druhu aplikace, pro menší sklady plně 

postačí i radio frekvenční identifikace (dále jen RFID). Pro areál AMO by bylo ale výhodnější 

použít internetového signálu WiFi. 

Právě použití WiFi v RTLS systému má výhodu v bezpečnosti monitoringu a absenci 

odposlechu. Moderní aplikace totiž využívají šifrování WPA2, které díky autentizace 

uživatele umožní napojení do sítě. Všechny ostatní zařízení jsou tedy ignorovány. K tomu 

složí jednak přístupové heslo, ale i v databázi uložení adresa síťové karty vysílacího zařízení. 

Schéma systému RTLS je na obrázku 15. 

 

Ústřednou bývá nejčastěji server běžící na běžném PC. Ten odpovídá za funkci všech 

přístupových bodů (dále jen AP), které mohou být do serveru připojeny kabeláží. Při použití 

WiFi signálu jde o bezdrátové routery, do kterých se pak jednotlivé tagy (přenosné vysílače) 

připojují, v závislosti na své poloze. To znamená, že žádnému tagu není implicitně nastaven 

jeden přístupový bod. Na ty se připojuje automaticky, v závislosti na dosahu signálu. [25] 

Obrázek 15: Topologie systému RTLS [archiv autora]. 
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Aplikace v AMO by byla tedy následující: 

 Je nutné vyčlenit jednu pověřenou osobu ostrahy, která se bude monitoringem 

zabývat. Vzhledem k tomu, že tento systém nevyžaduje stálou obsluhu, plně 

postačí pro tuto funkci dispečer objektu. V případě poplachu, kterým je 

vybočení z předem stanovené trasy či nedodržení časového plánu řidičem, 

upozorní dispečer příslušnou část ostrahy. Funkce poplach je plně automatická 

a ústředna vyhodnocení provádí samostatně. Tím bychom splnili první 

předpoklad – server. 

 Dále je potřeba v rámci vnitřních cest rozmístit přístupové body. Výpočet 

jejich množství a zakreslení do mapy areálu je níže. 

 Jednotlivé RTLS tagy musí být zabezpečeny proti neoprávněnému vyjmutí. To 

znamená, že je třeba při předání tagu řidiči zajistit, aby vysílač nebyl cestou 

odhozen. Navrhuji proto upínací systém s knoflíkovým zámkem, jako se 

používá v obchodních centrech pro zabránění krádeže textilií. Tag by byl 

ostrahou připnut pevně do autosedačky ve vozidle a po výjezdu z areálu zase 

vyjmut. V případě pokusu o odtržení by došlo k poničení potahu. Další 

možností je použití upínacího pásku na ruku. 

 

Obrázek 16: RTLS tag. Volná verze a verze pásková [25]. 

 

Je faktem, že je vzhledem k velké rozloze areálu AMO potřeba umístit větší množství 

přístupových bodů. Také je nutné mít i velký počet RTLS tagů, jejich využití je závislé na 

počtu vjezdů externích nákladních vozidel. Cena jednoho se pohybuje okolo 450kč [29].  

Odhadovaný počet je 50. Nejedná se ovšem o finančně náročný produkt. Místa, kde je 

zaveden vlastní WiFi internet, je možné využít i pro potřeby monitoringu, čímž klesne 

celková cena. V ČR se touto metodou zabývá například firma BARCO s.r.o. se sídlem 

v Uherském Hradišti. Systémy RTLS se stávají stále více běžnou metodou pro zvýšení 
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bezpečnosti provozu a monitoringu osob a majetku. Jejich cena se odvíjí od použité 

technologie (rádiová, WiFi, RFID apod.) a od velikosti plochy.  

Před započetím instalace systému RTLS je potřeba provést výpočet síly signálu a 

rozmístění přístupových bodů. Každý router je charakterizován určitou silou vysílání signálu 

a jeho dosah a propustnost je závislý na tom, zda se jedná o volné prostranství či nikoliv. 

Proto je tedy možné, i pro náročné aplikace jako je AMO, na každých přibližně 1000 metrů 

umístit jeden vysílač. Pomyslná spojnice mezi ústřednou a jednotlivými AP by měla být 

dostatečně vysoko, aby byl zajištěn nestíněný přímý dohled. Topologie by pak mohla být 

kruhová dle obrázku 17. Komunikace by probíhala přes jednotlivé AP. Toto zapojení je pro 

aplikaci v areálu ArcelorMittal jediné možné, protože vysílače vzdálené od ústředny k ní 

signálem nedosáhnou, jako ty, co jsou u ní nejblíže. Problém ale nastane v situaci, kdy dojde 

k vyřazení jednoho. 

 

Obrázek 17: Kruhová topologie jednotlivých bezdrátových vysílačů (routerů) v AMO [archiv 

autora]. 

 

Pro potřeby serveru byl vybrán počítač od firmy IBM, typ x3500M4, který má velký 

výkon a umožňuje spravovat náročné aplikace, jako je monitoring vozidel. Jeho cena je 55 

tisíc Kč [28]. Co se týče jednotlivých přístupových bodů, ideální pro tento případ by bylo 
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použití silnějších vysílačů s frekvencí 5 GHz. Například produkt Rocket M5 firmy UBNT 

pracuje na frekvencích v rozsahu od 5475 MHz do 5825 MHz, což je dvakrát více, než běžné 

domácí routery (2,4 GHz). Využívá standartu připojení WiFi třídy 802.11 a/n a šifrování 

WPA2, o kterém byla řeč výše. Pro potřeby rozsáhlé aplikace RTLS jako je tato, je tento 

produkt naprosto vyhovující, nejen díky dosahu a určení přímo výrobcem jako AP, ale i díky 

operačním teplotám. Ty se pohybují od -20° do +70°. Jeho cena je 1 700 Kč [27]. 

 

Obrázek 18: UBNT Rocket M5 s využitím jako přístupový bod (AP) [27]. 

 

Na obrázku níže jsou zakresleny v mapě délky jednotlivých silničních komunikací 

uvnitř areálu. 

 

Obrázek 19: Vlevo: Délky jednotlivých dopravních komunikací uvnitř areálu AMO. Jednotka: 

metry.  Vpravo: mapa přibližného umístění jednotlivých přístupových bodů  

[mapový podklad převzat z http://www.mapy.cz]. 
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Podle délky tras a přibližné propustnosti signálu bylo spočítáno celkové množství 

přístupových bodů. Obrázek 19 názorně ukazuje, kde by bylo potřeba jednotlivé AP umístit, 

aby bylo zajištěno 100% pokrytí celého areálu. Je z něho taktéž patrné, že v okrajových 

částech pomyslných kružnic dosahu, dochází k jejich vzájemnému překrytí. Je to z toho 

důvodu, že nelze přesně určit hranice dosahu jednotlivých AP. RTLS tagy se k AP připojují 

automaticky. Prázdná část je z toho důvodu, že v těchto místech se nachází velký provoz. 

Tabulka 3 uvádí přibližnou kalkulaci zavedení lokačního systému, není však 

započítána práce včetně kabeláže, jelikož jde o položku značně individuální a některé systémy 

umožňují autonomní napájení. Celková cena zavedení RTLS systému činí tedy 106 400 Kč. 

položka cena za kus (prům.) množství celková cena 

ústředna (server) 55 000 1 55 000 

přístupové body 1 700 17 28 900 

RTLS tagy 450 50 22 500 

celkem     106 400 

 

Tabulka 6: Kalkulace nákladů na výstavbu RTLS [autor]. 

8.2. Režimová ochrana a fyzická ostraha 

V rámci režimové ochrany navrhuji zavést taková opatření, které by byly v symbióze 

se zavedeným systém RTLS, který kryje všechna výše zjištěná rizika. Jde především o 

zkrácení času nutného pro vážení hmotnosti nákladních vozidel. Současný stav nutného 

vážení do 15 minut po vjezdu do areálu je nevyhovující, jelikož se tím velmi zvyšuje riziko 

popsané v řádku 13 analýzy FMEA – vysypání odpadu. Větší riziko ovšem představuje 

poslední vážení před výjezdem z areálu a čas nezbytný pro vážení po vystavení ložného listu. 

Doba 2 hodin, nutná pro poslední kontrolní převážení po nakládce, je zbytečně velká, měla by 

být zkrácena na 20 minut, což je i z hlediska stavu dopravních komunikací uvnitř areálu 

ideální. Dále navrhuji, aby po naložení nákladu byla do tagu RTLS ve vozidle vedoucím 

zaměstnancem daného provozu zanesena informace o ukončení nakládky. Od té chvíle by měl 

řidič 20 minut na přesun k vážení. Čas 20 minut by se počítal od doby zapsání informace do 

vysílače až do doby příjezdu k váze, nikoliv vykonání samotného vážení – z důvodů možné 

obsazenosti váhy jinými vozidly. 
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9. ZÁVĚR 

Lidstvo bylo od počátku věků vystaveno různým nebezpečím, které bylo právě jeho 

vlastního původu. Závist a chtíč mít něco víc než ostatní je mu přímo vrozeno. V dobách 

pravěkých lidé na sebe útočili z důvodu zisku území, materiální kořisti v podobě jídla nebo 

žen. Moderní doba, jak sami někdy tuto současnou civilizaci nazýváme, se v mnohém neliší. 

Neprovádíme sice zákeřné útoky do jiných vesnic, abychom ukradli tamním mužům jejich 

ženy, provádíme však něco jiného. Majetkově trestná činnost je dle policejních statistik až 

celá třetina všech trestných činů. Motivace neoprávněného zisku majetku nebo financí je dána 

spoustou faktorů. Na nejnižší úrovni můžeme mluvit o motivaci za vidinou lepšího živobytí, 

kdy především nemajetní občané a osoby bez domova provádějí krádeže materiálů, které se 

mohou dále zpeněžit. Nejde však jen o tyto jedince. Velkou měrou ke statistikám krádeží 

přispívají i ti občané, kteří třeba zaměstnaní jsou, ale chtějí se mít ještě lépe, proto si tyto 

prostředky nacházejí nezákonnou cestou. 

Naše společnost se musí proti takovým to jednáním stále bránit. Nikdy nezanikne 

přirozená touha chamtivců. V souvislosti s rozvojem moderních technologií musíme i my, 

kteří se snažíme chránit svůj nebo cizí majetek, podnikat takové kroky, které by drželi tempo 

a přizpůsobovali se plynule na nové technologie a metody, jelikož i pachatelé trestných činů 

vynalézají právě díky novým možnostem techniky stále zákeřnější postupy, jak se 

neoprávněně obohatit.  

Tato práce si vzala za cíl zmapovat současný stav systému zabezpečení v obrovském 

průmyslovém objektu, kterým je ArcelorMittal Ostrava a.s. Pomocí metod kvantitativní 

analýzy rizik a nebezpečí byly spočítána a nalezena riziková místa, na které bylo cíleně 

zaměřeno. Velkým přínosem bylo navrhnutí moderního technického systému, který umožňuje 

stálý dohled nad pohybem cizích vozidel uvnitř celého areálu. Jde o inovativní postup na poli 

ochrany osob a majetku, který je běžně využíván již řadu let v západních zemích – letišti 

Amsterdam, vojenských objektech armády USA nebo řadě nemocnic. Stejně tak jako se 

rozvíjí i technologie a zvyšuje jejich dostupnost, klesá i jejich cena. Proto pevně věřím, že tato 

práce pomůže leckterým firmám v rozhodnutí o zavedení systému RTLS, který je dle mého 

názoru velmi efektivním nástrojem na poli moderní zabezpečovací techniky. 
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