
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inţenýrství 

Katedra 060 

 

 

 

 

Technické zabezpečení perimetrů letiště 

 

 

 

 

 

 

Student: Lukáš Galmus 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Libor Foldyna 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Datum zadání bakalářské práce: 15. 6. 2012 

Termín odevzdání bakalářské práce: 20. 4. 2013 



 



  



 



Poděkování 

„Děkuji vedoucímu bakalářské práce Ing. Liboru Foldynovi za konzultace, odborné 

vedení a pomoc při zpracování bakalářské práce.“  



Anotace 

GALMUS, Lukáš: Technické zabezpečení perimetrů letiště. Bakalářská práce. 

Ostrava VŠB-TUO 2013. Vedoucí bakalářské práce Ing. Libor Foldyna. 

 

Cílem této práce je popis technického zabezpečení perimetrů letiště před 

protiprávními činy, popis mezinárodního Letiště Ţilina a popis zabezpečení jeho perimetru. 

Dále je zpracována analýza, podle které je navrhnuto inovativní řešení perimetrické ochrany. 

 

Klíčová slova 

Letiště, perimetr, zabezpečení, ochrana, riziko, analýza 

 

Annotation 

GALMUS, Lukáš: Technical security perimeters airport. Baccalaureate thesis. 

Ostrava VŠB-TUO 2013. Supervisor of baccalaureate thesis Ing. Libor Foldyna. 

 

The aim of this this thesis is the description of the technical security perimeters 

against unlawful acts, description International Airport Ţilina and a description of its security 

perimeter. Then the analysis was perfomed, by the analysis was suggested innovative 

solutions perimeter protection. 

 

Keywords 

Airport, perimeter, security, protection, risk, analysis 

 

  



Obsah 

1 Úvod ................................................................................................................................... 1 

2 Právní úprava ...................................................................................................................... 2 

2.1 Právní předpisy České republiky ................................................................................. 2 

2.2 Právní předpisy Slovenské republiky .......................................................................... 5 

2.3 Mezinárodní právní předpisy ....................................................................................... 7 

3 Zabezpečovací systém ........................................................................................................ 8 

3.1 Fyzická ochrana ........................................................................................................... 8 

3.2 Ochrana objektu ......................................................................................................... 10 

4 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany .......................................................... 12 

4.1 Klasický drátěný plot ................................................................................................. 12 

4.2 Bezpečnostní plot ...................................................................................................... 13 

4.3 Vysoce bezpečnostní plot .......................................................................................... 13 

4.4 Vrcholové zábrany ..................................................................................................... 13 

4.5 Podhrabové překáţky ................................................................................................ 13 

4.6 Vstupy a vjezdy ......................................................................................................... 14 

5 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy obvodové ochrany ................................... 14 

5.1 Dělení detektorů poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů ................... 15 

5.1.1 Napájené detektory ............................................................................................. 15 

5.1.2 Nenapájené detektory ......................................................................................... 16 

5.2 Pasivní detektory obvodové ochrany ......................................................................... 16 

5.2.1 Plotové vibrační detektory ................................................................................. 17 

5.2.2 Plotové tenzometrické detektory ........................................................................ 17 

5.2.3 Mikrofonní kabely .............................................................................................. 17 

5.2.4 Pasivní infračervené detektory ........................................................................... 17 

5.2.5 Infračervené termovizní detektory ..................................................................... 17 

5.2.6 Otřesové detektory ............................................................................................. 18 

5.3 Aktivní detektory obvodové ochrany ........................................................................ 18 

5.3.1 Štěrbinové kabely ............................................................................................... 18 

5.3.2 Infračervené bariéry ........................................................................................... 18 

5.3.3 Infračervené závory ............................................................................................ 19 

5.3.4 Aktivní infračervené detektory ........................................................................... 19 

5.3.5 Laserové závory ................................................................................................. 19 

5.3.6 Laserové radiolokátory ....................................................................................... 19 

5.3.7 Mikrovlnné závory ............................................................................................. 20 

5.3.8 Mikrovlnné – infračervené (kombinované) bariéry ........................................... 20 

5.3.9 Duální (kombinované) detektory ....................................................................... 20 



6 Kamerové systémy ........................................................................................................... 20 

7 Systém AMS MINI .......................................................................................................... 21 

7.1 Centrální jednotka CU ............................................................................................... 22 

7.2 Vysílač TX ................................................................................................................. 23 

7.3 Přijímač RX ............................................................................................................... 23 

8 Letiště ............................................................................................................................... 24 

8.1 Letiště Ţilina .............................................................................................................. 24 

8.1.1 Historie ............................................................................................................... 25 

8.1.2 Technické informace .......................................................................................... 26 

8.2 Areál letiště ................................................................................................................ 27 

8.2.1 Oplocení ............................................................................................................. 28 

9 Analýza rizik .................................................................................................................... 31 

9.1 Analýza selhání a jejich dopadů ................................................................................ 31 

10 Návrh inovace zabezpečovacího systému ........................................................................ 35 

10.1 Inovace mechanických zábranných systémů ......................................................... 35 

10.2 Inovace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů .............................. 36 

10.3 Inovace kamerových systémů ................................................................................ 37 

10.4 Inovace prostřednictvím systému AMS MINI ....................................................... 37 

11 Závěr ................................................................................................................................. 39 



 

1 Úvod 

Letecká doprava se stala nedílnou součástí našeho kaţdodenního ţivota. Jedná se 

pravděpodobně o nejrychlejší a nejpohodlnější způsob přepravy osob a nákladů na velké 

vzdálenosti. U zrodu letectví stáli bratři Montgolfierové, kteří sestrojili první horkovzdušný 

balón (1783). Současně se zvyšujícím se technickým vývojem rostou i poţadavky na ochranu 

civilního letectví před protiprávními činy. Stále častěji se stává letecká doprava cílem 

teroristických útoků. Mezi největší z nich bezesporu patří útok ze dne 11. září 2001, kdy došlo 

k únosu čtyř civilních letadel. Proto by se problematika zabezpečení letecké dopravy neměla 

brát na lehkou váhu i přes poměrně nemalé finanční náklady. Mezi důleţité prvky ochrany 

civilního letectví rozhodně patří zabezpečení perimetru letiště, kterým se zabývá tato 

bakalářská práce. 

Její první část je zaměřena na problematiku právní úpravy pro oblast ochrany osob 

a majetku. Z důvodu chybějícího právního předpisu, který by se souhrnně zabýval ochranou 

osob a majetku, je nutné zmínit celou řadu zákonů, předpisů, vyhlášek a technických norem, 

které do dané oblasti spadají. 

Druhá část se zabývá variantami technického zabezpečení perimetru letiště pouţitím 

mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

a kamerových systémů. 

Další část této práce popisuje mezinárodní Letiště Ţilina, především se zabývá jeho 

ochranou před protiprávními činy. Pozornost je zaměřena na současný stav zabezpečení 

perimetru. 

Následuje vypracování analýzy, na jejímţ základě jsou rozděleny rizika na přijatelná 

a nepřijatelná. Z důvodu zvyšujících se poţadavků na ochranu letiště je nutné nepřijatelná 

rizika minimalizovat na nejniţší moţnou míru.  

V poslední části jsou navrţeny některé moţnosti inovativního řešení, pomocí kterých 

lze zvýšit ochranu letiště před protiprávními činy. Otázkou zůstává, do jaké míry lze tuto 

problematiku řešit z ekonomického hlediska.  



 

2 Právní úprava 

Součástí právní úpravy jsou předpisy obecně závazné pro oblast ochrany osob 

a majetku, dále obsahuje předpisy, které se týkají bezpečnosti civilního letectví před 

protiprávními činy a v neposlední řadě také technické normy specifické pro zabezpečovací 

techniku. 

2.1 Právní předpisy České republiky 

V České republice existuje mnoho zákonů, vyhlášek a norem, které se zabývají 

bezpečností. Ovšem zatím chybí takový právní předpis, který by řešil problematiku ochrany 

osob, hmotného i nehmotného majetku souhrnně. Z tohoto důvodu je nutné pouţít celou škálu 

zákonů, vyhlášek a norem upravující ochranu osob a majetku a při postupu zabezpečení 

objektu je nezbytné postupovat v souladu s nimi. 

Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava České republiky je povaţována za nejvyšší zákon státu. Deklaruje základní 

práva a povinnosti občanů a rovněţ definuje demokratické základy České republiky. Česká 

republika zde vystupuje jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát zaloţený na 

úctě k právům a svobodám člověka a občana. Obsahuje Preambuli (předmluvu) a osm hlav. 

Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod. [14] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Listina základních práv a svobod spadá pod ústavu. Zaručuje svobodu a rovnost lidí 

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

nepromlčitelné a nezrušitelné. Zaručuje základní práva a svobody všem bez rozdílu pohlaví, 

rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, národního nebo 

sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo 

jiného postavení. Omezení těchto práv je moţné pouze na základě zákona. [13] 

Zákon č. 40/ 1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Občanský zákoník se zabývá úpravou majetkových vztahů fyzických a právnických 

osob, majetkových vztahů mezi státem a těmito osobami, rovněţ i vztahy, které vyplývají 

z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy nejsou upraveny jinými zákony. 

Vlastník je oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, uţívat, poţívat jeho plody a uţitky  

a nakládat s ním. (§ 123). Má právo na ochranu proti neoprávněným zásahům do jeho 



 

vlastnického práva, můţe se domáhat vydání věci od toho, kdo mu ji neprávem zadrţuje  

(§ 126). Kaţdý má povinnost si počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, 

přírodě ani na ţivotním prostředí (§ 415). [20] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákon chrání zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva 

a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Vymezuje trestné činy a stanovuje trestní 

sankce, které lze za spáchání trestních činů uloţit (§ 12). Zabývá se rovněţ okolnostmi, které 

mohou protiprávnost vyloučit. 

Krajní nouze (§ 28): „Za trestný není povaţován čin, kterým se snaţí někdo odvrátit 

nebezpečí, které hrozí zájmu, který je chráněn trestním zákonem.“ 

Nutná obrana (§ 29): „Trestný není čin, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok, který je chráněný zájmem trestního zákoníku.“ 

Svolení poškozeného (§ 30): „Trestný čin nespáchá ten, kdo jedná na základě 

svolení osoby, která má právo bez omezení rozhodovat o těchto zájmech, která je činem 

dotčena.“ 

Přípustné riziko: „Nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak, pak 

trestný čin nespáchá ten, kdo po obdrţení informací a dosaţení stavu poznání, které měl ve 

chvíli svého rozhodnutí o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, povolání, 

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

chráněný trestním zákonem.“ (§ 31) 

Oprávněné pouţití zbraně: „Trestného činu se nedopouští ten, kdo v mezích 

stanovených jiným právním předpisem pouţije zbraně.“ (§ 32) [22] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

Trestní řád se zabývá postupem orgánů v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

zjištěny a jejich pachatelé byli potrestáni podle zákona. Trestní řízení vede k upevňování 

zákonnosti, k prevenci a zabraňování páchání trestné činnosti, k výchově občanů ve smyslu 

důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského souţití a rovněţ i čestného plnění 

povinností ke společnosti a státu. [16] 

 



 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a celistvosti území, ochrana 

demokratických základů a ochrana ţivotů, zdraví a majetku. [12] 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon stanovuje práva a povinnosti příslušníků Policie České republiky. 

Policie České republiky je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. Jejím hlavním posláním je 

chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly 

podle trestního řádu a další úkoly, které spadají do vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí 

zákony. [18] 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá zásadami pro stanovení utajovaných informací, podmínky pro 

přístup k těmto informacím a další poţadavky na jejich ochranu, pravidla pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Utajovaná 

informace se klasifikuje do čtyř základních skupin podle stupně utajení na informaci 

vyhrazenou, důvěrnou, tajnou a přísně tajnou. [23] 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zabývá se ochranou práv osob před neoprávněným zasahováním do vlastního 

soukromí a upravuje povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. Zamezuje 

neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich následnému zneuţití neoprávněnou 

osobou. [15] 

Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona  

č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

Letecký zákon upravuje předpisy Evropské unie a zároveň na ně rovněţ přímo 

navazuje. Stanovuje ve věcech civilního letectví například podmínky stavby a provozování 

letadla, podmínky pro letecké stavby, podmínky zřizování, provozování a osvědčování 

způsobilosti letišť, podmínky provozování leteckých činností, podmínky pro činnost 

leteckého personálu, podmínky poskytování leteckých sluţeb, podmínky vyuţívání 

vzdušného prostoru, rozsah a podmínky ochrany letectví. Provozovatel letiště má za úkol 



 

učinit taková opatření, která zabrání vstupu nepovolaných osob a vjezdu nepovolaných 

vozidel do předem stanovených prostorů letiště. Provozovatel letiště případně pověřená osoba 

vydá, eviduje a kontroluje letištní identifikační průkazy a povolení k vjezdu vozidel. Na letišti 

musí být zajištěny podmínky pro provádění bezpečnostních kontrol nejen osob, ale i vozidel 

aby bylo moţno odepřít vstup osob nebo zabránit vjezdu vozidel do prostor letiště, pokud 

nedojde k úspěšné identifikaci nebo v případě, ţe nebyla provedena bezpečnostní kontrola. 

[26] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., 

o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

vyhlášky č. 101/1999 Sb., vyhlášky č. 244/2003 Sb., vyhlášky č. 359/2006 Sb., vyhlášky 

č. 410/2006 Sb. a vyhlášky č. 64/2010 Sb. [1] 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před 

protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se 

provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 

Sb., o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. [1] 

2.2 Právní předpisy Slovenské republiky 

Podobně jako v České republice i Slovenská republika disponuje se značným 

 mnoţstvím zákonů, vyhlášek a norem, které se zabývají bezpečností. Ovšem ani Slovenská 

republika nemá takový právní předpis, který by se zabýval uceleným řešením problematiky 

ochrany osob a majetku (hmotného i nehmotného). Proto je potřeba zmínit alespoň důleţité 

zákony, vyhlášky a normy zabývající se danou problematikou. 

Zákon č. 460/1992 Zb., Ústava Slovenskej republiky 

Tento zákon deklaruje Slovenskou republiku jako svrchovaný, demokratický 

a právní stát. Podle článku 2 můţe kaţdý činit, co není zákonem zakázáno, a zároveň nikdo 

nesmí být nucen činit, co není zákonem uloţeno. Na základě článku 12 se základní práva 

a svobody zaručují na území Slovenské republiky všem bez ohledu na pohlaví, rasu, barvu 

pleti, jazyk, víru a náboţenství, politické, či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, 

příslušnost k národnosti nebo etnické skupině, majetek, rod nebo jiné postavení. Ústava se 

skládá z Preambule (předmluva) a dále devíti hlav. [25] 



 

Zákon č. 143/1998 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon) v znení neskorších 

predpisov 

Tento zákon upravuje provádění letů ve vzdušném prostoru Slovenské republiky 

podle pravidel létání platných pro civilní letectví, v oblasti civilního letectví způsobilost 

a oprávnění členů leteckého personálu, způsobilost letadel a jiných výrobků letecké techniky, 

vedení rejstříku letadel, zřizování a provozování letišť a leteckých pozemních zařízení, 

provádění letecké dopravy, leteckých prací a jiného podnikání v civilním letectví, ochranu 

civilního letectví, působnost orgánů státní správy a ukládání sankcí. [17] 

Zákon č. 71/1967 Zb.o správnom konaní (Správny poriadok) 

Tento zákon se vztahuje na řízení, ve kterém v oblasti veřejné správy správní orgány 

rozhodují o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických 

osob, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Správním orgánem je státní orgán, orgán územní 

samosprávy, orgán zájmové samosprávy, fyzická nebo právnická osoba, jejíţ zákon svěřil 

rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických osob 

a právnických osob v oblasti veřejné správy. [27] 

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 

Orgány státní správy vedou občany k tomu, aby dodrţovali zákony a jiné právní 

předpisy a respektovali práva spoluobčanů; dbají zejména o to, aby občané neztěţovali plnění 

úkolů státní správy a nerušili veřejný pořádek a občanské souţití. Přestupkem se rozumí 

zaviněné jednání, které porušuje nebo ohroţuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně 

označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postiţitelný podle 

zvláštních právních předpisů, nebo o trestný čin. [19] 

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

Občanský zákoník se zabývá především ochranou osobnosti a nedotknutelnosti 

vlastnictví. Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi 

těmito osobami a státem, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob. [21] 

Zákon č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov 

Tento zákon upravuje ochranu osobních údajů fyzických osob. Vztahuje se na 

orgány státní správy, orgány územní samosprávy, právnické osoby a fyzické osoby, které 

zpracovávají osobní údaje, určují účel a prostředky zpracování nebo poskytují osobní údaje 

pro další zpracování. [24] 



 

2.3 Mezinárodní právní předpisy 

Prostřednictvím mezinárodních právních předpisů se zajišťují základní poţadavky na 

bezpečnost civilního letectví. Tyto předpisy jsou pak přejímány samostatnými státy, které je 

poté začleňují do svých právních úprav. Mezi hlavní dokumenty letecké bezpečnosti se řadí 

především Bezpečnostní program letiště, Národní bezpečnostní program, Bezpečnostní 

program provozovatele leteckých sluţeb, a Letištní pohotovostní plán. 

Stěţejním mezinárodním předpisem se stala Úmluva o mezinárodním civilním 

letectví, která byla uzavřena 7. 12. 1944 a je známá jako Chicagská úmluva podle města, ve 

kterém byla podepsána. Do českého právního řádu byla tato úmluva zavedena zákonem 

č. 147/1947 Sb., o mezinárodním civilním letectví. Dalším důleţitým předpisem byla 

Tokijská úmluva, Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě 

letadla, která byla přijata 14. 9. 1963 v Tokiu. V Haagu byla dne 16. 12. 1970 sjednána 

Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haagská úmluva), která byla reakcí na 

mnoţství leteckých únosů. Významnou se rovněţ stala Úmluva o potlačování protiprávních 

činů proti bezpečnosti civilního letectví (Montrealská úmluva) podepsaná dne 23. 9. 1971 

v Montrealu, kterou později rozšířil Protokol o boji s protiprávními činy násilí na 

mezinárodních letištích. 

Na základě Chicagské úmluvy (1944) vznikla Mezinárodní organizace pro civilní 

letectví tzv. ICAO – International Civil Aviation Organization. Hlavním posláním 

bezpečnostního programu ICAO je zajištění bezpečnosti civilního letectví před protiprávními 

činy (leteckého personálu, cestujících a ostatní veřejnosti). Součástí je 18 tzv. Annexů 

(příloh), které se značí Annex 1 aţ Annex 18. V českém právním řádu jsou tyto annexy 

označovány jako letecké předpisy řady L (L 1 aţ L 18) viz Příloha 1. Letecký předpis L 14 

stanovuje poţadavky na fyzikální vlastnosti letiště a jeho překáţkové plochy, minimální 

provozní parametry, dále se zabývá popisem a vybavením technických sluţeb, které jsou na 

letišti zajišťovány. Letecký předpis L 17 nese název Bezpečnost - Ochrana mezinárodního 

civilního letectví před protiprávními činy. Jak jiţ samotný název napovídá, tento předpis se 

zabývá minimální hodnotou poţadavků na bezpečnost civilního letectví před protiprávními 

činy. [2] [6] 

  



 

3 Zabezpečovací systém 

Kompletní zabezpečovací systém se skládá z technických prvků, které jsou mezi 

sebou propojeny vazbami. V případě pouţití těchto prvků samostatně by nemuselo být 

dosaţeno poţadovaného stupně zabezpečení. Optimální bezpečnost (Obrázek 1) je docílena 

průnikem těchto prvků a vazeb. 

Strukturu zabezpečovacího systému tvoří: 

 Mechanický zábranné systémy (SM) 

 Signalizační a monitorovací systémy (SE) 

 Systémy organizačních opatření a ostraha (SO) [8] 

 

Obrázek 1 Znázornění optimální bezpečnosti [8] 

Mechanické zábranné systémy: jejich hlavním účelem je ztíţit nebo úplně 

znemoţnit pachateli jejich překonání do oblasti střeţeného zájmu. 

Signalizační a monitorovací systémy: zaznamenávají a předávají informace 

o napadení chráněného objektu pachatelem, určí způsob a místo napadení objektu a následně 

předávají tuto informaci řídícímu centru. 

Systémy organizačních opatření a ostraha: mají za úkol přijmout informace 

o napadení objektu, vyhodnotit nestabilní stav a zajistit odpovídající opatření, které vede  

k uvedení zabezpečovacího systému do rovnováţného stavu. [8] 

3.1 Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranu představuje systémem technických, organizačních a reţimových 

opatření, které zabraňují neoprávněnému nakládání s aktivy (neoprávněné uţívání, poškození, 



 

zničení nebo zcizení) nebo směřují k zajištění bezpečnosti osob. Ochranu aktiv rozumíme 

ochranu osob, hmotného a nehmotného majetku. Cílem realizace fyzické ochrany je 

navrhnout a realizovat takové bezpečnostní opatření, které vede k dosaţení poţadované 

úrovně fyzické ochrany. [10] 

Fyzickou ochranu lze rozdělit do čtyř skupin: 

 Klasická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Reţimová ochrana 

 Technická ochrana 

Klasická (mechanická) ochrana tvoří základ kaţdého efektivního zabezpečovacího 

systému. Jde o vývojově nejstarší typ ochrany, který spočívá v zajištění objektu pomocí 

různých mechanických zařízení. Spočívá ve vytvoření různých zábran, které slouţí 

k zabránění neoprávněnému nakládání s aktivy, případně vytvářejí překáţky, které ztíţí 

dosaţení pachatelova cíle. Mechanické zabezpečovací prvky rozlišujeme podle doby, po 

kterou jsou schopny odolat napadení pachatele, neţ dojde k jejich překonání. Protoţe všechna 

tato zařízení jsou překonatelná, kombinují se s ostatními druhy ochrany. [10] 

Fyzická ostraha představuje soubor činností pověřené osoby. Jejím hlavním cílem 

je zabezpečení ochrany majetku a osob, bezpečnost střeţených aktiv a veřejný pořádek. 

Rovněţ také slouţí k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti. [10] 

Fyzická ostraha zabezpečuje: 

 Ochranu a ostrahu přepravy finančních hotovostí a zbraní 

 Ochranu a ostrahu majetku na místech veřejnosti přístupných i nepřístupných 

 Ochranu a ostrahu osob 

 Zajištění výjezdů a zásahů při poplachu prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany 

 Zajištění pořadatelské sluţby na místech veřejných shromáţdění a akcí [5] 

Reţimovou ochranu tvoří soubor administrativně-organizačních a věcných opatření 

směřujících k zajištění bezporuchového chodu celého zabezpečovacího systému. Reţimová 

opatření dělíme na vnější a vnitřní. Vnější reţimová opatření se týkají především vstupních 

a výstupních podmínek chráněného objektu, to značí prostorů, kterými se osoby a vozidla do 



 

objektu dostávají nebo kudy tento objekt opouštějí. Vnější reţimová opatření stanovují kdy, 

kde, jak a s čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat. Vnitřní reţimová opatření obnáší 

hlavně dodrţováním následujících směrnic: omezení pohybu osob a vozidel na určité oblasti 

nebo okruhy podniku, zvláštní reţim, který se dodrţuje na vnitřní straně vnějšího ohrazení, 

reţim pohybu materiálu, skladové reţimy (určují způsob, jakým bude přijímán a vydáván 

materiál), reţim manipulace s klíči, a řady dalších opatření. [10] 

Technická ochrana má především preventivní účinek směrem k pachateli. Pouţívá 

se jako podpora klasické (mechanické) ochrany a zároveň zefektivňuje fyzickou ostrahu. 

Prostředky technické ochrany jsou označovány jako Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy a jejich parametry a podmínky jsou formulovány v ČSN EN 50131 Poplachové 

systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. [10] 

3.2 Ochrana objektu 

Z hlediska prostorové orientace můţeme rozdělit ochranu objektů do čtyř skupin 

(Obrázek 2): 

 Předmětovou ochranu 

 Prostorovou ochranu 

 Plášťovou ochranu 

 Obvodovou (perimetrickou) ochranu 

 

Obrázek 2 Rozdělení ochrany objektů [autor] 

  



 

Předmětová ochrana 

V případě přítomnosti pachatele v bezprostřední blízkosti aktiva, napadení 

chráněného aktiva nebo při neoprávněné manipulaci s tímto aktivem dojde k aktivaci 

signalizace. Typickým příkladem je ochrana vzácných předmětů (sochy, obrazy apod.) nebo 

ochrana trezorů apod. 

Prostorová ochrana 

Signalizuje se vniknutí pachatele do chráněných prostor, konkrétně do vnitřních 

prostorů, kde zabezpečovací čidla detekují pohyb pachatele aţ v bezprostřední blízkosti 

chráněných aktiv. 

Plášťová ochrana 

Detekuje se narušení pláště objektu, konkrétně narušení oficiálních i neoficiálních 

vstupních míst. Předmětem plášťové ochrany můţe být určitá celková stavba (kompletní 

budova) nebo komplex prostor nebo místností. 

Obvodová (perimetrická) ochrana 

Obvodem rozumíme katastrální hranice objektu, které jsou obvykle vymezeny 

umělými nebo přírodními barierami (vodní toky, zdi, ploty apod.) 

Tzv. vícestupňové ochrany dosáhneme zkombinováním těchto ochran. [10] 

  



 

4 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Základní funkcí MZS perimetru je oddělit prostor od chráněného objektu. Vesměs 

slouţí k viditelnému vymezení hranice pozemku, který patří např. k budově nebo objektu. 

Vzniká tak tzv. právní hranice. V případě narušení nebo napadení objektu je jejich úkolem 

vytvořit pevnou překáţku (zábranu) a znesnadnit tak průnik pachatele do chráněné oblasti. 

Stupeň odolnosti lze vyjádřit vzorcem (1): 

         (1) 

∆t…čas potřebný k překonání překáţky 

t1…doba napadení objektu 

t2…doba ukončení napadení objektu 

MZS obvodové ochrany můţeme rozdělit do následujících skupin: 

 Drátěné oplocení 

 Bezpečnostní oplocení 

 Vysoce bezpečnostní oplocení 

 Vrcholové zábrany 

 Podhrabou překáţky 

 Vstupy, vjezdy 

Hlavním prvkem je oplocení případně ohrazení, jehoţ součástí jsou brány, propusti, 

závory apod., které pro lepší efektivitu zabránění neoprávněnému vstupu osob bývají 

doplněny o detekční nebo monitorovací zařízení. Podle poţadavků na konkrétní úroveň 

zabezpečení se mohou jednotlivá oplocení od sebe lišit zejména: 

 Výškou profilu 

 Kvalitou a tloušťkou pouţitého materiálu 

 Velikostí a tvarem ok 

 Způsobem spojení ok [8] 

4.1 Klasický drátěný plot 

Základním stavebním prvkem tohoto oplocení je zinkový drát, který zpravidla 

nepřesahuje tloušťku 4 mm. Výška tohoto oplocení se pohybuje v rozmezí od 1,5 do 2 m. 



 

Oplocení je snadno překonatelné např. přelezením, rozpletením nebo přeštípnutím drátu. 

Z tohoto důvodu se pouţívá k ochraně objektů s menší významností (např. zahrady). Do této 

skupiny patří čtvercové pletivo, svařované pletivo nebo cyklonové pletivo. [8] 

4.2 Bezpečnostní plot 

Bezpečnostní oplocení je svým tvarem, druhem pouţitého materiálu, tloušťkou 

materiálu a svou samotnou konstrukcí určeno pro pouţití v souladu s náročnějšími poţadavky 

na zabezpečení perimetru. Od klasického oplocení se liší obtíţnějším zdoláním. Výška tohoto 

oplocení se pohybuje kolem 2,5 m z důvodu ztíţení překonání přelezením. Pod prvky 

bezpečnostního oplocení se řadí např. svařované zvlněné pletivo, pletivo z vlnitého drátu, 

mříţové oplocení, drátěné panelové oplocení, pevná bariera nebo také bariera tvořena 

ţiletkovým drátem. [8] 

4.3 Vysoce bezpečnostní plot 

Vysoce bezpečnostní oplocení se pouţívá v případě ochrany objektů, jako jsou 

například věznice nebo důleţité vojenské a průmyslové areály. Prokazuje se vysokým 

stupněm ochrany, která je dosaţena především výškou plotu (aţ 5 m) a odolnější konstrukcí. 

Tento typ oplocení lze rozdělit na rovný a zakřivený plot. Zakřivený plot oproti rovnému se 

liší zahnutím celého profilu proti směru pravděpodobného postupu pachatele). [8] 

4.4 Vrcholové zábrany 

Vrcholové zábrany nebývají nikdy aplikovány samostatně, nýbrţ v kombinaci 

s oplocením nebo jiným MZS. Mají za úkol vizuálně odradit pachatele před vniknutím do 

objektu nebo naopak před únikem z objektu a při pouţití s oplocením zároveň slouţí ke 

zvýšení stupně bezpečnosti. Můţeme zde zařadit ţiletkový a ostnatý drát, pevné hroty nebo 

otočné válce. [8] 

4.5 Podhrabové překáţky 

Pro zamezení moţnosti podkopání či podlezení oplocení se pouţívají podhrabové 

překáţky, které se umisťují v případě především měkkého podloţí. Pro tyto účely se pouţívají 

např. podezdívky, podhrabové desky nebo ocelové rošty. V kombinaci s kvalitním oplocením 

představují spolehlivou úroveň zabezpečení proti překonání. [8] 



 

4.6 Vstupy a vjezdy 

V případě realizace oplocení objektů je nutno brát v úvahu také umístění vstupů 

případně vjezdů. Neoprávněným osobám zabraňují překonání hranice mezi běţně přístupným 

a střeţeným prostorem. Z důvodu přehlednější kontroly by měl být počet vstupů a vjezdů 

pokud moţno co nejmenší. Mezi vstupy a vjezdy řadíme brány a branky, turnikety, závory 

apod. Branky bývají konstrukčně řešeny pouţitím stejného materiálu jako samotný plot, 

kolem kterého je zkonstruován ocelový jednokřídlový profil. Pro zabránění přelezení se 

pouţívají ocelové ostny nebo jiný druh vrcholové zábrany. Z důvodu vyšší bezpečnosti by 

branky měly být opatřeny kvalitním uzamykacím systémem. Brány jsou obdobou branek, 

mohou být jednokřídlové nebo dvoukřídlové a slouţí především k vjezdu vozidel. [8] 

5 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy obvodové 

ochrany 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS), které dříve nesly označení 

elektrické zabezpečovací signalizace, můţeme charakterizovat jako soubor zařízení, 

prostřednictvím kterých se signalizuje nebezpečné situace z hlediska neoprávněného vniknutí 

pachatele, narušení prostoru, fyzického napadení, krádeţe apod. 

Kaţdý PZTS se skládá z několika základních prvků, které plní své určené funkce 

a jako celek vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec. Mezi tyto prvky řadíme: 

 Detektor (čidlo) 

 Signalizační zařízení 

 Ústředna 

 Přenosové zařízení 

 Doplňková zařízení 

Detektor (čidlo) je zařízení, které reaguje na fyzikální změny (jevy) spojené se 

vznikem neţádoucího stavu (narušení, vniknutí apod.). V případě vzniku tohoto stavu 

detektor vysílá poplachový signál. 

Signalizační zařízení převádí vyhodnocené informace na příslušný signál (poplach, 

výstraha). 



 

Ústředna je prvek, jehoţ funkcí je příjem informací obdrţených z čidel, podle 

stanovených poţadavků tyto informace zpracovává, následně ovládá celý zabezpečovací 

systém, rovněţ zajišťuje jeho napájení a přenos informací. 

Přenosové zařízení slouţí k oboustrannému  přenosu výstupních informací 

mezi ústřednou a místem, kde došlo k signalizaci. 

Doplňková zařízení slouţí především k usnadnění ovládání systému, popřípadě 

zajišťují realizaci některých speciálních funkcí. 

Důleţitá pro minimalizaci zranitelnosti celého systému je pravidelná kontrola 

správné funkce PZTS. [10] 

5.1 Dělení detektorů poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Detektory (čidla) poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů můţeme 

rozdělit podle potřeby napájení elektrickou energií ke svému provozu do dvou skupin: 

 Napájené detektory 

 Nenapájené detektory 

Detektory napájené se dělí podle toho, zda vysílají do prostoru určitou formu 

energie. Pasivní detektory pouze pasivně zaznamenávají fyzikální změny ve svém 

stanoveném okolí, na rozdíl od aktivních detektorů jsou poměrně těţko identifikovatelná 

standardními technickými prostředky. Aktivní detektory do svého okolí emitují energii, proto 

je poměrně snadné tyto detektory odhalit a určit jejich mrtvé zóny. [10] 

5.1.1 Napájené detektory 

Tento druh detektorů je mezi PZTS nejvíce rozšířený. Lze je rozdělit v závislosti na: 

a) Charakteru střeţené oblasti 

 Směrové detektory (reagují pouze v určeném směru) 

 Prostorové detektory (detekují jevy v souvislosti s narušením 

chráněného prostoru) 

 Polohové detektory (reagují na změnu polohy střeţeného předmětu) 

 Bariérové detektory (detekují narušení bariéry, která bývá vytvořena 

vyzařováním nebo snímáním detektoru) 

  



 

b) Dosahu – vnitřní (venkovní) pouţití: 

 Detektory s krátkým dosahem – do 15 m (do 50 m) 

 Detektory se středním dosahem – do 50 m (do 150 m) 

 Detektory s dlouhým dosahem – nad 50 m (nad 150 m) 

c) Tvaru vyzařování nebo snímání: 

 Detektory se standardním rozsahem 

 Detektory s kruhovým rozsahem 

 Detektory s širokoúhlým rozsahem 

 Detektory s vodorovnou bariérou 

 Detektory se svislou bariérou 

 Detektory s dlouhým dosahem [10] 

5.1.2 Nenapájené detektory 

Tyto detektory jsou v porovnání s detektory napájenými zastoupeny podstatně méně. 

Podle aktivační činnosti je lze rozdělit na: 

 Destrukční detektory – při signalizaci poplachu dochází k jejich 

znehodnocení (poplachové fólie, skla tapety apod.) 

 Nedestrukční detektory – při signalizaci poplachu dochází k vratným 

změnám (magnetické a vibrační kontakty, mikrospínače apod.) [10] 

5.2 Pasivní detektory obvodové ochrany 

Detektory, které spadají do této skupiny, pracují na principu pasivního zaznamenání 

fyzikálních změn v jejich okolí. Nevyzařují ţádnou formu energie, proto jsou běţnými 

prostředky obtíţně detekovatelné. Patří zde: 

 Plotové vibrační a tenzometrické detektory 

 Mikrofonní kabely 

 Pasivní infračervené detektory 

 Infračervené termovizní detektory 

 Otřesové detektory 

 Diferenciální tlakové detektory 

 Detektory magnetických anomálií 

 Vláknově optické systémy apod. [10] 



 

5.2.1 Plotové vibrační detektory 

Plotové vibrační detektory lze instalovat se na různé typy oplocení, přičemţ délka 

perimetru není nijak limitována. Výhodou těchto detektorů je jednoduchá instalace, nízká 

četnost planých poplachů nebo poměrně přesná detekce místa narušení. Mezi nevýhody 

můţeme zařadit např. snadné překonání nebo obtíţné maskování montáţe. 

Pracují na principu odráţení elektromagnetických vln na vedení, které je tvořeno 

linkou o dvou vodičích a vibračními detektory. Zařízení vysílá impulsní signály a následně 

tyto odraţené signály vyhodnocuje podle charakteru odraţených impulsů. V případě 

vyhodnocení poplachu lze provést zásah přesně v místě narušení. [10] 

5.2.2 Plotové tenzometrické detektory 

Princip plotových tenzometrických detektorů spočívá v kombinaci elektronické  

a mechanické ochrany. Mechanická sloţka je tvořena hladkými, ostnatými nebo ţiletkovými 

dráty ve vzdálenosti přibliţně 10 cm od sebe, které jsou napnuty tak, ţe v případě zatíţení 

většího jak 15kg dojde k vyhodnocení poplachu. [10] 

5.2.3 Mikrofonní kabely 

Tento systém se pouţívá především pro ochranu různých druhů oplocení. Základním 

konstrukčním prvkem je tenký mikrofonní koaxiální kabel, který je citlivý na mechanické 

namáhání. Díky této citlivosti lze detekovat průnik chráněným místem, pokus o poškození 

(porušení, demontáţ) samotných kabelů nebo jejich neoprávněnou manipulaci. Snímané 

změny jsou převedeny na elektrický signál a po překročení nastavených limitních hodnot 

dojde k vyhlášení poplachu. Systém je poměrně vysoce spolehlivý. [10] 

5.2.4 Pasivní infračervené detektory 

Perimetrické pasivní infračervený detektor (infrateleskop) pracuje na principu 

vyhodnocení změny rozdílu teplot pachatele vůči okolí.  Poplach můţe vyvolat i nepatrná 

změna teploty v oblasti. Dosah infrateleskopu se pohybuje v rozmezí 50 – 150 m. [10] 

5.2.5 Infračervené termovizní detektory 

Infračervené termovizní detektory (termovize) snímají nejen tepelné záření, které je 

vysíláno objekty v chráněné oblasti, ale i tepelné záření, které je odraţeno od těchto objektů. 

Na televizní obrazovce je zobrazen tzv. tepelný obraz, který vzniká na základě rozdílu teploty 

objektu a okolního prostoru. K vyhlášení poplachu dojde aţ v případě, ţe při porovnání 

pořízeného tepelného obrazu s předchozími obrazy došlo k překročení limitních hodnot. [10] 



 

5.2.6 Otřesové detektory 

Jedná se převáţně o velmi citlivé mikrofony reagující na půdní otřesy. Instalují se do 

vodotěsných pouzder a umístěné do hloubky přibliţně 50 cm pod povrchem země. Vzdálenost 

mezi dvěma senzory je v rozmezí 50 – 100 m. Signál získaný ze senzorů je vyhodnocen  

a porovnán s hodnotami klidového stavu. Poplach je vyhlášen po překročení limitních hodnot. 

[10] 

5.3 Aktivní detektory obvodové ochrany 

Na rozdíl od pasivních aktivní detektory obvodové ochrany aktivně zasahují do okolí 

vysíláním záření. Tyto detektory lze celkem snadno odhalit a určit mrtvé zóny, kde záření 

nedosahuje. Mezi tyto detektory patří: 

 Štěrbinové kabely 

 Infračervené bariéry a závory 

 Aktivní infračervené detektory 

 Laserové závory 

 Laserové radiolokátory 

 Mikrovlnné a dvojité mikrovlnné detektory 

 Mikrovlnné – infračervené (kombinované) bariéry 

 Duální (kombinované) detektory 

 Kapacitní detektory apod. [10] 

5.3.1 Štěrbinové kabely 

Štěrbinové kabely ke své funkci vyuţívají principu radarové detekce. Dochází 

k signalizaci pohybu prostřednictvím elektromagnetického pole, které se nachází v okolí dvou 

štěrbinových kabelů. Mohou být uloţeny nad povrchem země, pro obtíţnější odhalení se však 

umisťují pod zemský povrch. [10] 

5.3.2 Infračervené bariéry 

Zpravidla infračervené bariéry tvoří jakési sloupy, které jsou na jedné straně sloţeny 

z vysílacích prvků a na straně druhé z prvků přijímacích. Porušení infračerveného paprsku je 

vyhodnoceno jako poplach. Pouţitelný dosah se uvádí 50 – 150m. Nerovný terén můţe být 

příčinou vzniku tzv. mrtvých zón. Rizikové faktory jako vysoká tráva, padající sníh, mlha 

apod. mohou mít negativní dopad na funkčnost systému. [10] 



 

5.3.3 Infračervené závory 

Systém infračervených závor se zakládá na spolupráci mezi vysílačem a přijímačem, 

které jsou v párech. Vysílač prostřednictvím vhodné optiky generuje jeden nebo více 

infračervených paprsků, které jsou následně přijímány protilehlým přijímačem, dojde ke 

zpracování informací a v případě narušení infračerveného paprsku je po překročení limitních 

hodnot nastaveného stupně citlivosti vyhodnocen poplach. Z důvodu snahy o minimalizaci 

planých poplachů, které muţe vyvolat hmyz, ptactvo apod., vysílač vysílá dva nebo více 

infračervených paprsků, přičemţ je poplach vyhlášen aţ při přerušení všech paprsků zároveň. 

[10] 

5.3.4 Aktivní infračervené detektory 

Aktivní infračervené detektory fungují na principu vysílání kódovaných 

infračervených paprsků do prostoru, kde dochází k jejich odrazu zpět do detektoru, kde se 

paprsek převede do digitální podoby a poté se vyhodnotí signál. Jsou schopny registrovat 

pohyb tělesa, které nevyzařuje ţádné teplo nebo těleso, které se pohybuje nízkou rychlostí. 

Dosah těchto detektorů se uvádí přibliţně 20 m. Nevýhodou těchto detektorů je snadné 

odhalení pomocí infravizorů. [10] 

5.3.5 Laserové závory 

Laserové závory vyuţívají rovněţ funkci párů vysílačů a přijímačů jako závory 

infračervené, rozdíl je vysílaní neviditelného laserového paprsku, který je také vysílán 

z vysílače a přijímán a zpracováván přijímačem. Přerušení toho to paprsku způsobí vyhlášení 

poplachového stavu. Nastavením optimální doby pro tolerancí přerušení paprsku lze 

minimalizovat počet planých poplachů. V případě rovného terénu je maximální dosah závory 

kolem 1 km. Tzv. laserové bariéry lze vytvořit umístěním většího počtu laserových závor nad 

sebou. [10] 

5.3.6 Laserové radiolokátory 

Laserové radiolokátory (tzv. Lidary) se skládají ze dvou laserových zaměřovačů, 

které neustále rotují a emitují do okolí modulované laserové paprsky. Tyto paprsky se při 

průchodu okolím rozptýlí, část jich je odraţena zpět. Vyhodnocuje se aktuální vzdálenost 

předmětů v prostoru od radiolokátoru. V případě vstupu pachatele do prostoru střeţeného 

radiolokátorem systém vyhodnotí změnu odraţeného signálu a dojde k signalizaci poplachu. 

[10] 



 

5.3.7 Mikrovlnné závory 

Systém mikrovlnných závor tvoří vysílače a přijímače, mezi kterými je vytvořeno 

elektromagnetické pole o vysoké frekvenci ve tvaru rotačního elipsoidu. Podstatou je detekce 

pachatele na základě změny energie v tomto poli. Standardní mikrovlnné závory vyuţívají 

frekvence v rozmezí od 2,5 do 12 GHz, speciální typy aţ 24 GHz. Mikrovlnné závory 

s krátkým dosahem (aţ 30 m) a širokou detekční zónou se vyuţívají pro ochranu vstupů 

a vjezdů. Závory se středním dosahem lze pouţít do vzdálenosti 150 m, detekční zóna má 

průměr 6 – 12 m. Mikrovlnné závory s dlouhým dosahem (do 450) pracují na frekvenci okolo 

24 GHz a průměr detekční zóny se pohybuje od 0,6 do 12 m. Výhodou tohoto systému je 

relativní odolnost vůči povětrnostním podmínkám. [10] 

5.3.8 Mikrovlnné – infračervené (kombinované) bariéry 

Tento systém bariér vyuţívá kombinaci dvou technologií. První z nich pracuje na 

principu mikrovlnného pole a druhá na základě vysílání a příjímání infračervených paprsků. 

Minimalizace planých poplachů je dosaţena pouţitím speciálního algoritmu, pomocí kterého 

je provedeno vyhodnocení signálů. Prvky obou těchto systémů jsou umístěny na vysílacích 

a přijímacích sloupech, mezi kterými můţe být vzdálenost aţ 150 m. [10] 

5.3.9 Duální (kombinované) detektory 

Systém duálních detektorů vyuţívá dvou fyzikálních principů zároveň, především se 

jedná o kombinaci pasivního infračerveného a aktivního mikrovlnného záření. Mikrovlnný 

detektor zaznamenává pohyb na základě odraţení vyslané mikrovlnné energie, pasivní 

infračervený detektor reaguje na tepelné záření objektu, který je v pohybu. Vyhlášení 

poplachu dojde pouze v případě, kdy obě dvě části detektoru signalizují narušení buď 

současně, nebo v rozmezí velmi krátké doby. [10] 

6 Kamerové systémy 

Kamerové systémy (CCTV) jsou instalovány hlavně jako účinný doplněk pro 

zabezpečení objektů a spadají pod fyzickou ochranu. Mají nejen funkci monitorovací, ale 

podstatnou se stala rovněţ i funkce preventivní. 

Nejdůleţitějším prvkem je kamera. Dříve byly v kamerách pouţity snímací čipy 

CMOS (complementary metal oxide semiconductor), které se vykazovaly horší optické 

vlastnosti. Později byly nahrazeny čipy CCD (charge coupled device), které jsou náročnější 

jak na prostor, tak i na odběr elektrické energie, ale zato vykazují lepší optické vlastnosti. 



 

Další nedílnou součástí je zařízení, které zpracovává videosignál z kamery. 

Nejpouţívanějším typem je monitor. Ty mohou být černobíle nebo barevné v závislosti na 

typu pouţité kamery. Monitory slouţí k zobrazení dějů, které byly pořízeny prostřednictvím 

jedné nebo vice kamer. 

Kamerové systémy lze také rozšířit o zařízení, které slouţí k archivaci pořízených 

kamerových záznamů a v případě potřeby tyto záznamy zpětně pouţít. Nejčastějším 

zařízením pro uloţení jsou v dnešní době pevné disky o velké kapacitě. Velké mnoţství dat 

lze dlouhodobě archivovat na nosiče Blue – Ray nebo DVD. [9] 

7 Systém AMS MINI 

Uplatňuje se především v případě středně velkého letiště, které spadá pod kategorii I. 

dle ICAO. Prostřednictvím systému AMS MINI lze například zabezpečit ovládání 

a monitorování přistávacích a pojezdových drah, naváděcích a sestupových soustav apod. Pro 

účely ochrany osob a majetku je stěţejní moţnost vyuţití tohoto systému pro zabezpečení 

objektů případně signalizace poţáru. K systému AMS MINI lze totiţ připojit a monitorovat 

určité typy prvků PZTS, EPS i MZS. V neposlední řadě lze zajistit napájení libovolného 

prvku skrz tento systém. 

Další funkcí systému je moţnost připojení meteorologického systému a zobrazení 

jeho hodnot přímo na monitoru. Prostřednictvím systému GPS lze nastavit přesný čas. 

V případě vyhlášení poplachu nebo poruchového stavu je součástí vizuální signalizace na 

monitoru i moţnost signalizace zvukové. Všechny provozní, poplachové a poruchové stavy 

jsou monitorovány a následně archivovány, takţe je zde moţnost zpětného dohledání 

průběhu. Ovládání systému AMS MINI je realizováno prostřednictvím pracovní stanice TWS. 

Tato stanice je vybavena dotykovou obrazovkou (touchscreen), takţe je zajištěno poměrně 

pohodlné a přehledné ovládání a monitorování celého systému. 

Základním stavebním kamenem systému AMS MINI je přenosový systém DAP 

128TC. Je určen pro zabezpečení obousměrného přenosu informací a povelů mezi řídicím 

systémem a technologickým procesem. Přenáší se binární nebo analogové informace 

a povely. Přenosovou linku tvoří jeden pár vodičů ve sdělovacím kabelu. Obrovskou výhodou 

tohoto systému je ovládání a monitoring systémů vzdálených aţ 10 km bez nutnosti pouţít 

modemy nebo zesilovače. Z tohoto důvodu je systém DAP 128TC ideálním řešením pro 

pouţití na letišti. 



 

Přenosový systém DAP 128TC se skládá ze dvou základních částí: 

 Centrální jednotky 

 Koncových jednotek 

Centrální jednotka slouţí k řízení celého přenosu, vytváří odpovídající průběh napětí 

na přenosové lince, zabezpečuje vysílání dat pro koncová zařízení, příjem dat z koncových 

zařízení a všechna data předává nadřízenému systému. 

. Koncové jednotky se dělí do dvou základních skupin. Vysílače (TX) slouţí  

k přenosu údajů z reálného prostředí (kontakt, napětí apod.) směrem k centrální jednotce, 

přijímače (RX) zachycují vysílaná data z centrální jednotky a převádějí je na výstupní signál 

(relé, spínací tranzistor apod.). 

Centrální jednotka je s koncovými zařízeními propojena přenosovou linkou, kterou 

tvoří jeden pár vodičů ve sdělovacím kabelu (Obrázek 3). Prostřednictvím tohoto vedení jsou 

data přenášena v obou směrech a zároveň mohou být některá koncová zařízení přímo 

napájena z této linky. Koncová zařízení tak nejsou závislá na moţnosti napájení v místě 

instalace. 

 

Obrázek 3 Schéma přenosového systému [autor] 

7.1 Centrální jednotka CU 

Modul CU značí centrální jednotku přenosového systému DAP 128TC pro řízení  

a snímaní údajů na dvou přenosových linkách. Na kaţdou linku je moţno připojit maximálně 

16 vysílačů nebo přijímačů. 



 

Centrální jednotka je zaloţena na jednočipovém mikroprocesoru a obsahuje obvody 

řídicí elektroniky, obvody rozhraní pro komunikaci s nadřízeným systémem a obvody pro 

generování signálu přenosové linky spolu s koncovým stupněm a vyhodnocovacími obvody.  

Centrální jednotka CU je instalován přímo v pracovní stanici TWS. 

7.2 Vysílač TX 

Modul TX je vysílač dat přenosového systému DAP 128TC. Umoţňuje po připojení 

na linku DAP vysílat data ze sedmi (osmi) binárních vstupů. 

Vstupní obvody se připojují přímo na linku a zajišťují komunikaci (vysílání dat) do 

centrální jednotky (CU). Modul TX přenáší data celkem osmi kanálů, přičemţ se vyuţívá 

pouze kanálů sedm, jelikoţ osmý kanál slouţí pro zabezpečení přenášených dat. 

 Napájení modulu je zajišťováno přímo z komunikační linky DAP 128TC, modul 

proto nevyţaduje ţádné externí napájení, coţ umoţňuje monitorování stavu zařízení pomocí 

modulu TX v odlehlých místech bez nutnosti zajistit zálohované napájení pro monitorovací 

systém. 

7.3 Přijímač RX 

Modul RX je přijímač dat přenosového systému DAP 128TC. Umoţňuje po 

připojení na linku DAP vyhodnocovat a spínat aţ osm výstupních kanálů. Je zaloţen na 

jednočipovém mikroprocesoru. 

Vstupní vyhodnocovací obvody se připojují přímo na linku a jsou schopny 

mikroprocesoru dodávat veškeré informace potřebné k příjmu a zpracování dat od centrální 

jednotky (CU). Z osmi vyvedených výstupů lze pouţít pro vlastní ovládání pouze sedm, 

jelikoţ osmý výstup obsahuje trvale údaj o platnosti zbývajících výstupů. Je-li tento osmý 

výstup sepnut, jsou na zbývajících vývodech platná data. Není-li sepnut, pak došlo k výpadku 

přenosu a výstupy nemusí obsahovat platná data.  



 

8 Letiště 

Letištěm je podle zákona (§ 2 zákona č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) 

chápáno jako územně vymezená a vhodným způsobem upravená plocha včetně souboru 

leteckých staveb a zařízení letiště, trvale určená ke vzletům a přistávání letadel a k pohybům 

letadel s tím souvisejícím. Letiště je z pohledu dopravní infrastruktury chápáno jako veřejnou 

dopravní infrastrukturou (§ 2 odst. 1 písm. k) bod 1. zákona č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

V ČR je 90 civilních letišť. Podle zákona o civilním letectví (49/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů) se letiště dělí podle charakteru letiště na:  

 Veřejná 

 Neveřejná 

 Vojenská 

Veřejná letiště: Přijímány jsou v mezích své technické způsobilosti všechna letadla. 

Neveřejná letiště: Přijímány jsou pouze letadla na základě předchozí dohody 

s provozovatelem letiště. 

Vojenská letiště: Slouţí pro potřeby Armády České republiky. 

 Podle určení dělíme letiště na: 

 Vnitrostátní 

 Mezinárodní 

Vnitrostátní letiště: Jsou letiště určena a vybavena k uskutečňování letů, při nichţ není 

překročena státní hranice ČR a letů, při nichţ není překročená hranice schengenského 

prostoru. 

Mezinárodní letiště: Jsou letiště určena a vybavena k uskutečňování letů vnitrostátních i letů, 

při nichţ je překročena státní hranice). [11] 

8.1 Letiště Ţilina 

Letiště Ţilina je veřejné mezinárodní letiště pro leteckou dopravu. Nachází se na 

území Slovenské republiky v regionu severozápad, který čítá přibliţně 1,2 milionu obyvatel, 

přibliţně 10 km západně od slovenského města Ţiliny, v přilehlé obci Dolný Hričov. 



 

Letiště Ţilina poskytuje moţnost letecké dopravy nejen pro Slovenskou republiku, 

ale i pro zahraniční letecké společnosti. Další moţností vyuţití jsou lety firemních 

a soukromých letadel, sportovní létání a letecký výcvik, speciální letecké práce, sanitní lety 

a činnost letectva Armády SR. Obchodní vyuţití, zajištění provozních sluţeb a technickou 

obsluhu Letiště Ţilina zastřešuje Letisková spoločnosť Ţilina, akciová spoločnosť, která je 

rovněţ i provozovatelem letiště. [28] 

8.1.1 Historie 

Letiště - Ţilina - Dolný Hričov bylo zaloţeno v 70.tých letech a stalo se náhradou za 

letiště Brezovská Majer, které z důvodu rozvoje města Ţilina muselo ustoupit. 

Dne 4. května 1972 se na novém letišti uskutečnil první let a 2. srpna 1974 došlo 

k oficiálnímu otevření letiště. Téhoţ roku byla zavedena pravidelná doprava Slov – Airu 

realizovaná letadly L – 410 na trati Ţilina – Praha – Ţilina. V důsledku palivo-energetické 

krize byla v roce 1981 pravidelná doprava na letišti zrušena. Tato krize zapříčinila následné 

zvýšení cen za vnitrostátní leteckou dopravu, proto se uskutečňovaly jen nepravidelné 

obchodní lety. 

V letech 1986- 1990 letiště slouţilo pro potřeby podnikové dopravy ZŤS Martin na 

lince Ţilina – Praha – Ţilina. Roku 1991 bylo letiště Vysokou školou dopravy a spojov 

otevřeno pro nepravidelnou mezinárodní dopravu. 

Od roku 1996 do 30. 9. 2005 provozní sluţby na letišti zajišťovala akciová 

společnost Letisko Ţilina a.s. Letiště nyní slouţilo k nepravidelné letecké dopravě pro potřeby 

regionu Ţilina. Tuto společnost zaloţilo v roce 1997 samotné město Ţilina. 

Září roku 1997 došlo k zavedení pravidelné linky Ţilina – Praha- Ţilina ve spolupráci 

s českým dopravcem AIR OSTRAVA. Tato linka byla v létě 1998 zastavena z důvodu 

ukončení celkové činnosti leteckého dopravce. 

V roce 2003 jako strategický investor mezi akcionáře společnosti vstoupila 

společnost Slovenská investičná a realitná společnosť Ţilina a.s. (SIRS Ţilina a.s.). 

Následujícího roku započaly přípravy pro zavedení pravidelné linky a došlo k vybudování 

letištního terminálu. 15. 7. 2005 byla opět zavedena pravidelná linka Praha – Ţilina – Praha, 

kterou zajišťovala letecká společnost České Aerolinie prostřednictvím letadla s označením 

ATR42. 



 

Dne 1. 1. 1995 vznikla Letisková společnosť  Ţilina a.s. Jejím hlavním úkolem bylo 

zabezpečit provoz letiště. Provozovatelem letiště se 1. 10. 2005 stala Letisková společnosť 

Ţilina a.s. V prosinci roku 2011 došlo k dočasnému přerušení provozu na lince Ţilina - Praha 

- Ţilina. Letiště zůstalo bez pravidelného spojení do ledna 2012, kdy byla pravidelná linka 

obnovena. V srpnu 2012 došlo k úplnému zrušení linky z Prahy do Ţiliny na základě 

rozhodnutí Českých aerolinií. Na grafu 1 je zřejmé, ţe nejvíc odbavených cestujících bylo 

v období, kdy pravidelně létala linka mezi Ţilinou a Prahou. Letiště v současnosti 

plnohodnotně doplňuje dopravní infrastrukturu tohoto regionu. [28] 

 

Graf 1 Počet odbavených cestujících [28] 

8.1.2 Technické informace 

 

Provozovatel letiště 

Název: Letisková spoločnosť Ţilina, a.s. 

Adresa: Letisko, 013 41 Dolný Hričov 

Telefon: +421 41 5068 100 

Mobil: 421 903 533 601 

Fax: +421 41 5572 471 

E-mail: admin@airport.sk 

Web: http://www.letisko.sk/ [28] 
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Charakteristiky letiště 

Geografická poloha letiště: 491400.3850N   0183648.8621E 

Geometrický střed RWY: 6 / 24 

Nadmořská výška: 311 m 

Vztaţná teplota: 25.6 °C 

Zabezpečené pravidla letu: IFR, VFR 

ICAO kód: LZZI 

IATA kód: ILZ 

Organizace: Letisková spoločnosť Ţilina, a. s. 

Časová zóna: UTC +1 

Město: DOLNÝ HRIČOV 

Směr a vzdálenost od města: 275°, 12 km od ţelezničí stanice Ţilina 

Dráha: 1150 x 30 m beton / asfalt [29] 

 

8.2 Areál letiště 

Areál letiště je rozdělen na veřejné, neveřejné a bezpečnostní prostory, které jsou od 

sebe navzájem odděleny. 

Veřejný prostor letiště zahrnuje všechny prostory letiště, které jsou volně přístupné 

veřejnosti. Patří zde veřejná část odbavovací haly, příjezdové komunikace, parkoviště apod. 

Neveřejný prostor jsou takové části letiště, do kterých mají oprávněný přístup pouze 

osoby pověřené (pracovníci letiště), přístup je kontrolován prostřednictvím prokázání osoby 

identifikační kartou.  

Vyhrazené bezpečnostní prostory jsou části letiště, kde je prováděna kontrola 

přístupu z důvodu ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Patří zde prostor pro 

odlet cestujících mezi letadlem a detekční kontrolou, rampa, prostory pro třídění a náklad 

zavazadel, sklady zboţí, prostory pro pracovníky úklidové sluţby, kteří zajišťují úklid letadel 

apod. 

Terminálem se rozumí budova, ve které probíhá odbavování cestujících a nákladu,  

a dále jejich nástup a náklad do letadla. Letiště Ţilina má pouze jeden terminál. 



 

Na území Letiště Ţilina se nachází Letecké vzdělávací a výcvikové centrum Ţilinské 

univerzity, jehoţ součástí je letištní řídící věţ (TWR), Aeroklub Ţilina a letištní terminál 

(Obrázek 4). 

 

Obrázek 4 Areál Letiště Ţilina [28] 

8.2.1 Oplocení 

Oplocení letiště je nezbytné pro zajištění bezpečnosti letiště. Letecký předpis L 14 

nařizuje pro zvýšení bezpečnosti zřízení plotu nebo jiné vhodné zábrany, která by zabránila 

přístupu neoprávněných osob a zvířat na neveřejné plochy a na pohybovou plochu letiště. [3] 

Jiţní strana letiště je oplocena klasickým drátěným oplocením s vrcholovou 

zábranou, kterou tvoří čtyři ostnaté dráty od sebe vzdálené 10cm a nahnuté směrem ven 

z areálu, a podhrabové překáţky z betonových panelů. Součástí jiţní strany oplocení je jeden 

vjezd realizovaný dvoukřídlovou bránou, která je opatřena uzamykacím systémem 

a vrcholovou zábranou tvořenou soustavou tří ostnatých drátů ve vzdálenosti 10cm od sebe. 

Brána, stejně jako koncové úseky oplocení, je střeţena kamerovým systémem (Obrázek 5). 

 



 

 

Obrázek 5 Oplocení a vjezdová brána – jiţní strana [autor] 

Technické parametry jiţního oplocení 

Délka oplocení: 3000 m 

Výška oplocení: 2 m 

Výška oplocení + vrcholová zábrana: 2,5 m 

Velikost ok oplocení: 50 x 50 mm 

Průměr drátu: 3 mm 

Povrchová úprava drátu: PVC 

Vzdálenost sloupků: 3 m 

Vrcholová zábrana: Ostnatý drát (4 řady) 

 

Severní strana letiště nemohla být oplocena klasickým drátěným plotem, protoţe 

tento plot by měl nepříznivý vliv na navigační systémy z důvodu rušení elektromagnetického 

vlnění. Proto jako vhodná náhrada byl pouţit plot plastový a kovové sloupky byly nahrazeny 

dřevěnými kůly. Součástí oplocení je i elektrický ohradník, jehoţ účelem je zabránění divoké 

zvěři (kanci, srny, zajíci apod.) moţnosti volně proniknout na vzletovou a přistávací dráhu 

a tak ohrozit nejen letadla na pohybové ploše, ale i celkovou bezpečnost provozu letiště. 

Součástí severní strany jsou vjezdové brány a vstupní branky, které jsou opatřeny 

uzamykacím systémem. Brány a branky jsou stejně jako koncové úseky oplocení střeţeny 

kamerovým systém (Obrázek 6). 



 

 

Obrázek 6 Oplocení a vjezdová brána – severní strana [autor] 

 

Technické parametry severního oplocení 

Délka oplocení: 3000 m 

Výška oplocení: 1,8 m 

Velikost ok oplocení: 40 x 40 mm 

Průměr pletiva: 3 mm 

Materiál pletiva: PVC 

Vzdálenost kůlů: Max 6 m 

Součást oplocení: Elektrický ohradník 

 

Kontrola perimetru a oplocení se provádí na základě bezpečnostního programu letiště 

v pravidelném intervalu jednou za týden. Kontrolu vykonává letištní ostraha. K dispozici je 

osobní automobil a dalekohledy. 

Bezpečnostní sloţky 

V areálu letiště sídlí pouze letištní ostraha, která má na starosti bezpečný provoz 

letiště a také provádí bezpečnostní kontroly. Ostatní bezpečnostní sloţky jako například 

Policajný zbor Slovenskej republiky, Colná správa Slovenskej republiky apod. jsou řešeny 

externě. Na základě vypracovaného nouzového plánu v případě potřeby zásahu nějaké 

bezpečnostní sloţky při vzniku určité mimořádné události se kontaktuje bezpečnostní sloţka 

sídlící v Ţilině nebo v Bytčově. 



 

9 Analýza rizik 

Prvním krokem pro analýzu rizik je identifikace všech moţných nebezpečí 

a ohroţení, následuje výběr vhodné metody, dále odhadnutí moţných důsledků, poté 

stanovení pravděpodobnosti vzniku těchto důsledků, následuje stanovení rizika kvantitativní 

nebo kvalitativní metodou s ohledem na účel a přednosti. Výsledky jsou pak porovnány 

z hlediska míry přijatelnosti. Následuje návrh opatření na sníţení rizika na přijatelnou hranici. 

Pro provádění analýzy rizik na letišti se pouţívá postup, který spočívá v identifikaci 

problému, analýzy současného stavu a návrhu na inovativní řešení. V prvním kroku je 

stanoven předmět ochrany na letišti (perimetr, terminál, budova apod.), následně před čím 

předměty chráníme (útok pachatele, poţár apod.) a poté jakým způsobem lze realizovat 

zajištění ochrany. Je nezbytné posoudit pravděpodobnost vzniku následků a stanovit, jak 

velké a nákladné mohou následky nebo jejich odstranění být. 

Cílem bezpečnostní analýzy letiště je především posouzení účinnosti a efektivnosti 

stávajícího zabezpečení případně vypracování podkladů pro inovaci zabezpečovacího 

systému. Na základě zjištěných moţných variant vedení letiště můţe rozhodnout, pro kterou 

z variant se rozhodne. [6] 

9.1 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich dopadů neboli Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) je 

analýza zaloţená na určení selhání a jejich důsledků. Umoţňuje stanovení moţných příčin 

a dopadů na základě selhání zařízení. Metoda FMEA se pouţívá pro kontrolu stavu 

zabezpečení systému a pro identifikaci moţných poruch. Praktikuje se především pro závaţná 

rizika. Metoda FMEA vychází ze vzorce (2): 

          (2) 

R…výsledná míra rizika 

P…pravděpodobnost vzniku rizika 

N…závaţnost následných dopadů 

H…odhalitelnost rizika [6] 



 

Jednotlivé parametry této metody (pravděpodobnost vzniku rizika, závaţnost 

následných dopadů, odhalitelnost rizika), které je nutné znát pro výpočet výsledné míry rizika, 

jsou uvedeny níţe. 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá hrozba 

  N Závaţnost následných dopadů 

1 malá škoda 

2 větší škoda 

3 vyšší škoda 

4 vysoká škoda 

5 velmi vysoká škoda 

  H Odhalitelnost rizika 

1 odhalitelné v době spáchání 

2 odhalitelné během pár minut 

3 odhalitelné do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné 

5 neodhalitelné riziko 

  R Výsledná míra rizika 

1 - 3 bezvýznamné riziko 

4 - 10 akceptovatelné riziko 

11 - 50 mírné riziko 

51 - 100 neţádoucí riziko 

101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

  



 

Pomocí hodnot pravděpodobnosti vzniku rizika, závaţnost následných dopadů 

a odhalitelnost rizika je vypočtena míra rizika (R), která spadá do intervalu od 1 do 125. 

Hodnoty jednotlivých indexů mohou být zpravidla lehce nadsazené, aby bylo dosaţeno 

zvýšení bezpečnosti. 

Míra tolerance určuje hranici mezi riziky přijatelnými a nepřijatelnými (Graf 2). 

Výpočtem byly určeny všechny hodnoty míry rizika (R). Dále byl sestaven Paretův diagram 

a Lorenzova křivka. Výpočet míry rizika byl proveden na základě Paretova principu 80/20, 

pomocí kterého se udává, ţe rizika, která spadají do limitu 80 %, jsou vyhodnocena jako 

nepřijatelná rizika a jsou zobrazena v Tabulce 1. Pro tyto rizika se přijímají další opatření 

a poté se výpočet provede znovu. V našem případě se budeme především zabývat riziky 

s hodnotou větší jak 24. Rizika, která spadají do zbývajících 20 %, jsou stanovena jako rizika 

přijatelná a v tomto případě není potřeba uvaţovat nad přijetím dalších opatření. [6] 

 

Tabulka 1 Nepřijatelná rizika [autor] 

Označení Identifikace nebezpečí Míra rizika (R) 

1 Překonání oploceni - Přelezení 75 

2 Překonání oplocení - Podhrabání 48 

3 Překonání oplocení - Prostříhání 48 

4 Překonání oplocení - Proraţení 36 

8 Selhání ostrahy - Nedbalost 32 

10 Selhání ostrahy - Spolupráce s pachateli 25 

16 Překonání vstupů/vjezdů - Přelezení 60 

17 Překonání vstupů/vjezdů - Podhrabání 48 

18 Překonání vstupů/vjezdů - Prostříhání 27 

19 Překonání vstupů/vjezdů - Proraţení 32 

20 Překonání vstupů/vjezdů - Demontáţ 36 

 



 

 

Graf 2 Míra tolerance [autor] 

Na základě Paretovy analýzy bylo provedeno hodnocení moţných rizik za 

současného stavu. Pomocí hodnot z tabulky zpracovanou pro metodu FMEA (viz. Příloha 2) 

a za pomocí výpočtů relativních kumulativních četností můţeme sestavit Lorenzovu křivku 

(Graf 3). Prostřednictvím Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky (Graf 3) lze stanovit rizika, 

které by měly být minimalizovány v důsledku snahy o spolehlivější zabezpečení. 

 

Graf 3 Paretova analýza a Lorenzova křivka [autor] 
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Z výsledků provedené analýzy lze konstatovat, ţe největší slabinou celého 

zabezpečovacího systému jsou vstupy a vjezdy do areálu letiště a také současné oplocení jako 

takové. Největší riziko se jeví překonání oplocení, vstupů a vjezdů a v neposlední řadě taky 

jejich uzamykacího systému. Důraz by měl být kladen rovněţ na výběr vhodných pracovníků 

fyzické ostrahy. 

10 Návrh inovace zabezpečovacího systému 

Nedílnou součástí inovace nevyhovujícího zabezpečovacího systému je nutnost 

poměrně značné investice jak finančních prostředků, tak i času, protoţe součástí areálu letiště 

je rozlehlý perimetr, jehoţ obvod můţe dosahovat i několika desítek km. 

Vyhotovením analýzy byly zjištěny nedostatky především v mechanických 

zábranných systémech obvodové ochrany. Rovněţ by neměla být podceňována činnost 

fyzické ostraha a měl by být kladen důraz nejen na výběr zaměstnanců fyzické ostrahy, ale 

také na jejich činnosti v souladu se zajištěním bezpečného provozu letiště. V neposlední řadě 

by měla být pozornost věnována kamerovým systémům. 

10.1 Inovace mechanických zábranných systémů 

Letecký předpis L 14 poţaduje kolem celého perimetru zřízení plotu nebo jiné 

vhodné zátarasy, který má především zabránit úmyslnému nebo neúmyslnému vstupu nejen 

neoprávněným osobám, ale také i zvěři do prostor, ve kterých by jejich přítomnost mohla 

ohrozit bezpečnost civilního letectví. [3] 

Perimetr letiště je rozdělen do dvou úseků, severní část a jiţní část. Jiţní strana letiště 

je oplocena klasickým drátěným pletivem, jehoţ součástí je podhrabá překáţka (betonové 

panely) a vrcholová zábrana (soustava ostnatých drátů). Stav oplocení není střeţen ţádným 

prvkem PZTS, je pouze monitorován kamerovým systémem v místě vjezdové brány 

a v místech spojení jiţního a severního oplocení. Pachateli se naskytuje moţnost pletivo 

s ostnatými dráty přestříhat, rozplést nebo pozvednout a podlézt. 

Z tohoto důvodu se jako vhodné řešení nabízí nahradit klasické drátěné pletivo za 

některé bezpečnostní oplocení (např. pletivo z vlnitého drátu, drátěné panelové oplocení 

apod.). Aby se zabránilo přelezení plotu, lze místo ostnatého drátu pouţít ţiletkový drát, který 

bude zapojen do sabotáţní smyčky a v případě přestřiţení drátu bude vyhlášen poplachový 

stav. 



 

Severní strana letiště je opatřena plastovým pletivem usazeným do země (30 cm), 

které je připevněno ke dřevěným kůlům zakopaným přibliţně 80cm do hloubky. Součástí je 

elektrický ohradník, který především slouţí k ochraně před vstupem zvěře do střeţeného 

prostoru a několik vstupních branek a vjezdových bran. Tento systém oplocení není doplněn 

o vrcholovou zábranu ani sledován detektorem PZTS. Proto je toto oplocení snadno 

překonatelné přelezením, prostříháním nebo jinou destrukční činností. 

Jako vhodná alternativa podpory funkce MZS se nabízí moţnost napojení jednoho 

nebo více detektorů PZTS, které by signalizovaly pohyb v blízkosti oplocení nebo 

neoprávněnou manipulaci. Zvýšení počtu kamer nebo pořízení kamer s lepšími optickými 

vlastnostmi, případně kamer pro pozorování v noci a za sníţených viditelných podmínek 

(noktovizor, termovce apod.) by rovněţ mohlo přispět ke zvýšení pravděpodobnosti odhalení 

vstupu neoprávněné osoby. 

Zvýšením pravidelnosti obhlídek fyzickou ostrahou perimetru se zvýší 

pravděpodobnost zjištění narušení některého z prvků MZS a zároveň i odhalení neoprávněné 

osoby při pokusu o překonání MZS nebo při pohybu v chráněném prostoru. 

10.2 Inovace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Součástí zabezpečení perimetru letiště není ani jeden detektor PZTS. Jako ideální 

řešení se nabízí instalace detektorů, které se umisťují pod povrchem země, ještě před hranicí 

perimetru (např. otřesová čidla, tlaková čidla, štěrbinové kabely apod.). Mezi nevýhody patří 

zvýšení počtu planých poplachů vyvolaných zvěří anebo náročná instalace. 

 Dalším moţným řešením se nabízí detektory vyuţitelné ke střeţení stavu oplocení a 

vrcholových zábran. Světlovodné senzorové kabely vyhodnocují změnu velikosti 

mechanického namáhání, provoz je nezávislý na počasí a také imunní vůči 

elektromagnetickému rušení. Nevýhodou můţe být poţadavek na dobrý technický stav 

oplocení. Plotové tenzometrické detektory se umisťují na ostnaté nebo ţiletkové dráty ve 

vzdálenosti přibliţně 10 cm od sebe. Při mechanickém zatíţení větší jak 15kg dojde 

k signalizaci poplachu. 

Prvků PZTS, které jsou vhodné pro ke střeţení stavu oplocení, je celá řada. Některé 

z nich jsou popsány výše v kapitole č. 5 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

obvodové ochrany. 

 



 

10.3 Inovace kamerových systémů 

Kamery jsou umístěny na sloupech a budovách, nejčastěji v místech vstupů nebo 

vjezdů a v koncových úsecích oplocení. Nedisponují kvalitními optickými vlastnostmi 

především v noci a za sníţené viditelnosti, proto by bylo vhodné stávající kamery vyměnit za 

novější, vykazující lepší optické vlastnosti. 

Pořízení takových kamer je ale nákladné, proto jako levnější variantu by bylo moţné 

brát v úvahu umístění pasivního infračerveného detektoru a přídavného osvětlení v blízkosti 

kamery. Při pohybu ve střeţeném prostoru by došlo k sepnutí detektoru, který by následně 

uvedl v činnost jak kameru, tak i přídavné osvětlení. Roste ale pravděpodobnost zvýšení 

četnosti planých poplachů vyvolaných zvěří případně nepříznivými povětrnostními 

podmínkami. 

10.4 Inovace prostřednictvím systému AMS MINI 

Jak jiţ bylo o tomto systému řečeno výše (kapitola 7 Systém AMS MINI), 

prostřednictvím systému AMS MINI lze například zabezpečit ovládání a monitorování 

přistávacích a pojezdových drah, naváděcích a sestupových soustav apod. a to aţ do 

vzdálenosti 10km. Pro účely ochrany osob a majetku je stěţejní moţnost vyuţití tohoto 

systému pro zabezpečení objektů před protiprávními činy případně signalizace poţáru. 

K systému AMS MINI lze připojit a monitorovat určité typy prvků PZTS, EPS i MZS. Další 

výhodou je moţnost zajištění napájení libovolného prvku. 

Součástí systému je pracovní stanice TWS. Tato stanice je vybavena barevnou 

dotykovou obrazovkou (touchscreenem), tudíţ po připojení kamerového systému je zajištěn 

pohodlný a přehledný monitoring střeţeného objektu. 

V případě správného napojení ţiletkového nebo ostnatého drátu, lze vytvořit tzv. 

sabotáţní obvod. Dojde-li k přerušení drátu, systém vyhodnotí a signalizuje poplach do 

pracovní stanice, kde by měla být je přítomna fyzická ostraha. 

K systému AMS MINI lze v neposlední řadě také připojit detektory PZTS a EPS, 

jejichţ součástí musí být spínací / rozpínací obvod. Ty se připojují k vysílači TX. V případě 

vyhodnocení poplachového stavu detektorem, předá vysílač tuto informaci prostřednictvím 

jednotky CU fyzické ostraze do řídícího centru TWS, kde je rovněţ signalizován poplach 

vizuálně na obrazovce i slyšitelným signálem a to aţ do vzdálenosti 10 km. 



 

Prostřednictvím přijímače RX se ovládají např. světelné letištní soustavy a to aţ na 

vzdálenost 10 km. Centrální jednotka CU obdrţí buď ruční (prostřednictvím touchscreenu) 

nebo automatický - v určitou dobu (čas řízen satelity GPS) pokyn k rozsvícení světelné 

soustavy. Tento povel předá přijímači RX a ten sepne obvod, který zajišťuje napájení světelné 

soustavy. 

Přijímač RX stejně jako vysílač TX nevyţaduje elektrické napájení, to je zajišťováno 

přímo z komunikační linky. 

Ekonomicky i systematicky je velmi výhodné prostřednictvím AMS MINI integrovat 

fyzickou ostrahu, zabezpečení perimetru s vyuţitím PZTS a MZS, kamerové systémy 

a v neposlední řadě detektory EPS. Rovněţ je zde moţnost napájet a monitorovat např. 

světelné zabezpečovací systémy, které jsou nedílnou součástí letiště. 

  



 

11 Závěr 

Důvodem zřizování perimetrické ochrany je snaha co nejvíce zamezit přístupu 

neoprávněným osobám případě zvěři, aby nedocházelo k ohroţení bezpečnosti civilního 

letectví. I kdyţ se nejedná o nejdůleţitější sloţku ochrany před protiprávními činy, neměla by 

být tato problematiky podceňována. Vyuţití kombinace prvků perimetrické ochrany lze 

dosáhnout poţadované úrovně zabezpečení.  

Z důvodu moţnosti pochybení lidského faktoru je činnost člověka doplňována nejen 

vhodně umístěným kamerovým systémem, který je úzce spojen s jednotlivými sloţkami 

bezpečnostních sborů, ale i jinými prvky zabezpečovacího systému. I přes instalaci 

nejdůmyslnějšího zabezpečovacího systému můţe dojít k napadnutelnosti systému a ohroţení 

ţivotů a zdraví osob z důvodu neustále se zdokonalujícímu vývoji rovněţ i pachatelů 

protiprávních činů. 

Náplní práce bylo stanovení moţností technického zabezpečení perimetru letiště, 

především pro potřeby Letiště Ţilina. 

Na základě metody analýzy selhání a jejich dopadů a Parretovy analýzy byl 

vyhodnocen návrh na inovativní řešení zabezpečení letiště před protiprávními činy. Jako 

ideální se jeví moţnost sloučení více prvků perimetrické ochrany pro dosaţení sníţení míry 

rizika na akceptovatelnou hodnotu. 

Z důvodu rozsáhlých perimetrů letišť jsou ekonomické náklady na zajištění 

zabezpečení objektu nemalé. I přes to by se nemělo zabezpečení podceňovat. 

V současnosti ještě nebyl sestaven naprosto dokonalý zabezpečovací systém. Kaţdé 

zabezpečení je dříve či později překonatelné. 
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Seznam zkratek 

apod. a podobně 

CCD Charge-coupled device 

CCTV uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 

CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor 

CU centrální jednotka (Central Unit) 

č. číslo 

ČR Česká republika 

EPS elektrická poţární signalizace 

FMEA analýza moţného výskytu a vlivu vad (Failure Mode and Effects Analysis) 

HDD pevný disk (Hard disk) 

ICAO 

Mezinárodní organizace pro civilní letectví (International Civil Aviation 

Organization) 

LED světlo vyzařující dioda (Light emmiting diode) 

MZS Mechanické zábranné systémy 

např. například 

PZTS poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RWY vzletová a přistávací dráha (Runway) 

SR Slovenská republika 

SRA vyhrazený bezpečnostní prostor (Security Restricted Area) 

TWR řídící věţ (Tower) 

TWS TRANSCON Work Station 

tzn. to znamená 
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Příloha 2 Tabulka analýzy FMEA  



 

Subsystém Označení 
Identifikace 

nebezpečí 
P N H R Současný stav Příčiny Následky Nový stav P N H R 

P
ře

k
o
n

á
n

í 
o
p

lo
ce

n
í 

1 Přelezení 5 3 5 75 MZS + kamerový systém 

Snadná 

překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik 

do perimetru 

Posílení 

MZS, PZTS, 

FO, KS 

3 2 4 24 

2 Podhrabání 4 3 4 48 MZS + kamerový systém 

Snadná 

překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik 

do perimetru 

Posílení 

MZS, PZTS, 

FO, KS 

3 2 3 18 

3 Prostříhání 4 3 4 48 MZS + kamerový systém 

Snadná 

překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik 

do perimetru 

Posílení 

MZS, PZTS, 

FO, KS 

3 2 3 18 

4 Proraţení 3 4 3 36 MZS + kamerový systém 

Snadná 

překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik 

do perimetru 

Posílení 

MZS, PZTS, 

FO, KS 

3 3 2 18 

5 Demontáţ 2 3 4 24 MZS + kamerový systém 

Snadná 

překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik 

do perimetru 

Posílení 

MZS, PZTS, 

FO, KS 

2 3 4 24 

 

  



 

S
el

h
á
n

í 
o
st

ra
h

y
 

6 Nezkušenost 2 3 3 18 Školení Nedostatečná praxe 

Nedodrţení postupů, 

ohroţení bezoečnosti 

letiště 

Školení, přezkoušení, 

stanovení minimálni 

praxe 

2 3 3 18 

7 Neznalost 1 3 2 6 Školení 

Nedostattečné 

informaxce, nezájem o 

informace 

Nedodrţení postupů, 

ohroţení bezoečnosti 

letiště 

Důkladnější výběr 

pracovníků FO 
1 3 2 6 

8 Nedbalost 2 4 4 32   Nezodpovědný přístup 

Nedodrţení postupů, 

ohroţení bezoečnosti 

letiště 

Důkladnější výběr 

pracovníků FO 
2 3 4 24 

9 Nepozornost 2 4 2 16 Střídání ostrahy Pravidelné střídání FO 

Nedodrţení postupů, 

ohroţení bezoečnosti 

letiště 

Důkladnější výběr 

pracovníků FO 
2 4 2 16 

10 
Spolupráce s 

pachateli 
1 5 5 25   Podcenení  výběru FO 

Nedodrţení postupů, 

ohroţení bezoečnosti 

letiště 

Důkladnější výběr 

pracovníků FO 
1 3 4 12 

 

  



 

S
el

h
á
n

í 
te

ch
n

ik
y
 

11 
Výpadek 

proudu 
2 3 1 6 Akumulátory Porucha, stáří akumulátorů, malá kapacita 

Nefunkčnost, 

sníţení detekce 

Více zdrojů, větší 

kapacita, kontrola 

provozu 

2 3 1 6 

12 Porucha 3 3 2 18   
Výrobní vada, opotřebení, nedodrţení 

postupů instalace 

Nefunkčnost, 

sníţení detekce 
Kontrola funkce 3 3 2 18 

13 
Chybná 

manipulace 
2 3 3 18 Školení Selhání lidského faktoru 

Nefunkčnost, 

sníţení detekce 

Školení, 

přezkoušení 
2 3 3 18 

14 

Špatná 

citlivost 

detekce 

2 2 4 16   Selhání lidského faktoru, opotřebení 
Nefunkčnost, 

sníţení detekce 

Školení, 

přezkoušení, 

pravidelná kontrola 

2 2 4 16 

15 Sabotáţ 2 3 3 18   Nízké zabezpečení, dostupnost informací 
Nefunkčnost, 

sníţení detekce 

Zvýšení ochrany, 

neposkytování 

informací 

2 3 3 18 

 

  



 

P
ře

k
o
n

á
n

í 
v
st

u
p

ů
/v

je
zd

ů
 

16 Přelezení 5 3 4 60 MZS + kamerový systém 
Snadná překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik do 

perimetru 

Posílení MZS, PZTS, 

FO, KS 
4 2 3 24 

17 Podhrabání 4 3 4 48 MZS + kamerový systém 
Snadná překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik do 

perimetru 

Posílení MZS, PZTS, 

FO, KS 
4 3 2 24 

18 Prostříhání 3 3 3 27 MZS + kamerový systém 
Snadná překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik do 

perimetru 

Posílení MZS, PZTS, 

FO, KS 
3 2 2 12 

19 Proraţení 4 4 2 32 MZS + kamerový systém 
Snadná překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik do 

perimetru 

Posílení MZS, PZTS, 

FO, KS 
3 3 2 18 

20 Demontáţ 3 4 3 36 MZS + kamerový systém 
Snadná překonatelnost 

MZS 

Snadný průnik do 

perimetru 

Posílení MZS, PZTS, 

FO, KS 
3 2 3 18 

 

 


