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Anotace 

ŠIMÍČEK, Jiří. Adaptabilní fyzická ochrana výstavby nové ocelárny v areálu ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Ostrava, 2013. 45 stran. Bakalářská práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 

Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce Ing. Eva Veličková. 

Bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení výstavby haly nové ocelárny v průmyslovém 

areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Cílem je využití stávajících poznatků z oblasti 

fyzické ochrany k efektivnějšímu využití jednotlivých druhů ochran. V úvodní části jsou 

uvedeny právní předpisy a teoretické poznatky z oblasti fyzické ochrany. Další části jsou 

zaměřeny na popis areálu, jeho stávající systém zabezpečení a analýzu možných hrozeb 

a rizik při současném stavu. Stěžejní část práce je věnována návrhu adaptabilního zabezpečení 

v průběhu celé výstavby haly nové ocelárny. 
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ŠIMÍČEK, Jiří. Adapts the physical protection of new steel plant construction site in 

ArcelorMittal Ostrava, 2013, 45 pages. Bachelor thesis. VŠB-Technical University Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, Head of the Thesis Ing. Eva Veličková. 

The thesis is focused on the protection of construction site of new steel plant in the industrial 

area of ArcelorMittal Ostrava. The aim is to use existing knowledge of physical protection to 

more efficient using of different types of protection. There are the basic laws and theoretical 

knowledge in the field of physical protection in the first part. Other parts are focused on the 

description of the area, the existing system of protection and analysis of current potential 

threats and risks. The main part is devoted to the design of adaptable security system 

in process of the new steel plant construction. 
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1 Úvod 

Historie bezpečnosti osob a majetku je stará stejně jako lidstvo samo. Kdykoli měl 

člověk obavu o svůj život, či získané hodnoty, hledal i možnosti jejich zabezpečení. Jelikož 

ani v průběhu několika tisíců let se mentalita lidí v této oblasti nezměnila a stejně jako se stále 

objevuje ohrožení jak ze strany okolního prostředí, tak i lidí, jsme nuceni nasazené standardy 

udržovat a vylepšovat. 

Nyní nám již bohužel nestačí palisády kolem obydlí, na kterých stojí strážci s primitivními 

zbraněmi. Každá výrazná změna či událost v dějinách umožnila pokrok jak v obraně, tak 

i v útoku. Ať se již jednalo o průmyslovou revoluci na přelomu osmnáctého a devatenáctého 

století, nebo o války, včetně studené, vždy přinesly výrazný skok v bezpečnosti. Museli jsme 

neustále využívat technického vývoje, který nás posiloval v bezpečnosti, ale také naneštěstí 

umožňoval pachatelům sofistikovanější napadání. 

Nejinak je tomu i dnes. To, co ještě před deseti lety lidé považovali za abstrakce 

z vědeckofantastických filmů, nás dnes již zahlcuje na trhu a jsme nuceni se těmto vynálezům 

a výrobkům přizpůsobit. Opakem by bylo selhání a ztráty. 

V současné době, v období hospodářské nestability, si stále více lidí snaží udržet svou dřívější 

životní úroveň. Bohužel se v naší společnosti nacházejí lidé, kteří nedokáží ctít právní 

a morální předpisy a zneužívají „naivity“ ostatních lidí a firem ke svému obohacení. Státní 

bezpečnostní složky jsou omezeny časem, prostředky i možnostmi. Proto přichází doba 

soukromých, na komerčním základě stavěných, bezpečnostních služeb. Tato složka přichází 

s pomocí nejen lidem, ať již radami, či technickými prostředky, ale také firmám, včetně 

velkých průmyslových konglomerátů. 

Tato práce je zaměřena na zabezpečení nové části velkého průmyslového areálu. Jelikož se 

spolupodílím na zabezpečování areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s., rozhodl jsem se 

využít dosavadních zkušeností a praxe, získaných univerzitních vědomostí a nabídky vedení 

společnosti AMO na návrhu zabezpečení výstavby nové ocelárny v tomto areálu. Tato akce je 

částečně specifická pro stávající zabezpečení areálu a proto se budu věnovat především 

změnám ve stávajícím systému, návrhu interních druhů ochran a v neposlední řadě 

přizpůsobování jednotlivých druhů ochran v závislosti na vývoji stavby samotné. Jednotlivé 

části této práce se budou týkat základních poznatků právních úprav a teorie fyzické ochrany, 

popisu areálu i požadavku na návrh zabezpečení, analýzy současného stavu ochrany 
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a budoucích možných hrozeb. V závěru se práce bude týkat samotného návrhu s využitím 

teoretických poznatků, výsledků analýzy a praktických zkušeností. 
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2 Rešerše 

Samotná bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení výstavby části průmyslového 

komplexu s orientací na přizpůsobivost ochrany v celém průběhu. Existuje značné množství 

vhodné literatury, které lze využít pro zpracování návrhu vhodné fyzické ochrany, 

nejdůležitější publikace jsou uvedeny v této kapitole. 

BÁRTA, Matěj et al. Soukromé bezpečnostní služby: Obecné pojetí. Praha: Policejní 

akademie České republiky, 2011. ISBN 978-80-7251-366-6. Tato učební publikace vhodným 

a z určitého pohledu i laickým způsobem vysvětluje nejen význam samotných soukromých 

bezpečnostních služeb, ale i jejich rozdělení, význam a možnosti dalšího využití 

v budoucnosti. Skriptum jsem využil při objasnění významu a účelu vstupních systémů.  

KAMENÍK, Jiří – František BRABEC et al. Komerční bezpečnost: Soukromá bezpečnostní 

činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. Praha: ASPI, a.s., 2007. ISBN 978-

80-7357-309-6. Publikace popisuje jednotlivé formy a druhy soukromých bezpečnostních 

služeb, jejich činnost a využití. Věnuje se speciálním, méně využívaným činnostem komerční 

bezpečnosti, analýzám, auditu a projektování bezpečnostních systémů. Ve své práci jsem 

z této publikace využil vysvětlení obecných pojmů týkajících se bezpečnosti. 

LÁTAL, Ivo - Michal ŠTANTEJSKÝ. Bezpečnostní zásady ochrany podniku: Prevence 

a řešení krizových situací. Praha: PROSPEKTRUM spol. s r.o., 2001. ISBN 80-7175-091-3. 

Tato kniha je z větší části zaměřena na bezpečnostní systémy, řízení krizových situací, 

analýzy rizik a režimová opatření využívaná bezpečnostními službami. Koncepce užité v této 

knize jsem použil pro osvětlení významu důležitých bezpečnostních pojmů. 

LUKÁŠ, Luděk et al. Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zlín: Radim 

Bačuvčík - VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7. Tato publikace se zabývá 

problematikou technické ochrany, řízením rizik v bezpečnostních aplikacích, využitím 

informací v bezpečnostním průmyslu, bezpečnostní politikou a systémem. Pro účely této 

práce jsem čerpal z kapitoly o systémech CCTV. 

MACEK, Pavel et al. Bezpečnostní služby. 2. vydání. Praha: POLICE HISTORY, 2008. ISBN 

978-80-86477-48-0. Tato monografie popisuje soukromé bezpečnostní služby v kontextu 

společnosti a jejich zařazení do bezpečnostního systému, organizaci a řízení těchto služeb. Ve 

své práci jsem užil vysvětlení významu soukromých bezpečnostních služeb a jejich přínos pro 

společnost. 
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PROCHÁZKOVÁ, Dana. Ochrana osob a majetku. Praha: České vysoké učení technické, 

2011. ISBN 978-80-01-04843-6. Kniha se zabývá teorií bezpečnostního inženýrství 

a managementu, detailně zpracovává principy ochrany osob a majetku. Ve své práci jsem 

využil specifikaci pojmů z oblasti ochrany. 

REITŠPÍS, Josef et al. Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina: EDIS vydavateľstvo 

Žilinskej univerzity, 2004. ISBN 80-8070-328-0. Autorský kolektiv zpracovává v této 

publikaci bezpečnostní prostředí a možná ohrožení a rizika, výsledky analýz dále zpracovává 

pro potřeby praxe. Ve své práci jsem využil specifikaci významu bezpečnosti v průmyslovém 

prostředí.   

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů I. díl: Mechanické zábranné systémy II. Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. Toto skriptum rozpracovává 

strukturu systému bezpečnosti, rozvíjí teoretické poznatky do praktické části s detailním 

zaměřením na mechanické zábranné systémy. Z těchto skript jsem čerpal především při 

zpracovávání návrhu zabezpečení. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy II. Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-725-1189-0. Tato druhá studijní 

publikace je zaměřena především na problematiku elektronických zabezpečovacích systémů. 

Z ní jsem k účelům své práce čerpal informace pro kvalitu a využití těchto systémů a jejich 

prvků. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. díl: Ostatní zabezpečovací systémy. Vyd. 1. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. Poslední volně navazující 

skripta jsou zaměřena na systémy zabezpečení soukromého i firemního majetku, systémy 

vstupů a průmyslových televizí. Ve své práci jsem využil poznatků z oboru systémů CCTV. 
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3 Pojmy 

V této části mé práce jsou uvedeny nejzákladnější pojmy, které se týkají bezpečnosti 

a mají souvislost s následnými kapitolami.  

„Bezpečnost v nejvšeobecnější rovině je chápána jako relativní neexistence ohrožení. 

Bezpečnost představuje: 

 stav vědomí člověka, ve kterém se necítí ohrožený, 

 život bez ohrožení, 

 stav bez strachu a neklidu o sebe a jiné, 

 jistotu budoucnosti, 

 absence ohrožení zdraví, ztráty majetku či života; psychický stav umožňující realizaci 

životních cílů a záměrů, 

 situace, ve které člověka nic neohrožuje a v neočekávaných, nepředvídatelných situacích 

se může spolehnout na pomoc jiných lidí, 

 ustanovení orgánů a institucí, které svou činností garantují občanovi stav jistoty 

a bezpečnosti.“ [9] 

„Bezpečnostní politika je v rámci řízení instituce souhrn organizačních a řídicích opatření, 

norem, standardů a pravidel, jejichž smyslem je ohodnotit informace o podnikatelských 

aktivitách a ostatní fakta. Máme na mysli zhodnocení informací o ohrožení podniku, stanovení 

rizik a návrhy na ochranu podniku v rámci technických, technologických, organizačních, 

personálních a dalších opatření jako nedílné součásti systému řízení organizace. Zahrnuje 

rovněž koncepce rozvoje ochrany podniku, postupy a prostředky, kterými chce podnik 

dosáhnout cílů vytýčených strategií podniku.“ [4] 

„Hrozba je jakákoliv událost či stav, které v případě, že nastanou, jsou schopny způsobit 

škodu na bezpečnostních opatřeních organizace či přímo organizaci, a tak ohrozit (přímo 

poškodit) chráněný zájem či majetek organizace.“ [3] 

„Komplexní bezpečnostní management je funkce nebo činnost, zastávaná jedním či více 

specialisty, zaměřenými na ochranu vlastnictví, a to hmotného a nehmotného, včetně osob. “ 

[4] 

„Majetek je souhrn veškerých statků, se kterými daný občan, fyzická nebo právnická osoba 

může volně nakládat a kterými také ručí za své případné závazky. Majetek tvoří fyzické 
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(hmotné) nebo duševní (nehmotné) statky vlastněné určitou konkrétní osobou, firmou nebo 

institucí, s nimiž může skutečný majitel volně nakládat. Hmotný majetek se podle povahy dělí 

na nemovitý, který je svázaný s půdou, jako pozemky, budovy a vlastněné prostory, a movitý, 

do kterého patří fyzické předměty, jako jsou výrobní stroje, automobily, zařízení nebo 

materiál. Nehmotný majetek tvoří patentované technologické postupy (tzv. know-how) nebo 

duševní vlastnictví chráněné autorským zákonem (autorská práva). Někdy se také používá 

pojem finanční majetek, který tvoří peníze, cenné papíry a podobná aktiva. Dle českého práva 

do majetku patří i dobytek a domácí zvířata.“ [8] 

„Osobami jsou myšleni vlastní kmenoví zaměstnanci, externě smluvně vázaní pracovníci, ale 

i jiné osoby, které se nacházejí v objektech podniku.“ [4] 

„Protiopatření je prostředek, postup, opatření, která jsou realizována s cílem snížit 

zranitelnost nebo škodlivé následky hrozby. “ [3] 

„Riziko pro účely naší bezpečnostní analýzy chápeme jako pravděpodobnost, že se určitá 

hrozba uskuteční. Míru této pravděpodobnosti nazýváme mírou rizika.“ [3] 

„Soukromé bezpečnostní služby (SBS) je označením pro placené, na komerčním základě 

poskytované služby na úseku ochrany a ostrahy oprávněných zájmů fyzických a právnických 

osob. Jedná se o činnost, mezi jejíž atributy patří její nestátní charakter, povinnost smluvního 

vztahu mezi subjektem služby poskytujícím a odběratelem těchto služeb, přičemž nabízet tyto 

služby na trhu může jen ten subjekt, který k jejich provozování disponuje státním souhlasem 

(příslušnou koncesí).“ [6] 

„Škoda je jakákoli újma (ztráta) v jakékoli podobě, kterou organizace utrpí a kterou sama za 

škodu (ztrátu) považuje.“ [3] 

„Zranitelná místa představují slabá místa v systému bezpečnosti organizace, která mohou 

být rizikem sama o sobě, anebo která mohou zvyšovat míru rizika. Vycházíme-li ze zásady, že 

celková úroveň účinnosti bezpečnostního systému organizace je vždy dána úrovní nejslabšího 

článku tohoto systému, pak hledání zranitelných míst je zaměřeno na odhalení slabých míst 

stávajícího systému bezpečnosti organizace, jejich popis a stanovení úrovně jejich odolnosti 

vůči konkrétní hrozbě.“ [3]
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4 Právní předpisy 

V České republice není žádná právní úprava činnosti soukromých bezpečnostních 

služeb. Ačkoli se o zákoně mluví již více než 20 let, stále je pouze ve stadiu příprav. V jiných 

zemích, například na Slovensku a v Polsku, je tato právní úprava k dispozici a splňuje určitým 

způsobem účel, především z hlediska podnikání v tomto oboru. Ale nelze stále ještě potvrdit, 

že svůj účel, podmínky praktické činnosti zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb, 

jejich práva a povinnosti v oblasti bezpečnosti, zcela plní. I proto je současný stav v naší 

republice při užití dostupných zákonů mnohem lepší, pružnější a z hlediska práva jasný. 

Níže uvedené zákony a normy nejsou konečným výčtem všech použitelných právních úprav, 

ale patří mezi ty nejdůležitější a nejpoužívanější.  U některých zákonů jsou zvlášť uvedeny 

i důležité části pro práci zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb a podnikatelů 

v tomto oboru. 

4.1 Zákony 

Jsou právními úpravami, které stanovují práva a povinnosti subjektů, které jsou v nich 

uvedeny.  

4.1.1 Ústava České republiky 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Je základním zákonem v České 

republice, se kterým musí být v souladu všechny ostatní zákony. Deklaruje základní práva 

a svobody občanů a definuje principy demokracie České republiky.  

„Článek 2 odstavec 4: Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být 

nucen činit, co zákon neukládá.“ [15] 

4.1.2 Listina základních práv a svobod  

Listina základních práv a svobod je ústavní zákon č. 2/1993 Sb. V souladu s Ústavou České 

republiky je součástí ústavního pořádku. Zaručuje všem občanům základní práva a svobody, 

které jsou tímto zákonem chráněny.  

„Článek 7 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen 

v případech stanovených zákonem.  

Článek 8 odstavec 1 Osobní svoboda je zaručena. 
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Článek 8 odstavec 2 Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak, než z důvodů 

a způsobem, který stanoví zákon. 

Článek 11 odstavec 1 Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu.  

Článek 12 odstavec 1 Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí.“ [16]  

4.1.3 Občanský zákoník   

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je právní 

normou využívanou k bezpečnosti osob a majetku. Upravuje majetkové vztahy fyzických 

a právnických osob, majetkové vztahy mezi nimi a státem a také vztahy vyplývající z práva 

na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje jiný zákon. Od 1. ledna 2014 

nabyde účinnosti zcela nový Občanský zákoník, který plně nahradí stávající zákon. 

„§ 4 Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze domáhat ochrany u orgánu, který je 

k tomu povolán. Není-li v zákoně něco jiného, je tímto orgánem soud.  

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

přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.  

§11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti 

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy.  

§ 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, požívat 

jeho plody a užitky a nakládat s nimi.  

§ 126 odstavec 1 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje.“ [17] 

4.1.4 Trestní zákoník  

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

chrání ústavní zřízení České republiky, zájmy společnosti, práva fyzických a právnických 

osob. Vymezuje podmínky trestní odpovědnosti, která jednání jsou trestnými činy, a tresty či 

sankce, které lze při jejich spáchání uložit. 

Trestní zákoník definuje i okolnosti vylučující protiprávnost činu. Pro práci zaměstnanců 

soukromých bezpečnostních služeb jsou tyto definice důležité při stanovení chování 

v rizikových situacích. V případě porušení by se sami dopouštěli protiprávního jednání.  
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„§ 28 Krajní nouze  

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

trestním zákonem, není trestným činem.  

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

anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, 

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

§ 29 Nutná obrana  

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [18] 

4.1.5 Trestní řád  

Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení pro zjišťování trestných činů 

a spravedlivé potrestání pachatelů. Jeho účinek má být výchovný a zároveň má sloužit 

k předcházení a zamezení trestní činnosti. Zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb 

využívají především znění § 76 odstavce 2. 

„§ 76 Zadržení podezřelé osoby  

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

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

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

ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit.“ [19] 

4.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů  

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

právní norma navazuje na Listinu základní práv a svobod, především článek 10, upravuje 

práva a povinnosti při zpracovávání a dalším nakládání s osobními údaji a činnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Vymezuje pojmy vztahující se k činnosti s údaji a subjekty s nimi 

nakládajícími. Definuje protiprávní činnost s údaji a následky při porušení znění tohoto 

zákona. 
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4.1.7 Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje zásady pro určení 

stupně utajení informace, podmínky přístupu k nim, požadavky na jejich ochranu a podmínky 

výkonu státní správy. 

4.1.8 Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. Pro účely práce 

zaměstnanců soukromých bezpečnostních služeb stanovuje podmínky pracovního poměru.  

V páté části o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci stanovuje práva a povinnosti 

zaměstnanců a zaměstnavatelů pro bezpečnou práci, nezávadné pracovní prostředí, organizaci 

práce vzhledem k ochraně života a zdraví. Stanovuje povinnosti k prevenci rizik. 

4.1.9 Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273/2008 Sb., O Policii České republiky, definuje účel, úkoly, práva 

a povinnosti Policie České republiky. 

„§ 14 Policie při plnění svých úkolů spolupracuje s ozbrojenými silami, bezpečnostními sbory 

a dalšími orgány veřejné správy, jakož i s právnickými a fyzickými osobami.“ [21] 

4.1.10 Zákon o živnostenském podnikání 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Tento zákon definuje podmínky 

živnostenského podnikání, určuje druhy živností a rozsah živnostenského podnikání. 

Zákon při svém novelizování nově stanoví podmínky pro právnické i fyzické osoby působící 

v komerční oblasti bezpečnosti osob a majetku. Tyto úpravy jsou uvedeny v přílohách č. 3 a 5 

a plně nabyly účinnosti 1. 8. 2012.   

4.1.11 Zákon o střelných zbraních a střelivu 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů. 

Určuje kategorie střelných zbraní a střeliva, jednotlivé podmínky vlastnictví, nabytí, držení, 

nošení a použití zbraní a střeliva, práva a povinnosti osob nakládajících se zbraněmi 

a střelivem.  
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4.1.12 Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

definuje pojem přestupku, řízení o přestupcích a stanovuje sankce při spáchání přestupku. 

„§ 2 odstavec 1 Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem 

společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný 

správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ [20] 

4.2 Normy 

Normy stanovují požadavky na činnosti, vlastnosti a subjekty v nich obsažené, nejsou 

však právně závazné jako zákony a mají různý rozsah platnosti. 

4.2.1 Poplachové a zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Část 1: Systémové požadavky. Tato evropská norma specifikuje základní požadavky použití 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Popisuje funkce a komponenty systému, 

stupně zabezpečení a třídy vlivu prostředí, sestavování systémů, požadavky na jejich 

funkčnost, bezpečnost a spolehlivost.  

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma doporučuje zřizovatelům 

CCTV sledovacích systémů postupy řízení a organizace pro instalaci, testování, obsluhu 

a údržbu systémů. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích Část 1: Systémové požadavky. Tato norma specifikuje 

požadavky na základní funkce systému kontroly vstupů, definuje požadavky na komponenty 

z hlediska prostředí, stanovuje klasifikaci zabezpečení systému a tříd identifikace.  

ČSN EN 54 Elektrická požární signalizace. Je souborem norem stanovujících podmínky užití, 

funkce systému i jednotlivých komponentů a jejich klasifikace.  

4.2.2 Mechanické zábranné systémy 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace. Norma klasifikuje vlastnosti odolnosti objektů a určuje minimální 

dobu průlomové odolnosti, včetně rozdělení do bezpečnostních tříd. 
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ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu měkkým a těžkým tělesem.
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5 Integrovaný bezpečnostní systém 

„Jakýkoli ucelený bezpečnostní systém je složen z řady technických prvků, které jsou 

navzájem propojeny vazbami.“ [1] Tyto prvky mají své specifické funkce a při optimálním 

propojení tvoří celek, kterým lze zabezpečit většinu subjektů. Jednotlivé prvky mají svou 

logickou návaznost vycházející jak z historie vývoje bezpečnostního systému, tak 

z funkčnosti těchto částí. Tuto návaznost lze vyjádřit pyramidou, jejíž jednotlivé stupně 

vyjadřují druhy fyzické ochrany (obrázek 1). Nejvyšší patra stavby pyramidy pak zastřešuje 

vhodně a optimálně zvolený druh pojištění.     

            

Obrázek 1 - Pyramida bezpečnosti (zdroj [10], autor) 

5.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou jsou myšleny klasická a elektronická ochrana. Každou z těchto 

ochran můžeme ještě dále rozdělit na jednotlivé stupně: perimetrickou, plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu.  

5.1.1 Klasická ochrana 

Klasickou ochranu, tzv. mechanické zábranné systémy, můžeme popsat jako jeden 

z nejstarších typů ochrany používaných již v raných dobách vývoje lidstva a jejím účelem 

bylo zabránit vniku nežádoucích subjektů a ochránit hodnoty, které tato ochrana zajišťovala. 

Postupným vývojem tato ochrana získala svou nezbytnou roli v bezpečnostním systému a její 

základní ideou je „zejména vytváření různých zábran, znemožňujících zpravidla odcizení či 

zničení cenných předmětů, výrobků, zboží atp. anebo vytvářejících takové překážky, které by 

pachateli značně ztížily dosažení jeho cíle.“ [11] 

Zbytkové 
riziko 

Pojištění 

Režimová 
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Typy obvodové ochrany: 

 Standardní drátěné oplocení 

 Bezpečnostní typ oplocení 

 Oplocení vysoce bezpečnostního typu 

 Vrcholové zábrany a podhrabové překážky 

 Vstupy a vjezdy 

 Další vstupní jednotky (podzemní a nadzemní energovody apod.) 

Typy plášťové ochrany: 

 stavební prvky budov (střechy, stropy, stěny a podlahy budov) 

 vstupní otvory 

 dveře, včetně balkónových a jejich součásti zabezpečení (zámky, cylindrické vložky 

apod.) 

 okna a součásti k jejich zabezpečení (rolety, bezpečnostní fólie aj.)  

Typy předmětové ochrany jsou komorové trezory a komerční úschovné objekty různých typů.  

5.1.2 Elektronická ochrana 

„Tato ochrana představuje relativně nový druh zabezpečení objektů, a to zejména 

proto, že tyto prostředky jsou z hlediska dnešních požadavků i technických možností 

a v návaznosti na rychlost zákroku zásahové jednotky nejspolehlivější a nejhůře překonatelné. 

Proto velmi účinně doplňují dosavadní systém klasické ochrany.“ [11] 

Každá elektronická ochrana se dělí podle typu zabezpečení chráněných hodnot a rizikovosti. 

Jejich rozdělení a specifikace jsou stanoveny normou ČSN EN 50131-1. Přihlíží se k hodnotě 

a typu majetku, možnostem vniknutí a požadavkům pojišťovatele, v některých případech 

i policie. 

Pro elektronickou ochranu se nejčastěji využívá poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů (PZTS), kamerových bezpečnostních systémů (CCTV), elektrických požárních 

signalizací (EPS) a systémů kontroly vstupu (ACS). 

Elektrická požární signalizace 

„Elektrická požární signalizace zajišťuje včasnou detekci a lokalizaci místa požáru 

a předání informace o požáru na další předdefinovaná místa.“ [1] ČSN EN 54 je souborem 

norem pro tyto systémy. 
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Systémy kontroly vstupu 

„Jedná se o souhrn elektrických a mechanických prvků sloužících k omezení 

a kontrole pohybu osob. Systém kontroly vstupu plní ve spolupráci s ostatními mechanickými 

a elektronickými systémy dva základní úkoly: 

Omezuje pohyb osob v objektu v denním režimu, tj. v době, kdy je systém PZTS zpravidla 

odblokován. 

Poskytuje informace o pohybu osob v objektu, trvale tyto informace zaznamenává a sleduje 

místo pohybu a čas. Tím přispívá k ochraně objektu a režimovým opatřením.“ [1] 

Základní normou pro tyto systémy je ČSN EN 50133. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

„Účelem poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je zvýšit bezpečnost 

střežených prostorů. Pro dosažení maximální účinnosti by měl být poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém kombinován s vhodnými prostředky a postupy fyzické bezpečnosti.“ [13] 

Všechny tyto systémy se skládají z ústředny, přenosových prostředků, čidel (detektorů), 

signalizačních části a dalších doplňujících zařízení.  

Základní normou pro tyto systémy je ČSN EN 50131-1. 

Každý z jednotlivých prvků má své určující funkce a jejich realizovaným propojením vzniká 

ucelený systém. 

 Ústředna zpracovává signály z detektorů, zasílá informace o jednotlivých stavech, ovládá 

systém pomocí ovládacích prvků, jako jsou například klávesnice, detektory, signalizační 

a doplňkové prostředky, a diagnostikuje systém.  

 „Čidlo (detektor) je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny (jevy), které 

souvisejí s narušením střeženého prostoru nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového signálu 

nebo zprávy.“ [11] 

Typy detektorů 

Detektory lze rozdělit dle různých hledisek. Z hlediska napájení elektrickou energií 

rozdělujeme na napájené (aktivní a pasivní) a nenapájené (destrukční a nedestrukční). Dle 

typu střežené oblasti existují prostorová, směrová, bariérová a polohová čidla. 

Dle dosahu s rozdělením pro vnitřní (a vnější) použití: 

 S krátkým dosahem do 15 m (do 15 m) 
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 Se středním dosahem do 50 m (do 150 m) 

 S dlouhým dosahem nad 50 m (nad 150 m) 

Dle tvarové charakteristiky vyzařování či snímání je rozdělujeme na čidla s rozsahem dle 

tvarů (standardní, širokoúhlé a kruhové) a bariérové se svislým či vodorovným snímáním.  

Detektory jsou navíc vyvíjeny pro charakteristické prostory střežení. Jejich vhodným 

použitím v zabezpečovaných prostorech předcházíme vzniku falešných poplachů.  

Typy čidel dle typu zabezpečovaného prostoru: 

 Perimetrická, např. mikrofonické a senzorové kabely, mikrovlnné a infračervené bariéry, 

zemní tlakové hadice a perimetrická PIR čidla.  

 Plášťová, např. čidla ochrany skel, vibrační a bariérová čidla, mechanické a magnetové 

kontakty. 

 Prostorová, např. pasivní (PIR) a aktivní (AIR) infračervené detektory, ultrazvukové (US), 

mikrovlnné (MW) a kombinované (duální) detektory.  

 Předmětová, např. kapacitní, závěsová, kontaktní a otřesová čidla. 

Kamerové bezpečnostní systémy 

Tento typ elektronické ochrany patří mezi v současné době nejrychleji se rozvíjející 

systémy. Nejčastější používaná zkratka je CCTV, z anglického označení Closed Circuit 

Television, znamenající uzavřený televizní okruh. „Dle ČSN EN 50132 systém CCTV 

primárně slouží k identifikaci, rekognoskaci a detekci osob, resp. monitorování skupiny 

osob.“ [5] S rozvojem přenosových systémů prostřednictvím TCP/IP sítí lze zaznamenat 

ústup tradičních kamerových systémů a přechodu k IP kamerovým systémům. 

Základní CCTV systém se skládá z kamer a jejich příslušenství, přenosových, záznamových 

a řídících zařízení a zobrazovacích jednotek. Ke kvalitnímu sledování a vyhodnocování 

situací jsou využívány zařízení k zobrazení několika kamer na jedné obrazovce, tzv. 

multiplexery. K podpoře systémů PZTS jsou navíc využívány videodetektory, které 

„vyhodnocují změny ve snímané scéně. Místa (tj. body, plochy), která má videodetektor na 

snímané scéně vyhodnocovat, lze měnit nastavením vyhodnocování ať už určitého předmětu, 

koridoru, několika míst, nebo celého obrazu. Jakmile dojde ve vyznačené oblasti (čtverci, či 

obdélníku) nastavitelných rozměrů a polohy na obrazovce ke změně, je signalizován poplach, 

který může být akustický nebo ve formě signálu pro PZTS.“ [12] 
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5.2 Režimová ochrana 

„Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu.“ [11] 

Jde zejména o různé typy nařízení pro pohyb osob a dopravních prostředků v objektu, do 

a z něj, pro nakládání s materiálem a informacemi, chování osob a dodržování stanovených 

pravidel v objektu, činnost SBS, provoz PZTS apod.  

Nejdůležitější částí není vytvoření těchto nařízení, ale jejich důsledné prosazování a kontrola 

dodržování. 

5.3 Fyzická ostraha 

Tento typ ochrany je vrcholem všech předchozích typů ochran. Je prováděna fyzicky 

strážnými, vrátnými nebo policisty. Dle úrovně provádění můžeme hodnotit celý systém 

v jeho ucelenosti, kvalitě i kvantitě. Přestože předchozí typy ochran se vyvíjejí a jsou 

mnohem kvalitnější, výsledná reakce na různé druhy detekovaných hrozeb je závislá na 

účinnosti fyzické ostrahy. 

Tento druh ochrany je z dlouhodobého hlediska nejdražší. Cena je odvislá od základních 

nákladů (výstroj, výzbroj a výcvik jednotlivých pracovníků) a průběžné režie (mzdy). Proto je 

bezpodmínečně nutné ji vhodným způsobem kombinovat s ostatními druhy ochran dle 

aktuálních požadavků.
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6 Popis areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. a jeho současného 

zabezpečení 

Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je jedním z největších průmyslových 

ploch v České republice s nepříliš vhodnou polohou vzhledem k možnostem důsledného 

zabezpečení tohoto celku. 

6.1 Popis areálu 

Celý průmyslový areál společnosti se skládá ze dvou částí. Hlavní areál leží na 

jihozápadním okraji Ostravy v lokalitě Ostrava – Kunčice v pásmu hygienické ochrany. 

Rozloha areálu je přibližně 750 hektarů. V severní části se nachází ulice Rudná, která spojuje 

města Ostravu a Havířov. Za ní leží městská část Ostrava – Kunčičky se souvislou zástavbou 

rodinnými domky, která se rozkládá přibližně do jednokilometrové vzdálenosti severně. Na 

jihu je obec Vratimov, jejíž zástavba začíná přibližně 300 metrů od oplocení areálu. 

Z jihovýchodní strany přiléhá bezprostředně k areálu vlakové nádraží Ostrava – Kunčice. 

Z východní strany se nacházejí ve vzdálenosti asi 1,5 kilometru městské části Ostrava – 

Radvanice a Ostrava – Bartovice. Na východní straně v těsné blízkosti areálu se nachází ulice 

Šenovská. V západní části leží městská čtvrť Ostrava – Kunčice ve vzdálenosti asi 800 metrů 

od hranic areálu blíže vlakového nádraží Ostrava – Kunčice. Jihozápadně, směrem k obci 

Vratimov, se rozprostírá menší průmyslová zóna. Areál leží mezi dvěma vodními toky, řekou 

Ostravice na západě, a říčkou Lučinou na východní straně. 

Vedlejším areálem je halda společnosti ArcelorMittal Ostrava, kde je zpracovávána 

vysokopecní struska. Nachází se na konci městské zástavby Ostravy – Kunčiček poblíž 

průmyslové zóny. Rozloha tohoto areálu je přibližně 36 hektarů. 

Hlavními výrobními činnostmi AMO jsou výroba a zpracování surového železa a oceli, hutní 

druhovýroba a strojírenská výroba. V areálu se nachází také další společnosti zabývající se 

převážně strojírenskou výrobou navazující na výrobní část společnosti AMO a společnosti, 

které mají svou nezávislou produkci, kovárna společnosti Vítkovice Heavy Machinery a.s. 

a Hayes Lemmerz Czech vyrábějící různé typy kol pro automobily.  
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6.2 Zabezpečení areálu 

V areálu už více než 15 let působí profesionální SBS, která na základě zkušeností 

a analýz neustále buduje při stanovených podmínkách kvalitnější a flexibilnější systém 

zabezpečení při použití nových poznatků z oblasti teorie fyzických ochran. 

6.2.1 Technická ochrana 

Technická ochrana areálů se skládá ze dvou částí, klasické a elektronické. 

Klasická ochrana 

Hlavní areál je z větší částí zajištěn oplocením z trapézových plechů a betonových 

panelů. 

 

Obrázek 2 - Plot areálu AMO z košických plechů (zdroj autor) 

V některých částech je použito pletivového oplocení a trubkové rámy s případnou nadstavbou 

svitky žiletkového drátu. Do areálu vede šest vlečkových kolejových vjezdů, které nemají 

žádnou mechanickou ochranu. Všechny jsou sledovány systémy CCTV, jejichž monitorování 

je uskutečňováno na dispečinku SBS. 

K vstupu a vjezdu do tohoto areálu slouží 10 strážnic vybavených závorami, které jsou 

strážnými ovládány pomocí elektronického systému. 

Vedlejší areál haldy nemá žádné klasické oplocení, pouze v jedné části v délce přibližně 

200 metrů je položena strategická bariéra z žiletkového drátu o průměru jednoho metru. Do 

tohoto areálu vede jeden vlečkový vjezd, který není žádný způsobem zabezpečen. 

Ke vstupu a vjezdu do areálu haldy slouží jedna strážnice s elektronickými obslužnými 

závorami. 
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Elektronická ochrana 

V obou areálech je dohromady napojeno na pult centralizované ochrany 70 objektů 

různé velikosti a typu pomocí PZTS. Signalizace na pult přichází prostřednictvím telefonních 

linek pracujících v nadhovorovém pásmu, nebo bezdrátově GSM sítí a v pásmu TCP/IP. Pult 

se nachází v budově ředitelství společnosti AMO na dispečinku SBS.  

 

Obrázek 3 - Dispečerské pracoviště (zdroj autor) 

6.2.2 Režimová ochrana 

Společnost AMO má vlastní režimovou dokumentaci pro možné situace, kterými se 

musí řídit všechny osoby nacházející se v areálech. 

Jedním z hlavních dokumentů je Organizační směrnice N-1.210, který vymezuje podmínky 

a stanovuje zásady pro uskutečňování oprávněných vstupů osob a vjezdů vozidel, určuje 

způsob vyřizování vstupních dokladů, stanovuje pravidla pro odvoz, odnášení hmotného 

majetku, stanovuje systém a podmínky zabezpečení přepravy finanční hotovosti a připojení 

objektu na pult centralizované ochrany.  

Soukromá bezpečnostní služba má vlastní režimovou dokumentaci, která je v souladu 

s dokumentací společnosti AMO pro fyzické zabezpečení areálu. 

6.2.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je zabezpečována soukromou bezpečnostní službou Fenix 

International s.r.o. na základě smlouvy o poskytování bezpečnostní služby. Tato smlouva 

deleguje práva a povinnosti (především kontrolní činnosti osob a vozidel) na zaměstnance 

soukromé bezpečnostní služby. Ostraha se provádí na stacionárních stanovištích – strážnicích, 

pochůzkovou činností a z dočasně zřízených strážních stanovišť. 
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Obrázek 4 - Strážnice Hlavní brána AMO (zdroj autor) 

Hlavními povinnostmi strážných jsou kontrolní činnost osob a vozidel na strážnicích 

a v samotném areálu, obsluha elektronických systémů (PZTS a CCTV) na jednotlivých 

strážnicích a především na dispečinku, převoz hotovosti a vystavování povolení vstupu 

a vjezdu zaměstnancům společnosti AMO, externích firem i návštěvám. Tato povolení jsou 

vystavována především na detašovaném pracovišti Povolování vstupu a mimo jeho pracovní 

dobu i na strážnicích. 

 

Obrázek 5 - Pracoviště Povolování vstupu AMO (zdroj autor) 

Ročně je vystaveno přibližně deset tisíc dlouhodobých povolení (pro pobyt v areálu déle jak 

7 dní) a osmdesát tisíc krátkodobých povolení (pro pobyt v areálu méně než 7 dní).  

Na zajištění fyzické ostrahy se podílí vždy minimálně 30 strážných:  

 4 dvojice strážných vykonávají pochůzkovou činnost v obou areálech,  

 jeden strážný ve funkci velitele směny provádí mimo své běžné povinnosti i hlídkovou 

činnost ve vozidle,  

 jeden strážný ve funkci dispečera monitoruje elektronickou ochranu, má povinnosti 

ohledně veškeré komunikace mezi strážnými (pomocí telefonů a vysílaček), strážnými 
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a vedení SBS a SBS a zákazníkem a zajišťuje běžnou agendu včetně záznamu veškerých 

situací,  

 ostatní strážní vykonávají svou činnost na strážních stanovištích. 

Povinnosti strážných jsou zejména:  

 zabraňují rozkrádání, ztrátě, zneužití, poškození a zničení majetku,  

 zabraňují neoprávněnému vstupu osob do areálu, nebo vstupu osob pod vlivem alkoholu 

či jiných omamných látek,  

 zabraňují neoprávněnému vjezdu vozidel do areálu,  

 zabraňují vnášení nežádoucích předmětů a látek (alkohol, drogy, zbraně),  

 provádějí kontrolu oplocení a osob v jeho blízkosti,  

 provádějí kontrolu osob a vozidel a jejich pohybu, budov, technologických zařízení 

a předmětů v areálu,  

 provádějí výjezdovou činnost v případě narušení objektu napojeného na PCO,  

 podílejí se na spolupráci se složkami Integrovaného záchranného systému (Policie ČR, 

Hasičský záchranný sbor) při mimořádných situacích. 

Jelikož jsou nároky na strážné a jejich činnost značně vysoké, bývá výběr těchto zaměstnanců 

důkladný. Budoucí zaměstnanci jsou prověřováni při osobním pohovoru a zdravotní 

prohlídce, musí splňovat právními předpisy určenou odbornou způsobilost a bezúhonnost.  

Ředitel soukromé bezpečnostní služby společně se zástupcem zákazníka minimálně jednou 

týdně analyzuje stav ochran a případně provádí úpravy činnosti v závislosti na situaci. Jednou 

měsíčně také společně se zástupci Policie ČR místního oddělení vyhodnocují stav bezpečnosti 

v areálu a vzájemně si předávají informace o probíhajících akcích, případně mimořádných 

událostech.  

6.3 Statistika všech zaznamenaných případů SBS v letech 2010 – 2012 

Na obrázku č. 6 této práce jsou ve zjednodušeném grafu znázorněny počty 

zaznamenaných mimořádných situací a případů, které řešila SBS v letech 2010 -2012. Tyto 

údaje také slouží pro analýzu činnosti SBS a úpravu zabezpečení areálu včetně flexibilního 

přizpůsobování aktivit SBS. Ze statistiky je patrné, že počet sledovaných případů se 

meziročně zvýšil o 33 % v roce 2011 a 14 % roce 2012 a tento trend dle prozatímních 
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poznatků bude stejný i v roce 2013. 

 

Obrázek 6 - Statistika přestupků 2010-2012 v AMO (zdroj autor) 

Jelikož areál leží v blízkosti městských částí obývaných sociálně slabými občany, včetně 

ubytoven pro tyto osoby a v areálu se nachází značné množství materiálu a výrobků 

ze železných a neželezných kovů, vzniká velké riziko nejen pro případnou ztrátu vzniklou 

přímou krádeží, ale i následné sekundární ztráty vzniklé prostoji ve výrobě z důvodu 

poškozování zařízení a jejich obslužných systémů. 

Při analýze zabezpečení výstavby nové ocelárny budou tato rizika zohledňována.
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7 Zadání zabezpečení výstavby nové ocelárny 

Výstavba nové ocelárny bude prováděna v areálu AMO. Lokalizována bude mezi 

původní ocelárnou, halou rouroven a velkoobjemovým plynojemem na místě dnešního 

venkovního skladu hutního materiálu.  

 

Obrázek 7 - Plocha výstavby nové ocelárny (zdroj autor) 

Rozměry areálu výstavby budou 300 na 200 metrů, tvar pozemku bude obdélníkový. Přístup 

do areálu pro vozidla i pěší bude ze dvou komunikací. Zároveň bude uvolněna jedna kolejová 

vlečka pro železniční přístup. Výslednou stavbu bude tvořit jedna hala obdélníkového tvaru 

o rozměrech 100 metrů na 50 metrů s přístupem trojími vraty, dvěma pro vjezd vozidel, 

jedněmi pro kolejový vjezd. Do haly bude přívod energií zajištěn pomocí nového kabelového 

mostu.    

K zajištění plynulosti prací při postupné výstavbě bude sloužit sklad, do kterého budou 

dodavatelské subjekty postupně dovážet materiál, stroje a zařízení, které budou následně 

expedovány na místo určení. Sklad se nachází uvnitř areálu AMO přibližně jeden kilometr od 

areálu výstavby s tím, že transport bude zajišťován pouze silniční dopravou. Celková aktiva 

výstavby jsou více než 10 miliard Kč. V Příloze č. 9 je znázorněna mapa areálu AMO 

s vyznačením všech míst, kterých se týká návrh zabezpečení. 

Výstavba je plánována na 30 měsíců s příslušným rozdělením prací, viz tabulka č. 1. 
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Tabulka 1 - Harmonogram prací výstavby (zdroj autor) 

 

Požadavky pro zabezpečení ze strany AMO: 

 technické zabezpečení areálu výstavby, přívodní cesty energií, překladiště a skladu 

technologií, 

 fyzická ostraha areálu výstavby, 

 režimová opatření areálu výstavby, překladiště a skladu pro dovezené stroje a zařízení,  

 vhodná kombinace všech druhů ochran při minimalizaci nákladů na zabezpečení.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

dodávka technologie na 

místo stavby

demoliční práce

stavební úpravy

výstavba haly a instalace 

technologie

Harmonogram prací 

výstavby nové ocelárny

9 měsíců

14 měsíců

8 měsíců

17 měsíců
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8 Bezpečnostní analýza 

Cílem bezpečnostní analýzy bude odhalení možných hrozeb a posouzení rizik.  

Před sestavením bezpečnostní analýzy je nutné nejdřív stanovit postup. V tomto případě si 

stanovím cíle návrhu zabezpečení, analyzuji současný stav při použití dvou metod hodnocení 

rizik a následně výsledky hodnocení využiji při návrhu zabezpečení. Při stanovení cílů se 

zaměřím na to, co má být chráněno při výstavbě, a před čím bude chráněno. Při analýze 

současného stavu vycházím z poznatků a statistik získaných dlouhodobým sledováním stavu 

zabezpečení celého areálu AMO včetně trendových změn. Nejdříve využiji grafickou metodu 

identifikace ohrožení – Ishikawův diagram. Následně k výpočtu rizika použiji kvantitativní 

metodu selhání a jejich dopadů – FMEA. Ta bude doplněna vyhodnocením Paretovým 

diagramem a znázorněna v grafu Lorenzovou křivkou. 

8.1 Ishikawův diagram 

„Tento nástroj je základním jednoduchým nástrojem shromažďování informací 

o procesech, výsledcích, výkonnosti procesu za účelem zdokonalování procesů. Dle svého 

tvůrce je rovněž nazýván Ishikawův diagram nebo diagram rybí kosti (vzhledem ke svému 

tvaru). Svou povahou je tento nástroj předurčen pro týmovou práci. Je snadno pochopitelný 

a tudíž použitelný na všech úrovních řízení a lze jej všude okamžitě uplatnit při řešení všech 

potenciálních problémů.“ [7] 

Při sestavování Ishikawova diagramu jsem stanovil pět základních oblastí a k nim přiřazoval 

hrozby, které by mohly mít vliv na zabezpečení areálu výstavby. Sestavený diagram je 

uveden v Příloze č. 7. 

8.2 Analýza možných druhů poruch a jejich důsledků – FMEA  

„Metoda sestavuje tabulku příčin poruch a jejich následků na systém nebo podnik. 

FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) identifikuje jednoduché poruchy, které mohou 

významně přispívat k havárii, ale nehodí se na vyčerpávající seznam poruch. Je snadno 

použitelná při změnách a modifikacích procesu. Může být provedena jedním analytikem, ale 

měla by být zkontrolována jiným. Výsledkem je kvalitativní systematický seznam zařízení, 

jejich poruch a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhad nejhorších případů 

následků. Obvykle je dokumentována v tabulkové formě s doporučením pro zlepšení 

bezpečnosti.“ [2] 
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Samotnou analýzu metodou FMEA jsem si rozdělil na dvě hlediska, strukturální a procesní. 

V prvním hledisku se zaměřuji na konstrukční nedostatky a možná nebezpečí s nimi spojená. 

Ve druhém pohledu se zaměřuji na jednotlivé činnosti, které při výstavbě budou nastávat 

a hrozby s nimi spojené. Při sestavování tabulek příčin a poruch jsem stanovil pro strukturální 

hledisko 18 a pro procesní 15 nejdůležitějších hrozeb, které jsem následně hodnotil. Každé 

hrozbě jsem stanovil na stupnici 1 až 5 závažnost následku (N), pravděpodobnost výskytu (P) 

a pravděpodobnost odhalení (H) a dle vzorce R = N * P * H jsem stanovil výslednou míru 

rizika (R) každé hrozby, která je v rozsahu 1 až 125. Parametry této metody jsou znázorněny 

v tabulce č. 2. „V normě ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) jsou stanoveny stupnice klasifikace jednotlivých 

kritérií od 1 do 10 s přihlédnutím k možným nedostatkům při stanovení výsledného čísla R, ale 

pro potřebu této analýzy je dostačující nižší stupnice.“ [14] Při přiřazování jednotlivých 

hodnot stupnic je nutno počítat i s možným zkreslením z hlediska subjektivity posuzování. 

Tabulka 2 - Kritéria hodnocení hrozeb (zdroj autor) 

 

 

Vyhodnocení jednotlivých hrozeb jsou uvedeny v tabulce č. 3. Hrozby jsou již seřazeny dle 

závažnosti, výsledné míry rizika, sestupně. 

1 malý delikt, malá škoda 1 vysoká, odhalitelné v době spáchání

2 větší delikt, větší škoda 2 mírná, snadno odhalitelné během několika minut

3 střední delikt, střední škoda 3 malá, odhalitelné do jednoho dne

4 těžký delikt, vysoká škoda 4 velmi malá, nesnadno odhalitelné (den a více)

5 velmi vysoký delikt a škoda 5 nepravděpodobná, neodhalitelné

1 nahodilá, velmi nepravěpodobná 1-3 bezvýznamné riziko

2 spíše nepravděpodobná 4-10 akceptovatelné riziko

3 pravděpodobná, reálná hrozba 11-50 mírné riziko

4 velmi pravděpodobný vznik 51-100 nežádoucí riziko

5 trvalá hrozba 101-125 nepřijatelné riziko

N závažnost následků

P p-st výskytu

H p-st odhalení

R výsledná míra rizika
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Tabulka 3 - Vyhodnocení míry rizika jednotlivých hrozeb (zdroj autor) 

 

8.3 Paretova analýza 

Tato metoda stanovuje, že 80 % následků je způsobeno 20 % příčin. Tuto definici jako 

první stanovil italský sociolog a ekonom Vilfredo Federico Damaso Pareto a následně 

aplikoval americký ekonom Joseph Moses Juran. Při využití dat z předchozí analýzy FMEA, 

které jsou kvantifikovány a zpracovány do přehledného grafu s vyznačením pomocí 

Lorenzovy křivky, stanovím nejdůležitější příčiny, na které se následně zaměřím při stanovení 

zabezpečení objektu.  

Zpracování dat z předchozí analýzy jsem doplnil o výpočet kumulativních četností 

a relativních kumulativních četností.  

Kumulativní četnost je postupně načítaný počet výskytů hodnot, relativní kumulativní četnost 

vyjadřuje přepočtení kumulativních četností na počet těchto výskytů v celém souboru dat 

v procentech.  

Data jsem očísloval pro lepší přehlednost, viz Příloha č. 8 tabulky č. 9 a 10. Zvýraznil jsem 

nejdůležitější hrozby, které vyplynuly z výpočtů. 

Na závěr jsem sestrojil Paretův diagram a jako rozhodovací kritérium stanovil standardní 

hodnoty 80/20, které jsem zvýraznil na Lorenzově křivce, viz obrázky č. 8 a 9. 

událost/hrozba
míra 

rizika
událost/hrozba

míra 

rizika

krádež materiálu 100 úmyslné selhání lidského činitele 100

selhání lidského faktoru 100

absence oplocení 75

neoprávněný pohyb osob 40 neprověřenost zaměstnanců SBS 45

přelezení oplocení 24 nedostatečná kontrola činnosti SBS 36

použitý typ vstupních prvků 24 chyby zaměstnanců 36

překonání vrat a dveří 24 nedostatečná kontrola stavu ochran 27

úmyslné poškození technologických prvků 24

neoprávněný vstup osob 18

použitý typ oplocení 16 neoprávněný vstup 24

podhrabání oplocení 12 vnesení zakázaných předmětů 24

úmyslné poškození techniky 12

překonání oken 12

vstup na střechu 12 nevhodná technika pro stavbu 18

technický stav oplocení 12 nedostatečná dokumentace 8

vstup použitím těžké techniky 8 nedostatečná komunikace 8

výpadek elektrické energie 6 nedostatečná školení zaměstnanců 8

špatné klimatické podmínky 2 úrazy 4

nedostatečné analýzy aktuálního stavu 24

nedostatečná kontrola dodržování opatření 18

Strukturální hledisko na rizika Procesní hledisko na rizika

neprověřenost zaměstnanců externích firem 60
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Obrázek 8 - Paretova analýza strukturální hledisko (zdroj autor) 

 

Obrázek 9 - Paretova analýza procesní hledisko (zdroj autor) 

Jako nejzávažnější hrozby jsou zjednodušeně uvedeny nedostatky či absence vhodné 

technické ochrany, krádeže majetku obecně a selhání lidského faktoru jak ze strany 

zaměstnanců AMO, tak i zaměstnanců SBS. Dalším důležitým aspektem je soustavné kvalitní 

analyzování aktuálního stavu a reakce na něj.
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9 Návrh zabezpečení 

Dle výsledků analýzy a cílů této práce jsem si rozdělil návrh do několika úrovní dle 

typu etapy. Jelikož z výsledků analýzy vyplývá, že největšími hrozbami pro výstavbu jsou 

nedostatečná technická ochrana, krádeže majetku a selhání lidského faktoru, bude v návrhu 

důsledně přihlíženo k odstranění, či zmírnění těchto nebezpečí.  

9.1 Důležité prvky zabezpečení etap výstavby 

Z hlediska teoretických i praktických znalostí budou nastaveny parametry opatření pro 

technickou, fyzickou a režimovou ochranu jednotlivých etap výstavby. 

9.2 Obecná opatření výstavby 

Pro každý objekt lze nastavit všeobecné parametry, které se musí dodržet pro 

komplexní zabezpečení. 

9.2.1 Technická ochrana 

Areál výstavby bude po celou dobu výstavby perimetricky zajištěn oplocením 

s detekčními prvky PZTS. Náklady na výstavbu oplocení se seznamem jednotlivých částí 

a vyčíslení nákladů je uvedeno v Příloze č. 6 tabulce č. 1.  

Toto oplocení musí nejen zabraňovat průchodu osob a průjezdu vozidel, ale i detekovat 

možný nepovolený pohyb osob a vozidel, především v důsledku možných krádeží. Využije se 

elektronický vstupní systém s možností nastavení režimových opatření. Tento systém, jeho 

jednotlivé části a vyčíslení celkových nákladů včetně instalace a zprovoznění je uvedeno 

v Příloze č. 6 tabulce č. 2. 

K dalším prvkům technické ochrany bude patřit instalace PZTS pro samotnou halu ocelárny, 

skladu pro evidenci materiálu a jeho zajištění do doby použití při stavbě, v neposlední řadě 

i zabezpečení kabelového mostu. Popis použitých prvků včetně vyčíslení nákladů je uveden 

v následujících kapitolách. 

9.2.2 Režimová ochrana 

Vzhledem ke značnému počtu dodavatelských firem budou ve směrnicích upraveny 

podmínky pro pohyb osob, vozidel a strojů těchto firem a především zodpovědnost za střežení 

majetku AMO a dodavatelských firem.  
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Při využívání elektronického vstupního systému budou mít všechny firmy povinnosti 

vzhledem k dodržování těchto opatření (nahlášení časů jednotlivých prací, režimů den/noc, 

nepřetržitých prací apod.), podpůrným prostředkem bude rozlišení jednotlivých osob 

barevným pracovním oblečením, včetně osobních ochranných pracovních pomůcek. 

Každý dodavatel bude mít zodpovědnost za kontrolu nařízení, včetně předkládání výkazů 

kontrol. Ve směrnicích musí být uvedeny i možné sankce při nedodržování režimových 

opatření. 

Ke kontrolám dodržování režimových opatření dodavatelských firem budou zmocněni 

i pracovníci SBS. Pracovníci SBS a jejich činnost bude důsledně kontrolována určenými 

zaměstnanci AMO, kteří společně s jejich nadřízenými budou pravidelně vyhodnocovat 

výsledky kontrol a provádět případná opatření. 

K nezbytným opatřením budou patřit i analýzy fyzické ochrany, vyhodnocování 

zaznamenaných mimořádných situací a vhodné reakce na výsledky hodnocení. Za tuto činnost 

budou zodpovídat vedoucí bezpečnostního oddělení AMO a vedoucí pracovník SBS.   

9.2.3 Fyzická ostraha 

Po celou dobu výstavby budou využíváni pracovníci SBS ke střežení areálu, 

jednotlivých prvků výstavby, kontrole dodržování režimových opatření, včetně dodržování 

dalších nařízení platných pro celý areál AMO, především bezpečnosti práce. Jejich činnost, 

počet a charakter jednotlivých druhů prováděných služeb se budou odvíjet od specifikací etap 

a požadavků ze strany AMO. 

9.2.4 Statická a dynamická ochrana 

Kombinace technické ochrany a fyzické ostrahy je základem flexibilního způsobu 

střežení.  

V případě většího pohybu lidí a materiálu je vhodnější více využívat možností fyzické ostrahy 

s podporou technické, především elektronické ochrany. Tento způsob ochrany je vhodný při 

nepřetržitých pracích a zabezpečení majetku většího rozměrů, či nižší hodnoty.  

Naopak při minimálním pohybu osob a majetku je vhodné použít technickou ochranu, 

především elektronickou, s nejnutnější oporou fyzickou ostrahou. Toto se týká především 

situací střídání režimů den a noc, resp. provádění prací a nezbytných bezpečnostních 

a technologických přestávek. Dále lze tohoto druhu ochrany využít pro střežení majetku 

menších rozměrů, či vyšší hodnoty. 
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9.3 Demolice a stavební úpravy 

Při těchto pracích je důležitá technická a režimová ochrana. Z hlediska využívání 

těchto ochran bude fyzická ostraha pouze podpůrným prvkem. Základním prvkem ochrany 

bude technické opatření oplocením s detekčními prvky PZTS s podporou střežení perimetru 

jedním strážným provádějícím nepravidelnou kontrolní činnost formou pochůzek. V Příloze 

č. 6 tabulce č. 3 je uveden seznam komponentů PZTS, jejich počet a vyčíslení nákladů včetně 

montážních prací. 

V provozní době bude tento prostor obsluhován jedním strážným, který bude sledovat 

dodržování režimových opatření pohybu osob, vozidel a materiálu. 

9.4 Výstavba haly a instalace technologických zařízení 

Při těchto pracích budou přidány další prvky PZTS, především plášťové a prostorové 

ochrany. Navíc bude využíván systém dynamické a statické ochrany. 

9.4.1 Technická ochrana 

Při výstavbě haly se bude více přihlížet k přidání dalších prvků PZTS, v tomto případě 

prvků plášťové a prostorové ochrany uvnitř haly, které budou také popsány v kapitole 9.6.4. 

9.4.2 Režimová ochrana 

Pro tuto etapu budou nadále využívány nastavené parametry vstupu a vjezdu do areálu 

a po stavbě haly i samotný vstup do ní. Navíc budou upřesněny podmínky pro pohyb 

materiálu v areálu a v hale, mezi skladem a areálem výstavby a podmínky a odpovědnosti při 

zabezpečování strojů, zařízení a materiálu. 

9.4.3 Fyzická ostraha 

Počet strážných SBS bude pružně využíván dle režimu prací. Dále se při instalaci 

samotných strojů a zařízení upraví počet strážných dle druhu, množství a velikosti materiálu. 

9.5 Dodávka technologických zařízení 

Veškerý materiál bude do areálu AMO dopravován především silniční dopravou 

a musí projít kontrolou a evidencí. Proto bude nejdřív dopravován do skladu, který je již 

technicky zabezpečen. V tomto skladu platí režimová skladová opatření, která se propojí 
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s režimem pro výstavbu nové ocelárny. Fyzická ostraha bude zajišťována pouze v době 

příjmu a výdeje materiálu. 

V areálu výstavby se při zabezpečování dodávky materiálu a technických zařízení musí 

přihlížet podobně jako v ostatních etapách k přesné specifikaci materiálu a vzhledem k tomu 

i  vhodnému výběru typu ochrany. Každý pohyb materiálu do areálu musí být zaevidován dle 

skladových režimových opatření. 

9.6 Realizace zabezpečení výstavby 

Při samotné realizaci navrhuji začít časovým rozfázováním celé výstavby, nejen dle 

jednotlivých etap, ale i rozdělením na kratší konkrétní úseky, ve kterých se jednotlivé etapy 

prolínají, viz tabulka č. 4. 

Tabulka 4 - Časové rozčlenění etap výstavby (zdroj autor) 

  

Před samotným začátkem prací se nastaví konkrétní režimová opatření. Především 

dodavatelské subjekty musí být prokazatelně seznámeny s těmito nařízeními. V dokumentech 

musí být uvedeno: 

 Specifikace pohybu osob a vozidel v areálu, pohyb dovnitř a ven a podmínky pro pohyb 

včetně souvisejících povinností 

 Specifikace pohybu materiálu v areálu, jeho pohyb dovnitř a ven a podmínky pohybu 

včetně povinností osob, které s ním budou manipulovat 

 Povinnosti dodavatelských firem, především hlášení osob a vozidel, které bude firma při 

realizaci svých prací využívat, jejich evidence, odhlašování, dodržování opatření pro 

bezpečnost práce a pro kontrolu dodržování těchto opatření 

 Systém kontrol a změnových opatření, povinnosti zástupců AMO a SBS k pravidelným 

analýzám stavu zabezpečení 

demoliční 

práce

stavební 

úpravy

výstavba haly 

a instalace 

technologie

dodávka 

technologie na 

místo stavby

1. - 9. X

10. - 13. X X

14. - 17. X X X

18. - 23. X X

24. - 30. X

činnosti

období (měsíce)
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 Sankce při nedodržování povinností 

Jednotlivé dokumenty musí být řádně evidovány, rozděleny dle funkčnosti a účelu. Jejich 

aktuálnost musí být řádně kontrolována, nejen intervalově, ale i namátkově a  při vzniku 

mimořádných situací. Toto lze zajistit elektronickým systémem vnitropodnikové sítě, který 

bude propojen se stávající databází směrnic AMO a  svodkou hlášení mimořádných událostí. 

9.6.1 Období před prvním měsícem výstavby 

V prvotní fázi bude vystaven plot s detekčními součástmi PZTS a žiletkovou 

nástavbou, pro pohyb osob a vozidel budou sloužit dva vstupy a vjezdy, pro kolejovou vlečku 

bude sloužit jeden vjezd. Jelikož toto oplocení bude sloužit svému účelu pouze po dobu 

výstavby, využije se mobilní plot, který bude možno následně využít při dalších projektech, 

případně pro lepší zabezpečení stávajícího areálu. 

Plot bude sestaven z jednotlivých panelů o rozměrech 2 x 3,5 metru s povrchovou úpravou ze 

žárového zinku. Výplň panelů bude ze svařované sítě, jehož drát je o  průměru 3,5 milimetru 

a velikosti oka 30,5 x 10 centimetrů. Panely budou uchyceny mezi sloupky, které v tomto 

případě budou zapuštěny do půdy z důvodu znesnadnění podlezení oplocení.  

 

Obrázek 10 - Mobilní plot Dirickx (zdroj [24]) 

Na vrcholu oplocení bude instalován spirálový žiletkový drát, který je z tvrdé oceli a  na něm 

ocelové pásky ve tvaru žiletek. Spirála o průměru 690 milimetrů bude upevněna na sloupcích. 

Za oplocením uvnitř areálu bude navíc podél plotu vystavena pyramidová bariéra 

z žiletkového drátu skládající se ze svitků, každý s průměrem 960 milimetrů.  Každá část 

sestavy má délku 14 metrů a je uchycena v trojúhelníkovém rámu s T sloupkem. Jednotlivé 
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sestavy jsou vzájemně propojeny držáky svitků. Tato bariéra je dalším prvkem ke 

znesnadnění průniku do areálu výstavby. 

 

Obrázek 11 - Pyramidová bariéra TIGRE (zdroj [26]) 

Pro vstup osob bude využíván plnorozměrový turniket pro oboustranný pohyb osob 

s využitím elektronického vstupního systému. 

 

Obrázek 12 - Dvojitý plnorozměrový turniket (zdroj [22]) 
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Všechny osoby budou mít pro vstup vstupní magnetickou kartu, ke které budou ve vstupním 

systému přiřazena všechna data umožňující osobě činnosti v areálu: 

 Údaje o pracovníkovi (iniciály, příslušnost k firmě) 

 Dny a časy pobytu 

 Konkrétní práce 

 Možnost vjezdu s konkrétní specifikací vozidla 

 Možnost pohybu s materiálem 

 

Obrázek 13 - Logistický terminál CipherLab CPT-9500 (zdroj [27]) 

Elektronický systém tímto umožní při správném nastavení režimů pohyb pouze oprávněným 

osobám. 

Pro průjezd vozidel budou instalovány dvě otočné dvoukřídlé brány s přidanou závorou, 

každá z bran bude sloužit pouze pro vjezd, či výjezd. Brány budou uzamykatelné, 

obsluhovány jedním strážným dle stanoveného režimu pro pohyb vozidel a materiálu. 

 

Obrázek 14 - Dvoukřídlá brána Dirickx (zdroj [23]) 
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Na plotě v celé jeho délce bude instalován detekční systém PZTS tvořený detekčním kabelem 

a vyhodnocovacími jednotkami, které budou signály zpracovávat a zasílat na stávající pult 

centralizované ochrany na dispečinku SBS. V případě narušení bude vyrozuměn jak strážný 

v areálu výstavby, tak mobilní hlídka působící v celém areálu AMO. 

Sklad pro dodávku technologických zařízení 

Tento sklad byl vybrán po důkladné studii jednotlivých skladovacích prostor v areálu 

AMO zadavatelem projektu. Veškeré požadavky splňuje pouze centrální sklad 706, svým 

zabezpečením, rozlohou i polohou vzhledem k minimalizaci pohybu vozidel do skladu přes 

areál AMO, i následnému přesunu materiálu do areálu výstavby. 

 

Obrázek 15 - Centrální sklad 706 AMO (zdroj autor) 

Areál skladu je obehnán plotem z betonových dílců o výšce 2,5 metru. Jeho doplnění 

o  nástavbu z žiletkového drátu bude realizováno současně s instalací plotu areálu výstavby. 

Perimetr areálu je dále zajištěn infrazávorami. Uvnitř areálu jsou volné plochy pro materiál 

větších rozměrů a menší hodnoty, dále 3 skladovací budovy. V  největší z nich je nově 

instalován PZTS, jehož základní provedení je v Příloze č. 2. V Příloze č. 6 tabulce č. 8 je 

uveden seznam všech použitých součástek, jejich cena a celkové vyčíslení nákladů tohoto 

systému včetně montážních prací.  

Budova centrálního skladu bude sloužit ke skladování nejdražších zařízení k výstavbě 

samotné haly nové ocelárny. V ostatních dvou budovách bude ukládán materiál, který nemá 

vyšší hodnotu a bude v kratším časovém horizontu dále expedován do areálu výstavby.  

Celý systém PZTS je připojen na PCO dispečinku SBS. 
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9.6.2 Období 1. - 9. měsíce výstavby 

V tomto období budou prováděny pouze demoliční práce, které nejsou příliš náročné 

na střežení. Bude využit systém technické ochrany, oplocení s PZTS. K zajištění pohybu 

vozidel přes brány bude využit jeden pracovník SBS a ke střežení perimetru areálu další 

strážný, který bude mít dispozici mimo standardní vybavení i přenosnou čtečku karet pro 

kontrolu oprávněnosti pohybu osob v areálu. Tento režim bude nastaven v případě 

nepřetržitých prací. Pokud se režim změní na časově omezený, pak budou po dobu prací 

k dispozici dva strážní, jinak bude v areálu pouze jeden strážný, který bude vykonávat 

nepřetržitou pochůzkovou činnost s nepravidelnými trasami. V případě napadení objektu bude 

moci přivolat stávající mobilní hlídku k posílení a  zajištění prostoru areálu.  

V areálu si dodavatelské firmy nebudou ponechávat své stroje a strojní zařízení, ale jejich 

zabezpečení budou moci uskutečnit na parkovací ploše poblíž areálu výstavby ve vzdálenosti 

cca 100 metrů. V případě nezbytnosti ponechání těchto strojů a zařízení v areálu výstavby, 

bude vypracován pokyn pro střežení a odpovědnost k zabezpečení mezi SBS 

a dodavatelskými firmami. Toto nařízení bude platit po celou dobu výstavby, včetně dodávání 

materiálu a zařízení, vždy do převzetí objednatelem, tzn. zástupci AMO. 

9.6.3 Období 10. – 13. měsíce výstavby 

Pro tuto část výstavby již bude důležité zajistit provoz centrálního skladu 

a  pokračovat ve střežení areálu výstavby jako v předchozím období. 

V areálu budou nadále působit jeden až dva strážní a bude využívána technická i  režimová 

ochrana. 

V centrálním skladu bude zřízen režim provozu, kterým se budou dodavatelé veškerého 

materiálu řídit. V případě dovozu bude v areálu skladu jeden strážný, který bude kontrolovat 

pohyb osob, vozidel a majetku přes stávající bránu. V případě, že v časech dovozu nebude 

přes bránu žádný pohyb, uzavře ji a bude nepravidelnou pochůzkou kontrolovat pohyb 

v areálu skladu s využitím kontroly i pomocí mobilní čtečky karet pro oprávněnost pobytu 

v areálu skladu. V čase, kdy nebude dodáván materiál do skladu, areál bude uzavřen a zajištěn 

PZTS, fyzickou ostrahu budou zajišťovat pouze mobilní hlídky SBS areálu AMO a to 

namátkovou kontrolou okolí areálu skladu v případě signalizace na pultě centralizované 

ochrany. 
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9.6.4 Období 14. – 17. měsíce výstavby 

V tomto období bude postavena hala samotné ocelárny. Nadále bude perimetr 

zajišťován technickou ochranou s podporou fyzické ostrahy. Přesto bude nutné se v tomto 

období důsledněji zaměřit na změny, především výstavbu pláště haly a počátek navážení 

strojů a zařízení.  

Při stavbě haly včetně vstupních otvorů bude zabezpečení již průběžně doplňováno 

o plášťovou a prostorovou ochranu haly pomocí PZTS, jehož vyčíslení nákladů je uvedeno 

v Příloze č. 6 tabulce č. 5. 

Dle nastavených režimů prací, nepřetržitých či přerušovaných, bude ochrana posilována 

dynamicky, či staticky. V případě pohybu materiálu a osob bude využit dynamický způsob 

posílení ochrany areálu, ke střežení bude více využívána fyzická ostraha, minimálně 2 strážní, 

kteří si se stávajícím strážným rozdělí prostor ke střežení rozšířený o prostor haly a jejich 

pochůzková činnost bude ve vzájemně se překrývajících prostorech. V případě, že bude 

pohyb osob a materiálu minimalizován, či ustane, posílení areálu bude statické, využije se 

instalovaný PZTS a v areálu zůstane pouze jeden strážný. 

Pro kontrolu pohybu materiálu, především dovozu, bude systémem detekce označení sledován 

pohyb mezi skladem a areálem výstavby. Při výjezdu ze skladovacích prostor strážný ve 

skladu načte kód s označením do mobilní čtečky, při vjezdu do areálu výstavby strážný tento 

kód také načte a tím potvrdí dovoz materiálu na místo určení. Každé takové načtení bude 

následně zavedeno do počítačové evidence. V případě, že vozidlo s materiálem nedorazí ve 

stanoveném čase, bude po ohlášení zástupcem skladu aktivována mobilní hlídka AMO, která 

vozidlo vysleduje. Odpovědnost za materiál a jeho transport bude mít firma pro převoz. 

V tomto období bude navíc vybudován nový kabelový most pro přívod energií do haly nové 

ocelárny.  

 

Obrázek 16 - Kabelová lávka AMO (zdroj autor) 
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Při jeho stavbě bude instalován PZTS, který bude připojen na stávající PCO na dispečinku 

SBS. Seznam všech použitých komponentů, jejich cena a celkové náklady, včetně montáže, 

jsou uvedeny v Příloze č. 6 tabulce č. 7. 

Při pokládání kabelové sítě bude systém již zprovozněn. V případě signalizace napadení 

provede mobilní hlídka SBS působící v celém areálu AMO standardní výjezd a kontrolu. 

9.6.5 Období 18. – 23. měsíce výstavby 

V předposlední fázi výstavby bude zajišťování prostoru celého areálu pokračovat ve 

standardním režimu s jedním strážným kontrolujícím nepravidelnými pochůzkovými trasami 

nepřetržitě prostor okolí oplocení. Při dostavbě haly bude plně využit nově instalovaný PZTS. 

Dle režimu prací, které budou pravidelně důsledně hlášeny zástupcům AMO, bude tvořen 

rozpis využívání technického zabezpečení PZTS. V případě, že v hale nebude prováděna 

instalace zařízení, bude systém aktivován. Pokud budou prováděny práce v hale, systém 

nebude v režimu střežení a ve vnitřní části areálu budou kontrolní pochůzkovou činnost 

vykonávat dva strážní v nepravidelných trasách. Průchod a průjezd bude nadále zajišťován 

jedním strážným se zaměřením především na kontrolu pohybu materiálu, nastavenou již 

v předchozím období. 

9.6.6 Období 24. – 30. měsíce výstavby 

 V poslední fázi bude nadále využívána perimetrická ochrana jedním strážným 

v případě průchodu osob a průjezdu vozidel. Jedním strážným bude zajišťována pochůzková 

činnost v prostoru areálu mimo halu. Pokud nebudou v hale prováděny instalační práce, bude 

aktivován PZTS a střežení areálu bude prováděno dalším strážným, kdy jejich pochůzkové 

trasy budou vzájemně kombinovány při maximálním vizuálním pokrytí prostoru. V případě 

prací v hale při instalaci zařízení se bude další strážný pohybovat přímo v hale a bude 

kontrolovat oprávněnost pohybu osob v tomto uzavřeném prostoru a dodržování dalších 

režimových opatření, především dodržování zásad bezpečnosti práce (viz kapitoly č. 9.2.2 

a 9.2.3). 

9.6.7 Období po výstavbě 

Po dokončení stavby a zprovoznění nové ocelárny budou prvky plášťové a prostorové 

ochrany PZTS demontovány s využitím v jiných prostorech areálu AMO. Oplocení areálu 

výstavby včetně detekčních prvků bude také demontováno a využito při dalších investičních 
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akcích, které jsou v nejbližších letech plánovány. Pokud by však nebyly realizovány, lze 

oplocení využít pro vylepšení ochrany podstatných částí areálu AMO.   

9.7 Standardní zabezpečení 

Tento typ zabezpečení objektu je běžně používán většinou SBS. Zpravidla je dohodnut 

typ PZTS s minimalizací nákladů při použití levnějších komponentů. Totéž se týká i oplocení, 

ke kterému se využívá běžné čtyřhranné pletivo s nástavbou z ostnatého drátu. 

 

Obrázek 17 - Oplocení Extruder (zdroj [25]) 

Orientační seznam použitého materiálu a nákladů je v Příloze č. 6 tabulce č. 4. 

K ostatnímu střežení jsou využíváni strážní ve větším počtu dle rozlohy areálu a případně 

i vzhledem k nákladům na ně. Pro výstavbu nové ocelárny by zůstal PZTS pro kabelový most 

a sklad ve stejné kvalitě i režii vzhledem k dalšímu využití po výstavbě. Pro PZTS haly 

ocelárny by byly využity levnější komponenty s přihlédnutím k možným častějším falešným 

poplachům, které by byly kontrolovány fyzickou ostrahou, a následné demontáži systému po 

dostavbě a zprovoznění ocelárny. Seznam všech komponentů a vyčíslení veškerých nákladů 

je v Příloze č. 6 tabulce č. 6. 

Elektronické zabezpečení perimetru, vstupu, vjezdu a oplocení, by nebylo využito z důvodu 

vyšších počátečních nákladů. Technická ochrana by byla výrazně podporována fyzickou 

ostrahou s možností nízkých krátkodobých nákladů. V případě výstavby ocelárny by byl 

perimetr střežen dvěma strážnými a vnitřní prostor jedním strážným, kteří by prováděli 

nepřetržité pochůzky podél oplocení. Vstup a vjezd do areálu by byl kontrolován jedním 

stabilním strážným. Po dostavbě haly ocelárny by vnitřní prostor haly při pohybu osob 

a techniky byl střežen jedním strážným, který by byl nahrazen v případě ukončení prací 
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PZTS. V prostoru skladu materiálu by působili dva strážní s tím, že jeden z nich by 

kontroloval vstupní aktivity, druhý perimetr skladu. 

9.8 Vyčíslení nákladů 

Jedním z podstatných cílů projektu zabezpečení je minimalizace nákladů. V tabulce 

č. 5 jsou vyčísleny náklady na zabezpečení v případě standardního střežení a dle výše 

uvedeného návrhu na adaptabilní zabezpečení výstavby.  

Tabulka 5 - Srovnání nákladů různých typů zabezpečení výstavby (zdroj autor) 

 

Lze zcela jasně vysledovat, že největší rozdíl v celkových nákladech spočívá ve vhodném 

využívání fyzické ostrahy. Při adaptabilním zabezpečení je fyzická ostraha pouze podpůrným 

prostředkem technické ochrany a prvkem s rozšířenými možnostmi využití pro kontrolní 

činnosti. Pro srovnání je v tabulce č. 6 vyjádření využívání počtu strážných s vyčíslením 

počtu hodin s přepočtem na celkové náklady. 

Tabulka 6 - Srovnání nákladů na fyzickou ostrahu různých typů zabezpečení (zdroj autor) 

  

typ ochrany
cena v Kč 

(bez DPH)
typ ochrany

cena v Kč 

(bez DPH)

MZS oplocení 1 784 387 MZS oplocení 396 402

PZTS oplocení 272 893 PZTS oplocení 0

ACS 173 450 ACS 0

PZTS haly ocelárny 124 841 PZTS haly ocelárny 103 492

PZTS kabelového mostu 756 568 PZTS kabelového mostu 756 568

PZTS skladu 507 358 PZTS skladu 507 358

fyzická ostraha 7 164 960 fyzická ostraha 14 374 080

CELKEM 10 784 457 CELKEM 16 137 900

VYČÍSLENÍ NÁKLADŮ NA FYZICKOU OCHRANU PŘI ZABEZPEČENÍ VÝSTAVBY NOVÉ 

OCELÁRNY

Adaptabilní zabezpečení Standardní zabezpečení

počet 

strážných

počet hodin na 

1 strážného
celkem hodin

počet 

strážných

počet hodin na 

1 strážného
celkem hodin

perimetr 1 21600 21600 3 21600 64800

vstup do areálu výstavby 1 14400 14400 1 21600 21600

sklad 1 10080 10080 2 21600 43200

prostor areálu 2 4800 9600 1 21600 21600

hala ocelárny 1 5040 5040 1 5040 5040

celkový počet hodin

hodinová cena v Kč (bez DPH)

celkové náklady v Kč (bez DPH)

118 92

7 164 960 14 374 080

NÁKLADY NA FYZICKOU OSTRAHU PRO RŮZNÉ TYPY ZABEZPEČENÍ

Adaptabilní zabezpečení Standardní zabezpečení

60720 156240
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Navíc lze některé z částí technické ochrany areálu výstavby demontovat a využít pro potřeby 

dalších staveb a zabezpečení jiných objektů v areálu AMO. 

Na obrázku č. 18 lze v grafu sledovat postupný vývoj celkových nákladů v jednotlivých 

měsících.  

 

Obrázek 18 - Graf srovnání vývoje nákladů (zdroj autor) 

Ačkoli jsou prvotní náklady na adaptabilní zabezpečení vyšší, již v šestém měsíci jsou 

náklady srovnány, v dalších měsících celkové náklady na standardní zabezpečení výrazně 

převyšují adaptabilní typ.
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10 Závěr 

Jak už jsem na začátku této práce uvedl, v dnešní době je bezpečnosti věnována 

nemalá pozornost. Přestože většina lidí si bezpečnost vztahuje pouze na předcházení páchání 

trestné činnosti, z této práce je zřejmé, že je to jen částí tohoto odvětví. 

Ve své práci jsem se zabýval zabezpečením části areálu soukromé společnosti při budoucí 

výstavbě jedné z největších modernizací technického provozu v posledních dvaceti letech. 

Nejdůležitějšími požadavky byly využití vhodných druhů ochran, jejich přizpůsobování, které 

lze použít i pro zbývající část areálu, a minimalizace nákladů zabezpečení. 

V úvodní části jsem se věnoval vysvětlení v práci dále užitých pojmů, právním předpisům 

a technickým normám, které mají vztah k bezpečnosti obecně. Popsal jsem obecný 

bezpečnostní systém, jednotlivé druhy ochran se zaměřením na jejich specifikaci a výhody, 

které poskytují. 

V další části jsem konkretizoval zadání této práce s podmínkami, které jsou na zabezpečení 

kladeny ze strany soukromé společnosti. K těmto požadavkům, i z hlediska využitých 

statistických dat poskytnutých bezpečnostní agenturou působící v areálu, jsem zpracoval 

analýzu možných rizik, které se týkají nejen celého průmyslového areálu, ale především 

odhalení možných hrozeb, které by mohly přinášet nebezpečí při zajišťování výstavby nové 

ocelárny. Použil jsem dvou kvantitativních analýz, které detailně odhalily největší možná 

rizika. Výsledkem zjištění bylo především selhání lidského faktoru, nedostatečné využívání či 

absence jednotlivých druhů ochran a nedostatečné využívání poznatků analýz aktuálních 

stavů.  

V hlavní části práce jsem rozvedl, s dostatečným zaměřením na výsledky analýzy, 

zabezpečení dlouhodobé výstavby. Soustředil jsem se nejen na jednotlivé druhy ochran, které 

jsou běžně využívány, ale především na jejich kombinování a flexibilní změny. Celý návrh je 

postaven ve dvou rovinách zaměření.  

Z prvního hlediska se jedná o detailní využití moderních prvků každého druhu ochrany, ať už 

se jedná o technickou ochranu, či fyzickou ostrahu, ale i možnost využití těchto prostředků po 

dostavbě. Z této práce vyplývá, že větší část technických ochran bude využívána dál 

v budoucnosti, ať už jako dále pokračující, či budou jednoduše demontovány a přesunuty 

k dalším aktivitám, či využity k zajištění rizikových prostor celého areálu. 
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Z druhého pohledu jsem využil rozdělení výstavby do jednotlivých etap a zaměřil se na 

sledování konkrétních činností, ke kterým lze přizpůsobovat větší či menší použití 

jednotlivých druhů ochran s podporou ostatních. Z tohoto důvodu jsem si rozdělil jednotlivé 

kombinace a označil si je pojmy statické a dynamické ochrany. Již z názvu vyplývá, že každá 

má svá specifika a své výhody. Statickou ochranu jsem navrhl pro použití v případě 

minimálního pohybu lidí a materiálu, dynamická ochrana je navržena pro flexibilnější pohyb 

osob a majetku. V tomto případě lze i více z hlediska vhodně nastavených režimových 

opatření provádět další kontrolní činnost dle požadavků stanovených v zadání. Dále jsem tyto 

druhy ochrany navrhl využít i z hlediska konkrétní specifikace hodnoty a velikosti materiálu, 

pro cenově dražší a velikostně menší jsem navrhl využívat statickou ochranu, která je 

kombinací z větší části technické ochrany s menší podporou fyzické ostrahy. Pro majetek 

s nižší hodnotou, či rozměrově větší, je výhodnější využívat dynamickou ochranu, která je 

postavena na upřednostnění fyzické ostrahy na úkor technické ochrany. 

V závěru jsem také dle svých znalostí a zkušeností z oboru porovnal náklady na zabezpečení 

areálu. Při vhodném využití mého návrhu je zřejmé, že při standardním a zastaralém systému 

zabezpečování průmyslového areálu jsou náklady dvojnásobně vyšší hodnoty. A to v dnešní 

době přináší i riziko existenční, kdy je nutné zvažovat veškeré nevýrobní náklady a pro menší 

firmy by mohly být tyto náklady i neúnosné, až likvidační. 

Přínosem této práce je především ukázat, že fyzická ochrana není jen jeden druh ochrany, ale 

především pružné využívání všech typů. Vhodným rozplánováním a reakcí na vzniklé 

skutečnosti, případně nově se objevující rizika, lze mnohem účinněji těmto hrozbám zabránit 

a chránit svá aktiva i bez vyšších výdajů. Samozřejmostí je vhodná spolupráce zaměstnanců 

SBS s pracovníky zabezpečovaných aktiv. 
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