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ANOTACE 

ROHANOVÁ, Jana. Zajištění veřejného pořádku technickými prostředky a bezpečnostním 

opatřeními v CHKO Beskydy. Diplomová práce. Ostrava: VŠB - TUO, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, 2014, 61 s. Vedoucí diplomové práce: plk. doc. Ing. Martin 

Hrinko, Ph.D., MBA. 

Diplomová práce je zaměřena na zjištění rizik týkajících se porušování zakázaných 

činností na území chráněné krajinné oblasti (dále jen CHKO) Beskydy. První část práce 

obsahuje právní úpravu a základní pojmy související s danou problematikou. Další část je 

věnována hlavním subjektům podílejících se na ochraně přírody před nelegálním 

motorismem, statistikám přestupků a trestné činnosti páchané v řešeném území CHKO 

Beskydy, a také popisu současného stavu zabezpečení. Hlavní část diplomové práce se 

zabývá analýzou rizik a návrhy inovativního řešení zabezpečení dané oblasti v CHKO 

Beskydy. V této části práce je také uvedeno ekonomické zhodnocení navržených opatření 

a proveden výběr nejvhodnější varianty zabezpečení. 

Klíčová slova: analýza rizik, bezpečnost, CHKO Beskydy, ochrana lesa, úřední osoba. 

ABSTRACT 

ROHANOVÁ, Jana. Ensure public order technical means and security measures in the 

Beskydy. Ostrava: VŠB - TUO, Faculty of Safety Engineering, 2014, 61 p. Thesis 

supervisor: col. Assoc. Prof. Martin Hrinko, Ph.D., MBA. 

 The diploma work focuses on identification of risks relating to violation of 

forbidden activities in the Protected Landscape Area (PLA) of Beskydy. The first part 

provides an overview of laws and basic terminology. The next part explains main entities 

which are involved in protection of the landscape against illegal motor sport, statistics of 

offences and violation of rules applicable to the PLA Beskydy, as well as to the current 

system of protection used there. The main part of the diploma work analyses the risks and 

proposes an innovative solution which should protect the PLA Beskydy against those risks. 

The work contains in that part an economic assessment of the proposed measures as well 

as the selection of the best method of protection. 

Keywords: risk analysis, safety, PLA Beskydy, forest protection, official person. 
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1 Úvod 

Zájem veřejnosti o návštěvu našich hor v posledních letech roste. I Moravskoslezské 

Beskydy (dále jen Beskydy) se stávají cílem pro sportovní vyžití, rekreaci, turistiku apod. 

Je pochopitelné, že lidé žijící ve městech se snaží dostat co nejblíže k přírodě. Velké 

množství návštěvníků s sebou však přináší negativní dopady na životní prostředí (dále jen 

ŽP), protože veškerá činnost člověka přírodu ovlivňuje. Ochrana přírody a krajiny by se 

měla proto stát celospolečenským zájmem. Změny v důsledku negativních vlivů ze strany 

člověka mnohou být totiž nevratné.  

Ve své diplomové práci se budu zabývat tématem zajištění veřejného pořádku 

technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními v CHKO Beskydy. Problematiku, 

kterou se práce zabývá, vnímám osobně z několika důvodů.  Bydlím v obci Krásná pod 

Lysou horou, která se nachází právě v CHKO Beskydy. Dalším důvodem bylo zaměstnání 

mého otce u státního podniku Lesy České republiky (dále jen LČR) na Lesní správě 

Frýdek-Místek (dále jen LS F-M), kde pracoval řadu let na pozici lesního správce. Díky 

tomu jsem byla k problematice blíž a mohla vnímat, jaké negativní jevy se v této oblasti 

řeší. V důsledku opakovaného porušování zakázaných činností (nelegální motorismus, 

nelegální těžba dřeva, vjezd do zakázaných oblastí, parkování motorových vozidel mimo 

vyhrazená místa a jiné) vznikla potřeba v součinnosti se zainteresovanými subjekty tyto 

problémy řešit. A to mě zaujalo. Vzhledem k tomu, že je CHKO Beskydy velice rozsáhlá 

oblast, v práci se budu zabývat pouze katastrálním územím obcí Krásná, Morávka 

a Pražmo.  

Diplomová práce je rozdělena do deseti kapitol. Po úvodu následuje rešerše 

s uvedením publikací potřebných pro zpracování teoretické části práce. V další kapitole je 

uvedena právní úprava související s danou problematikou. Dále uvádím základní pojmy 

a definice. Následně se práce věnuje popisu hlavních subjektů podílejících se na ochraně 

přírody a krajiny. Praktická část je zaměřena na popis současného stavu zabezpečení lesů 

a majetku LČR, a také na analýzu rizik, vztahující se k ochraně přírody před nelegálními 

činnostmi. V předposlední kapitole je navrženo inovativní řešení zabezpečení lesů 

a majetků LČR společně s finančním zhodnocením.  

Hlavním cílem této diplomové práce je tedy identifikovat rizika spojená 

s porušováním zakázaných činností v CHKO Beskydy, zejména se zaměřením na 

motorová vozidla. 
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2 Rešerše 

Ke tvorbě diplomové práce bylo potřeba nastudovat tematicky zaměřené publikace, 

které se vztahují k ochraně přírody před negativními vlivy ze strany člověka. Publikace, 

které jsou zde uvedeny, poskytly oporu při tvorbě teoretické i praktické části diplomové 

práce.  

BRABEC, František a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vydání. Praha: 

Nakladatelství Public History, 2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

Publikace řeší problematiku týkající se prevence kriminality, bezpečnostní expertízy, 

dále detektivní činnosti a informační bezpečnosti. Při tvorbě práce bylo čerpáno z části 

ochrana osob a majetku, kde jsou uvedeny jednotlivé formy ochrany.   

ČIHAŘ, Martin. Naše hory. Praha: Ottovo nakladatelství - Cesty, 2002. 279 s. ISBN 

80-7181-760-0. 

Tato kniha se zabývá popisem našich hor. Jsou zde uvedeny užitečné a zajímavé 

informace týkající se všech hor v České republice (dále jen ČR). Pro tvorbu teoretické části 

práce bylo využito popisu z kapitoly Moravskoslezské Beskydy.    

HRINKO, Martin. Základní taktika policejní činnosti. 1. vydání. Ostrava: SPBI - 

Ostrava, 2005. 74 s. ISBN 80-86634-37-X.  

Studijní pomůcka se zabývá základními taktickými postupy policistů, které mnohou 

výrazně přispět ke zvýšení jejich vlastní bezpečnosti v nebezpečných situacích. Informace 

z publikace byly využity v teoretické části práce. 

LUDĚK, Lukáš a kolektiv. Bezpečnostní technologie, systémy a management II. 

1. vydání. Zlín: VeRBuM, 2012. 287 s. ISBN 978-80-87500-19-4. 

Publikace poukazuje na způsoby a metody zajištění bezpečnosti, na ochranu majetku 

a fyzickou bezpečnost. Při tvorbě praktické části byly informace získávány z kapitoly 

zaměřené na kamerové systémy a závory. 

NĚMEČKOVÁ, Iva a kolektiv. Příručka pro stráž přírody - Handbook pro členy stráže 

přírody působící při krajských úřadech a správách CHKO a národních parků v ČR. 

Olomouc: EPAVA Olomouc a.s., 2011. 108 s. 

Tato příručka se zabývá radami a doporučeními pro strážce přírody. Jsou zde 

uvedeny jednak obecné informace týkající se strážců přírody a také právní předpisy, které 
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jsou s touto problematikou úzce spjaty. Informace z této příručky byly použity v teoretické 

části práce.  

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum. Ostrava: 

VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2009. 115 s. 

Studijní pomůcka se zabývá problematikou zabezpečení letiště. Obsahuje také 

praktické ukázky, jak postupovat při provádění bezpečnostních analýz a návrzích 

zabezpečen. Tato publikace byla využita v praktické části práce při tvorbě analýzy rizik. 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon byl stěžejní pro tvorbu práce. Zabývá se stanovením předpokladů pro 

zachování lesa, péči o les a obnovu lesa. Při řešení dané problematiky bylo vycházeno 

zejména z tohoto zákona.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

Stejně jako předchozí zákon byl i tento zákon stěžejní pro zpracování diplomové 

práce. Zákon se zabývá ochranou krajiny, přírodních hodnot a šetrným hospodařením 

s přírodními zdroji za účasti příslušných subjektů.  
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3 Právní rámec 

Třetí část práce se zabývá právními předpisy a technickými normami týkajících se 

předmětu ochrany lesů v CHKO Beskydy a porušování zakázaných činností na tomto 

území. Jedná o velmi rozsáhlou problematiku. V každém právním předpisu jsou proto 

uvedeny pouze konkrétní paragrafy, které se týkají daného tématu. Práva a povinnosti 

jednotlivých stráží jsou uvedeny v příloze č. 1. 

3.1 Právní předpisy 

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

Jedná se o nejvyšší (základní) zákon ČR. Ústava ČR byla přijata Českou národní 

radou dne 16. prosince 1992 a vyhlášená ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 

Sb. Ústava ČR se skládá z preambule a 8 hlav. Hlavy jsou tvořeny 113 paragrafy. Upravuje 

všechny záležitosti, týkající se občana ČR a státu. V Ústavě ČR jsou dále uvedeny základní 

povinnosti státu, což je zajištění demokratických základů, svrchovanosti, ochrana života, 

zdraví a majetku. [36, 70] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Tato listina je součástí Ústavy ČR. Základní lidská práva a svoboda jsou dána touto 

listinou. Zde uvedené články souvisí s ochranou osob a majetku.  

Listina základních práv a svobod mimo jiné zaručuje:  

- Článek 5: „Každý je způsobilý mít práva.“  

- Článek 6: „Každý má právo na život.“  

- Článek 7: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena.“  

- Článek 8: „Osobní svoboda je zaručena.“  

- Článek 10: „Každý občan má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, 

osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ [36, 60] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon nahradil od 1. ledna 2014 starý občanský zákoník z roku 1964. 

Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi těmito 

osobami a státem. Paragrafy související s danou problematikou:  

- § 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.“ 
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- § 126, odst. 1: „Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického 

práva neoprávněně zasahuje.“ 

- § 415: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na 

majetku, na přírodě a na životním prostředí.“ 

- § 417, odst. 1: „Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení.“ [36, 61] 

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

Tento zákon je zaměřen zejména na ochranu zájmů společnosti, na práva a zájmy 

fyzických a právnických osob, a také na ochranu ústavního zřízení ČR. Vymezuje jednání, 

které je trestným činem. Dále stanovuje, jaké trestní sankce lze uložit za jeho spáchání. 

[36, 69] 

Definici a rozdělení trestných činů vymezují tyto paragrafy: 

§ 13 Trestný čin 

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

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.“ 

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

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.“  

§ 14 Přečiny a zločiny 

(1) „Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.“ 

(2) „Přečiny jsou všechny nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, na něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.“ 

(3) „Zločiny jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona přečiny; zvlášť 

závažnými zločiny jsou ty úmyslné trestné činy, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí 

svobody s horní hranicí trestní sazby nejméně deset let.“  

§ 205 Krádež 

(1) „Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

 a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

 b) čin spáchá vloupáním, 

 c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

 bezprostředního násilí, 

 d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 
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 e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci nebo jiné majetkové hodnoty.“  

§ 228 Poškození cizí věci 

(1) „Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím 

majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“  

(2) „Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 

barvou nebo jinou látkou.“ [36, 69] 

Zákon uvádí mimo jiné i okolnosti vylučující protiprávnost. Tyto okolnosti vylučují 

protiprávnost činů, které by jinak byly jako trestné kvalifikovány. [36] 

Pro účely diplomové práce jsou významné následující paragrafy:  

§ 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 útoku.“  

§ 127 Úřední osoba 

(1) „Úřední osobou je 

- příslušník ozbrojených sil nebo bezpečnostního sboru nebo strážník obecní 

policie, 

- fyzická osoba, která byla ustanovena lesní stráží, stráží přírody, mysliveckou 

stráží nebo rybářskou stráží, pokud plní úkoly státu nebo společnosti a používá při 

tom svěřené pravomoci pro plnění těchto úkolů.“ [69] 

Tento zákon se také zabývá trestnými činy proti ŽP, které mají souvislost s řešenou 

problematikou. Jednotlivé trestné činy proti ŽP jsou uvedeny v příloze č. 2. 
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Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Prostřednictvím státních orgánů jsou občané vedeni k tomu, aby byly dodržovány 

zákony a jiné právní předpisy. Správní orgány usilují o nenarušování občanského soužití 

a veřejného pořádku občany. Tento zákon upravuje méně závažnou formu protiprávního 

jednání (přestupky) a stanovuje podmínky odpovědnosti a sankce za ně. [36] 

Zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, definuje přestupek (§ 2) jako: 

„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.“ [67] 

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

předpisů 

Cílem trestního řádu je úprava postupů orgánů činných v trestním řízení takovým 

způsobem, aby byly trestné činy patřičně zjištěny a pachatelé těchto trestných činů byli 

spravedlivě potrestáni podle zákona. [68] 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

Účelem zákona je za účasti příslušných krajů, obcí, vlastníků a správců pozemků 

přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem 

života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji. [64] 

§ 26 Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí 

(1) „Na celém území chráněných krajinných oblastí je zakázáno: 

- vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní 

komunikace a místa vyhrazená se souhlasem orgánu ochrany přírody, kromě vjezdu 

a setrvávání vozidel orgánů státní správy, vozidel potřebných pro lesní a zemědělské 

hospodaření, obranu státu a ochranu státních hranic, požární ochranu a zdravotní 

a veterinární službu, 

- pořádat automobilové a motocyklové soutěže. [64] 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá stanovením předpokladů pro zachování lesa, péči o les 

a obnovu lesa jako národního bohatství, tvořícího nenahraditelnou složku ŽP, pro plnění 

všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. [62] 
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Pro účely diplomové práce jsou zde uvedeny následující paragrafy: 

§ 20 Zákaz některých činností v lesích 

 (1) „V lesích je zakázáno: 

- rušit klid a ticho, 

- těžit stromy a keře nebo je poškozovat, 

- jezdit a stát s motorovými vozidly, 

- vstupovat do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.“  

§ 38 Lesní stáž 

(1) „Lesní stráž je fyzická osoba zajišťující ochrannou službu v lesích při obecném užívání 

lesů občany.“  

§ 53 Přestupky 

(1) „Přestupku se dopustí ten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese: 

- ruší klid a ticho, 

- bez povolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem, 

- vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst, 

- těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin.“ [62] 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů 

Ve vztahu k mému tématu diplomové práce se tento zákon mimo jiné dotýká 

institutu myslivecké stráže (příloha č. 1), omezení plašení zvěře nebo lovu z motorových 

vozidel. [63] 

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

Nahradil zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon popisuje postavení a činnost Policie České republiky (dále jen 

PČR), její základní povinnosti a spolupráci, použití donucovacích prostředků a zbraně, dále 

omezení osobní svobody, postup ve vztahu k věcem, apod. [65] 

§ 42 Zastavení a prohlídka dopravního prostředku 

(1) „Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku: 

a) pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu, nebo 

b) pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu nebo po věcech z takového 

trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících, má-li 



  

9 

 

důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci 

nachází.“ 

(2) „Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li 

důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku nebo 

v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.“ 

(3) „Policista je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li 

po: 

a) osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území 

ČR, 

b) zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, 

nebo 

c) věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností, 

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc 

nachází.“  

(6) „Policista je oprávněn za účelem provedení prohlídky dopravní prostředek 

otevřít nebo jiným způsobem si do něj zjednat přístup, v případě nutnosti i za 

použití síly.“ [65] 

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie (dále jen EU)
 
a upravuje 

kategorizaci pozemních komunikací, jejich stavbu, podmínky užívání a jejich ochranu, 

dále práva a povinnosti vlastníků pozemních komunikací a jejich uživatelů a výkon státní 

správy ve věcech pozemních komunikací příslušnými silničními správními úřady. [66] 

§ 7 Účelová komunikace 

(1) „Účelová komunikace je pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých 

nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí 

s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních 

pozemků. Příslušný silniční správní úřad může na žádost vlastníka účelové komunikace 

a po projednání s příslušným orgánem Policie České republiky upravit nebo omezit veřejný 

přístup na účelovou komunikaci, pokud je to nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů 

tohoto vlastníka. Úprava nebo omezení veřejného přístupu na účelové komunikace 

stanovené zvláštními právními předpisy
 
tím není dotčena.“ [66] 
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Určit, zda se jedná o účelovou komunikaci je v terénu podle tohoto zákona mnohdy 

nejisté a obtížné. Je to ovšem důležité k posouzení práva vjezdu. Tyto komunikace bývají 

obvykle málo frekventované, může se jednat o zpevněné i nezpevněné cesty v obcích, 

polní a lesní cesty. Pozemek se stává automaticky účelovou komunikací, pokud je 

využíván dlouhodobě jako dopravní cesta pro vozidla a chodce. A také pokud slouží ke 

spojení nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení nemovitostí 

s ostatními pozemními komunikacemi a obhospodařování lesních a zemědělských 

pozemků.  

Účelovou komunikaci není možno rozpoznat spolehlivě ani z katastrální mapy. 

Obvykle neleží na zvláštním pozemku. Jako vodítko může sloužit jasná fyzická 

rozpoznatelnost v terénu (trvalé, výrazné vyjetí nebo zpevnění) nebo i znalost místních 

zvyklostí (souhlas vlastníků). Jako matoucí může být i opační situace, kdy se zpevněná 

účelová komunikace jeví v lepším technickém stavu než blízká místní komunikace nebo 

silnice III. třídy. Nemusí být přesto veřejně přístupná, např. proto, že vede po lesních 

pozemcích. [59] 
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3.2 Technické normy 

Jsou nutným právním základem pro zabezpečení objektů. Technické normy jsou 

důležité při návrhu zabezpečení, a také při provádění samotného zabezpečení. Uvedené 

normy byly oporou při návrzích zabezpečení.   

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace.  

Tato norma nahrazuje normu ČSN P ENV 1627 z dubna 2000. Určuje požadavky 

a systém klasifikace vlastnosti odolnosti proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových 

plášťů, mříží a okenic. [5] 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. 

Norma stanovuje základní požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých vnějších 

dveří (vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [6] 

ČSN EN 50 132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. 

Norma se zabývá systémy uzavřených televizních okruhů (dále jen CCTV), které 

jsou určeny pro sledování veřejných a soukromých prostor. Jejím cílem je napomáhat 

organizacím, výrobcům, konzultantům, montážním firmám, majitelům, pojišťovacím 

společnostem a uživatelům v dosažení úplné a přesné specifikace sledovacího systému. [7] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

Tato norma obsahuje doporučení uživatelům CCTV, pokyny pro instalaci, obsluhu, 

údržbu technického vybavení, a také jeho testování. [8] 
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4 Základní pojmy a definice 

V této kapitole jsou uvedeny základní pojmy a definice, které souvisejí s tématem 

diplomové práce. 

Analýza rizik - je souhrn činností, které směřují k odhadu rizik. Je možno uskutečnit 

několik analýz rizika. Analýza rizik může být také někdy označována jako měření rizika. 

[27, 36] 

Bezpečnost – soubor opatření k ochraně a rozvoji lidského systému, tj. k ochraně a rozvoji 

chráněných zájmů. [27, 36] 

CCTV Sledovací systém - slouží pro snímání, přenos, zobrazování a dokumentaci pohybu 

osob a dopravních prostředků. [17] 

Chráněná krajinná oblast - rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, 

charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních 

a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými 

památkami historického osídlení. [64] 

Lesy České republiky - jsou největším správcem chráněných území a nejdůležitějším 

partnerem orgánů ochrany přírody v ČR. [26] 

Mechanický zábranný systém – jeho cílem je vytvořit při narušení objektu co největší 

počáteční časovou prodlevu mezi zahájením a dokončením napadení objektu. [27] 

Ochrana přírody a krajiny - vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně 

žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, 

paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, 

a také péče o vzhled a přístupnost krajiny. [64] 

Policie České republiky - jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor, slouží veřejnosti. 

Úkolem PČR je chránit bezpečnost osob a majetku, veřejný pořádek a předcházet trestné 

činnosti. [65] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém - soubor technických prostředků, který řeší 

ochranu objektu proti neoprávněnému vstupu. Úkolem systému je detekce vniknutí do 

střeženého prostoru uvnitř budovy či objektu. [17, 36] 

Veřejný pořádek - souhrn společenských vztahů, které mohou vznikat, rozvíjet se 

a zanikat na místech veřejných a veřejnosti přístupných a jsou upraveny právními 

i neprávními systémy. [18] 
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5 Hlavní subjekty podílející se na ochraně přírody a krajiny 

Jedním ze společných zájmů CHKO Beskydy, LČR a PČR je snížit negativní dopady 

na ekosystém. Jedná se o opatření preventivního charakteru a v konkrétních případech 

následuje i represe. Jednotlivým subjektům se tato kapitola dále věnuje.  

5.1 Chráněná krajinná oblast Beskydy 

Tato oblast byla vyhlášená v roce 1973. Rozloha území na částech bývalých okresů 

Vsetín, Nový Jičín a Frýdek-Místek (dále jen F-M) je 1160 km
2
. Jedná se o naše největší 

chráněné území v rámci ČR, kde je vyhlášeno 57 zvlášť chráněných území. Sídlo Správy 

CHKO Beskydy je v Rožnově pod Radhoštěm. Důvodem pro vyhlášení CHKO Beskydy 

byly výjimečné přírodní hodnoty daného území. Posláním oblasti je ochrana všech hodnot 

krajiny. Pro tuto oblast je důležité šetrné hospodaření, které by spolu s rekreačním 

využíváním nemělo poškozovat dochované přírodní prostředí. Při vjezdu do CHKO 

Beskydy jsou lidé informování značením, které je uvedeno na obrázku 1. [51] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak bylo zmíněno v úvodu, CHKO Beskydy je velice rozsáhlým územím. Diplomová 

práce bude zaměřená pouze na část území LS F-M, konkrétně na katastrální území obcí 

Krásná, Pražmo a Morávka. Na následujícím obrázku 2 je uvedena CHKO Beskydy 

s vymezenou oblastí. 

Obrázek 1: Označení území CHKO Beskydy [zdroj: vlastní] 
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Obrázek 2: CHKO Beskydy s vyznačením zájmového území [51] 

5.1.1 Zonace CHKO Beskydy 

Území CHKO Beskydy je rozděleno do čtyř zón (obrázek 3). Zóny jsou koncipovány 

tak, aby jejich výměra přesahovala 20 ha. Z hlediska ochrany přírody jsou zonace v CHKO 

Beskydy členěny podle hodnoty cennosti ekosystému.  

1. zóna 

Jedná se o zvláště chráněná území a tvoří 5,6 % CHKO Beskydy. V těchto zónách jsou 

omezeny lidské zásahy na minimum. Vyloučení nových staveb, skládek, těžby nerostů, 

minimální zásahy do vodního režimu, usměrnění nejšetrnějšího rekreačního nepobytového 

využití.  

2. zóna  

Jedná se o málo pozměněné lesní porosty, tvoří zhruba 39,4 % CHKO Beskydy. Uplatňuje 

se maximální využití přirozené obnovy lesů. 

3. zóna 

Tvoří cca 50,4 % CHKO Beskydy. Patří sem monokulturní hospodářské lesy s množstvím 

luk a pastvin, rozptýlenou zástavbou a bohatým zastoupením mimolesních dřevin. Cílem je 



  

15 

 

uchovat a zlepšit malebný krajinný ráz běžným obhospodařováním s dotvořením zástavby 

respektující krajinný ráz. 

4. zóna 

Jedná se o území se silně pozměněnými ekosystémy. Tvoří cca 4,6 % CHKO Beskydy.  

Hospodaření v lesích a na zemědělských pozemcích je zde bez zvláštních omezení. [52] 

 

Obrázek 3: Zonace v CHKO Beskydy [52] 

5.1.2 Maloplošná zvláště chráněná území  

Nejcennější lokality v CHKO jsou národní přírodní rezervace (s nejpřísnější 

ochranou), přírodní rezervace a přírodní památky. Tato území jsou v terénu označena 

tabulí se státním znakem. Hranice maloplošného zvláště chráněného území (dále jen 

MZCHÚ) bývají značeny na stromech, a to dvěma červenými vodorovnými pruhy 

(obrázek 4).  

Přírodní rezervace (PR) – jsou vyhlašovány pro ochranu menších území, v nichž jde 

o ochranu vzácného a regionálně významného biotopu (např. rašeliniště), popř. o ochranu 

vnějšího počtu vzácných druhů rostlin nebo živočichů.  

Přírodní památka (PP) – je zaměřena pro ochranu menších území, v nichž je účelem 

významný přírodní fenomén neživé přírody (např. geologický či hydrologický) nebo 

významná lokalita ohroženého druhu. [50] 
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Obrázek 4: Označení MZCHÚ [zdroj: vlastní] 

V následující tabulce 1 jsou uvedena MZCHÚ na území LS F-M, ke kterým se vztahuje 

tato diplomová práce. 

Tabulka 1: MZCHÚ v řešeném katastrálním území [zdroj: vlastní] 

Název Kategorie Katastrální území Vyhlášeno 
Výměra 

(ha) 
Okres 

Byčinec PP Morávka 1990 0,86 F-M 

Lysá hora PR Krásná 2010 63,62 F-M 

Obidová PP Krásná 1990 7,28 F-M 

Travný PR Krásná, Morávka 2000 154,8515 F-M 

Travný potok PR Morávka 1955 18,6797 F-M 

Vysutý PP Morávka 2011 13,86 F-M 

Zimný potok PR Krásná 2004 3,3348 F-M 

5.1.3 Správa CHKO Beskydy 

Jedná se o orgán ochrany přírody a také odbornou organizací ochrany přírody pro 

území CHKO. Mezi její úkoly, které souvisí s tématem diplomové práce, patří především 

vykonávaní strážní a informační služby. V odůvodněných případech pak projednává 

přestupky a protiprávní jednání a ukládání pokut.  

Správa CHKO Beskydy se také věnuje práci s veřejností. Realizují přednášky 

a exkurze, spolupracují se školami, poskytují rozhovory médiím. Pro veřejnost připravují 

propagační a informační materiály. Dále vytvářejí informační panely pro návštěvníky 

CHKO Beskydy a zřizují naučné stezky. [25] 

5.1.4 NATURA 2000   

V rámci tohoto projektu je vytvářena soustava chráněných území evropského 

významu. Zahrnuje nejcennější přírodní stanoviště a chrání nejvíce ohrožené druhy rostlin 

http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Bycinec.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Lysa_hora.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Obidova.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Travny.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Travny_potok.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Vysuty.htm
http://nature.hyperlink.cz/Beskydy/Zimny_potok.htm
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a živočichů. Po vstupu do EU pro ČR nastala povinnost zapojit se do vytváření této 

soustavy. Na území CHKO Beskydy se díky způsobu hospodaření zachovaly lesy a cenné 

louky s mnoha vzácnými druhy rostlin a živočichů. Hlavní cíl evropsky významných 

lokalit je udržet počty druhů rostlin druhů a zvířat, rozlohu a stav přírodních stanoviště 

alespoň v takovém stavu, v jakém jsou dnes. Správa CHKO Beskydy podporuje 

hospodaření v nejvýznamnějších částech území formou dotací z programu Péče o krajinu, 

který financován Ministerstvem životního prostředí. [19] 

5.1.5 Negativní dopady na přírodu 

V posledních letech můžeme sledovat zvyšující se zájem veřejnosti o návštěvu 

Beskyd spojenou se sportovními zážitky, sběrem lesních plodů nebo obecně turistikou, a to 

díky své blízkosti k ostravsko-karvinské aglomeraci s přibližně milionovou populaci. 

Vlastníci lesů se s nastoupeným trendem musejí vyrovnat. Návštěvníci hor bohužel často 

odmítají respektovat platné zákony s jejich zákazy a vědomě je porušují. Návštěvnost hor 

výrazně podléhá sezónnosti. V letním období je podmíněná růstem hub a zráním lesních 

plodů (zejména borůvek), v zimním období pak dostatečnou sněhovou pokrývkou.   

S rostoucím počtem vozidel v ČR stoupá zákonitě i jejich počet při návštěvě Beskyd. 

Po právní stránce se můžeme setkat často s různými výklady pravidel pro pohyb vozidel 

mimo komunikace. Právní názory jsou různostranné a výklady zákonů dávají motoristům 

určitou svobodu. Arogantní chování osob a nedostatečná ochrana před jeho důsledky 

vzbuzují u vlastníků pozemků, pracovníků ochrany přírody a veřejnosti pocity marnosti. 

Lidé často porušují zákon neoprávněným vjezdem do lesů a parkováním mimo 

parkoviště nebo vyhrazená místa. Vjezd do lesů je možný pouze na základě povolení 

vlastníka, ve většině případu to jsou CHKO Beskydy a LČR.   

Terénní motorismus 

Vyjížďky do přírody v terénních vozech, na motorkách, čtyřkolkách nebo sněžných 

skútrech mohou být hodnoceny různě. Podstatné je to, zda se jedná činnost legální či 

nelegální. Pravidla pro jízdu mimo silnice nejsou jednoznačná. Vycházejí z mnoha 

právních norem a vyžadují dobrou znalost místních poměrů. Jejich neznalost však řidiče 

neomlouvá.  
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a) Legální 

Pohyb vozidel v lesích je mnohdy nezbytný, ale také sporný. Může se jednat např. 

o přístup k nemovitostem či práci v lese apod. Musí být ovšem v souladu se zákonem. 

I přesto, že se v lesích pracuje s relativně moderními technologiemi s přísnými 

ekologickými parametry na jejich provoz, mohou vznikat i při lesnických činnostech škody 

na lesních ekosystémech. 

b) Nelegální 

Stále častěji se setkáváme se situací, že návštěvníci lesa běžně vjíždějí tam, kde 

nesmějí. Mnohdy nemají ani přijatelné zdůvodnění. V tomto případě se již jedná o ilegální 

terénní motorismus (dále jen ITM). Může se jednat např. o sportovní jízdu na motocyklech, 

čtyřkolkách či terénních automobilech. Tato jízda bývá velmi často doprovázená 

agresivním stylem a zvýšenou hlučností. Takové projevy zvětšují rozsah škod na ŽP.   

Neoprávněný vjezd do přírody je přestupkem, popř. trestným činem. Mnohem menší 

dopady má na přírodu klidná jízda po lesní cestě osobním automobilem s viditelnou 

registrační značkou než divoká vyjížďka motorek či čtyřkolek volným terénem.   

Vjezd a jízda motorových vozidel mimo dálnice, silnice a místní komunikace bývá 

nazývána „off-road provoz“. Ilegální off-road je provozovaný v rozporu se zákony. [58] 

Projekt „Stop nelegálnímu motokrosu v přírodě“ 

Beskydy jsou stále více využívány k nelegálnímu motokrosu, který poškozuje 

přírodu, ohrožuje lesní živočichy a běžné návštěvníky lesa. To byl hlavní důvod pro vznik 

tohoto projektu, který byl spuštěn v září 2012 neziskovou organizací Salamandr působící 

v ochraně přírody. Cílem je vyjasnit pravidla pro pohyb motorových vozidel mimo 

pozemní komunikace a zvýšit povědomí o morálních (nejen ekologických) škodách. Jedná 

se především o fanoušky nezákonného terénního motorismu a majitelů půjčoven. Cílem 

bylo také přispět k odpovídající společenské kvalifikaci nezákonného terénního motorismu 

(zpětná vazba pachatele, veřejnost, média, státní instituce). Je zaměřen na pohyb 

motokrosu v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK), především v okrese Nový Jičín a F-

M. V rámci projektu vzniklo i heslo „S mašinou nastartuj i mozek“. Toto heslo má přimět 

motorkáře k přemýšlení, co svým neohleduplným chováním mohou způsobit, pokud do 

lesa vjedou. A hlavně, že porušují zákon. [12] 
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5.1.6 Monitorování návštěvnosti CHKO Beskydy 

Jednou z moderních metod, jak návštěvnost v zájmovém území kvantifikovat, je 

automatické sčítání tepelným senzorem. Toto měření se provádí v CHKO Beskydy od roku 

2009 a může být vhodným prostředkem při tvorbě studií (projektů manažerských opatření) 

a usměrnění návštěvnosti CHKO Beskydy včetně řešení např. problematiky parkování. 

[56] 

5.2 Lesy České republiky 

Jsou státním podnikem a byly založeny 1. ledna 1992 Ministerstvem zemědělství 

České republiky. Hlavní náplní činnosti podniku je obhospodařování více než 1,3 milionu 

ha lesního majetku ve vlastnictví státu a péče o více než 39 000 km určených vodních toků 

a bystřin. Podnik sídlí v Hradci Králové. Organizační struktura má tři stupně.  První stupeň 

tvoří ředitelství, druhý stupeň 13 regionálních pracovišť - krajských ředitelství, 4 lesní 

závody, 1 semenářský závod a 6 správ toků. Třetí stupeň organizační struktury se skládá ze 

77 lesních správ. Následující podkapitola se bude věnovat popisu LS F-M. Pod tuto lesní 

správu spadají řešená katastrální území. [26, 38] 

5.2.1 Lesní správa Frýdek-Místek 

Je jednou z 11 organizačních provozních jednotek, které jsou řízeny Krajským 

ředitelstvím Frýdek-Místek (dále jen KŘ F-M). Hospodaří na více než 12 500 tisíc ha 

státních lesů. Na území LS F-M se nachází více než 250 km komunikací, které vyžadují 

vysoké náklady na jejich opravy a údržbu. Lesní hospodářský celek (dále jen LHC), který 

LS F-M obhospodařuje, je tvořen převážné komplexem lesů Beskyd. Menší část rozlohy 

lesů se nachází v mnoha drobných rozptýlených lesích Podbeskydské pahorkatiny. LS F-M 

od severovýchodu hraničí s LS Jablunkov, na severu s LS Ostrava a na západě s LS 

Ostravice. Převážnou část jižní a východní hranice tvoří státní hranice České a Slovenské 

republiky. Fyzicky jsou hranice LS F-M v horské části tvořeny především výraznými 

horskými hřebeny. V podhorské části jsou hranice LS vedeny převážně po komunikacích 

a vodních tocích. Lesy LS F-M tvoří komplex lesů bývalé Těšínské komory a bývalého 

Frýdeckého panství. Uvnitř tohoto celku se nachází pouze několik větších majitelů 

tvořených družstvy soukromých majitelů tzv. salaše. Ostatní drobné majetky soukromých 

osob jsou soustředěny k hranici území výměry LS F-M. Pouze v menší části se nacházejí 

uvnitř a potom se jedná převážně o zalesněné bývalé zemědělské pozemky.  

http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=2
http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=8
http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=8
http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=32
http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=4
http://www.lesycr.cz/kontakty/organizacni-jednotky/Stranky/organizacni-jednotky.aspx?UnitTypeId=16
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Na území LS F-M se nachází kromě hospodářských lesů rovněž lesy v přírodních 

rezervacích a přírodních památkách, kde je omezeno lesnické hospodaření. Lesníci zde 

musí hospodařit podle tzv. plánů péče. [37] 

5.3 Policie České republiky 

Je ozbrojeným bezpečnostním sborem, který působí na celém území ČR. Plní úkoly 

ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti v rozsahu vymezeném ústavními zákony 

a ostatními právními předpisy. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob a majetku, 

odhaluje trestné činy a zajišťuje pachatele, koná vyšetřování o trestných činech, dohlíží na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu atd. Postavení PČR je vymezeno zákonem 

č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. [18, 65] 

Na následujícím obrázku 5 jsou znázorněna obvodní oddělení policie, která spadají 

do působnosti Územního odboru Frýdek-Místek (dále jen ÚO F-M). Řešené území obcí 

Krásná, Morávka a Pražmo spadá pod Obvodní oddělení policie Nošovice (dále je OOP 

Nošovice).  

 

Obrázek 5: Působnost Územního odboru Frýdek-Místek [34] 

5.3.1 Taktika zákroku při zastavování vozidel 

Hlavním cílem zastavení vozidla je především kontrola samotného vozidla (kontrola 

technického stavu, dokladů a příslušenství) a kontrola osádky. Účelem zastavení vozidla je 

také to, zda se ve vozidle nenacházejí věci pocházející z protiprávního jednání. Zastavení 

vozidla se může dělit na plánované a neplánované zastavení.  
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Plánované zastavení 

Jde o plnění úkolů předem naplánovaných dopravně-bezpečnostních akcí. Zde 

policisté zaujmou v danou dobu pevné stanoviště (místo), kontrolují projíždějící vozidla 

a ostatní účastníky silničního provozu. Může se jednat také o chodce, cyklisty atd. Při 

plánovaném zastavení vozidla jsou využívány technické prostředky k bezpečnosti 

policistů, a také k upozornění a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. 

Neplánované zastavení 

K neplánovanému zastavení dochází v případě, kdy si např. policejní hlídka všimne 

podezřelého vozidla a vozidlo se zákonným způsobem rozhodne přinutit k zastavení. 

I v tomto případě je využito technických prostředků k bezpečnosti policistů, a také 

k upozornění a bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Může se jednat např. 

o zastavovací pásy, dopravní prostředky, použití zbraně atd. [18] 

5.4 Statistiky 

Pro zpracování řešené problematiky bylo potřeba zjistit údaje, které se týkají 

negativních jevů na řešeném území v CHKO Beskydy. Na základě osobní konzultace 

s vedoucím oddělení OOP Nošovice byla poskytnuta pro tuto práci potřebná statistická 

data.  

5.4.1 Přestupky 

Na následujícím grafu 1 jsou uvedeny jednotlivé přestupky související s danou 

problematikou za posledních 5 let, které byly na katastrálním území obcí Krásná, Pražmo 

a Morávka řešeny. Jedná se o stání vozidla mimo vyhrazená místa, porušení zákazové 

značky, krádež dřeva, krádež technických prostředků a poškození majetku v rekreačních 

objektech. Odhalení přestupku porušení zákazové značky v roce 2012 má odůvodnění 

v pořádání bezpečnostních akcí ve spolupráci s LČR, PČR a CHKO Beskydy, které byly 

cíleně zaměřeny na tento problém. Z toho vyplývá, že k přestupkům evidentně dochází. 

Opakování podobných bezpečnostních akcí by mělo přispět ke snížení negativních jevů 

v CHKO Beskydy. Při jednání s pracovníky všech zainteresovaných stran (LČR, PČR 

a CHKO Beskydy) vyplynulo, že k přestupkům dochází často, ale není vždy v silách 

jednotlivých složek je řešit. [35] 
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Graf 1: Jednotlivé přestupky na řešeném území za posledních 5 let [35] 

5.4.2 Trestné činy 

Na následujícím grafu 2 jsou uvedeny jednotlivé trestné činy související s danou 

problematikou za posledních 5 let, které byly na katastrálním území obcí Krásná, Pražmo 

a Morávka řešeny. Jedná se o vloupání do rekreačních objektů, pokus o vloupání do 

rekreačních objektů a krádež technických prostředků (svodnic).  

 

Graf 2: Jednotlivé trestné činy na řešeném území za posledních 5 let [35] 
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6 Současný stav zabezpečení lesa a majetků Lesů ČR 

Pohybem v terénu a osobní konzultací s pracovníky LS F-M bylo zjištěno, jaký je 

skutečný stav zabezpečení. LČR upravují svými vnitřními předpisy provoz motorových 

vozidel na svém majetku.  

6.1 Technické prostředky 

Všechny vjezdy do řešeného území jsou opatřeny v souladu s platnými zákony buď 

závorami, které patří mezi mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) nebo zákazovými 

značkami. V návaznosti na tyto předpisy vynakládají subjekty nemalé finanční prostředky 

na ochranu majetku technickými prostředky. Rozmístění jednotlivých prvků současného 

zabezpečení dané oblasti je znázorněno v příloze č. 7.  

6.1.1 Závory 

Obec Krásná 

V katastrálním území obce Krásná je většina vjezdů do lesních komplexů opatřena 

železnými závorami. Zaměstnanci LČR mají k dispozici klíče, které jim umožňují závoru 

jednoduše otevřít.  

Jedná se tyto lokality: Přelač (obrázek 6), Visalaje - Zemřelov (obrázek 7), Lysanská cesta 

- Bohyň, Řepčonka - údolí Zimný, Jestřábí, Borové – Buzkovice, Krásná – Suchý potok, 

Zlatník – Klaus, Jelení důl, Vodárna, Baštica, Bystré a Ivančena.  

Obec Morávka 

V katastrálním území obce Morávka je četnost závor vzhledem k rozloze katastru menší. 

Lokality opatřené závorami jsou: Nad přehradou, Na Kobylinách, V Blatném a Gorbovice.  

Obrázek 6: Závora na Přeleči  

[zdroj: vlastní] 

Obrázek 7: Závora Visalaje – Zemřelov  

[zdroj: vlastní] 
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6.1.2 Zákazové značky  

Na území LS F-M se historicky nacházely nejrůznější dopravní značky, které byly 

postupně doplněny o výše uvedené železné závory. V roce 2012 bylo veškeré dopravní 

značení dáno do souladu s platnou právní úpravou. Dosavadní značky „Zákaz vjezdu všech 

vozidel“ byly nahrazeny značkami „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“. Některé 

značky jsou opatřeny dodatkem o povolení k vjezdu (obrázek 8). 

 

Obrázek 8: Detail zákazové značky a dodatkové tabule [zdroj: vlastní] 

Obec Krásná 

V katastrálním území obce Krásná se nachází větší počet zákazových značek než 

železných závor.  

Jedná se o tyto komunikace: lesní cesta Pod Žorem (obrázek 9), Visalaje - Zemřelov, 

Obidová - Popelárna, Obidová - Zlatník, V Klausu - Zlatník, Papežov, Řepčonka - Zimný, 

v Jestřábím a v Borovém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Zákazová značka Pod Žorem [zdroj: vlastní] 
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Obec Morávka 

V katastrálním území obce Morávka se nachází zákazové značky.  

Jedná se o tyto komunikace: Velký Lipový, Demlovice, údolí Slavíče, Mišáci, Kocuří, 

Rykalí, U Bebka - Lučka, U Bebka (obrázek 10),  Úspolka (obrázek 11), Na Sviňorkách. 

 

 

 

 

 

Obec Pražmo 

V katastrálním území obce Pražmo se nachází pouze dvě zákazové značky.  

Jedná se o lesní vjezdy: Na Zlani, U Krále. Na jejím území je minimum lesa ve správě 

LČR.  

6.2 Parkování v CHKO Beskydy 

V řešeném území mají návštěvníci CHKO Beskydy možnost zaparkovat svá 

motorová vozidla na zřízených parkovištích. Někteří tato pravidla však nerespektují 

a parkují na místech, která k tomu nejsou určena. Důvodem může být např. přeplněná 

kapacita daných parkovišť zejména v zimním období, odmítání zaplacení parkovného, 

ignorace a neznalost platných předpisů, bližší dostupnost k cíli cesty, apod.  

6.2.1 Zřízená parkoviště 

Obec Krásná 

V katastrálním území obce Krásná se nachází tato parkoviště:  

 Restaurace Rekreant,  

 Papežov (v roce 2014 bude legalizováno či dáno do souladu se zákony ČR),  

 Visalaje (obrázek 12), 

 Zlatník (obrázek 13). 

 

Obrázek 11: Zákazová značka Úspolka  

[zdroj: vlastní] 

Obrázek 10: Zákazová značka U Bebka 

[zdroj: vlastní] 



  

26 

 

 

Obec Morávka 

V katastrálním území obce Morávka se nachází tato parkoviště:  

 Lipové,  

 Úspolka, 

 Bebek (obrázek 14).  

 

6.2.2 Nepovolené parkování 

V řešeném území se nachází mnoho míst, kde dochází k nelegálnímu parkování. 

Nejčastěji dochází k parkování vozidel podél silnic na místech, které smluvní partneři LČR 

využívají na manipulaci, sortimentaci a skladování dřevní hmoty. V případě, že 

zaparkovaná vozidla překážejí v činnosti smluvních partnerů, vznikají jim nemalé finanční 

ztráty. Zároveň může dojít k poškození nevhodně parkujících vozidel. 

Snahou LČR je získání souhlasu orgánu ochrany přírody s vyhrazením míst 

k setrvání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace dle zákona č.114/1992 

Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Tím se umožní legální 

parkování vozidel v případě, že je nebudou využívat jejich smluvní partneři k práci se 

Obrázek 12: Parkoviště Visalaje  

[zdroj: vlastní] 

Obrázek 13: Parkoviště Zlatník  

[zdroj: vlastní] 

Obrázek 14: Parkoviště Bebek [zdroj: vlastní] 
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dřevem. Řidiči budou o možnosti či nemožnosti na konkrétní lokalitě informování 

přechodným dopravním značením. V obci Krásná se jedná o lokality Jestřábí (obrázek 15) 

a Stříška. [38] 

 

6.2.3 Akce „MHD zdarma“ 

Návštěvníci hor se mohou problémům s parkováním v CHKO Beskydy vyhnout. 

Mají možnost nechat své automobily ve městě a využít městskou hromadnou dopravu (dále 

jen MHD). Tento projekt byl ve F-M zahájen v březnu 2011. Cílem bylo chránit ŽP, které 

je extrémně zatíženo silniční dopravou. V červnu 2012 došlo k rozšíření 

MHD o víkendový provoz do turistické oblasti CHKO Beskydy (Krásná - Visalaje, linka 

č. 18). Tato linka nahradila původní příměstské linky. Z dostupných informací se celoročně 

tato linka těší oblibě nejen občanů z F-M, ale i z obcí podbeskydského regionu. Tato akce 

byla původně plánována do konce roku 2012. Vzhledem k tomu, že vzbudila u cestujících 

velký zájem, linka byla začleněna natrvalo. Lze říct, že tato příležitost má pozitivní dopady 

na přírodu v Beskydech. [55] 

6.3 Bezpečnostní opatření 

Mezi bezpečnostní opatření patří společné bezpečnostní akce zainteresovaných stran 

na území CHKO Beskydy. Další možností je monitorování určitých míst pomocí fotopastí. 

6.3.1 Aktivní výkon stráží 

Z lesního zákona vyplývá povinnost ustanovit lesní stáž. Terénní pracovník - revírník 

může vykonávat v rámci své pracovní činnosti funkcí lesní stráže. Oprávnění a povinnosti 

lesní stráže jsou uvedena v příloze č. 1.  

Po schválení zákona o ochraně přírody a krajiny byl strážcům ochrany přírody dán 

statut veřejného činitele. Nepůsobí jako represivní složka. Lidé by od nich mohli získat 

informace a pomoc. Pokud stráž zjistí porušování předpisů na ochranu přírody, v rámci 

Obrázek 15: Parkoviště Jestřábí [zdroj: vlastní] 
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svých možností zasahuje. Člověk je povinen jeho výzvy uposlechnout. Jejich oprávnění 

a povinnosti jsou uvedena v příloze č. 1. Označení jednotlivých stáží je uvedeno v příloze 

č. 3.  

6.3.2 Akce Lesník 

Na základě opakovaných přestupku spojené se zakázanou činností zadal hejtman 

MSK prostřednictvím PČR provést opatření vedoucí k zamezení nelegálního motorismu 

a k dodržování zákonů (např. lesního zákona apod.).  

Akci Lesník realizovala Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje (dále jen SPJ KŘP MSK) ve spolupráci s Lesními správami KŘ 

F-M LČR. Akce probíhala v centrální části Beskyd. Zejména v oblastech Slavíče, Lysé 

hory, Velkého Javorníku a Ondřejníku, na katastrech obcí Morávka, Krásná, Staré Hamry, 

Bílá a Skalice.  

Cílem akce byla především důsledná kontrola řidičů, kteří vjíždějí do lesních 

porostů, a také odhalit neukázněné řidiče porušující zákony. Policisté při akci pátrali také 

po osobách a věcech, které pocházejí z trestné činnosti. [31] 

Akce Lesník byla uskutečněna v květnu roku 2012 a vzbudila poměrně značný ohlas 

u médií i u veřejnosti. Proto o cca měsíc později proběhla další akce s názvem Lesník II. 

Také zde policisté zaznamenali protiprávní jednání a dokonce i zvýšení počtu pokusů 

řidičů policejním hlídkám ujet. Další informace týkající se této bezpečnostní akce jsou 

uvedeny v příloze č. 4. [32] 

Je však důležité poukázat na finanční náročnost pořádání podobných bezpečnostních 

akcí. Akce Lesník byla vyčíslená přibližně na milion korun. Jedná se tedy o velice 

nákladnou záležitost.  

6.3.3 Akce Enduro 

Další bezpečnostní akce na území CHKO Beskydy zaměřena na neoprávněné 

přejezdy motorkářů a čtyřkolech proběhla také na jaře v roce 2012. Cílem byla jednak 

kontrola přejezdů v rezervacích CHKO Beskydy a také kontrola „nepoctivých“ řidičů, kteří 

řídí např. bez řidičského oprávnění nebo pod vlivem alkoholu. Akce byla uskutečněna na 

základě podnětů místních občanů a ochranářů. Další informace týkající se této 

bezpečnostní akce jsou uvedeny v příloze č. 5. [33] 
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7 Metody zpracování práce 

V této kapitole je uveden přehled metod, které byly při zpracování práce použity. 

Přehled je rozdělen do dvou skupin. Jako první jsou uvedeny obecné metody a následně 

metody specifické. Jednotlivé metody jsou stručně popsány s uvedením jejich použití 

v daných kapitolách diplomové práce.  

1. Obecné metody 

Analýza 

Jde o metodu poznání. Podstatou analýzy je postupné rozdělení celku na jednotlivé 

části a studium jejich vzájemných vztahů. Postupuje se od obecného ke konkrétnímu. Tato 

metoda je řešena v kapitole Analýza rizik a jejich vyhodnocení. [4] 

Deskripce 

Jedná se o důležitou součást práce. Používá se při vytváření dané problematiky. 

V práci je deskripce využitá zejména v teoretické části zabývající se právní úpravou. Dále 

v části popisující CHKO Beskydy a jednotlivé subjekty. [42] 

Identifikace 

Umožňuje rozpoznat jednotlivé objekty na základě určitých znaků. Metody 

identifikace bylo využito především v kapitole Analýza rizik a jejich vyhodnocení. [42] 

Komparace 

Lze označit také jako srovnávání nebo přirovnávání. Umožňuje určit rozdílné 

a shodné znaky objektů či jevů. V analytické části byla využitá komparace v kapitole 

Analýza rizik a jejich vyhodnocení. [42] 

2. Specifické metody 

Ishikawův diagram 

Bývá nazýván také jako „diagram rybí kosti“. Jde o jednoduchý grafický nástroj 

a využívá se pro modelování rizik. Umožňuje velice jednoduchým způsobem znázornit 

daný problém z hlediska jeho příčin. [4] 

Analýza příčin poruch a jejich následků 

Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) lze označit jako analýzu 

identifikace nebezpečí. Slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché 
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poruchy. Umožňuje hledat dopady a příčin na základě systematicky a strukturovaně vedených 

selhání. [43] 

Paretova analýza a Lorenzova křivka 

Bývá také někdy označována jako Paretův diagram. Vychází z předpokladu, že 80 % 

následků je způsobeno 20 % příčiny. Lorenzova křivka představuje kumulovaný součet 

výskytu jednotlivých příčin. [43] 

Analýza souvztažnosti 

Metodu lze použít pro vyhledávání a hodnocení rizik. Slouží k hledání vazeb mezi zdroji 

rizik a objekty rizik. Využití je vhodné zejména pro posuzování celých objektů. Proces 

vyhledávání rizika je rozdělen do několika etap. [17, 36]  

Metoda vícekriteriálního rozhodování 

Tato metoda se používá k výběru z určitého počtu daných prvků na základě 

odlišných kritérií. Každé kritérium může mít různou váhu (důležitost). K výpočtu 

jednotlivých hodnot vah se využívá určitých metod (např. Fullerova metoda, Saatyho 

metoda, bodovací metoda, metoda pořadí, atd.) [42] 
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8 Analýza rizik a jejich vyhodnocení 

Kapitola je zaměřená na identifikaci rizik, která souvisí s porušováním zakázaných 

činností na území CHKO Beskydy. V této práci není řešen konkrétní objekt a z toho 

vyplývá, že hodnotu aktiv nelze jednoznačně vyčíslit. Aby mohla být zjištěna 

nejzávažnější rizika, musí být aplikovány vhodné analýzy. K identifikaci jednotlivých rizik 

bude využito modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu. Dále bude aplikována 

metoda FMEA. Pro verifikaci výsledku bude aplikována analýza souvztažnosti a metoda 

párového srovnávání (Fullerova metoda). 

Rizika v řešeném území byla identifikována z procesního a strukturálního  hlediska. 

Přehled procesních a strukturálních rizik je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2: Procesní a strukturální rizika [zdroj: vlastní] 

Číslo Procesní rizika Strukturální rizika 

1 Pytlactví Podcenění zabezpečení lesních cest 

2 Nelegální těžba Chybějící monitoring skládek dřeva 

3 Krádež dřeva ze skládek
1
 Chybějící monitoring závor 

4 Nelegální motorismus Více vlastníků nemovitostí 

5 Parkování mimo vyhrazená místa Nedůslednost pracovníků v LH
2
 

6 Znečištění ŽP - člověk Četnost subjektů pracujících v LH 

7 Vjezd do zakázaných oblastí Nedostatečné zabezpečení 

8 Napadení stráží Selhání technických prostředků 

9 Vloupání do rekreačních objektů Ztráta klíčů od závor 

10 Černé skládky Nedostatečná údržba technických zábran 

11 Poškození technických zábran Znečištění ŽP – stroj 

12 Vandalismus Požár – technická závada 

13 Poškození lesní techniky  

14 Požár - úmysl  

15 Požár - nedbalost  

16 Krádež technických prostředků  

17 Krádež stromků  

18 Krádež lesní techniky  

19 Krádež klíčů od závory  

                                                 
1
 Skládky dřeva - lesní pozemky, kde je dřevo po těžbě soustřeďováno a je s ním manipulováno. 

2
 Lesní hospodářství 
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8.1 Ishikawův diagram 

Jako vrcholová událost (následek) byla zvolena „Zakázané činnosti v lesích v CHKO 

Beskydy“. Výsledný Ishikawův diagram pro identifikaci rizik související se zakázanými 

činnostmi v CHKO Beskydy je uveden na obrázku 16. Procesní a strukturální rizika jsou 

zahrnuta v jednom diagramu.  

 

Obrázek 16: Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu [zdroj: vlastní] 
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8.2 Analýza příčin poruch a jejich následků 

Základem pro vypracování metody FMEA byla norma (ČSN EN 60812:2006) techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA). 

Parametry této metody jsou uvedeny v tabulce 3 a 4.  

K výpočtu se využívá následujícího vztahu: 

R = P x N x H  (1) 

Kde: 

R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závažnost následků, 

H – odhalitelnost rizika. [43] 

Tabulka 3: Parametry metody FMEA [43] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Malý delikt, malá škoda 1 
Odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Vetší delikt, větší škoda 2 
Snadno odhalitelné během 

pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Střední delikt, vyšší škoda 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Těžký delikt, vysoká škoda 4 
Nesnadno odhalitelné 

(den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 
Smrt osob, velmi vysoká 

škoda na majetku 
5 Neodhalitelné 

Tabulka 4: Výsledná míra rizika [43] 

R Výsledná míra rizika 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Akceptovatelné riziko 

11 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Nežádoucí riziko 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 

Jak bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, potenciální bezpečnostní rizika v CHKO 

Beskydy byla identifikována z procesního a strukturálního hlediska. Dle odhadů 

pravděpodobností vzniku rizika, závažností následků a odhalitelnosti rizika (tabulka 3) 

byla vypočítaná výsledná míra jednotlivých rizik (tabulka 4).  
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8.2.1 Rizika z procesního hlediska 

Procesní rizika jsou taková rizika, která jsou způsobená lidským faktorem. Může se 

jednat např. o nedbalostní a vědomá rizika nebo také zneužití bezpečnostního systému. 

Procesní rizika jsou mnohem nebezpečnější, než následná rizika identifikována z hlediska 

strukturálního. Procesní rizika jsou sestupně seřazena a jejich výpočty jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

Tabulka 5: Procesní rizika a jejich výpočet [zdroj: vlastní] 

Číslo Procesní rizika P N H R 
Četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

1 Nelegální motorismus 5 4 4 80 11,10 11,10 

2 Krádež dřeva ze skládek 5 5 3 75 10,40 21,50 

3 Parkování mimo vyhrazená místa 5 3 4 60 8,32 29,82 

4 Vjezd do zakázaných oblastí 5 3 4 60 8,32 38,14 

5 Vloupání do rekreačních objektů 5 3 4 60 8,32 46,46 

6 Napadení stráží 5 4 3 60 8,32 54,78 

7 Nelegální těžba 4 4 3 48 6,66 61,44 

8 Znečištění ŽP - člověk 4 4 4 48 6,66 68,10 

9 Pytlactví 5 2 4 40 5,55 73,65 

10 Vandalismus 3 3 3 27 3,74 77,39 

11 Krádež technických prostředků 3 3 3 27 3,74 81,13 

12 Poškození technických zábran 4 2 3 24 3,33 84,46 

13 Požár - úmysl 3 3 2 18 2,50 86,96 

14 Požár - nedbalost 3 3 2 18 2,50 89,46 

15 Krádež lesní techniky 3 3 3 18 2,50 91,96 

16 Poškození lesní techniky 3 2 3 18 2,50 94,46 

17 Černé skládky 4 1 4 16 2,22 96,68 

18 Krádež stromků 3 1 4 12 1,66 98,34 

19 Krádež klíčů od závory 3 1 4 12 1,66 100 

∑     721 100  

Tato analýza byla doplněna o Paretův princip 80/20. Princip stanoví, že 80 % následků 

je způsobeno 20 % příčin. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven Paretův diagram. 

Jednotlivým rizikům bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření 

(kumulativní četnost). Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od 

nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí spadající do 
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stanoveného limitu 80 % (R ≥ 27) jsou hodnocena jako rizika nepřijatelná (v tabulce 5 

označená červenou barvou). Na tato rizika je potřeba navrhnout nápravná opatření. Rizika, 

která převyšují 80 %, jsou přijatelná. Jejich opatření jsou dostatečná a není potřeba je dále 

řešit. Paretův diagram, který je doplněn o Lorenzovou křivku, je zobrazen na grafu 3. [43] 

 

Graf 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - procesní hledisko [zdroj: vlastní] 

Z grafu 3 je možno usoudit, že mezi nepřijatelná patří všechna rizika s nižším 

číselným označením než č. 11, které je v grafu 3 označeno červeným trojúhelníkem 

(krádež technických prostředků). Pozornost je potřeba dále zaměřit na rizika nelegální 

motorismus, krádež dřeva ze skládek, parkování mimo vyhrazená místa, vjezd do 

zakázaných oblastí, vloupání do rekreačních objektů, napadení stráží, nelegální těžba 

dřeva, znečištění ŽP člověkem, pytláctví a vandalismus.   
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8.2.2 Rizika ze strukturálního hlediska 

Strukturální rizika jsou způsobená především technickou chybou. Souvisí 

s technickými prvky, kdy útočník může využít slabých míst v systému nebo selhání 

zabezpečení. Strukturální rizika jsou sestupně seřazena a jejich výpočty jsou uvedeny 

v tabulce 6. 

Tabulka 6: Strukturální rizika a jejich výpočet [zdroj: vlastní] 

Číslo Strukturální rizika P N H R 
Četnost 

[%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

1 Nedostatečné zabezpečení 5 4 4 80 13,29 13,29 

2 Chybějící monitoring skládek dřeva 5 5 3 75 12,46 25,75 

3 Podcenění zabezpečení lesních cest 5 3 4 60 9,97 35,72 

4 Více vlastníků nemovitostí 5 3 4 60 9,97 45,69 

5 Četnost subjektů pracujících v LH 5 4 3 60 9,97 55,66 

6 Nedůslednost pracovníků v LH 4 3 4 48 7,97 63,63 

7 Znečištění ŽP - stroj 3 4 4 48 7,97 71,6 

8 Selhání technických prostředků 3 4 4 48 7,97 79,57 

9 Chybějící monitoring závor 5 3 3 45 7,48 87,05 

10 Požár – technická závada 3 4 2 36 5,98 93,03 

11 Ztráta klíčů od závor 4 2 3 24 3,99 97,02 

12 Nedostatečná údržba technických zábran 3 2 3 18 2,99 100 

∑     602 100  

Tato analýza byla doplněna o Paretův princip 80/20. Princip stanoví, že 80 % následků 

je způsobeno 20 % příčin. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven Paretův diagram. 

Jednotlivým rizikům bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření 

(kumulativní četnost). Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od 

nejvyšších hodnot, až do celkového součtu 80 %. Identifikovaná nebezpečí spadající do 

stanoveného limitu 80 % (R ≥ 48) jsou hodnocena jako rizika nepřijatelná (v tabulce 6 

označená červenou barvou). Na tato rizika je potřeba navrhnout nápravná opatření. Rizika, 

která převyšují 80 %, jsou přijatelná. Jejich opatření jsou dostatečná a není potřeba je dále 

řešit. Paretův diagram, který je doplněn o Lorenzovou křivku, je zobrazen na grafu 4. [43] 
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Graf 4: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - strukturální hledisko [zdroj: vlastní] 

Z grafu 4 lze usoudit, že mezi nepřijatelná patří všechna rizika s nižším číselným 

označením než č. 8, které je v grafu 4 označeno červeným trojúhelníkem (selhání 

technických prostředků). Pozornost je potřeba dále zaměřit na rizika nedostatečné 

zabezpečení, chybějící monitoring skládek dřeva, podcenění zabezpečení lesních cest, více 

vlastníků nemovitostí, četnost subjektů pracujících v LH, nedůslednost pracovníků v LH 

a znečištění ŽP strojem. 

8.3 Analýza souvztažnosti  

Pro verifikaci výsledků předchozí metody byla aplikována analýza souvztažnosti. 

Prvním krokem, který musí být proveden, je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Bude 

využito výstupních rizik, která vyšla pomocí předchozí metody jako nepřijatelná. 

V tabulce 7 jsou identifikována nejvýznamnější rizika (procesní i strukturální) z předchozí 

analýzy FMEA. Dále je potřeba ohodnotit jednotlivá rizika a hledat mezi nimi vzájemné 

vazby. Na osu X a Y se vynesou shodná rizika. Pokud jedno riziko může vyvolat nebo 

způsobit další riziko, do tabulky se zapíše hodnota „1“. V případě, že dané riziko nevyvolá 

nebo nezpůsobí jiné riziko, píše se hodnota „0“. V jednotlivých řádcích a sloupcích se tyto 

hodnoty sečtou (tabulka 8). [36, 45] 
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Tabulka 7: Identifikace rizik [zdroj: vlastní] 

Číslo Riziko Číslo Riziko 

1 Nelegální motorismus 11 Krádež technických prostředků 

2 Krádež dřeva ze skládek 12 Nedostatečné zabezpečení 

3 Parkování mimo vyhrazená místa 13 Chybějící monitoring skládek dřeva 

4 Vjezd do zakázaných oblastí 14 Podcenění zabezpečení lesních cest 

5 Vloupání do rekreačních objektů 15 Více vlastníků nemovitostí 

6 Napadení stráží 16 Četnost subjektů pracujících v LH 

7 Nelegální těžba 17 Nedůslednost pracovníků v LH 

8 Znečištění ŽP - člověk 18 Znečištění ŽP - stroj 

9 Pytlactví 19 Selhání technických prostředků 

10 Vandalismus   

Tabulka 8: Identifikace rizik [zdroj: vlastní] 

Rb Ra 

Rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ∑Kar 

1 x 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

2 0 x 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 

3 1 1 x 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 

4 1 1 1 x 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 

5 1 1 1 1 x 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

6 0 0 0 0 0 x 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 1 1 1 1 0 1 x 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 

8 0 0 0 0 0 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 

9 0 0 1 1 0 1 0 1 x 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7 

10 0 1 1 1 1 1 0 1 0 x 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 

11 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 x 1 0 0 0 0 0 1 1 10 

12 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 x 0 0 0 0 0 1 0 10 

13 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 x 1 0 0 0 0 0 6 

14 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x 0 1 1 1 0 15 

15 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 x 0 1 1 0 6 

16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0 1 6 

17 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 x 0 0 12 

18 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x 0 1 

19 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 x 7 

∑Krb 8 11 13 15 9 10 5 14 3 11 11 4 2 3 0 1 3 14 3 x 
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Následně bude proveden výpočet koeficientů Kar a Kpr.  

Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu navázaných rizik Rb. Tato rizika mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Koeficient Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik.  

Koeficienty Kar a Kpr se vypočítají následovně:  

  Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100 (2) 

  Kpr = [(ΣKrb/(x-1)] · 100 (3) 

Kde x = počet hodnocených rizik celkem [36, 45] 

Tabulka 9: Stanovení koeficientů rizika [zdroj: vlastní] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Kar [%] 

x 
56 28 33 56 50 6 50 11 39 44 56 56 33 83 33 33 67 6 39 

Kpr [%] 

y 
44 61 72 83 50 44 28 78 17 61 61 22 11 17 0 6 17 78 17 

Ze stanovených koeficientů lze stanovit minimální a maximální hodnoty:  

  Kar min = 6 Kar max = 83 

  Kpr min = 0 Kpr max = 83 

Pro lepší určení rizikovosti jednotlivých faktorů je oblast grafu následně rozdělena do 

4 kvadrantů (oblastí). Při výpočtu os se musí stanovit spolehlivost systému (optimální 

míra). Jako optimální míra byla zvolena 80 %. Dále je potřeba vypočítat polohu os. 

Osa O1 je rovnoběžná s osou Y a vypočítá se: 

  O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) : 100] · s (4) 

  O1 = 100 – [(83 – 6) : 100] · 80 = 38,4 % 

  Kde s = spolehlivost (0 – 100).  

Osa O2 je rovnoběžná s osou X a vypočítá se: 

  O2 = 100 – [(Kpr max – Kpr min) : 100] · s (5)    

  O2 = 100 – [(83 – 0) : 100] · 80 = 33,6 % 

  Kde s = spolehlivost (0 – 100). [36, 45] 
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Vypočítané koeficienty Kar a Kpr byly následně vyneseny do grafu a dále vyznačeny osy O1 

a O2 (graf 5). 

 

Osy O1 a O2 rozdělily graf do 4 kvadrantů. Každý kvadrant určuje jednotlivá rizika. 

V následující tabulce 10 je uvedena závažnost jednotlivých rizik.  

Tabulka 10: Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [43] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

Za účelem verifikace výsledků analýzy FMEA byla identifikována nejslabší místa 

v hodnoceném systému v I. a II. kvadrantu. Jedná se o rizika č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 

18. Mezi nejzávažnější rizika tedy patří nelegální motorismus, krádež dřeva ze skládek, 

parkování mimo vyhrazená místa, vjezd do zakázaných oblastí, vloupání do rekreačních 

objektů, napadení stráží, znečištění ŽP, vandalismus a krádež technických prostředků.  

Aby byla ověřena správnost výsledků analýzy souvztažnosti, bude provedena verifikace 

výsledků s metodou párového srovnávání.  

Graf 5: Graf souvztažnosti [zdroj: vlastní] 
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8.4 Metoda párového srovnávání (Fullerova metoda) 

Tato metoda je jednou z metod stanovení vah na minimalizaci rizika. Používá se pro 

porovnávání dvou kritérií (rizik). Poté se z každé takové dvojce vybere kritérium, které je 

důležitější a zvýrazní se. Při srovnávání je pro přehlednost vytvářen tzv. Fullerův 

trojúhelník. [3, 36] 

Matematicky to lze vyjádřit vzorcem: 

     

Kde k = počet kritérií [3] 

Jako kritéria byla zvolena stejná rizika jako u analýzy souvztažnosti (tabulka 7). 

 

Následně bylo z každé dvojce zvýrazněno to kritérium, které je dle vlastního uvážení 

důležitější. Jedná se o subjektivní hodnocení. Vše bylo zaznamenáno pomocí Fullerova 

trojúhelníku (obrázek 18). [36, 24] 

 

(6) 

Obrázek 18: Fullerův trojúhelník [zdroj: vlastní] 

 

 



  

42 

 

Poté byl proveden součet zvýrazněných bodů v jednotlivých řádcích a výsledné hodnoty 

zaznačeny do tabulky 11.  

Podle následujícího vzorce se vypočítá váha i-tého kritéria:   

   

Kde: 

 

ni = počet zvýrazněného i-tého kritéria 

N = součet kritérií. [3, 24] 

Tabulka 11: Vyhodnocení rizik Fullerova trojúhelníku [zdroj: vlastní] 

Kritérium Počet kritérií Nové pořadí Váha kritérií 

1 Nelegální motorismus 11 7. 0,064 

2 Krádež dřeva ze skládek 14 4. 0,082 

3 Parkování mimo vyhrazená místa 9 8. 0,053 

4 Vjezd do zakázaných oblastí 12 6. 0,070 

5 Vloupání do rekreačních objektů 9 9. 0,053 

6 Napadení stráží 14 5. 0,082 

7 Nelegální těžba 9 10. 0,053 

8 Znečištění ŽP - člověk 16 1. 0,094 

9 Pytlactví 6 14. 0,035 

10 Vandalismus 6 15. 0,035 

11 Krádež technických prostředků 7 13. 0,041 

12 Nedostatečné zabezpečení 16 2. 0,094 

13 Chybějící monitoring skládek dřeva 8 12. 0,047 

14 Podcenění zabezpečení lesních cest 9 11. 0,053 

15 Více vlastníků nemovitostí 2 17. 0,012 

16 Četnost subjektů pracujících v LH 1 19. 0,006 

17 Nedůslednost pracovníků v LH 5 16. 0,029 

18 Znečištění ŽP- stroj 16 3. 0,094 

19 Selhání technických prostředků 1 19. 0,006 

∑ 171  1,00 

Po provedení metody párového srovnání (Fullerovy metody) vyšla nejzávažnější 

rizika téměř shodná jako u analýzy souvztažnosti. Jedná se o rizika poškození ŽP, 

(7) 



  

43 

 

napadení stráží, nedostatečné zabezpečení, krádež dřeva ze skládek, nelegální motorismus, 

vjezd do zakázaných oblastí, vloupání do rekreačních objektů a parkování mimo vyhrazená 

místa.  

8.5 Vyhodnocení provedených analýz rizik 

Z provedených analýz vyplynulo, že mezi nejzávažnější rizika patří znečištění ŽP, 

což souvisí s nelegálním motorismem, vjezdem do zakázaných oblastí a parkování 

motorových vozidel mimo vyhrazená místa. Dále znečištění ŽP, které je spojené s černými 

skládkami, znečišťování vodních toků a půdy. Jako závažná rizika se také jeví 

nedostatečné zabezpečení, krádež dřeva ze skládek, vloupání do rekreačních objektů 

a napadení stráží. Všechna tato rizika lze označit jako rizika, která jsou způsobená 

selháním lidského faktoru. V následující kapitole bude proveden návrh inovativního 

zabezpečení řešeného území. Inovativní řešení by mělo zjištěná nejzávažnější rizika 

minimalizovat. 
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9 Návrh inovativního řešení 

V předchozí kapitole byla pomocí daných metod zjištěna nejzávažnější rizika, která 

souvisí s porušováním zakázaných činností na území CHKO Beskydy. V této části práce je 

potřeba provést návrh inovativního řešení zabezpečení. Po průzkumu trhu se 

zabezpečovací technikou bylo zjištěno množství variant zabezpečení různých cenových 

kategorií. Návrhy následujícího zabezpečení jsou rozděleny do tří skupin. Samotný 

mechanismus odemykání a princip funkce jednotlivých navržených prvků není podstatou 

této práce. Jsou zde řešeny pouze jednotlivé návrhy. 

9.1 Návrh 1 

Tento návrh spočívá ve zlepšení režimových opatřeních, v návrhu informačních 

systémů a instalaci fotopastí na vybraná místa. 

1. Režimová opatření 

Návrh opatření spočívá v důslednosti pracovníků, kterých se tato problematika týká. 

V případě protiprávní činnosti může pracovník k tomu určený zasáhnout (držitel platného 

průkazu lesní stráže). Řada lidí tyto stráže často ignoruje a nezná jejich status a pravomoce. 

Vnitřními předpisy vlastníků lesů (LČR) lze zajistit a zavést v praxi systém kontroly 

funkčnosti stávajícího zabezpečení. Vzhledem k tomu, že většina venkovních pracovníků 

LČR je ustanovena lesními a mysliveckými strážemi, může jejich větší motivační 

zainteresovaností (z úrovně zaměstnavatele) dojít ke snížení již dříve popsaných rizik. 

Současně by měla proběhnout efektivní mediální kampaň, která by status stráží 

a problematiku zakázaných činností na území CHKO Beskydy účinně objasnila širší 

veřejnosti.  

Do režimových opatření lze zahrnout i pořádaní bezpečnostních akcí, ale jak již bylo 

zmíněno, jedná se o velice nákladnou záležitost.  

2. Informační systém 

Jedním z rizik jevící se jako závažné, je parkování vozidel mimo parkoviště či 

vyhrazená místa. Může se jednat např. o ignoraci dosavadních opatření nebo 

neinformovanost o pravidlech pro pobyt v CHKO Beskydy. Vhodné by bylo umístit 

informační panel při vjezdu do CHKO Beskydy a informovat veřejnost o možnostech 

parkování na internetových stránkách obcí. Na obrázku 19 je uveden možný návrh 

informačního panelu pro obec Krásná.  
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Tento panel by měl např. turisty informovat, že: 

1. Vjíždí do území CHKO Beskydy 

2. Je zakázáno parkovat a stát mimo parkoviště a místa vyhrazená k parkování 

3. Existují parkoviště či vyhrazená místa k parkování 

 

 

Obrázek 19: Návrh informačního panelu pro obec Krásná [zdroj: vlastní] 

Na obrázku 20 jsou červeně vyznačená místa, kde lze informační panely umístit. Mezi 

navrhovaná stanoviště, kde lze informační systém při vjezdu do CHKO Beskydy umístit 

patří:  

 Krásná – Roveň, 

 Morávka – Lipové. 

 

Obrázek 20: Umístění informačních panelů v řešeném území [29] 
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Na informační panel musí navazovat systém přehledně v terénu umístěného informačního 

značení parkovišť či vyhrazených míst (obrázek 21). 

 

Obrázek 21: Návrh informačního značení parkovišť v terénu [zdroj: vlastní] 

Omezení vjezdů motorových vozidel do CHKO Beskydy 

Další možnosti, jak omezit počet návštěvníků přijíždějících do hor automobily, by 

bylo vybudování centrálních parkovišť s návazností na kyvadlovou autobusovou dopravu. 

Zároveň by se tím předcházelo možným střetům se zákony.  

Navržená místa pro záchytná parkoviště: 

 Pražmo – u hotelu Ondráš,  

 Krásná – u restaurace Rekreant,  

 Morávka – Lipové. 

3. Fotopasti 

Jde o cenově dostupné a rychlé řešení, jak snížit protiprávní činnost v lesích v CHKO 

Beskydy. Jedná se o instalaci fotopastí na místa, kde jsou umístěny pouze zákazové 

značky. V rámci tohoto opatření lze vybrat i místa, která jsou opatřena železnými závorami 

a jsou klíčová pro vjezd do určitých oblastí. Toto řešení je možné navrhnout také u skládek 

dřeva, které se nacházejí u veřejných komunikací. Tímto by mohlo být riziko krádež dřeva 

ze skládek minimalizováno.   

V současné době je na trhu široká škála fotopastí a ceny jejich pořízení jsou různé. 

Na obrázku 22 je zobrazená fotopast, kterou lze k zabezpečení skládek a vjezdu do lesů 

využít. Fotopast je vybavená globálním systémem pro mobilní komunikaci (dále jen GSM 

modul), který umožní zasílat pořízené fotografie či video na mobilní telefon nebo e-mail. 

Fotopast obsahuje i postranní pohybová čidla zvyšující četnost pořízených snímků. Mezi 

její základní funkce patří nastavení frekvence nebo intervalu snímání snímků, jejich kvality 

a kvantity. [14]  

Rozmístění nově navržených technických prostředků je znázorněno v příloze č. 8.  
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Obrázek 22: Fotopast Ltl Acorn 5210MG TIGER TIME 0.8s [14] 

9.1.1 Finanční zhodnocení 

V následující tabulce 12 jsou uvedeny navržené technické prostředky, jejich počty 

a ceny. Celková částka návrhu 1 činí 313 400 Kč vč. DPH.  Do tohoto návrhu je však 

potřeba započítat i případné pořádaní mediální kampaně, která by danou problematiku 

přiblížila široké veřejnosti. Její rozsah je úměrný finančním rozpočtům, a proto ji nelze 

objektivně zahrnout do níže uvedeného finančního zhodnocení.  

Tabulka 12: Návrh 1 - finanční zhodnocení [zdroj: vlastní] 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ 

Cena 

celkem 

Návrh 1 

1. Fotopast 

Acorn 

5210 

MG 

ks 35 6 840,00 239 400,00 0,00 0,00 

2. Informační panel BEATA ks 2 15 000,00 30 000,00 2 000,00 4 000,00 

3. 
Informační značení parkovišť 

a vyhrazených míst 
OLO ks 10 2 500,00 25 000,00 500,00 5 000,00 

4. Pomocný instalační materiál 
 

kpl 1 7 000,00 7 000,00 2 000,00 2 000,00 

 
Mezisoučet 

    
301 400,00 

 
11 000,00 

 
Doprava 

 
kpl 1 

  
1 000,00 1 000,00 

CELKEM vč. DPH                                                                                                                          313 400,00 
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9.2 Návrh 2 

Další možností, jak zabránit neoprávněným vjezdům do lesů a krádeži dřeva ze 

skládek v CHKO Beskydy je vyměnit nebo zdokonalit stávající železné závory či instalace 

fotopastí. Zásadní podmínkou je vzdálenost daného místa k dostatečnému zdroji elektrické 

energie. Při návrhu zabezpečení mohou nastat dvě možnosti, které jsou uvedeny na 

následujícím schématu (obrázek 23). 

 

Obrázek 23: Možné varianty zabezpečení - návrh 2 [zdroj: vlastní] 

1. Výměna současných závor 

Pokud je v dané oblasti dostupnost k elektrickému proudu je potřeba vyměnit 

stávající mechanické železné závory za elektronické závory. Jednou z možností je využití 

kompletní sady závory Nice WIL4 KCE (obrázek 24). Na tuto závoru je možno připojit 

čtečku karet nebo čtečku otisků prstů.  

 

Obrázek 24: Nice WIL4 KCE kompletní sada závory [54] 
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A) + B) Číselný kód a karta 

Klíče k závorám, které mají v současné době revírníci k dispozici, nejsou z hlediska 

bezpečnosti zcela dostačující. Pachatel si jednoduše může pořídit kopii klíčů. Pokud by 

byly závory opatřeny zařízením pro zadávání číselného kódu či přikládání identifikační 

karty, mohlo by se riziko minimalizovat. Každý revírník či majitel nemovitostí, které se 

nacházejí za závorami, bude mít k dispozici číselný kód popř. identifikační kartu. Na 

základě zadání příslušného kódu či přiložení karty bude závora otevřena. Tímto způsobem 

by bylo možno předcházet neoprávněným vjezdů do zakázaných oblastí. Lze využít buď 

pouze číselného kódu či kombinaci karty a kódu. Jednou z možností je využití síťové 

čtečky karet s klávesnicí Sebury BC-2008NT  zobrazené na obrázku 25. 

 

Obrázek 25: Sebury BC-2008NT - síťová čtečka karet s klávesnicí [40] 

C) Čtečka otisků prstů 

Další možností, jak otevírání závor ochránit před zneužitím cizích osob, je využití 

venkovní čtečky otisků prstů. Tento systém by bylo možno využít pouze na klíčová místa 

v řešeném území. Pro tyto účely lze využít venkovní čtečku otisků prstů BioLite Solo 

(obrázek 26). Toto zařízení je odolné proti vodě a nepříznivému počasí. Skládá se 

z grafického LCD displeje a klávesnice pro snadné přihlášení nebo odstranění uživatele. 

[46]  

 

Obrázek 26: Venkovní čtečka otisků prstů BioLite Solo [46] 
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Podmínkou instalace těchto technických opatření je možnost využití elektrického 

napájení. V případě, že na odlehlých místech nelze elektrického proudu využít, existuje 

další možnost technického zabezpečení. Stávající závory lze doplnit o fotopasti.  

2. Instalace fotopasti u současných železných závor 

Jako vhodný doplněk ke stávajícím závorám se jeví použití fotopastí. Umožní 

operativně pomocí GSM modulu předat informaci pracovníkům LČR o pobytu osob či 

vozidel v zájmové oblasti. Může dojít buď k posílení stávajícího zabezpečení či k jejich 

instalaci do lokalit, kde by instalace závor nebyla možná zejména z praktických (terénních) 

důvodů. Jednou z možností je využití fotopastí UM 535 Panda (obrázek 27).  

 

Obrázek 27: Fotopast UM 535 Panda [16] 

3. Instalace fotopasti u skládek dřeva 

Možnost, jak snížit riziko krádeže dřeva ze skládek, je instalace fotopastí v daných 

lokalitách. Na skládkách dřeva je možno využít např. fotopasti SG 007 (obrázek 28) 

s jednoduchou obsluhou a videm v HD kvalitě se záznamem zvuku a neviditelným 

osvětlením pro noční záběry. 

 

Obrázek 28: Fotopast SG 007 [15] 
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Rozmístění nově navržených technických prostředků je znázorněno v příloze č. 9.  

9.2.1 Finanční zhodnocení 

V tabulce 13 jsou uvedeny navržené technické prostředky, jejich počty a ceny. 

Celková částka návrhu 2 činí 268 446 Kč vč. DPH. Ve výsledné částce je započítána také 

montáž jednotlivých prvků, instalační materiál a doprava. 

Tabulka 13: Návrh 2 - finanční zhodnocení [zdroj: vlastní] 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ 

Cena 

celkem 

Návrh 2 

1. Kompletní sada závory 

NICE 

WIL4 

KCE 

ks 5 25 063,00 125 315,00 1 000,00 5 000,00 

2. 
Síťová čtečka karet s 

klávesnicí 

Sebury 

BC-

2008NT 

ks 3 4 657,00 13 971,00 500,00 1 500,00 

3. 
Venkovní čtečka otisků 

prstů 

BioLite 

Solo 
ks 2 10 970,00 21 940,00 500,00 1 000,00 

4. Fotopast 
UM 535 

Panda 
ks 8 6 840,00 54 720,00 0,00 0,00 

5. Fotopast SG 007 ks 10 3 990,00 39 900,00 0,00 0,00 

6. Instalační materiál 
 

kpl 1 2 100,00 2 100,00 1 000,00 1 000,00 

 
Mezisoučet 

    
257 946,00 

 
8 500,00 

 

Mimostaveništní 

doprava  
kpl 1 

  
2 000,00 2 000,00 

CELKEM vč. DPH                                                                                                                             268 446,00 
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9.3 Návrh 3 

Další možností, jak zabezpečit řešené území před nežádoucími jevy v CHKO 

Beskydy je využití kamerového systému (dále jen CCTV). Stejně jako u předchozího 

návrhu 2 je i zde rozhodující dostupnost elektrického proudu. Mohou nastat dvě varianty 

vyobrazené na následujícím schématu (obrázek 29). 

 

Obrázek 29: Možnosti zabezpečení pomocí CCTV [zdroj: vlastní] 

1. CCTV 

V případě, že je možno CCTV připojit k elektrickému proudu, lze využit dvou variant: 

A) CCTV u závor 

Jedná se o významný prvek prevence. V předchozí kapitole byla jako jedna ze 

závažných rizik identifikována krádež technických prostředků. V případě instalace kamer 

u závor na klíčových místech by se tak mohlo toto riziko výrazně minimalizovat.  

B) CCTV u skládek dřeva  

Skládky dřeva jsou snadno přístupné a v předchozích provedených analýzách bylo 

riziko krádež dřeva ze skládek identifikováno jako závažné. Může tedy lehce dojít ke 

krádeži a odvozu dřeva. Možnou variantou zabezpečení je využití CCTV. Skládky dřeva 

jsou umístěny jednak poblíž veřejných komunikací, ale i na odlehlých místech.  

U varianty A i B lze využít stejného CCTV. Jednou z možností je využití venkovní 

kamery SONY SSC-CB565R s nočním viděním (obrázek 30). [47] 
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Obrázek 30: Venkovní IR LED kamera SONY SSC-CB565R [47] 

Výstupy kamer mohou být napojeny na LS F-M a střežená místa tak budou pod 

neustálým dohledem pracovníku LČR. V případě zjištění protiprávních činností mohou 

hned reagovat a problémy operativně řešit.  

2. CCTV napájený solárním panelem 

Na místech, kde není možnost připojení CCTV k elektrickému proudu je možno 

využít GSM kamer, které lze napojit na solární panel (obrázek 31). GSM kamery slouží 

k monitorování vzdálených lokalit, kde je dostupný pouze GSM signál. Kamera je 

vybavena slotem pro SIM kartu. Na GSM kameru je možno připojit alarmové čidlo, které 

při sepnutí aktivuje kameru. Ta odešle obraz na zadaný e-mail, uloží obraz a odešle 

navolenou SMS zprávu na mobilní telefon. Na klíčová místa, kde nelze využít elektrického 

proudu je možno nainstalovat kameru zobrazenou na obrázku 32. Obsahuje detektor 

pohybu v obraze (nastavitelné zóny), pohybový PIR detektor (tělesná teplota), detektor 

hluku, detektor tříštění skla. Umožňuje zasílání alarmového hlášení ve formě SMS, MMS, 

e-mail pracovníkům LČR či napojení na poplachové přijímací centrum (dále jen PPC). [21, 

22] 

 

Obrázek 31: SOL-003 mobilní solární panel amorfní 12W [22] 
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Obrázek 32: EYE-02 GSM bezpečnostní kamera s alarmovými funkcemi [21] 

Na méně významných místech lze umístit atrapu CCTV. Jednou z možností je 

využití atrapy bezpečnostní kamery Dummy Solar IR s infrapřísvitem zobrazené na 

obrázku 33. Jedná se o solární venkovní atrapu bezpečnostní kamery s elektronickou 

imitací nočního infrapřisvícení. Vestavěný solární článek zajišťuje dobíjení baterie během 

dne. Tím je prodloužená její životnost. [48] 

 

Obrázek 33: Venkovní atrapa bezpečnostní kamery [48] 

Rozmístění nově navržených technických prostředků je znázorněno v příloze č. 10. 

9.3.1 Finanční zhodnocení 

V následující tabulce 14 jsou uvedeny navržené technické prostředky, jejich počty 

a ceny. Celková částka návrhu 3 činí 271 524 Kč vč. DPH. Ve výsledné částce je 

započítána také montáž jednotlivých prvků, instalační materiál a doprava.  
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Tabulka 14: Návrh 3 - finanční zhodnocení [zdroj: vlastní] 

PČ Specifikace položky 
Typové 

označení 
MJ počet 

Materiál Práce 

Kč/MJ 
Cena 

celkem 
Kč/MJ 

Cena 

celkem 

Návrh 3 

1. 
Venkovní IR LED 

kamera 

SONY 

SSC-

CB565R 

ks 11 8 000,00 88 000,00 1 500,00 16 500,00 

2. 
Mobilní solární panel 12 

W 
SOL-003 ks 13 1 572,00 20 436,00 1 000,00 13 000,00 

3. 

GSM bezpečnostní 

kamera s alarmovými 

funkcemi 

EYE-02 ks 13 8 076,00 104 988,00 1 500,00 19 500,00 

4. 
Venkovní atrapa 

bezpečnostní kamery 

Dummy3-

IR 
ks 4 400,00 1 600,00 0,00 0,00 

5. Instalační materiál 
 

kpl 1 6 000,00 6 000,00 500,00 500,00 

 
Mezisoučet 

    
221 024,00 

 
49 500,00 

 

Mimostaveništní 

doprava  
kpl 1 

  
1 000,00 1 000,00 

CELKEM vč. DPH                                                                                                                            271 524,00 
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9.4 Zabezpečení rekreačních objektů 

Na řešeném území se nachází velké množství rekreačních objektů (chaty, chalupy). 

Možnost vloupání do těchto objektů je velice pravděpodobná, jak vyplývá ze statistik PČR. 

Zejména v zimním období, kdy tyto objekty zůstávají opuštěné. Pachatelé si většinou 

vybírají osamocené rekreační objekty. Proto je potřeba tyto objekty vhodným způsobem 

chránit a zabezpečit. Nejslabším místem v rekreačních objektech jsou okna a dveře. PČR 

provádí řadu preventivních opatření, která spočívají v pravidelných kontrolách chatovišť. 

Jaký zvolit vhodný způsob zabezpečení záleží také na tom, kde se daný rekreační objekt 

nachází. Pokud je umístěn na samotě, je vhodné použít MZS v podobě např. ochranných 

fólií na sklo, zabudování mříží, okenic, instalovat bezpečnostní zámky nebo dveře vyměnit 

za bezpečnostní.  

Na následujícím obrázku 34 jsou vyobrazeny bezpečnostní dveře Gerda TT Plus, 

které mohou majitelé rekreačních objektů využít. Tyto dveře odpovídají bezpečnostní 

třídě 2 a jsou dostupné za cca 13 000 Kč. [13] 

 

Obrázek 34: Bezpečnostní dveře Gerda TT Plus [13] 

Vhodnou alternativou mechanického zabezpečení oken v rekreačních objektech je 

využití bezpečnostní fólie. Může sloužit jako ochrana před vniknutím neoprávněných osob 

do objektu i jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. Lze použít bezpečnostní fólii 

SCX (obrázek 35) od firmy NEXT s.r.o. Fólie je atestována v bezpečnostní třídě P2A. 

Cena za m
2
 je 890 Kč vč. práce. [30] 
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Obrázek 35: Bezpečnostní fólie SCX [30] 

Další možností je využití poplachových a zabezpečovacích tísňových systému (dále 

jen PZTS).  V současné době existuje mnoho variant zabezpečení objektů. O realizaci 

zabezpečovacích systému však v současné době rozhodují zejména náklady na jejich 

pořízení a provoz. Mnohdy se může ukázat i jako praktické umístění pouhé imitace či 

atrapy venkovní sirény či CCTV na objektech jako odstrašující element.  

Při průzkumu výrobku na českém trhu bylo zjištěno, že prostřednictvím internetu lze 

pořídit i cenově dostupné PZTS. Jde např. o soupravu, která se skládá z ústředny, 

prostorového detektoru, magnetického kontaktu na dveře a detektoru tříštění skla 

v bezdrátovém provedení lze pořídit za cca 10 000 Kč. Podle přiloženého návodu je 

schopen tento systém nainstalovat téměř každý. Nutno podotknout, že u těchto prostředků 

však nelze dosáhnout spolehlivosti, jako např. u systému PZTS, které jsou instalovány 

odbornými instalačními společnostmi. Může byt využito např. kompletní sady Terxon SX. 

Sada se skládá z ústředny, klávesnice, baterií, kabelu, 2 ks pasivních infračervených čidel 

(PIR), 2 ks magnetů na dveře a okna. Siréna je součástí této sady (obrázek 36). [1] 

 

Obrázek 36: Terxon SX kompletní sada vč. sirény [1] 
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9.5 Výběr nejvhodnějšího návrhu zabezpečení 

V této kapitole bude proveden výběr nejvhodnější varianty zabezpečení. Pro výběr 

nejvhodnějšího návrhu zabezpečení bude využitá bodovací metoda.  

Při osobní konzultaci se zaměstnanci LČR byla stanovena kritéria uvedená v následující 

tabulce 15. 

Tabulka 15: Kritéria pro hodnocení návrhu zabezpečení [zdroj: vlastní] 

Označení Kritérium 

K1 Náklady na pořízení 

K2 Spolehlivost systému 

K3 Životnost systému 

K4 Provozní náklady 

K5 Odolnost systému 

Kritéria je potřeba nejprve seřadit podle pořadí od nejdůležitějšího po nejméně 

důležité (tabulka 16). Nejdůležitější kritérium je ohodnoceno „k“ body (kde: bi = k), druhé 

nejdůležitější kritérium  k – 1 body (kde: bi = k - 1), atd. Poslední nejméně důležité 

kritérium je ohodnoceno jedním bodem (bi = 1). [24] 

Váha příslušného kritéria se následně vypočítá podle vztahu: 

       

Kde: 

 je součet, který je rozdělen mezi jednotlivá kritéria. [24] 

V tabulce 16 je uveden výpočet vah jednotlivých kritérií. 

Tabulka 16: Výpočet vah jednotlivých kritérií [24, zdroj: vlastní] 

Označení Kritérium i bi vi 

K2 Spolehlivost systému 1 5 0,333 

K4 Provozní náklady 2 4 0,267 

K5 Odolnost systému 3 3 0,200 

K1 Náklady na pořízení 4 2 0,133 

K3 Životnost systému 5 1 0,067 

∑ 15 1 

Jednotlivé návrhy budou hodnoceny podle kritérií uvedených v tabulce 15 pomocí 

hodnoticí stupnice 1 až 5 (kde: 1 – nevyhovuje, 5 – vyhovuje). Návrh, který bude mít 

(8) 
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nejvyšší výsledek po provedeném součtu, bude následně vybrán jako nejvhodnější. 

V následující tabulce 17 je proveden výpočet a výběr nejvhodnějšího návrhu zabezpečení.   

Tabulka 17: Výběr nejvhodnějšího návrhu [24, zdroj: vlastní] 

 Hodnocení návrhu Váha návrhu 

Kritéria 
Váha 

kritéria 
Návrh 1 Návrh 2 Návrh 3 Návrh 1 Návrh 2 Návrh 3 

K2 0,333 3 4 4 0,999 1,332 1,332 

K4 0,267 2 4 4 0,534 1,068 1,068 

K5 0,200 2 4 3 0,400 0,800 0,600 

K1 0,133 2 3 3 0,266 0,399 0,399 

K3 0,067 4 4 3 0,268 0,268 0,201 

∑ 13 19 17 2,467 3,867 3,600 

Pořadí 3. 1. 2. 

Pomocí bodovací metody bylo zjištěno, že za nevhodnější variantu zabezpečení lze 

považovat návrh 2. Jedná se tedy o výměnu současných železných závor za elektronické 

závory. Tyto závory lze doplnit o síťové čtečky karet s klávesnicí a čtečky otisků prstů. 

Tam, kde není možnost připojení k elektrickému proudu lze u závor a skládek dřeva 

nainstalovat fotopasti.  
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10 Závěr 

Jak bylo zmíněno v úvodu, Beskydy se v dnešní uspěchané době stávají místem pro 

odpočinek a volnočasové aktivity mnoha návštěvníků. Pobyt zvýšeného počtu osob 

v horách s sebou přináší i určitá rizika spojená s negativním vlivem na ŽP. Protože každá 

činnost člověka přírodu ovlivňuje, může v ní docházet k nevratným změnám. Zájmem nás 

všech by proto mělo být chránit krajinu jako celek a zachovat ji pro další generace. 

Cílem diplomové práce bylo identifikovat rizika spojená s porušováním zakázaných 

činností v CHKO Beskydy, zejména se zaměřením na motorová vozidla. V první části 

práce jsem se zabývala právní úpravou a základními pojmy, které souvisely s danou 

problematikou. Dále jsem se věnovala hlavním subjektům podílejících se na ochraně 

přírody před nelegálním motorismem, statistikám přestupků a trestné činnosti páchané 

v řešeném území CHKO Beskydy, a také popisu současného stavu zabezpečení.  

Praktická část diplomové práce byla zaměřena na analýzu rizik. Rizika jsem rozdělila 

na procesní a strukturální. Pro modelování rizik jsem využila Ishikawův diagram, který byl 

důležitým krokem pro provedení dalších analýz. Dále jsem pomocí analýzy FMEA zjistila 

nejzávažnější rizika v dané oblasti. Tato metoda byla doplněna o Paretův princip 

a Lorenzovou křivku. Pro verifikaci výsledků metody FMEA byla aplikována analýza 

souvztažnosti a Fullerova metoda. Na základě provedených analýz bylo zjištěno, že mezi 

nejzávažnější rizika patří znečištění ŽP, nedostatečné zabezpečení, krádež dřeva ze skládek 

a vloupání do rekreačních objektů. Pro minimalizaci těchto rizik bylo v další části práce 

navrženo inovativní řešení zabezpečení.   

Následovalo ekonomické zhodnocení navržených opatření a provedení výběru 

nejvhodnější varianty zabezpečení pomocí bodovací metody. Z toho vyplynulo, že 

nejvhodnějším návrhem zabezpečení se jeví návrh 2. Výsledná cena návrhu je 268 446 Kč 

vč. DPH. Tato varianta by měla vylepšit slabá místa v současném stavu zabezpečení. 

Konkrétně se jedná o obnovení nebo zdokonalení současných železných závor. V řešené 

lokalitě se nachází velké množství rekreačních objektů, proto jsem navíc uvedla 

i ekonomicky výhodné doporučení, jak ochránit majetek před vloupáním.     

Cíl diplomové práce byl tedy splněn. Při její tvorbě jsem si uvědomila, že se jedná 

o velice složitou problematiku. Vyplynulo to i z osobních konzultací s odborníky na danou 

oblast. Není vždy v silách jednotlivých zainteresovaných složek daný problém 
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zkoordinovat a vyřešit ve prospěch všech. Když se zamyslím nad přínosem tvorby této 

práce pro mě osobně, mohu konstatovat, že jsem byla obohacena o nové zajímavé 

informace, setkání s novými lidmi a blíže jsem poznala oblast, ve které žiji.  
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Seznam použitých zkratek 

CCTV     Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) 

ČR     Česká republika 

EU     Evropská unie 

FMEA    Failure Mode and Effect Analysis (analýza příčin poruch  

    a jejich následků) 

F-M    Frýdek-Místek 

GSM     Global System for Mobile Communications (Globální systém 

    pro mobilní komunikaci) 

HDTV    High-definition television (televize s vysokým rozlišením) 

CHKO Beskydy   Chráněná krajinná oblast Beskydy  

KŘP MSK    Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

KŘ LČR F-M   Krajské ředitelství Lesů České republiky Frýdek-Místek  

LCD    Liquid crystal display (displej z tekutých krystalů) 

LČR     Lesy České republiky 

LH     Lesní hospodářství 

LHC     Lesní hospodářský celek 

LS F-M    Lesní správa Frýdek-Místek 

MZS     Mechanické zábranné systémy 

PPC     Poplachové přijímací centrum 

PČR     Policie České republiky 

PIR     Pasivní infračervené čidlo 

PZTS     Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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Příloha 1: Práva a povinnosti stráží 

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů  

§ 39 Práva a povinnosti lesní stráže 

(1) „Lesní stráž je při své činnosti povinna: 

a) prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak, 

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů, 

c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď 

vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných 

případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.“  

(2) „Lesní stráž je při své činnosti oprávněna: 

a) zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto 

zákona, 

b) ukládat a vybírat pokuty za přestupky uvedené v blokovém řízení podle zvláštního 

předpisu, 

c) předvést bezodkladně policejnímu orgánu osobu, kterou přistihne při přestupku, nelze-li 

jinak zjistit její totožnost, 

d) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní 

policie, pokud nemůže splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.“ [62] 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

§ 81 Stráž přírody 

(1) „Krajské úřady a správy ustanovují stráž přírody zejména z řad dobrovolných 

pracovníků. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody 

a krajiny.“ 

(8) „Strážci jsou oprávněni: 

a) zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody, 

b) ukládat a vybírat blokové pokuty
 
za přestupky na úseku ochrany přírody, 

c) vstupovat na cizí pozemky, 

d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihnou při porušování právních předpisů 

o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené 

osoby jsou povinny uposlechnout, 
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e) požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní 

policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.“ 

§ 81a  

„Stráž přírody je při své činnosti povinna: 

a) prokázat se průkazem stráže přírody a nosit služební odznak, 

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s kontrolou dodržování předpisů o ochraně 

přírody a krajiny, 

c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody orgánu, který ji ustanovil, 

popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo 

příslušným orgánům státní správy.“ [64] 

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů  

§ 14 Oprávnění myslivecké stráže 

(1) „Myslivecká stráž je oprávněna 

a) požadovat od osob, které jsou v honitbě se střelnou zbraní nebo s jinou loveckou 

výzbrojí, předložení zbrojního průkazu, průkazu zbraně, loveckého lístku, povolenky k lovu 

a potvrzení o povinném pojištění, popřípadě jiného průkazu, jímž lze prokázat jméno, 

příjmení, datum narození a místo trvalého nebo přechodného pobytu, 

b) zastavit a prohlížet v honitbě a na účelových komunikacích v honitbě dopravní 

prostředky včetně přepravovaných zavazadel, je-li důvodné podezření, že přepravují nebo 

obsahují neoprávněně nabytou zvěř, a za tím účelem požadovat předložení dokladu 

o nabytí zvěře, 

c) zadržet osobu, kterou přistihne v honitbě při neoprávněném lovu nebo při jiné činnosti 

tímto zákonem zakázané, nebo osobu, kterou přistihne v honitbě se zakázanou loveckou 

výzbrojí anebo se střelnou zbraní, pokud nejde o osobu oprávněnou podle zvláštních 

právních předpisů držet střelnou zbraň i na honebních pozemcích, a neprodleně přivolat 

orgán PČR. [63] 

§ 15 Povinnosti myslivecké stráže 

(1) „Myslivecká stráž je při své činnosti povinna: 

a) prokázat se průkazem myslivecké stráže a nosit služební odznak, 

b) dohlížet na dodržování povinností spojených s ochranou myslivosti, 
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c) oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy uživateli 

honitby nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům 

policie nebo příslušným orgánům státní správy.“ [63] 
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Příloha 2: Trestné činy proti životnímu prostředí  

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

§ 294a Poškození vodního zdroje 

„Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, způsobí poškození vodního zdroje, u něhož je stanoveno 

ochranné pásmo, tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro zvláštní ochranu 

vodního zdroje, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.“ [69] 

§ 295 Poškození lesa 

(1) „Kdo, byť i z nedbalosti, těžbou lesních porostů nebo jinou činností provedenou 

v rozporu s jiným právním předpisem způsobí, byť i připojením k již existující holině, vznik 

holé seče nebo způsobí závažné poškození lesa na celkové větší ploše lesa nebo proředí 

lesní porost pod hranici zakmenění stanovené jiným právním předpisem na celkové větší 

ploše lesa, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ 

(2) „Odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel 

potrestán, 

a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 opětovně, nebo 

b) vznikne-li těžbou nebo jinou činností uvedenou v odstavci 1 holá seč nebo proředění na 

celkové značné ploše lesa.“ [69] 

§ 298 Neoprávněné nakládaní s odpady 

(2) „Kdo, byť i z nedbalosti, v rozporu s jiným právním předpisem ukládá odpady nebo je 

odkládá, přepravuje nebo jinak s nimi nakládá, a tím způsobí poškození nebo ohrožení 

životního prostředí, k jehož odstranění je třeba vynaložit náklady ve značném rozsahu, 

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.“ [69] 

§ 299 Neoprávněné nakládaní s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami 

(1) „Kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, poškodí, odejme z přírody, 

zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, zprostředkuje, sobě nebo jinému 

opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář 

chráněného druhu a spáchá takový čin na více než dvaceti pěti kusech živočichů, rostlin 

nebo exemplářů, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ 
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(2) „Stejně bude potrestán, kdo v rozporu s jiným právním předpisem usmrtí, zničí, 

poškodí, odejme z přírody, zpracovává, doveze, vyveze, proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje, sobě nebo jinému opatří jedince silně nebo kriticky ohroženého druhu 

živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu přímo ohroženého vyhubením nebo 

vyhynutím.“ [69] 

§ 300 Neoprávněné nakládaní s chráněnými volně žijícími živočichy a planě 

rostoucími rostlinami z nedbalosti 

„Kdo z hrubé nedbalosti poruší jiný právní předpis tím, že usmrtí, zničí, poškodí, odejme 

z přírody, zpracovává, opakovaně doveze, vyveze nebo proveze, přechovává, nabízí, 

zprostředkuje nebo sobě nebo jinému opatří jedince zvláště chráněného druhu živočicha 

nebo rostliny nebo exemplář chráněného druhu ve větším rozsahu než dvaceti pěti kusů 

nebo jedince kriticky ohroženého druhu živočicha nebo rostliny nebo exemplář druhu 

přímo ohroženého vyhubením nebo vyhynutím, bude potrestán odnětím svobody až na 

jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ [69] 

§ 301 Poškození chráněných částí přírody 

„Kdo, byť i z hrubé nedbalosti, poruší jiný právní předpis tím, že poškodí nebo zničí 

památný strom, významný krajinný prvek, jeskyni, zvláště chráněné území, evropsky 

významnou lokalitu nebo ptačí oblast tak, že tím zanikne nebo je značně oslaben důvod pro 

ochranu takové části přírody, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta, zákazem 

činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ [69] 

§ 304 Pytláctví 

(1) „Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe 

nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě 

nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 

propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.“ [69] 
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Příloha 3: Označení stráží 

Lesní stáž [37] 

     

 

Stráž ochrany přírody 

 

- na levém rukávu nosí strážce znak CHKO Beskydy a označení své funkce, 

- na levé straně hrudi (na kapse, klopě) nosí kovový služební odznak, 

- v případě potřeby se prokazuje služebním průkazem. [51] 

 

Myslivecká stráž [37] 
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Příloha 4: Akce Lesník 

V kapitole 6.2.2 byly uvedeny základní informace. Do akce byl opět zapojen policejní 

vrtulník pro monitorování situace ze vzduchu. Na akci se podílel velký počet policistů 

i lesníků. Kontrolních stanovišť bylo celkem 17, na kterých bylo rozmístěno 50 policistů 

a 20 lesníků. Na následujících obrázcích (37, 38) je zadokumentován průběh akce Lesník. 

[31] 

 

Obrázek 37: Kontrola motocyklu [31] 

 

Obrázek 38: Spolupráce policistů a lesníků [31] 

Lesník II 

Na základě značných ohlasů médií i veřejnosti byla uskutečněna cca za měsíc další akce 

s názvem Lesník II (obrázek 39, 40). Této akce se tentokrát zúčastnili i slovenští policisté 

a do terénu byli povoláni moravskoslezští policejní kynologové se psy. Celkem bylo do 

akce nasazeno 85 policistů, 30 příslušníků slovenské policie, 36 lesníků a přes 20 

pracovníků CHKO Beskydy. V tabulce 18 jsou uvedeny souhrnné statistické údaje 

uskutečněných akcí. [32] 
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Obrázek 39: Kontrola vozidla [32] 

 

Obrázek 40: Policisté ve spolupráci s pracovníky LČR [32] 

Tabulka 18: Statistické údaje [32] 

Řešené události 
LESNÍK I 

(12. – 13. 5. 2012) 

LESNÍK II 

(23. – 24. 6. 2012) 

Kontrolováno osob 264 280 

Kontrolováno vozidel 280 255 

Zjištěno řidičů pod vlivem omamných 

a psychotropních látek 
2 2 

Oznámení správnímu orgánu 42 53 

Uloženo pokut 7 1 

Zjištěno krádeží 1 (dřevní hmota) 1 (kamení) 

Předvedeno osob 0 2 

Počet motocyklistů 2 

13 z toho: 

5x řidič občan SR, 

8x řidič občan ČR. 

Počet pokusů o ujetí 2 10 

Zadrženo osob 2 2 

Ostatní 

Poskytnutí první pomoci 

zraněnému cyklistovi, 

vypátrání ztraceného psa 

Zajištění motocyklu 

s upravenými 

identifikačními znaky 



  

9 

 

Příloha 5: Akce Enduro  

Jak bylo již zmíněno v kapitole 6.3.3, tato akce měla za cíl zaměřit se na bezpečnostní 

situaci v dopravě na teritoriu CHKO Beskydy. Hlavním úkolem zúčastněných subjektů 

byla kontrola přejezdů v rezervacích a CHKO Beskydy. Ochranářům přírody se nelíbí, jak 

motorkáři svými vozidly devastují lesy. Dalším cílem bylo odhalit pachatelé trestné 

činnosti a vypátrat věci pocházející z trestné činnosti. Do akce byli zapojení jednak 

samotní policisté, pracovníci CHKO Beskyd (strážci přírody) a zaměstnanci LČR (lesní 

stráž). Stanovišť byla cca 20, na kterých bylo rozmístěno 40 policistů. Kontrolou prošlo 

cca 300 automobilů a motorek. Bylo zjištěno 50 přestupků, za které byly uloženy blokové 

pokuty v celkové výši 40 tisíc Kč. Nejčastějším přestupkem bylo porušení zákazu pro 

vjíždění na lesní komunikace bez povolení, rychlost jízdy a technický stav vozidel. Cílem 

akce bylo snížit nelegální přejezdy vozidel, motorek a čtyřkolek v CHKO Beskydy. Na 

následujících obrázcích 41 a 42 je akce Enduro zdokumentována. [33] 

 

Obrázek 41: Zastavování motorových vozidel [20] 

 

Obrázek 42: Kontrola účastníka silničního provozu [20] 
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Příloha 6: Mapa vymezeného území v CHKO Beskydy  
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Příloha 7: Současný stav zabezpečení vymezeného území 
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Příloha 8: Inovativní návrh zabezpečení – Návrh 1
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Příloha 9: Inovativní návrh zabezpečení – Návrh 2 
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Příloha 10: Inovativní návrh zabezpečení – Návrh 3 


