
8 ZÁVĚR 

Současné zabezpečení perimetru Letiště Leoše Janáčka Ostrava splňuje doporučení 

dokumentu ICAO č. 8973, ale nelze vyloučit možnost jeho průniku z důvodu absence 

perimetrické ochrany. Hlídková činnost ostrahy letiště a Policie ČR je nepravidelná 

a v případě narušení není garantováno zjištění incidentu ani včasný příjezd ostrahy 

na místo incidentu. Z hlediska ochrany před protiprávními činy vůči civilnímu letectví je 

nutné zvažovat s připravovaným atakem organizované skupiny (prevence terorismu). 

V souvislosti s absencí ochrany poplachovými systémy je vůči cílenému 

útoku současný způsob technické ochrany perimetru nevyhovující.  

 

Navrhované varianty technické ochrany perimetru LLJO zajistí včasnou signalizaci 

narušení perimetru, dokumentaci protiprávního jednání a efektivní zákrok ostrahy letiště. 

Tímto opatřením dojde k snížení dopadů na provoz letiště: 

 po zajištění pachatele v neveřejné zóně letiště nebude muset dojít k omezení 

provozu letiště; 

 při zajištění pachatele v SRA bude ostraha prověřovat prostřednictvím CCTV 

pohyb narušitele s bezprostředním dopadem na leteckou přepravu (pohyb u letadel, 

nákladu či zavazadel, kontakt s dalšími osobami apod.). 

 

V neposlední řadě je přínosem zajištění vyšší ochrany dobrého jména Letiště Leoše 

Janáčka Ostrava i jeho provozovatele Letiště Ostrava, a.s. a zvýšení bezpečnostního 

ratingu u poskytovatelů služeb letecké dopravy.  
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PŘÍLOHA ČÍSLO 1 – SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Právní předpisy České republiky 

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

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 

a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 222/2000 Sb., o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby některých 

zaměstnanců v civilním letectví. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně 

vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997, kterou se provádí zákon 

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

o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyhláška č. 466/2006 Sb., o bezpečnostní letové normě, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících 

zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 201/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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

ve znění pozdějších předpisů. 

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



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

předpisů. 

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

Zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých 

zákonů (zákon o ochraně státních hranic), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., 

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona 

č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění 

zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Evropské předpisy - ochrana civilního letectví před protiprávními činy 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2320/2002 ze dne 16. prosince 2002, 

kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 

Nařízení Komise (ES) č. 622/2003 ze dne 4. dubna 2003, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 1217/2003 ze dne 4. července 2003, kterým se stanoví společné 

specifikace pro národní programy kontroly kvality bezpečnosti civilního letectví. 

Nařízení Komise (ES) č. 1486/2003 ze dne 22. srpna 2003, kterým se stanoví postupy 

provádění inspekcí Komise v oblasti bezpečnosti civilního letectví. 



Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 849/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se 

mění nařízení (ES) č. 2320/2002, kterým se stanoví společná pravidla v oblasti bezpečnosti 

civilního letectví. 

Nařízení Komise (ES) č. 781/2005 ze dne 24. května 2005 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 857/2005 ze dne 6. června 2005 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 65/2006 ze dne 13. ledna 2006 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 240/2006 ze dne 10. února 2006 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 831/2006 ze dne 2. června 2006 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 1546/2006 ze dne 4. října 2006, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 1862/2006 ze dne 15. prosince 2006, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 437/2007 ze dne 20. dubna 2007 o změně nařízení (ES) 

č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 915/2007 ze dne 31. července 2007, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 



Nařízení Komise (ES) č. 1477/2007 ze dne 13. prosince 2007, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Komise (ES) č. 23/2008 ze dne 11. ledna 2008, kterým se mění nařízení Komise 

(ES) č. 622/2003, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 

o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o 

zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Komise (ES) č. 820/2008 ze dne 8. srpna 2008, kterým se stanoví opatření pro 

zavádění společných základních norem pro bezpečnost letectví. 

Nařízení Komise (ES) č. 272/2009 ze dne 2. dubna 2009, kterým se doplňují základní 

normy ochrany letectví před protiprávními činy stanovené v příloze nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení Komise (EU) č. 1254/2009 ze dne 18. prosince 2009, kterým se stanoví kritéria 

umožňující členským státům odchýlit se od společných základních norem v oblasti 

ochrany civilního letectví před protiprávními činy a přijmout alternativní bezpečnostní 

opatření. 

Nařízení Komise (EU) č. 18/2010 ze dne 8. ledna 2010, kterým se mění nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008, pokud jde o specifikace národních 

programů řízení kvality v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy. 

Nařízení Komise (EU) č. 72/2010 ze dne 26. ledna 2010, kterým se stanoví postupy pro 

provádění inspekcí Komisí v oblasti ochrany letectví před protiprávními činy. 

Nařízení Komise (EU) č. 133/2010 ze dne 4. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro 

bezpečnost letectví. 

Nařízení Komise (EU) č. 134/2010 ze dne 9. února 2010, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 820/2008, kterým se stanoví prováděcí opatření ke společným základním normám 

letecké bezpečnosti. 



Nařízení Komise (EU) č. 185/2010 ze dne 4. března 2010, kterým se stanoví prováděcí 

opatření ke společným základním normám letecké bezpečnosti, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Nařízení Komise (EU) č. 293/2010 ze dne 8. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 820/2008, kterým se stanoví opatření pro zavádění společných základních norem pro 

bezpečnost letectví. 

Nařízení Komise (EU) č. 297/2010 ze dne 9. dubna 2010, kterým se mění nařízení (ES) 

č. 272/2009, kterým se doplňují společné základní normy ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy. 

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem 

vyhoštění leteckou cestou. 

Směrnice Rady 2004/82/ES ze dne 29. dubna 2004 o povinnosti dopravců předávat údaje 

o cestujících. 

 

Mezinárodní smlouvy 

V České republice platné mnohostranné mezinárodní smlouvy sjednané v oblasti 

civilního letectví: 

1. Úmluva o mezinárodním civilním letectví (Chicago, 7. prosince 1944) 

č. 147/1947 Sb.  

2. Dohoda o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb (Chicago, 1944) 

č. 34/2006 Sb. m. s. 

3. Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví /článek 45/ (Montreal, 

14. června 1954) č. 29/1957 Sb. 

4. Protokol o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví /článek 

48a, 49e a 61/ (Montreal, 14. června 1954) č. 29/1957 Sb. 

5. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě (Varšava, 

12. října 1929) č. 243/1933 Sb. z. a n. a 15/1935 Sb. 

6. Protokol, kterým se mění Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní 

letecké dopravě, podepsané ve Varšavě dne 12. října 1929 (Haag, 28. září 1955) 

č. 15/1966 Sb.  



7. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, 

prováděné jinou osobou než smluvním dopravcem, doplňující Varšavskou úmluvu 

ze dne 12. října 1929 (Guadalajara, 18. září 1961) č. 27/1968 Sb. 

8. Úmluva o trestných a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla (Tokio, 

14. září 1963) č.102/1984 Sb. 

9. Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel (Haag, 16. prosince 1970) 

č. 96/1974 Sb. 

10. Úmluva o potlačení protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví 

(Montreal, 23. září 1971) č. 16/1974 Sb.  

11. Protokol o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu 

civilnímu letectví, doplňující Úmluvu o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví přijatou v Montrealu 23. září 1971 

(Montreal, 24. února 1988) č. 138/2002 Sb. m. s. 

12. Úmluva o mezinárodním uznávání práv k letadlům (Ženeva, 19. června 1948) 

č. 254/1998 Sb. 

13. Mezinárodní úmluva o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace – Evropská 

organizace pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ (Brusel 

13.12.1960) doplněná Dodatkovým protokolem k Mezinárodní úmluvě o spolupráci 

pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ (Brusel 6.7.1970), Protokol 

pozměňující Dodatkový protokol ze 6. července 1970 k Mezinárodní úmluvě 

o spolupráci pro bezpečnost letecké navigace „EUROCONTROL“ (Brusel 

21.11.1978) a Protokol měnící Mezinárodní úmluvu o spolupráci pro bezpečnost 

letecké navigace „EUROCONTROL“ z 13. prosince 1960 (Brusel 12.2.1981), 

č. 130/2004 Sb. m. s. 

14. Mnohostranná úmluva o letových poplatcích (Brusel, 12. února 1981) 

č. 138/2001 Sb. m. s. 

15. Úmluva o značkování plastických trhavin pro účely detekce (Montreal, 1. března 

1991) č. 6/2003 Sb. m. s. 

16. Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě (Montreal, 

28. května 1999) č. 123/2003 Sb. m. s. 

17. Dohoda o zřízení a provozování letových služeb a zařízení 

organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku 

řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohoda týkající se 

realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a 

zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středovropském oblastním 

středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) - Brusel 27.6.1997, 

č. 134/2004 Sb. m. s. 

 

  



Předpisy řady L 

 Předpisy řady L Tabulka číslo 1

Číslo Název předpisu 

L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví 

L 2 Pravidla létání 

L 3 Meteorologie 

L 4 Letecké mapy 

L 5 Předpis pro používání měřicích jednotek v letovém a pozemním provozu 

L 6/I Provoz letadel - Část I 

L 6/II Provoz letadel - Část II 

L 6/III Provoz letadel - Část III 

L 7 Poznávací značky letadel 

L 8 Předpis o letové způsobilosti letadel - Mezinárodní požadavky ICAO 

L 8/A Předpis Letová způsobilost letadel - postupy 

L 9 Zjednodušení formalit 

L 10/I Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek I. - Radionavigační prostředky 

L 10/II Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek II. - Spojovací přístupy 

L 10/III Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek III. - Komunikační systémy 

L 10/IV 
Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek IV. - Přehledový radar a 

protisrážkový systém 

L 10/V 
Předpis o civilní letecké telekomunikační službě, Svazek V. - Použití leteckých rádiových 

kmitočtů 

L 11 Předpis o letových provozních službách 

L 12 Předpis o pátrání a záchraně v civilním letectví 

L 13 Předpis o odborném zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů 

L 14 Letiště 

L 14 0P Ochranná pásma leteckých pozemních zařízení 

L 14 V Vrtulníková letiště 

L 14 Z Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství 

L 15 Předpis o letecké informační službě 

L 16/I Ochrana životního prostředí, Svazek I - Hluk letadel 

L 16/II Ochrana životního prostředí, Emise letadlových motorů, Svazek II 

L 17 Bezpečnost - Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy 



Číslo Název předpisu 

L 18 Bezpečná přeprava nebezpečného zboží vzduchem 

L 8168 Provoz letadel - letové postupy 

L 4444 Postupy pro letové navigační služby - Uspořádání letového provozu 

L 8400 Zkratky a kódy 

Doc 7030/4 Regionální doplňkové postupy 

 

Předpisy řady JAR 

 Předpisy řady JAR Tabulka číslo 2

Předpis č. Název předpisu 

JAR - AWO Provoz za každého počasí (All Weather Operation) 

JAR - 1 Definice a zkratky 

JAR - 21 Postupy certifikace letadel a ostatních výrobků a částí letadlové techniky 

JAR - 26 Dodatečné požadavky letové způsobilosti pro provoz 

JAR - 66 Osvědčující personál údržby 

JAR - 145 Organizace oprávněné k údržbě 

JAR - 147 Schválený výcvik údržby / zkoušky 

JAR - OPS 1 Obchodní letecká doprava (Letouny) 

JAR - OPS 3 Obchodní letecká doprava (Vrtulníky) 

JAR - FCL 1 Způsobilost členů let. posádek (Letoun) 

JAR - FCL 2 Způsobilost členů let. posádek (Vrtulník) 

JAR - FCL 3 Způsobilost členů let. posádek (Zdravotní způsobilost) 

JAR - FCL 4 Způsobilost členů let. posádek (Palubní inženýři) 

JAR - STD 2A Letová výcviková zařízení pro letouny 

JAR - STD 3A Trenažéry letových a navigačních postupů pro letouny 

JAR - STD 4A Základní přístrojová výcviková zařízení 

JAR - MMEL / 

MEL 

Základní seznam minimálního vybavení / Seznam minimálního vybavení 

 

  



PŘÍLOHA ČÍSLO 2 - OBECNÝ POPIS PERIMETRICKÝCH 

SYSTÉMŮ DLE DETEKČNÍ CHARAKTERISTIKY 

Perimetrické systémy jsou speciální aplikací PZS k uplatnění ve venkovním 

prostředí (zpravidla na hranici pozemku), aby spolu s mechanickými zábrannými 

prostředky vytvořily dostatečný časový prostor pro zákrok ostrahy. Hlavním úkolem 

perimetrického detekčního systému je vyhodnocování a indikace neoprávněného vniknutí 

do střeženého prostoru, vyrozumění a přivolání fyzické ostrahy v případě ohrožení 

předmětů chráněného zájmu.  

Ve venkovním prostředí jsou perimetrické systémy vystaveny působení různých 

vnějších vlivů, proto je perimetrická ochrana považovaná za technologicky i montážně 

náročný způsob ochrany. Vzhledem k této skutečnosti a ve spojitosti s pořizovací 

hodnotou, jsou perimetrické systémy v ČR nasazovány na objektech s vysokými riziky, 

například: 

 objekty Armády ČR a Vězeňské služby ČR; 

 jaderné elektrárny a klasické elektrárny; 

 energetické objekty pro přepravu, skladování či zpracování ropy a její derivátů, 

plynu; 

 rozsáhlé průmyslové a logistické objekty. 

 

V rámci oblasti civilního letectví je perimetrickým detekčním systémem chráněn 

objekt ŘLP, s.p., v Jenči.  

 

Perimetrické detekční systémy jsou zpravidla instalované v prostředí třídy IV dle 

ČSN EN 50 131-1, tj. obecném venkovním prostředí. Proto musí – bez výrazného 

projevení na funkčních vlastnostech – odolávat působení všech vnějších vlivů. 

Požadavky odolnosti jsou pro komponenty perimetrické ochrany definovány 

technickými normami v závislosti na stupni zabezpečení systému – v případě ochrany 

perimetru LLJO pro stupeň zabezpečení 4. Splnění požadavků se deklaruje prostřednictvím 

certifikátů akreditovaných zkušeben – certifikát dokládá, že nezávislý subjekt provedl 

testování výrobku (systému) a byla zjištěna shoda s požadavky platných technických 



norem. Certifikace akreditovanou zkušebnou představuje pro odběratele osvědčení 

kvality poplachového systému či jeho komponentu. 

Přes výše uvedené mají perimetrické detekční systémy v závislosti na fyzikálním 

principu detekce jistá omezení a nevýhody (viz následující kapitoly). Pro návrh 

optimálního perimetrického systému je proto nutností pečlivý výběr technologie na základě 

znalosti daného terénu, typu mechanické zábrany (oplocení), typu zemního podloží, 

potenciálních zdrojů rušení apod. 

Další důležitou součástí perimetrické ochrany však musí být verifikace 

poplachového stavu k dalšímu zvýšení účinnosti systému resp. snížení počtu reakcí na 

plané poplachy. Verifikace je možná 3 způsoby: 

 druhým perimetrickým systémem s jiným principem detekce; 

 CCTV systémem pro vizuální ověření příčiny poplachu nebo 

 kombinací obou předchozích způsobů. 

 

V následujících bodech uvádíme souhrnně typy používaných detekčních systémů 

obvodové ochrany dle principu funkce: 

 detektory směru pohybu: 

o infrazávory; 

o mikrovlnné bariéry; 

o duální bariéry; 

 detektory pohybu: 

o pasivní infračervené (PIR) detektory; 

o mikrovlnné (MW) detektory; 

o laserové detektory; 

o duální detektory; 

 perimetrické radarové systémy; 

 plotové detekční systémy; 

 štěrbinové detekční systémy; 

 optické kabely; 

 systémy digitální videodetekce. 

 



INFRAZÁVORY 

Mezi přijímací a vysílací částí infrazávory probíhá přenos jednoho, dvou nebo více 

infračervených paprsků. V přijímací části infrazávory probíhá převod infračervených 

paprsků na elektrický signál a vyhodnocení změny modulace nebo intenzity přijímaného 

signálu. Při aplikaci ve venkovním prostředí a požadavku na vyšší kvalitu se používají 

speciální sloupy, uchycené na betonovou patku, pro montáž několika infrazávor nad sebou.   

 Hodnocení dle fyzikálního principu detekce: 

o náchylnější na zhoršené povětrnostní podmínky (tlumení detekčních 

paprsků při mlze, hustém dešti či sněžení); 

o délka detekční zóny až 300 m (v praxi se však nedoporučuje větší než 

150 m); 

o přesnost detekce místa narušení podle délky zóny (vzdálenosti instalace 

přijímače a vysílače) – nevhodné pro automatizaci funkce zobrazení 

narušeného místa otočnou kamerou. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o liniová detekce, která nevyžaduje široký koridor pro střežení. V blízkosti 

pevných překážek (např. oplocení) je však snadnější její překonání 

přeskočením; 

o vhodné pro dlouhé a rovné úseky – terénní zvlnění umožňuje překonání 

(prohlubně) nebo přerušení paprsku (vyvýšeniny); 

o nutná pravidelná údržba v úseku (sečení vegetace, odklízení sněhu); 

o snadný přístup k zařízení a možnost sabotáže (při nevykrytí prostoru 

doplňkovými detektory). 

  



 

Obrázek číslo 1 2paprsková IR závora 

 

 

Obrázek číslo 2 Příklad kombinace detekčních paprsků IR závor 

  



MIKROVLNNÉ BARIÉRY 

Mikrovlnné bariéry pracují na principu vyhodnocení změn odrazů kmitočtů 

v mikrovlnném poli, kterým vyplňují svoji detekční zónu. Vysílač a přijímač MW bariér 

jsou zpravidla samostatnými vzdálenými jednotkami, existují však MW bariéry 

s přijímačem a vysílačem integrovaným do jedné jednotky (tyto MW bariéry využívají 

Dopplerova jevu stejně jako MW detektory). 

Detekční pole má „doutníkový“ tvar různé šířky a výšky podle použitých antén 

vysílače a přijímače. MW bariéry mohou detekovat i za pevnou překážkou, jejich dosah 

tedy musí být nastaven technikem. 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o méně náchylné na povětrnostní podmínky než IR závory (nejsou 

ovlivňovány pohyby vzduchu, změnami teploty a vlhkosti); 

o délka detekční zóny až 250 m, v závislosti na typu možnost rozdělení na 

úseky; 

o prostorová detekce znesnadňující překonání, vyžaduje však nastavení 

bariéry technikem kvůli zamezení detekce mimo chráněný prostor; 

o přesnost detekce místa narušení podle délky zóny (vzdálenosti instalace 

přijímače a vysílače); 

o možnost ovlivnění jiným zdrojem vysokofrekvenčního signálu podobného 

kmitočtu, případně kovovými předměty (rozvaděče, kontejnery apod.). 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o prostorová detekce vyžadující širší koridor pro střežení; 

o vhodné pro dlouhé a rovné úseky – terénní zvlnění umožňuje překonání 

bariéry (prohlubně) nebo vznik „hluchých“ prostorů (vyvýšeniny); 

o nutná pravidelná údržba v úseku (sečení vegetace, odklízení sněhu); 

o snadný přístup k zařízení a možnost sabotáže (při nevykrytí prostoru 

doplňkovými detektory). 

  



  

Obrázek číslo 3 MW bariéry 

 

 

 

Obrázek číslo 4 Znázornění detekčního pole MW bariéry 

 

  



DUÁLNÍ BARIÉRY 

Duální bariéry integrují infračervené závory a mikrovlnné bariéry (viz kapitoly 3.1 

a 3.2).  

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o kombinací infračervené a mikrovlnné technologie dochází k snížení planých 

a falešných poplachů, protože poplach je iniciován na základě iniciace obou 

detekčních částí (AND logika) v definovaném časovém úseku; 

o využití AND logiky však má za následek snížení pravděpodobnosti detekce 

duální bariéry. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o podmínky pro nasazení jsou kombinací podmínek uvedených v kapitolách 

3.1 a 3.2. 

 

 

Obrázek číslo 5 Duální bariéra 



DETEKTORY 

Pasivní infračervené detektory 

PIR detektory reaguje na změny teplot (kontrasty) v jednotlivých sekcích detekční 

charakteristiky mezi zdrojem tepla a pozadím. Poplach je vyhlášený v případě, kdy zdroj 

tepla v určitém časovém úseku protne 2 sousední sektory nebo opakovaně stejný sektor. 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o náchylné na teplotní podmínky (snižování citlivosti při teplotě okolí, která 

se blíží teplotě těla) a další zdroje tepla (zvířectvo, klimatizační jednotky, 

apod.); 

o detekční charakteristiky mohou mít různé velikosti (od 10 m do cca 150 m) 

a profily – od vějíře pro detekci pohybu na ploše až po záclonu pro detekci 

průchodu přes určitou linii; 

o vyšší četnost planých poplachů při dlouhých dosazích; 

o prostorová detekce znesnadňující překonání; 

o přesnost detekce místa narušení podle nastaveného dosahu, u vzdáleností 

v řádech desítek metrů vhodné pro automatické vazby s CCTV systémem. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o instalace na sloupy, zdi budov apod., vhodné jako doplňkové (vykrývací) 

čidla k bariérám; 

o jednoduchá montáž a servis. 

 

  

 

Obrázek číslo 6 PIR do venkovního prostředí 



Mikrovlnné detektory 

Mikrovlnné detektory mají v rámci jednotky integrovaný vysílač i přijímač. 

K vyhodnocení pohybu v detekční zóně je využito kmitočtového posunu odražených 

mikrovln vlivem Dopplerova jevu. Většina MW detektorů vyhodnocuje posuny v rozmezí 

20 až 120 Hz – cíle, které způsobí kmitočtový posun mimo uvedené rozmezí, nejsou 

detekovány. 

Výhody a nevýhody MW detektorů jsou z důvodu obdobného principu detekce 

shodné s MW bariérami. 

Detekční charakteristiky mohou mít různé velikosti od krátkých a širokých až po 

dlouhé a úzké. 

 

Laserové detektory 

Laserové detektory vysílají laserové pulzní paprsky, které se po odrazu vracejí zpět. 

Dle odražených paprsků se zpracovává informace o polárních souřadnicích předmětů, které 

paprsky odrazí. V závislosti na detekční charakteristice jsou využívané 2 druhy laserových 

detektorů: 

 s charakteristikou ve tvaru vějíře do cca 100 stupňů; 

 s kruhovou charakteristikou pokrývající celých 360 stupňů. 

Souřadnice detekovaných předmětů jsou porovnávané se souřadnicemi 

stacionárních objektů, jejichž pozice je zjištěna po instalaci a spuštění detektoru.  

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o dosahy až do 200 m, u cílů s menší odrazivostí se však snižuje; 

o možnost vertikální instalace a vytvoření „záclony“ až do výše 20 m; 

o vliv vegetace, zvěře a ptactva na množství falešných poplachů (je možné 

řešit úpravou vyhodnocovacího algoritmu. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o nevhodné pro členitý terén a zastavěné plochy a v blízkosti vegetace; 

o přesná lokalizace narušitele a možnost exportu souřadnic do nadstavbové 

aplikace; 

o vyžaduje odolné a stabilní upevnění. 

 



 

Obrázek číslo 7 Laserový detektor 

 

Duální detektory 

Duální detektory využívají kombinaci dvou detekčních technologií. Ve většině 

případů se jedná (stejně jako v případě duálních bariér) o využití kombinace infračervené a 

mikrovlnné technologie s AND logikou. Použití AND logiky má za následek snížení 

množství planých poplachů, ale i snížení pravděpodobnosti detekce. 

 

 

Obrázek číslo 8 Duální venkovní PIR+MW detektor 

 

 

  



PERIMETRICKÉ RADAROVÉ SYSTÉMY 

Perimetrické radarové systémy vysílají svazek mikrovln, které jsou po odrazu od 

cíle přijímány zpět a zpracovávané přijímací části jednotky. V současné době jsou v oblasti 

pozemích detekčních radarů dostupné dva typy radarových jednotek: 

 otočné (rotační) radary s kruhovou charakteristikou pokrývající celých 360 stupňů; 

 statické radary využívají sfázované anténní soustavy v rozsahu do 90 stupňů. 

Vyhodnocování dat je realizované prostřednictvím SW. 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o dosahy v řádech stovek metrů až jednotek kilometrů, střežení velkých 

ploch; 

o objemová detekce, vzhledem k dosahům těžce odhalitelný způsob střežení; 

o minimální vliv klimatických podmínek; 

o za objekty či terénními nerovnostmi vznikají „hluchá“ místa; 

o absence rozlišení oprávněných objektů (osob, techniky) od narušitele (je 

řešitelné v závislosti na technickém provedení, nebo dalším systémem 

k verifikaci); 

o v závislosti na frekvenci možnost ovlivnění činnosti leteckých radarů – 

nutnost schválení ÚCL. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o vhodné pro rozsáhlé plochy bez terénních nerovností, zástavby a porostu; 

o instalace uprostřed střeženého prostoru (v případě otočných radarů); 

o vyžaduje odolné a stabilní upevnění. 

 

Obrázek číslo 9 Perimetrické radarové systémy 



PLOTOVÝ DETEKČNÍ SYSTÉM 

Otřesové senzory 

Otřesové (vibrační) senzory jsou dvou základních typů (provedení): 

 jednoduché, které rozpojují detekční smyčku vedoucí přes senzory; 

 sofistikovanější, využívající piezoelektrické vibrační senzory, které na základě 

mechanických podnětů generují elektrické signály, vč. informace umožňující 

přesnou lokaci místa poplachu. 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o přesná detekce místa narušení, vhodné pro spolupráci s CCTV systémem; 

o velice nízký počet planých poplachů způsobených povětrnostními vlivy, 

imunní vůči travnatému porostu; 

o dlouhá životnost. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o instalace na oplocení, nenáročnost na výkopové práce, závislost na kvalitě 

oplocení; 

o vhodné k instalaci na členité oplocení; 

o jedna vyhodnocovací jednotka zabezpečí oplocení o délce cca 600 m; 

o špatná identifikace úmyslných falešných poplachů (pokud systém není 

integrován s CCTV systémem nebo dalším perimetrickým systémem); 

o možnost napadení systému s cílem vyřazení z činnosti (sabotáž). 

 

 

Obrázek číslo 10 Piezoelektrický vibrační senzor 

 

 

 



Mikrofonní kabely 

Jedná se o detekční systém na bázi pasívní vibrační detekce pomocí mikrofonního 

kabelu – speciálního koaxiálního kabelu. Jedná se o pasivní systém sestávající 

z  jednozónového detekčního modulu (detekčního kabelu), vyhodnocovací jednotky 

a zdroje. Na základě mechanických podnětů se v kabelu vytváří elektrické signály úměrné 

intenzitě vibrací. Vyhodnocovací jednotka na základě detekčního algoritmu porovnává tyto 

signály s charakteristickými průběhy překonání oplocení. 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce (vůči otřesovým detektorům): 

o menší přesnost detekce daná délkou kabelu – řádově do 250 m; 

o stejnoměrná citlivost po celé délce detekčního kabelu. 

 Hodnocení podle místa instalace (vůči otřesovým detektorům): 

o větší závislost kvality detekce na mechanickém stavu oplocení; 

o větší omezení podle druhu oplocení (např. vlnitý plech, plné dřevěné). 

 

DETEKČNÍ KABELY 

Zemní detekční kabely 

Štěrbinový zemní kabel pracuje na principu prostorového elektromagnetického 

pole, jehož parametry se při pohybu narušitele mění - tento jev je využíván k detekci. 

Jedná se o 2 koaxiální kabely se štěrbinou ve stínění, která je využívána k: 

 vyzařování elektromagnetického pole na vysílací straně systému; 

 indukci podle momentálního stavu pole na přijímací části. 

Kolem detekčního kabelu je systém schopen detekovat narušení do poloměru cca 

1,5m, kabely mohou být uložené až 2 m od sebe.  

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o velmi přesná identifikace místa narušení; 

o minimální počet planých poplachů způsobených povětrnostními vlivy; 

o maximální délka jednoho úseku o délce cca 400 m; 

o velmi nesnadná překonatelnost (vzhledem k šíři detekčního pole podle 

způsobu instalace) 



o nevhodné pro místa s velkými sněhovými pokrývkami (možnost překonání); 

o ovlivnění změnami podloží (např. podmáčení), v místech křížení potrubí, 

budov. 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o vhodný pro členitý terén i členité oplocení; 

o nutnost pokládky kabelů po celé části obvodu perimetru; 

o velmi pracná a technicky náročná montáž a nastavení; 

o nesnadná opravitelnost v případě poruch. 

 

 

Obrázek číslo 11 Detekční elektromagnetické pole 

 

Optický kabel 

Perimetrické detekční systémy využívají optické komunikační kabely jako virtuální 

mikrofony. Používají metodu virtuálních mikrofonů pro zjištění činnosti v blízkosti 

sledovaných aktivních zón na dlouhé vzdálenosti. Jednotka vysílá stabilizovaný puls světla 

do optického vlákna k vytvoření virtuálních mikrofonů. Tím, že mění velikost impulsu, 

mohou být tyto virtuální mikrofony rozmístěny 5 až 15 m od sebe po celé délce vlákna.  

Vyhodnocení akustických dat provádí procesorová jednotka, která sleduje každý 

mikrofonový kanál v reálném čase. Na přítomnost specifických akustických událostí 

upozorní a předá pomocí uživatelského rozhraní informaci na ústřední server systému. 

Uživatelské rozhraní vyhodnocuje data v časovém diagramu a provozovateli 

předává jasné i intuitivní informace, které jsou následně zpracovány a grafickým 



rozhraním zobrazí na mapě přesné souřadnice polohy události. Spojení síťových jednotek 

systému umožňuje operátorovi sledovat více než 5000 kilometrů tras z jednoho místa.  

 

 Hodnocení podle fyzikálního principu detekce: 

o z pohledu současných technologických možností se jedná o efektivní 

metodu detekce kriminálních nebo teroristických aktivit na liniových 

stavbách; 

o vysoká spolehlivost – elektronické komponenty nejsou vystaveny působení 

vnějšího prostředí, tím pádem nedochází k snižování spolehlivosti vnějšími 

vlivy (mlha, hustý déšť, sníh); 

o vysoká odolnost proti detekci tzv. falešných poplachů – systém umožňuje 

snižovat v detekčních algoritmech běžné projevy okolního prostředí (vlak, 

silniční provoz, zvěř, apod.); 

o preventivní způsob detekce – zjistí nežádoucí aktivity ještě před vznikem 

mimořádné situace; 

o klasifikace konkrétní činnosti v detekční zóně – specifikace zdroje aktivity 

(pohyb vlaku, pohyb vozidla, pohyb chodce, pohyb skupiny chodů, kopání 

ruční, kopání s mechanizací, atd.); 

o přesná lokalizace místa narušení s přesností ±10m; 

o sledování časové posloupnosti jednotlivých aktivit v reálném čase pro 

efektivní a včasný zásah; 

 Hodnocení podle místa instalace: 

o vhodný pro členitý terén i členité oplocení; 

o nutnost pokládky kabelů po celé části obvodu perimetru; 

o skrytá instalace – v případě uložení kabelu do země není detekční systém 

viditelný pro potenciálního pachatele. 
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