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Cílem této práce je technologický rozbor a příklady výběru jednotlivých součástí 

perimetrické ochrany na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově. Pozornost je věnována hodnocení 

kladů a záporů jednotlivých možností. 
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The purpose of this thesis is technological analysis and examples selection several 
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dedicated to assesment strength and weakness of individual option.  

 

 

Klíčová slova 

Perimetr, ochrana, senzor, letiště, kamerový systém 

Keywords 

Perimeter, security, sensor, airport, closed circuit television system 

 



Poděkování 
Dovoluji si poděkovat Ing. Stanislavu Lichorobieci a Ing. Emerichu Bystroňovi za 

pomoc, kterou mi poskytli při vypracování diplomové práce a za odborné konzultace. 

 

 

V Ostravě dne …………………   …………………………………… 

         podpis 

 



Obsah: 
1. Úvod...............................................................................................................................1 
2. Právní úprava..................................................................................................................2 

2.1. Technické předpisy .................................................................................................7 
3. Základní pojmy a definice...............................................................................................9 
4. Základní informace .......................................................................................................11 

4.1. Areál letiště...........................................................................................................12 
4.2. Oplocení ...............................................................................................................13 
4.3. Vstupy a vjezdy ....................................................................................................13 
4.4. Bezpečnostní složky..............................................................................................13 

5. Bezpečnostní analýza....................................................................................................14 
6. Bezpečnostní prvky.......................................................................................................19 

6.1. Mechanická ochrana..............................................................................................19 
6.1.1. Mechanické zábranné systémy ..........................................................................22 
6.1.2. Zábrany.............................................................................................................27 
6.2. Senzory v perimetrické ochraně ............................................................................28 
6.2.1. Kategorie senzorů..............................................................................................29 
6.2.2. Detekční faktory................................................................................................29 
6.2.3. Charakteristické vlastnosti.................................................................................30 
6.2.4. Technologický rozbor........................................................................................30 
6.3. Radar ....................................................................................................................48 
6.4. Kamerové systémy................................................................................................51 

7. Varianty perimetrické ochrany......................................................................................66 
7.1. Detekční kamery perimetrické...............................................................................68 
7.2. Plotová detekce a kamery perimetrické .................................................................71 
7.3. Plotová detekce a kamery otočné přehledové.........................................................74 
7.4. Mimoplotová obvodová detekce a kamery perimetrické ........................................77 
7.5. Mimoplotová obvodová detekce a kamery otočné .................................................79 
7.6. Radarová detekce a kamery otočné........................................................................82 
7.7. Radarová detekce, kamery otočné a termokamery .................................................85 
7.8. Štěrbinové kabely, kamery otočné.........................................................................88 

8. Závěr ............................................................................................................................90 
9. Seznam použité literatury..............................................................................................92 
10. Seznam zkratek.........................................................................................................94 
11. Seznam příloh ...........................................................................................................95 
 
 



 1 

1. Úvod 
Letecká doprava v dnešní době zaznamenává velký rozmach. Jedná se o nejrychlejší 

možnost přepravy osob a zboží na velké vzdálenosti. Tento způsob přepravy je spojen 

s mnoha klady. V porovnání s automobilovou a vodní dopravou je to relativně levná, 

bezpečná a komfortní doprava. S rozmachem letectví však souvisí taktéž velké riziko 

z hlediska bezpečnosti.  

Rychlost přepravy udává velké nároky na technickou kvalitu materiálů, zamezení 

jakéhokoliv poškození a s tím související i nutnost znemožnění poškození letecké techniky, 

jak během pobytu letadla v areálu letiště, tak i během pobytu letadla ve vzduchu. 

Z celosvětových událostí v rámci leteckých havárií je patrné, že i minimální poškození letecké 

techniky může mít negativní vliv na bezpečnost. Velkým negativem v tomto směru zůstává 

fakt, že jakékoliv poškození letadla končí ve většině případů tragickou havárií a velkým 

počtem lidských obětí.  

S narůstajícím objemem přepravovaných osob vzrůstá i možnost ohrožení letecké 

přepravy ze strany teroristických útoků a protiprávních činů. Bezpečnost v odbavení 

cestujících a jejich zavazadel se po teroristických útocích zvyšuje a letiště vynakládají velké 

finanční částky na celkové posílení bezpečnosti. To se však týká hlavně letišť s velkým 

objemem přepravených cestujících. Všeobecně jsou proto teroristé nuceni vyhledávat nové 

možnosti v překonání bezpečnostních opatření. Jednou z možností je využití menších letišť 

(s přímým propojením na klíčová letiště), kde nemusí být bezpečnostní opatření tak vysoká. 

Tím se dostává otázka bezpečnosti na takovýchto letištích do popředí.  

Z těchto důvodů je nutné posuzovat bezpečnost letecké dopravy komplexně, tzn. 

z technického, fyzického a organizačního hlediska.  

Tato práce se zabývá možnostmi ochrany perimetrické části areálu letiště Leoše 

Janáčka v Mošnově. Jako podklad pro celkové rozhodnutí a výběr zabezpečení je nutné 

provést analýzu nebezpečí a rizik pro aktuální stav zabezpečení a technologický rozbor 

jednotlivých možností ochrany.   
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2. Právní úprava 

Ústava České republiky 
Ústava České republiky (zákon č. 1/1993 Sb.) je souborem právních norem deklarující 

základní práva občanů a definující demokratické principy České republiky jako 

svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Základní lidská práva  

a svobody vymezená Ústavou České republiky vycházejí ze skutečnosti, že každý člověk je 

způsobilý mít práva, a to zejména: právo na život a jeho ochranu, včetně zákazu trestu smrti, 

právo na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, právo na osobní svobodu. Dále sem patří 

politická práva (právo na svobodu projevu a informace), národnostní a etnická práva, 

hospodářská, sociální a kulturní práva (vznik odborových organizací nezávisí na státu), právo 

na soudní a jinou právní ochranu. Ústava je sestavena z VIII hlav a Preambule, což je úvodní 

prohlášení. Ústava se skládá ze základních ustanovení, moci zákonodárné, moci výkonné, 

moci soudní, stanovení Nejvyššího kontrolního úřadu, stanovení České národní banky  

a územní samosprávy ČR. Závěrem jsou uvedeny přechodná a závěrečná ustanovení. 

Ústava České republiky hovoří o České republice jako o svrchovaném, jednotném  

a demokratickém státu založeném na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Každý 

občan může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá. [20] [16] 

Listina základních práv a svobod 
Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky 

(zákon č. 2/1993 Sb.), od níž se odvozují následující právní úpravy. Lidská práva a svobody 

jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou, je uznávána nezrušitelnost přirozených práv 

člověka jakožto občana a svrchovanost zákona. Zakotvuje se zde princip, že omezení 

základních práv a svobod je možné pouze na základě zákona. Listina základních práv  

a svobod garantuje právo na život (čl. 6). V rámci řešené problematiky se vztahuje k ochraně 

života osob nacházejících se v chráněném objektu nebo podniku, či v souvislosti se 

zajišťováním ochrany jiných bezpečnostních zájmů podniku; k nedotknutelnosti osoby  

a jejího soukromí; osobní svobody; práva na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré 

pověsti a na ochranu jména, jakož i ochranu při nedovoleném zasahování do soukromí 

neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo zneužíváním údajů o své osobě. 

Garantuje právo vlastnit majetek, dále na nedotknutelnost obydlí; právo zaručení listovního 

tajemství, tajemství jiných písemností a záznamů, s výjimkou, které stanoví zákon, a zaručení 
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tajemství podávané telefonem, telegrafem a podobným způsobem, stejně jako právo na 

informace. [21] [16] 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky  
Zákon č. 110/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů stanovuje, že základní povinností 

státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích 

demokratických základů a ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. [16] 

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

vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat jeho plody  

a užitky a nakládat s ním (§ 123). Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho 

vlastnických práv neoprávněně zasahuje (§ 126). 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 (§ 11). Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv 

bezprostředně, může jej ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem odvrátit (§ 6). 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku (§ 415). 

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

ohrožení (§ 417). Kdo způsobil škodu, když odvracel přímo hrozící nebezpečí, které sám 

nevyvolal, není za ni odpovědný, ledaže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak, anebo jestliže je způsobený následek zřejmě stejně závažný nebo ještě 

závažnější než ten, který hrozil. Rovněž neodpovídá za škodu ten, kdo ji způsobil v nutné 

obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku (§ 418). Každý odpovídá za škodu, kterou 

způsobil porušením právní povinnosti. Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu 

nezavinil (§ 420). [22] [16] 

Trestní zákon 
 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního 

zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné 

zájmy fyzických a právnických osob. Popisuje některé okolnosti vylučující protiprávnost. Pro 

činnost bezpečnostních pracovníků jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost. Jde 

zejména o:  

Krajní nouze (§ 28): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 
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stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“  

Nutná obrana (§ 29): „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ K jednání v nutné obraně je 

oprávněn jednat kdokoliv, musí jít však o útok nebo hrozbu útoku ze strany člověka a útok 

musí přímo hrozit nebo trvat. 

Oprávněné použití zbraně (§ 32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“ Jedná se o jedno z nejvýznamnějších oprávnění pro 

příslušníky Policie České republiky (dále jen Policie ČR). Oprávnění použití zbraně dále 

upravuje § 56 zákona č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších změn a předpisů, o Policii České 

republiky. [23] [16] 

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

republiky, udává postavení a činnost Policie ČR, práva, povinnosti a úkoly příslušníků Policie 

ČR. [27] 

Trestní řád 
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů v §76 

odst. 2 uvádí, že kdokoliv (pracovník soukromé či podnikové bezpečnostní služby stejně jako 

kterýkoliv občan) může osobu, která byla přistižena při trestném činu, zadržet, je-li to 

nezbytné k zajištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen 

zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, vyšetřovateli, vyhledávacímu 

orgánu, orgánu policie, příslušníku ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit. [26] [16] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti 
Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů definuje utajovanou informaci 

jako skutečnost, se kterou by neoprávněné nakládání mohlo způsobit újmu zájmům České 

republiky nebo zájmům, k jejichž ochraně se Česká republika zavázala, nebo by mohlo být 

pro tyto zájmy nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. Zákon 

zařazuje utajované informace do čtyř stupňů utajení: přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené. 

Tento zákon vymezuje hlavní oblasti, ve kterých se utajované informace vyskytují a stanoví 
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povinnosti, jak s nimi mají organizace a fyzické osoby nakládat. Zabývá se ochranou osob, 

objektů a předmětů a specifikuje zabezpečení objektů kombinací bezpečnostních opatření, 

jako je fyzická ochrana, technické prostředky, režimové a administrativní opatření a další. 

[28] [16] 

Zákon o civilním letectví 
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů, 

upravuje v dané problematice podmínky pro činnost leteckého personálu, rozsah a podmínky 

ochrany letectví. Dále například podmínky stavby a provozování letadla, zřizování, 

provozování a osvědčování způsobilosti letišť, podmínky pro letecké stavby, využívání 

vzdušného prostoru, poskytování služeb, výkonu státní správy apod.  

Tento zákon, dle § 26, udává provozovateli povinnost zajistit pořádek a bezpečnost na 

letišti, záchranou a hasičskou službu, a ochranu před protiprávními činy ohrožující bezpečnost 

civilního letectví. 

Pokud není zajištěn bezpečný provoz letiště, může Úřad pro civilní letectví rozhodnout 

o dočasném přerušení provozování letiště nebo jeho částí (§ 33). 

V části osm tohoto zákona, věnující se ochraně civilního letectví před protiprávními 

činy, jsou uvedeny oprávnění a povinnosti provozovatele letiště, leteckého dopravce, 

poskytovatele letových provozních služeb a poskytovatele služeb při odbavovacím procesu. 

Provozovatel letiště je povinen přijímat opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob 

a nedovolenému vjezdu vozidel do jím určených prostorů letiště. Za tímto účelem 

provozovatel letiště nebo jím pověřená osoba vydává, odebírá a vede evidenci letištních 

identifikačních průkazů a povolení k vjezdu vozidel. Na letišti musí být vytvořeny podmínky 

k provádění bezpečnostních kontrol jak osob, tak vozidel a odepřít vstup, popř. zabránit 

vjezdu osob a vozidel do prostor letiště, pokud nedojde k platné identifikaci pomocí průkazu 

nebo pokud nebyla provedena bezpečnostní kontrola.  

§ 85j, písmene b), udává provozovateli letiště, leteckému dopravci, poskytovateli 

letových provozních služeb a poskytovateli služeb při odbavovacím procesu povinnost 

průběžně vyhodnocovat zjištěné nedostatky, stanovovat a plnit opatření k jejich nápravě! [24] 

[16] 
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Předpis bezpečnosti – ochrana mezinárodního civilního letectví před 
protiprávními činy (L 17) 

Pro vydání tohoto předpisu byl použit anglický originál Annex 17 Mezinárodní 

organizace pro civilní letectví ICAO v českém překladu s určením adresátů jednotlivých 

pravidel. Základním cílem předpisu je ochrana civilního letectví před protiprávními činy a to 

hlavně z hlediska bezpečnosti cestujících, posádky letadel, pozemního leteckého personálu  

a ostatní veřejnosti. Veškerá opatření platí pro mezinárodní i pro vnitrostátní provoz. Jedná se 

o předpis, který je v České republice závazný na základě § 102 zákona č. 49/1997, o civilním 

letectví, ve znění pozdějších změn a předpisů.  

Provozovatel musí zajistit, aby vstupy a vjezdy do neveřejných prostor letiště nebo 

jeho částí byly kontrolovány za účelem předejítí neoprávněným vstupům, musí zajistit, aby 

byly zavedeny identifikační systémy a postupy pro vstup osob a vjezd vozidel do neveřejných  

a vyhrazených bezpečnostních prostor, včetně nepřetržité kontroly. Provozovatel letiště je 

povinen zajistit určení a vyznačení veřejných, neveřejných a vyhrazených bezpečnostních 

prostor. [13] [16] 

Zákon o ochraně osobních údajů  
Zákon č. 101/2000  Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. V rozsahu působnosti 

tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí nakládat, aby 

nemohly být zneužity.  

V rámci řešené problematiky je nutné uvést, že provozování kamerového systému je 

považováno za zpracování osobních údajů v případě, že je prováděn záznam pořizovaných 

obrazových, popř. i zvukových záběrů a současně jsou tyto záznamy pořizovány za účelem 

jejich možného využití k identifikaci osob. Dle § 16, o oznamovací povinnosti, je 

provozovatel povinen tuto skutečnost oznámit Úřadu pro ochranu osobních údajů.  

Zákon stanoví, že subjekt musí být informován o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel 

budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat  

a komu mohou být zpřístupněny, v případě letiště souhlas vzniká jeho informováním při 

vstupu do daných prostor.  

Správce je povinen uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu 

jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být údaje uchovány pouze pro účely státní 

statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Zpracování osobních údajů je 

možné pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny a se souhlasem subjektu. 

Citlivé údaje je možné zpracovávat, jestliže se jedná o zpracování podle zvláštních zákonů při 
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předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů a pátrání po 

osobách.  

Správce nebo zpracovatel musí zabránit neoprávněným osobám přistupovat k osobním 

údajům a k prostředkům pro jejich zpracování, jako taktéž zabránit neoprávněnému 

kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů. Z tohoto důvodu je nutné stanovit striktní 

přístupová práva k jednotlivým součástem kamerového systému. [16] [25] [29]  

Obecné technické požadavky na výstavbu 
Problematika oplocení objektů je stanovena ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 37/1998 

Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb. 

§ 12 je stanovena nutnost zřízení oplocení pro objekty,  

a) které mohou působit nepříznivě na životní prostředí (například stavby pro 

výrobu s nečistým provozem, čistírny odpadních vod, veterinární asanační 

ústavy), 

b) kde je nutno zamezit volnému pohybu osob nebo zvířat (například nápravná 

zařízení, kasárna, infekční pavilony nemocnic, uzavřená psychiatrická 

oddělení, zoologické zahrady), 

c) které je třeba chránit před okolními vlivy (například stavby průmyslu potravin, 

nápojů a pochutin), 

d) které je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob (jaderná zařízení, 

regulační, měřicí stanice apod.). 

Provedení oplocení nesmí ohrožovat bezpečnost osob včetně osob s omezenou 

schopností pohybu a orientace a účastníků silničního provozu. [18]  

2.1. Technické předpisy 

České normy v souladu s požadavky Evropské unie, zabývající se bezpečností objektů: 

ČSN EN 50 131-x: Požadavky na EZS (Elektrické zabezpečovací systémy) 

Norma se zabývá všeobecnými požadavky na EZS, čidla, ústředny, signalizační zařízení, 

napájecí zdroje atd. 

 

ČSN EN 50 132-x: Požadavky na CCTV sledovací systémy 

Norma se zabývá systémovými požadavky, požadavky na černobílé a barevné kamery, 

objektivy, příslušenství, monitory, záznamová zařízení, přenos videosignálu atd. 
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ČSN EN 50 133-x: Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

Norma se zabývá požadavky na systém, komponenty, vyhodnocovací zařízení, komunikaci. 

 

ČSN EN 50 134-x: Systémy přivolání pomoci 

Norma se zabývá systémovými požadavky, aktivačními zařízeními, propojením  

a komunikací, napájení atd. 

 

ČSN EN 50 136-x: Poplachové přenosové systémy a zařízení 

Norma se zabývá požadavky na systémy a zařízeními s digitálními nebo hlasovými 

komunikátory ve veřejné komutované telefonní síti nebo ve vyhrazených přenosových 

cestách. 

 

ČSN EN 54-x: Elektrická požární signalizace (EPS) 

Norma se zabývá požadavky na ústředny, sirénami, napájením, jednotlivými druhy hlásičů, 

systémovými požadavky, hlásiči a přenosovými zařízeními atd. 

 

ČSN EN 74 7731: Dveře odolnější proti vloupání 

 

ČSN P ENV 162x: Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí  

Požadavky a  klasifikace, zkušební metody pro stanovení odolnosti při statickém zatížení; 

zkušební metody pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení; zkušební metoda pro 

stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. 

 

ČSN EN 949: Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení odolnosti 

dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

 

ČSN EN 1143-1: Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání 
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3. Základní pojmy a definice 
Bezpečnost – ochrana před protiprávními činy (Security). Ochrana civilního letectví 

před protiprávními činy. Tohoto cíle lze dosáhnout kombinací bezpečnostních opatření, 

lidských a materiálních prostředků.  

Bezpečnostní audit (Security audit) – důkladná komplexní kontrola a vyhodnocení 

zavádění a dodržování Národního bezpečnostního programu ochrany civilního letectví před 

protiprávními činy.  

Bezpečnostní inspekce (Security inspection) – kontrola a vyhodnocení dodržování 

určitých bezpečnostních opatření Národního bezpečnostního programu ochrany civilního 

letectví leteckou společností, letištěm, nebo jiným subjektem, který může ovlivnit bezpečnost 

civilního letectví.  

Bezpečnostní kontrola (Security Control) – soubor opatření včetně detekční a fyzické 

kontroly, jimiž lze předejít tomu, aby zbraně, výbušniny a jiná nebezpečná zařízení, předměty 

a látky byly použity ke spáchání protiprávního činu.  

Bezpečnostní průzkum (Security Survey) – průzkum, sloužící k vyhodnocení 

zranitelných míst, která by mohla být zneužita k provedení protiprávního činu a stanovení 

bezpečnostních opatření, nezbytných ke splnění povinností, spojených s ochranou civilního 

letectví před protiprávními činy.  

Bezpečnostní test (Security test) – tajná nebo veřejná zkouška dodržování 

bezpečnostních opatření, realizovaná simulací pokusu o provedení protiprávního činu  

Osvědčení (Certification) – formální hodnocení a schválení příslušným úřadem pro 

ochranu před protiprávními činy v civilním letectví nebo jeho jménem, zaručující, že osoba je 

způsobilá pro výkon přidělených funkcí na přijatelné úrovni, stanovené příslušným úřadem.   

Ověření spolehlivosti (Background check) – kontrola totožnosti osoby a její 

spolehlivosti a bezúhonnosti včetně předcházející praxe a záznamů o trestech jako součást 

posouzení vhodnosti osoby pro provádění bezpečnostní kontroly a/nebo přístup bez 

doprovodu do vyhrazených prostor. 

Protiprávní činy (Acts of unlawful interference) – činy nebo pokusy o činy, které 

ohrožují bezpečnost civilního letectví a letecké dopravy, tj.  

 protiprávní zmocnění se letadla za letu  

 protiprávní zmocnění se letadla na zemi  

 držení rukojmích na palubě letadla, na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení  
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 násilné vniknutí na palubu letadla, na letiště nebo do prostoru leteckých 

zařízení  

 držení zbraně nebo nebezpečného zařízení nebo materiálu s úmyslem jeho 

nezákonného použití na palubě letadla nebo na letišti  

 takové sdělení nebo klamná informace, které ohrožují bezpečnost letadla za 

letu nebo na zemi, cestujících, posádky, pozemního personálu nebo široké 

veřejnosti na letišti nebo v prostoru leteckých zařízení  

Veřejný prostor letiště (Landside) – provozovatelem letiště určená veřejná část 

letiště, která není neveřejnou částí letiště a zahrnuje všechny prostory letiště přístupné 

veřejnosti.  

Neveřejný prostor (Airside) – provozovatelem letiště určená neveřejná část letiště, 

sestávající z pohybové a odbavovací plochy, přilehlého terénu a staveb nebo jejich částí, 

k nimž je přístup kontrolován.  

Vyhrazený bezpečnostní prostor (Security Restricted Area) – provozovatelem 

určená část neveřejného prostoru letiště, do níž je kontrolován přístup pro zajištění ochrany 

civilního letectví před protiprávními činy. Taková oblast za běžných podmínek zahrnuje, mezi 

jiným, všechny prostory pro odlet cestujících mezi místem detekční kontroly a letadlem, 

rampu, prostory pro třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní střediska, přípravny 

cateringu v neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby, zajišťující úklid 

letadel. Tento prostor je označován jako „SRA“. 

Robustnost – definována jako vnitřní odolnost systému vůči vnějším faktorům, 

přičemž nedochází ke změně funkčnosti systému. Jedná se o dodržování konstrukčních norem 

a technologických postupů. 

Redundance – vnímána jako vlastnost systému využít alternativní možnosti v rámci 

řešení bezpečnosti. 

Reakceschopnost – schopnost mobilizovat a využít dostupné zdroje a prostředky 

v případě mimořádné události nebo stavu. 

Ekvivalent TNT – metoda kvantifikování energie uvolněné při explozi. 1 tuna TNT je 

jednotka energie odpovídající 4,184 GJ (gigajoul), což je přibližná hodnota energie uvolněná 

při výbuchu jedné tuny výbušniny trinitrotoluen (2,4,6-trinitrotoluen, zkráceně TNT). 
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4. Základní informace 
Letiště Leoše Janáčka v Mošnově je mezinárodní veřejné letiště se vznikem datujícím 

se do prvního desetiletí dvacátého století, kdy v tehdejší obci Harty žili bratři Žurovcové, 

regionální průkopníci letectví. Od roku 1939 byla letištní plocha využívána německým 

Luftwaffe. Jednalo se však pouze o polní letiště a výstavba stálého letištního areálu byla 

započata až v roce 1956 a trvala do roku 1959. Letiště bylo využíváno jak z vojenského 

hlediska, tak i pro dopravní přepravu (aerotaxi, vnitrostátní i zahraniční lety). Po roce 1993 

bylo vojenské využívání letiště ukončeno a provozovatelem se stala Česká správa letišť.  

Od 1. července 2004 je mošnovské letiště ve vlastnictví Moravskoslezského kraje a jeho 

provozovatelem je Letiště Ostrava, a.s.  

Letecký pohled na areál letiště je zobrazen v příloze (Příloha 3 Letecký pohled). 

Přepravní kapacita letiště od roku 2001 postupně rostla, s výjimkou roku 2009, viz. 

Obrázek 1 Počet odbavených cestujících, proto je vhodné předpokládat i budoucí rozvoj 

areálu a s tím související se zvyšující nároky na přepravu, jednotlivé složky letiště 

i bezpečnost. [30] 

 
Obrázek 1 Počet odbavených cestujících 

Provozovatel letiště 
Název: Letiště Ostrava, a.s.  

Adresa: Letiště Ostrava, č.p. 401, 742 51 Mošnov  

Telefon: +420 597 471 117, 136  

Fax: +420 597 471 105, 123 
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IČO: 268 27 719 

E-mail: airport@airport-ostrava.cz 

Webové stránky: www.airport-ostrava.cz 

Vlastník letiště 
Název: Moravskoslezský kraj  

Adresa: 28. října 117  

702 18 Ostrava 

Telefon: +420 595 622 222 

Fax: +420 595 622 126 

Webové stránky: www.kraj-moravskoslezsky.cz  

Charakteristika letiště 
Vzdálenost a směr letiště od města  20 km na jihozápad od Ostravy 

Nadmořská výška a vztažná teplota letiště  844 ft / 257 m , 23,5°C – červenec 

Délka vzletové a přistávací dráhy 3500 m 

Šířka vzletové a přistávací dráhy 63 m 

Náhradní zdroje elektrické energie 2x nezávislé přívody elektrické energie 

 1x náhradní zdroj 

4.1. Areál letiště 

Areál letiště je rozdělen, jak již bylo uvedeno, na prostory veřejné, neveřejné a 

vyhrazené bezpečnostní prostory.  

Prostory veřejné jsou veškerá prostranství a budovy, do kterých je umožněn 

neomezený vstup. Jak pro zaměstnance letiště, cestujícího, tak i návštěvníka. Pro vstup není 

potřeba mít oprávnění a projít bezpečnostní kontrolou. Do těchto prostor spadá například 

parkoviště, restaurace, prostory odletové haly, pozemní komunikace. 

Prostory neveřejné jsou veškeré prostory, do kterých mají přístup pouze osoby 

vykonávající pracovní činnost na letiště. Pro přístup do těchto prostor je nutné se prokázat 

identifikační kartou, bezpečnostní prohlídka není podmínkou. 

Vyhrazené bezpečnostní prostory (SRA) jsou takové části, do nichž je již kontrolován 

přístup z důvodu zajištění ochrany civilního letectví před protiprávními činy. Do této oblasti 

spadá prostor pro odlet cestujících mezi detekční kontrolou a letadlem, rampa, prostory pro 

třídění a nakládku zavazadel, sklady zboží, poštovní střediska, přípravny cateringu v 

neveřejném prostoru letiště a prostory pro úklidové služby, zajišťující úklid letadel. 
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4.2. Oplocení 

Technické parametry 

Výška 2 [m] 

Šířka plotového úseku 3 [m] 

Velikost oka 50 x 50 [mm] 

Průměr drátu 2,8 [mm] 

Ukotvení - 

Spojení Přichycení k sloupkům pomocí nýtovaného spoje 

4.3. Vstupy a vjezdy 

Vstupy do prostor neveřejných částí letiště jsou střeženy, popř. vybaveny přístupovým 

systémem a kamerovým dohledem.  

Celkový počet vstupů do prostor letiště je 18. Zabezpečení těchto vstupů je buď 

kamerovým systémem, strážní službou, mechanickými zábrannými systémy (brána nebo 

branka, uzamykání, vrcholová ochrana v podobě žiletkového nebo ostnatého drátu).  

Veškeré vstupy a vjezdy jsou číselně označeny. Výdej klíčů je prováděn pomocí 

klíčového režimu, proti podpisu. 

4.4. Bezpečnostní složky 

V areálu letiště Leoše Janáčka působí následující bezpečnostní složky: 

 Policie České republiky 

 Celní správa České republiky 

 Hasičská záchranná služba 

 útvar Ostrahy a bezpečnosti letiště 

Základním posláním bezpečnostních složek je zajistit ochranu civilního letectví před 

protiprávními činy (viz zákon o civilním letectví). Je nutné tuto činnost posuzovat komplexně. 

Nelze předpokládat přítomnost členů bezpečnostních složek v každý okamžik na každém 

místě v areálu letiště. Je tedy nutné posoudit jejich reakceschopnost. Celkový čas je součtem 

jednotlivých dílčích časových intervalů – doba předání informace o vzniku mimořádné 

události, vyhodnocení potřebných kroků, přesun na místo zásahu. Vyhodnocení a přesun jsou 

závislé na typu mimořádné události. Z toho plyne, že kvalitní a přesná informace je v této 

problematice nejpodstatnější.  
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5. Bezpečnostní analýza 
Výchozím předpokladem pro kvalitní bezpečnostní posouzení problematiky 

bezpečnostního systému je nutné provést bezpečnostní analýzu.  

Při řešení bezpečnosti letiště je nutné prvně stanovit základní typy ohrožení. Pro 

případ letiště se jedná o ohrožení ve formě: 

 Násilí – jako násilí je možné považovat cokoliv, od neshod mezi zaměstnanci 

a cestujícími až po teroristické útoky. Základním opatřením je zamezení 

vnášení nebezpečných předmětů do prostorů letiště a využívání kamerových 

systémů pro vytipování potencionálních útoků. 

 Neoprávněný vstup – každé zařízení čelí problematice neoprávněných vstupů 

osob spojené s  protiprávní činností. Mezi základní opatření se dá zařadit 

využívání mechanických zábranných systémů a přístupových systémů. Pro 

kritické objekty (jako je v tomto případě i letiště) je vhodné využití 

kamerových systémů. Ty poskytují dostatečnou informovanost o činnosti 

a pohybu osob, které pronikly do neveřejných a vyhrazených bezpečnostních 

prostor. 

 Poškození majetku, krádež – úzká souvislost s neoprávněným vstupem osob, 

popř. i teroristickým útokem. [14] 

Naproti tomu není nutné posuzovat bezpečnost například z hlediska 

environmentálních ohrožení, vandalismu, protestních akcí a průmyslových havárií, které jsou 

v rámci provozu letiště velmi nepravděpodobné. Environmentální ohrožení je minimalizováno 

již v době výběru lokality pro vybudování letiště. Pokud přeci jen dojde k určitému 

environmentálnímu ohrožení, jeho řešení je pozastavení provozu letiště. Vandalismus může 

mít za následek pouze hmotné škody na venkovním majetku (prosklené plochy terminálu, 

zařízení parkoviště apod.). [14] 

Pro zařízení letiště se stanovují základní předpoklady k omezení bezpečnostních 

hrozeb. Jedná se o zajištění bezpečnosti vstupů, vjezdů, vjezdové bariéry, přístupové systémy, 

ploty, fyzická ostraha, kamerový systém, noční osvětlení. [14] 

Analýza nebezpečí a rizik je systematická aplikace metod identifikace a hodnocení 

nebezpečí, podmínek a příčin vzniku mimořádné události s odpovídajícím vyhodnocením 

možných následků. Obecně se analýza sestává z následujících kroků: 

1) Stanovení rozsahu analýzy 
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2) Identifikace nebezpečí, jejich zdrojů 

3) Odhad pravděpodobnosti vzniku protiprávního činu nebo jednání 

4) Stanovení důsledků protiprávního jednání 

5) Výpočet rizika, souhrn a sestavení výsledků 

6) Hodnocení informací o riziku 

7) Návrh opatření, přijetí výsledků 

8) Realizace bezpečnostních opatření, kontrolní činnost 

K identifikaci nebezpečí a rizik je využito Ishikawova diagramu příčin a následků.  

Jedná se o metodu sloužící k řešení složitějších systémů v oblasti bezpečnosti. Jeho účelem je 

stanovení nejpravděpodobnější příčiny daného problému. V tomto případě se jedná o problém 

průniku neoprávněné osoby do areálu letiště přes stávající bezpečnostní systém, posuzováno 

z hlediska perimetru (Ishikavův diagram). K ohodnocení je vybrána metoda „Failure Modes 

and Effects Analysis“, dále jen FMEA, zabývající se analýzou možností poruch a jejich 

následků. Je to metoda zaměřující se na identifikaci nebezpečí. Systematický postup prověřuje 

jednotlivé systémové součásti s cílem odhalení poruchy, její příčiny a možného následku. 

K výpočtu hodnocení rizika je využito tří základních parametrů: pravděpodobnosti vzniku 

rizika, závažnost následků a odhalitelnost. Vzájemnou kombinací těchto veličin dle vzorce 

(1), které jsou stanoveny na základě posouzení, je vypočtena míra rizika. [16] 

 

HNPR   (1) 

 

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika P – index určující pravděpodobnost 

vzniku dané události nebo rizika. Ohodnocena pěti stupni: 

 

P - pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 – nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 – spíše nepravděpodobná 

3 – pravděpodobná, reálná hrozba 

4 – velmi pravděpodobný vznik 

5 – trvalá hrozba 
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Závažnost následků N – index určující závažnost rizika z hlediska velikosti deliktu:  

 

N - Závažnost následků 

1 – malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 – větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 – střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 – těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 – smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Odhalitelnost rizika H – index odhalitelnosti události určující rychlost a obtížnost 

zjištění riziko či události.  

 

H - Odhalitelnost rizika 

1 – riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 – snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 – odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 – nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 – neodhalitelné riziko 

 

R - Míra rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

Celý výpočet je závislý na hodnocení analytika. Zvolil jsem hodnoty dle svého úsudku 

reálné, bez zbytečného nadsazení. Zhodnocení přijatelnosti rizika se provede pomocí Paretova 

diagramu (80/20) a Lorenzovy křivky. Výpočtem, dle vzorce (1), byly stanoveny míry rizika 

pro jednotlivá ohrožení. Míra rizika je označena „R“, identifikované nebezpeční je vyjádřeno 

v procentech a vypočítána kumulativní četnost. Stanovená hranice nepřijatelného rizika je 

80%. Nepřijatelná rizika přesahující tuto hranici jsou uvedena v následující tabulce (Tabulka 

1 Nepřijatelná rizika, míra rizika). 
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Výčet všech identifikovaných nebezpečí a jejich míry rizik je uveden v příloze 

(Analýza příčin a následků). Pro rizika přesahující vypočtenou hodnotu míry tolerance 28 

(viz. Graf 1 Míra tolerance) je nutné navrhnout a aplikovat patřičná opatření. Potřebná 

opatření již byla zahrnuta do celkového návrhu.  

 
Tabulka 1 Nepřijatelná rizika, míra rizika 

Označení Identifikace nebezpečí R 
1 Bezpečnostní složky - Neznalost 30 
2 Bezpečnostní složky - Nedbalost 45 
3 Bezpečnostní složky - Nepozornost 45 
4 Bezpečnostní složky - Nevědomost 30 
5 Bezpečnostní složky - Nezkušenost 45 
6 Bezpečnostní složky - Kompromitace 40 
7 Oplocení - Přelezení 75 

12 Vstupy a vjezdy - Nezabezpečenost 32 
13 Vstupy a vjezdy - Přelezení 45 
14 Vstupy a vjezdy - Překonání zámku 36 
19 Bezpečnostní prvky - Nedostatečná vazba 75 
20 Bezpečnostní prvky - Sabotáž vnější 48 
21 Bezpečnostní prvky - Sabotáž vnitřní 40 
26 Činnost za hranicí perimetru - Umístění výbušniny 30 
27 Činnost za hranicí perimetru - Příprava na kriminální čin 40 

 
 

Použitím Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky kumulativních četností byl sestrojen 

diagram (viz. Graf 2 Paretova analýza s vyznačenou Lorentzovou křivkou) s použitím hodnot 

z tabulky FMEA (viz Příloha 2 Analýza příčin a následků) Pokud eliminujeme identifikovaná 

nebezpečí, docílíme až 80% požadované bezpečnosti.  

Z výsledků bezpečnostní analýzy je patrné, že na celý bezpečnostní systém má velký 

vliv lidský faktor. To je však taková část, kterou lze ovlivnit pouze organizačně, ať již v době 

výběru pracovníků, tak během pracovní činnosti, formou bonusů, dostatečného platového 

ohodnocení, tvorbou vhodného kolektivu apod. Ve stávajícím případě posuzování perimetru 

se jako nejpravděpodobnější jeví překonání přelezením (u oplocení) a překonání zámků 

u vstupů a vjezdů. Velkou problematikou se jeví návaznost systému. Pokud nebude 

dostatečně rychle předána informace o narušení perimetru, není možné počítat ani 

s dostatečně rychlým protiopatřením. Všechny tyto poznatky musí být zohledněny při výběru 

vhodného zabezpečení. 
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Graf 2 Paretova analýza s vyznačenou Lorentzovou křivkou 
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6. Bezpečnostní prvky 
Základní rozdělení zabezpečení objektu je na ochranu: 

 Perimetrickou 

 Plášťovou 

 Prostorovou 

 Předmětovou 

Perimetrická ochrana je venkovní obvodová ochrana areálu. Jedná se o aplikaci 

technických, elektronických, elektronicko – mechanických systémů. Základní rolí 

perimetrické ochrany je zabránění, detekování, dokumentování a ztížení postupu narušitele 

v takový čas, kdy nedochází k protiprávnímu činu. Jednotlivé prvky perimetrické ochrany je 

nutné konstruovat a instalovat tak, aby nepodléhaly klimatickým vlivům. Volba prvků závisí 

na požadavcích ochrany a vhodné volbě principů.  

Plášťová ochrana slouží k signalizaci poplachu při pokusu o narušení, tzn. v době, kdy 

ještě nedochází k protiprávnímu činu.  

Prostorová ochrana detekuje pohyb narušitele uvnitř objektu. Jedná se o aplikaci 

elektronických systémů. Úzce souvisí s ochranou plášťovou, avšak jedná se o detekci již 

v době, kdy se pachatel pohybuje v chráněném prostoru, tzn., že již hrozí a s největší 

pravděpodobností se již jedná o protiprávní čin. 

Předmětová ochrana doplňuje ochranu plášťovou a prostorovou. Ochrana je zaměřena 

ne vybrané předměty. 

Ve všech součástech navrhování systému je nutné se řídit principem: 

 

„Systém je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek!“ 
 

6.1. Mechanická ochrana 

Mechanické (fyzické) oddělení chráněného prostoru od okolí (potažmo hrozeb) je 

první část obrany. To je možné řešit několika způsoby. Způsob umístění objektu (lokalita) lze 

již považovat jako preventivní opatření. Bohužel pro existující objekty se jedná o řešení 

neproveditelné. Proto nastupují na scénu ploty, zdi a zábrany. Tím se oddělí objekt od 

veřejnosti. V zásadě se dá říci, že čím větší je odstup chráněného objektu od okolí, tím větší je 

i samotná ochrana. Bohužel s rostoucím odstupem se zvětšuje obvod, tzn. více rizikových 
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míst, větší množství potřebného materiálu a technologického vybavení a z toho plynoucí 

i větší finanční nároky.  

Pro případy velkého ohrožení objektu, například teroristickým útokem, se stanovuje 

tzv. odstupná vzdálenost (Obrázek 2 Odstupná vzdálenost). Je to vzdálenost od hranice 

oplocení (zábrany, zdi) k chráněnému objektu (zájmu). 

 
Obrázek 2 Odstupná vzdálenost 

 
Tato vzdálenost závisí na předpokládané velikosti a výkonu výbušniny (přepočtené na 

ekvivalent TNT).  Údaje o odstupové vzdálenosti mohou být odečteny z tabulky (viz.Tabulka 

2 Odstupové vzdálenosti), nebo z grafu uveřejněného organizací „Federal Emergency 

Management Agency“, viz Obrázek 3 Graf závislosti odstupné vzdálenosti na účinnosti 

výbušniny a jejím nosičem. [4] 

Na velikost odstupné vzdálenosti má vliv taktéž požadovaná ochrana objektu. Z této 

vzdálenosti lze určit i přibližný čas, za jaký je schopen narušitel zaútočit na chráněný objekt 

(zájem). V ideálním případě by to měla být taková vzdálenost, kterou narušitel nedokáže 

překonat v čase, který je potřebný pro zásah bezpečnostních složek.  
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Tabulka 2 Odstupové vzdálenosti 
Ekvivalent TNT 

[kg TNT] 

Výbuchový rádius 

[m] 

Letící sklo 
Všeobecný 

popis 
Minimální Maximální 

Smrtelné 

zranění 

Vážná 

zranění 
Vážné 

zranění 
Pořezání 

Zavazadlo 44 220 27 45 45 – 85 67 – 122 

Automobil 220 990 45 76 85 – 152 122 – 213 

Dodávka 1100 4400 80 122 155 – 320 228 – 396 

Nákladní 

automobil 
8800 44000 152 244 381 – 762 

600 – 

2000 

 

Objekt, jako je letiště, by měl být vybaven i systémem detekce průniku, s návazností 

na další prvky bezpečnosti, jako jsou kamerové systémy. S tím však souvisí i nutnost zajištění 

informovanosti bezpečnostních služeb, které na základě informací o průniku provedou zásah.  

 
Obrázek 3 Graf závislosti odstupné vzdálenosti na účinnosti výbušniny a jejím nosičem 
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6.1.1. Mechanické zábranné systémy 

Obecně lze mechanické zábranné systémy obvodové ochrany, které se skládají nejen 

z drátěného oplocení a pevných bariér, ale i z doplňkových prvků, rozdělit následovně: 

 Klasické drátěné oplocení 

 Bezpečnostní oplocení 

 Vysoce bezpečnostní oplocení 

 Vrcholové zábrany 

 Podhrabové překážky 

 Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Je velmi mnoho typů plotů využitelných k ochraně majetku. Bohužel plot sám o sobě 

není možné považovat za bezpečnostní prvek, hlavně z důvodu jeho jednoduchého překonání.  

Běžný plot lze přelézt během několik sekund, a to bez použití jakékoliv technické nebo lidské 

pomoci.  

Základní funkcí plotu je tedy zdržet pachatele. Buď v případě snahy o průnik, nebo při 

snaze o únik z chráněného prostoru. [17] 

Rozdíly mezi jednotlivými typy oplocení jsou: 

 Tvar a velikost oka 

 Způsob spojení v místě křížení ok 

 Kvalitou a tloušťkou materiálu 

 Výškou oplocení 

Klasické drátěné oplocení 
Vyráběno z pozinkovaného drátu o průměru až 3,9 mm a celková výška dosahuje až 

2 m. Tento typ oplocení je možné běžně přeštípnout a rozplést, nelze ho považovat za 

bezpečnostní. Nejběžněji se vyskytuje drátěné oplocení s čtvercovým výpletem, poté 

cyklonovým pletivem a se svařovaným pletivem. Viz. Obrázek 4 Typy drátěného oplocení – 

čtvercové pletivo – cyklonové pletivo – svařované pletivo. [9] [17] 
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Obrázek 4 Typy drátěného oplocení – čtvercové pletivo – cyklonové pletivo – svařované pletivo 

Bezpečnostní oplocení  
Určeno pro objekty vyžadující náročnější bezpečnostní opatření. Tento typ oplocení se 

odlišuje od klasického oplocení použitými materiály, tvarem a konstrukcí. Dosahuje výšky až 

2,5 m. Jako hlavní představitelé jsou uváděny: 

 Pletivo z vlnitého drátu 

 Svařované zvlněné pletivo 

 Drátěné panelové oplocení 

 Bariéry a oplocení ze žiletkového drátu 

 Mřížové oplocení 

 Palisádové oplocení 

 Pevná bariéry 

Pletivo z vlnitého drátu je podobné klasickému čtvercovému pletivu. Je však použit 

zvlněný ocelový drát, který udává větší odolnost proti rozpletení. V horní části je pletivo 

zpevněno horizontálními dráty a zakončeno ochrannými trny o délce 50 mm znesnadňující 

přelezení.  

Svařované zvlněné pletivo je velmi odolné a kvalitní oplocení uzpůsobené proti 

rozpletení (pomocí svaření styčných ploch výpletu) a proti přestřižení (tloušťka materiálu 

a typ materiálu).  Jednotlivé dráty jsou potaženy PVC povlakem. 

Drátěné panelové oplocení je vyráběno z pozinkovaného a plastem potaženého drátu. 

Jedná se o modulový systém, složený z jednotlivých panelů. 

Bariéry a oplocení ze žiletkového drátu jsou vhodným způsobem kombinované prvky 

klasického oplocení a využití žiletkového drátu. Žiletkový drát je moderní provedení 

ostnatého drátu. Je vyroben z vysoce tažného ocelového drátu o průměru 2,5 mm a pevnosti 

1500 MPa. Díky použitému materiálu je minimalizováno riziko přestřižení. Nosná část 

žiletkového drátu je osazena ocelovými profily. Funkce profilů je řezat a svírat (držet). Vyrábí 
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se v mnoha provedeních a výběr je otázkou následného použití. Příklad žiletkového drátu 

aplikovaného jako vrcholová ochrana je viz Obrázek 5 Aplikace žiletkového drátu. Novinkou 

v této problematice je žiletkový drát kombinovaný s detekčním zařízením, tzv. Razeralert. 

Přímo v těle nosného drátu je nainstalován elektrický detekční systém určující místo narušení 

ochrany přestřižením. Základní konstrukční provedení je patrné z obrázku (viz. Obrázek 6 

Razeralert).  

 

 
Obrázek 5 Aplikace žiletkového drátu 

 
 
 
 

 
Obrázek 6 Razeralert 

 
 

Mřížové oplocení je vyráběno z hotových dílců, které se k sobě spojují. Tento typ 

oplocení může mít výšku až 3 m, je nerozmontovatelný, s vysoce odolným profilem 

(roztažitelnost ok). Detail mřížového oplocení – Obrázek 7 Mřížové oplocení. 

Palisádové oplocení představuje prvek mechanického zábranného systému s vysokou 

odolností. Tvoří jej ocelové kůly, vrchol kůlu je tvarován do bodla (popř. je vybaven 

nadstandardním bodlovým doplňkem). Výška oplocení dosahuje až 3,6 m. 

Pevné bariéry jsou prvkem maximální bezpečnosti. Jedná se o prefabrikované 

betonové dílce. Odolnost je dána jejich tloušťkou a výškou. Využívají se pro významné 

objekty, jako například atomové elektrárny, vojenské objekty apod. Nevýhodou zůstává, že 

neposkytují ostraze výhled i za chráněný prostor. Využívají se zpravidla tedy ještě 

v kombinaci s dalším typem oplocení. [17] 
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Obrázek 7 Mřížové oplocení 

Vysoce bezpečnostní plot 
Vysoce bezpečnostními ploty se rozumí ploty speciálně vyvinuté pro ochranu velmi 

důležitých průmyslových a vojenských objektů, vězeňských ústav a oblastí s vysokou 

rizikovostí. Ochrana je dána konstrukcí, výplní a výškou, která činí až 6 metrů. Jedná se o 

ocelové stožáry a speciální pletivo (průměr drátu činí 4 mm), které zabraňuje prostřižení i 

šplhání, avšak je dodržena dostatečná průhlednost sítě. Síť je upevněna pomocí střižných 

nýtů. V případě zatížení dojde k překročení střižného napětí a destrukci nýtu. Síť se vychýlí 

směrem k pachateli a ještě více stíží snahu o průnik do chráněného objektu.  

Variantou v případě těchto typů oplocení je tzv. zakřivený plot, u kterého jsou nosné 

stožáry zahnuty ve směru předpokládaného průniku. [17] 

Vrcholové zábrany 
V kombinaci s oplocením se využívá vrcholová mechanická zábrana. Základní funkcí 

je znesnadnění přelezení oplocení a podstatnou část funkce hraje i odstrašující vliv na 

pachatele.  Tvarově jsou to „T, Y, X“. Příklady zábran uvedeny na Obrázek 8 Vrcholová 

zábrana. Hlavními představiteli jsou: 

 Nástavce z ostnatého drátu 

 Bariéry ze žiletkového drátu 

 Pevné hroty 

 Otočné hroty [17] 
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Obrázek 8 Vrcholová zábrana 

Podhrabové překážky 
Rozšířením plotu pod povrch se zajistí nemožnost podkopání plotu a tím obejití jeho 

bezpečnostních opaření. Využít se může běžného podloží v podobě skalních masivů, tak i 

ocelových desek a roštů, železobetonových prefabrikovaných dílců apod. S podhrabovou 

překážkou je nutné počítat již při výstavbě plotu. [17] 

Vstupy, vjezdy a jiné propusti 
Ploty, zdi a ostatní zábrany vyžadují vstupy a vjezdy k umožnění průchodu a průjezdu 

oprávněných osob a vozidel. Vstupy a vjezdy jsou problematickou součástí celého oplocení 

jak z hlediska technického řešení, tak i z hlediska organizačního. Pokud nebude zařízení 

fungovat správně, vzniká riziko nutnosti nechat vstup (vjezd) trvale otevřený, nebo naopak 

trvale zavřený. Při trvalém otevření hrozí nebezpečí průniku neoprávněných osob a vozidel, 

v případě trvalého uzavření hrozí nespokojenost pracovníků, tvoření front a zahlcení 

alternativních vstupů.  

Vjezdy, tzn. brány a závory, by měly být konstruovány s návazností na velikost 

projíždějících automobilů. Ovládání může být jak automatické, tak manuální. Materiál vjezdů 

by měl mít stejnou odolnost jako materiál plotu. Brány mohou být posuvné, výsuvné nebo 

otočné. Posuvné brány se pohybují většinou po kolečkách na spodní části nebo kolejnici na 

straně vrchní (závěsné brány). Otočné brány jsou konstruovány jako jedno nebo dvoukřídlé 

segmenty, s daným úhlem otáčení. Výsuvné brány se využívají v prostorech, kde není možné 

instalovat otočnou ani posuvnou bránu. Pohyb tohoto typu brány je vertikální a složitost 

konstrukce mechanizmu je odsouvá až jako poslední řešení. Závory je vhodné využít 
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v případě hustého provozu (parkoviště) a není vhodné je považovat za bezpečné řešení. 

Nezajistí zamezení vstupu osob, nevýhodou je snadná destrukce a při automatickém ovládání 

přes přístupový systém je možné projetí i více automobilů. Veškeré typy vjezdů je vhodné 

vybavit i zábranou, jako například zpomalovacím retardérem nebo hřebovou bariérou.  

Pro vstup osob se využívají branky a turnikety. Branky musí mít vlastnosti vstupních 

dveří. Turniket je typ zařízení, které se využívá k prostupu pouze jedné osoby v daný 

okamžik. V kombinaci s identifikačním systémem se jedná o rychlý a efektivní typ vstupu. 

Dělí se na turnikety nízké a vysoké. Nízké turnikety mají zábranu do výšky 1200mm a je 

možné je překonat přelezením, popř. přeskočením. Naopak turnikety vysoké jsou 

konstruovány tak, aby je nebylo možné přelézt. Obsahují vysoký otočný kříž (2 až 4 

segmenty) a zamezují vstupu více než jedné osoby do segmentu. [14] [17] 

6.1.2. Zábrany  

Zábrany (bariéry) jsou bezpečnostním řešením, které může být využito k ochraně 

objektu. Je možné využít bariéry přírodní (například vodní příkop, skalní útvary apod.), tak 

i bariéry vyrobené lidskou silou (umělé bariéry). Volba zábrany se musí řešit pro osoby a pro 

automobily.  

Umělé bariéry jsou: 

 Ploty a brány 

 Stěny 

 Hráz, násep, přehrada, val 

 Obrubník 

 Zpomalovací retardéry a zábrany 

 Uměle vytvořený příkop 

 Hřebové bariéry 

 Výsuvné a sklopné sloupy, stěny 

Bariéry zamezují prostupu osob či automobilů do chráněného prostoru. V případě 

zpomalovacích retardérů a zábran je umožněn průjezd do prostoru, ale pouze omezenou 

rychlostí. Ta je v případě retardérů dána jejich konstrukcí (výška, šířka) a může dosahovat 

například 30 km/h. Při překročení této rychlosti dochází k poškození závěsů kol běžných 

automobilů.  
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Hřebové bariéry jsou využívány v kombinaci se závorou. Je to zařízení, u kterého je 

možné ovládání automatické (v kombinaci se závorou), tak i manuelní. Toto zařízení je 

instalováno ve vozovce, vyrábí se však i varianty mobilní.  

Výsuvné a sklopné sloupy, popř. bariéry, poskytují zabezpečení proti neoprávněnému 

průjezdu vozidla, popř. je možné využít je i pro regulaci a usměrnění provozu, avšak 

umožňují průchod osob. Sklopné sloupy (Obrázek 9 Sklopný sloup) se instalují do míst, kde 

je pouze občasný provoz. Ovládány jsou ručně a jejich uzamykání je prováděno pomocí 

zámku. Výsuvné sloupy jsou ovládány hydraulicky. Uvedení do provozu je možné buď 

radiovým ovladačem (s plovoucím kódem), tlačítkovým panelem, digitálně a pomocí 

čipových karet s čtečkou. Odolnosti sloupů jsou dány jejich konstrukcí (tloušťka, materiál) a 

je nutné vybrat vhodný model dle rychlosti, jakou je možné na dané místo dorazit. Příjezdová 

rychlost se dá ovlivnit i terénní úpravou, zpomalovacím retardérem nebo zábranou. Příkladem 

jsou pancéřové výsuvné sloupy o průměru 275 mm a výšce 700 mm, které jsou schopny 

zastavit automobil o hmotnosti 1 tuny a rychlosti 50 km/h bez omezení funkčnosti (zasunutí a 

vysunutí sloupu). Zvýšenou zastavovací schopnost mají díky svému tvaru a způsobu montáže 

sklopné bariéry (viz. Obrázek 10 Sklopná bariéra). [17] 

 

 
Obrázek 9 Sklopný sloup 

 

 
Obrázek 10 Sklopná bariéra 

 

6.2. Senzory v perimetrické ochraně 

Návrh perimetrické ochrany je hlavní součástí funkce bezpečnostního systému. Při 

výběru jednotlivých prvků musí být vhodně vyhodnoceny technické parametry a vlastnosti 

senzorů. Z toho důvodu je nutné provést základní teoretický rozbor detekčních principů, 

technologií, typů senzorů apod. Pomocí tohoto zhodnocení jsou patrné přednosti a slabiny 

jednotlivých technologií. 
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6.2.1. Kategorie senzorů 

V základě lze senzory rozdělit na externí a interní, pasivní a aktivní. 

Externí senzory se umísťují do volných prostor, jako je například parkoviště, prostor 

kolem stěn budov, plotů apod. Externí senzory musí být odolné proti klimatickým jevům 

(extrémní teplo a chlad, prach, déšť, vlhkost, sníh, námraza). Venkovní senzory mají nižší 

pravděpodobnost detekce narušitele a větší pravděpodobnost planých poplachů. Snížená 

pravděpodobnost detekce je důsledkem snahy o minimalizaci planých poplachů snížením 

citlivosti senzoru. Plané poplachy jsou naproti tomu způsobené neovlivnitelnými faktory, jako 

je vítr, déšť, mlha, pohyb zvířat, elektromagnetické anomálie apod.  Z těchto důvodů se ve 

venkovních prostorech využívá dvou a více detektorů, tzv. redundance. [12] 

Interní senzory se využívají k detekci narušení v budovách a zařízeních. Většina 

takových senzorů je konstruována pouze pro vnitřní použití a vystavení klimatickým jevům 

má negativní vliv na jejich funkčnost. Oproti externím senzorům netrpí tolik na plané 

poplachy, což je hlavně důsledkem relativně neproměnného prostředí. Interní senzory se 

využívají k detekci:  

1. narušení dveří, stěn, podlah, stropů, oken, ventilací 

2. pohyb narušitele v chráněném prostoru 

3. detekce aktivit narušitele (dotek, přesun předmětu, nášlap chodidla, apod.) 

Pasivní senzory jsou navrženy tak, aby pouze detekovaly energii vyzářenou 

narušitelem (teplo) nebo energii, která vznikne působením narušitele (vibrace, tlak).  

Aktivní senzory se skládají ze dvou částí. Vysílače a přijímače. Vysílač emituje 

energii (vlny) a přijímač detekuje jakoukoliv změnu v přijaté energii. Vlny mohou být 

v podobě radiových vln, infračervených vln a mikrovln. [12] 

6.2.2. Detekční faktory 

Je šest typických detekčních principů, využitelných v převážné většině prostorů. Je to 

měření následujících veličin: 

1. velikost a typ emitovaného záření 

2. velikost objektu 

3. vzdálenost objektu 

4. rychlost objektu 

5. směr pohybu 

6. odrazivost a absorpce energetického vlnění 
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Platí, že čím více určující naměřená veličina je, tím větší je pravděpodobnost detekce. 

Pro příklad je vhodné uvést vzdálenost subjektu od snímače. Čím menší vzdálenost, tím roste 

rozlišovací schopnost detektoru (subjekt je vůči senzoru větší) a tím pádem je větší 

pravděpodobnost detekce. Pro směr pohybu je určující pohyb kolmý vůči detektoru. Závislost 

je i v kontrastu (odrazivost a absorpce) mezi subjektem a jeho okolím. Veškeré tyto parametry 

je nutno zohlednit při výběru vhodného senzoru. [12] 

6.2.3. Charakteristické vlastnosti 

Při hodnocení a následném výběru vhodného senzoru je nutné brát v potaz minimálně 

3 základní vlastnosti. Je to pravděpodobnost detekce, poměr planých poplachů a náchylnost 

k překonání. Ideálním případem je výběr takového senzoru, který bude mít vysokou 

pravděpodobnost detekce, minimální poměr planých poplachů a bude nepřekonatelný.  

Pravděpodobnost detekce poskytuje informaci o výkonu senzoru v detekci veličiny. Je 

ovlivněna jak prostředím, způsobem instalace a nastavením, tak i odbornou znalostí 

narušitele. Pravděpodobnost detekce je převážně udávaná v procentech, například 99% 

pravděpodobnost detekce znamená, že v jednom případě ze sta nebude narušení detekováno. 

Poměr planých poplachů poskytuje informaci o předpokládaném poměru mezi planým 

poplachem a poplachem způsobený rušením, vůči poplachu oprávněnému. Poplach způsobený 

rušením je předpokládaný a s největší pravděpodobností nebyl způsoben narušitelem, 

příkladem se jedná o elektrické interference, pohyb zvěře, listí apod. U planého poplachu je 

důvod vzniku neznámý a proto se počítá s možností, že poplach byl způsoben narušitelem. 

V obou případech je však nutné posoudit o jaký poplach se jedná (identifikovat) a vždy 

počítat s tím, že se jedná o poplach způsobený narušitelem. K tomu se využívá například 

kamerových systémů, pochůzek, mikrofonů. Poměr je udáván v číselné hodnotě – počet 

planých poplachů za den, týden, měsíc, rok (apod.). 

Náchylnost k překonání udává pravděpodobnost, že bude senzor překonán. Například 

přemostění, zaslepení, zahlcení. Každý senzor má tuto pravděpodobnost jinou v závislosti na 

konstrukci. Překonání senzoru samo o sobě je však i záležitostí z hlediska konstrukce 

neovlivnitelnou a záleží na znalostech narušitele. [12] [14] 

6.2.4. Technologický rozbor 

Tato část se bude věnovat technologickým informacím o jednotlivých typech senzorů 

a technologií, které je možné využít v rámci perimetrické ochrany.  
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Mechanické a magnetické kontakty 
Mechanické a magnetické kontakty jsou využívány detekci otevření dveří, oken apod. 

V případě aplikace na perimetrické systémy je možné je využít pro detekování otevření bran 

a branek.  

K efektivnímu využití mechanických kontaktů je nutné velmi těsné usazení. V případě 

jejich využití pro venkovní prostory musíme zamezit možnosti posunu křídla branky (brány) 

vlivem klimatických změn a jakýkoliv přístup k mechanizmu kontaktu. Vyznačují se velmi 

nízkou odolností proti překonání. Alternativou je využití mechanických kontaktů v plotovém 

systému, kdy je plot tvořen napnutými dráty. Jedna strana je uchycena pevně, druhá 

v senzoru. Ten reaguje na sílu vyvinutou při pokusu o přelezení a spouští elektrický obvod. 

Princip funkce je patrný z následujícího obrázku, popisující plot označený jako „Magal S3“ 

(Obrázek 11 Magal S3). Možnost se naskýtá i v kombinaci s ostnatým, nebo žiletkovým 

drátem. [9] 

 

 
Obrázek 11 Magal S3 

  

Magnetické kontakty převádějí fyzický pohyb na elektrický signál. Skládají se ze dvou 

částí – jazýčkového kontaktu a permanentního magnetu. Jazýčkový kontakt je tvořen 

skleněnou trubičkou naplněnou ochrannou atmosférou (inertní plyn) a feromagnetickými 

plíšky (tzv. jazýčky, jejichž složení je zpravidla 50% niklu, 50% železa a stopové prvky látek 

jako rhodium, ruthenium a zlato). Magnetické pole je tvořeno magnetem, který je upevněn na 

pohyblivé části střeženého objektu (křídlo branky, brány). Pokud jsou plíšky ovlivněny 

magnetickým polem, je obvod uzavřen, pokud dojde k oddálení magnetu, obvod se rozpojí 

(viz Obrázek 12 Magnetický kontakt).  
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Z hlediska bezpečnosti se magnetické kontakty dělí na:  

 Klasické 

 S tzv. ochrannou smyčkou  

 Vyvážený 

 Kontakty využívající Hallova jevu 

Klasické kontakty mají nejnižší bezpečnost, lze je překonat pouhým přiložením jiného 

permanentního magnetu do místa, kde je umístěna část se skleněnou trubičkou a kontakty. 

Ochranná smyčka je vylepšení klasického kontaktu o další obvod, který si hlídá část 

s kontakty. Část s kontakty je totiž v případě rozpojení nehlídaná a naskytuje se možnost 

jejího vyřazení z provozu. Pokud by poté došlo k aktivování elektrického zabezpečovacího 

systému, vstup chráněný tímto kontaktem by byl nestřežen a ústředna by o takovém stavu 

nevěděla. Přidání další smyčky a kombinace odporů tento stav eliminuje. Kontakt je hlídán 

i v rozepnutém stavu. Verze tzv. vyvážená obsahuje 2 a více párů jazýčků mezi dvěma 

permanentními magnety. Jazýčky jsou polarizovány. Jeden pár je sepnutý, druhý rozepnutý 

(a podobné kombinace). Pokud dojde k přiblížení jiného permanentního magnetu, dojde ke 

změně magnetického pole a sepnutí i druhého kontaktu. Kontakty s využitím Hallova jevu 

jsou konstrukčně nejsložitější, ale taktéž nejbezpečnější. V kontaktu je umístěna tzv. Hallova 

sonda, která měří magnetické pole a podle toho je vyhodnocován stav otevřeno/zavřeno. [9] 

 

 
Obrázek 12 Magnetický kontakt 
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Klady mechanických kontaktů 

 Jednoduché provedení 

 Snadná instalace 

 Určité varianty cenově dostupné 

Zápory mechanických kontaktů 

 Jednoduchý způsob překonání u 

levných variant 

 Při venkovním nasazení velká 

pravděpodobnost planých poplachů 

 

Klady magnetických kontaktů 
 Mnoho typů provedení 

 Cena 

Zápory magnetických kontaktů 

 Malá odolnost proti rázům 

 Nedetekují průnik přes výplň 

 Požadavky na instalaci 

 Dostupnost bezpečnostních provedení 

 Cena bezpečnostních provedení 

 Vyžadují elektrické napájení 

 

Infračervená závora 
Infračervená závora se skládá ze dvou základních částí. Vysílače a přijímače (Obrázek 

13 IR závora). Vysílač emituje svazek infračerveného (dále jen IR) světelného toku pomocí 

LED diod, který se pomocí čočky vede přes prostor do přijímače. Z vysílače může vycházet 

až několik svazků infračerveného záření, čímž se vytváří virtuální plot. Přijímač obsahuje 

fotocitlivý prvek, který detekuje přítomnost IR paprsku. Pokud na přijímač nedopadá alespoň 

90% IR záření po dobu delší než 75 milisekund (čas, po který je přerušen světelný tok 

průchodem narušitele), dojde k vyhodnocení a signalizování narušení. Světelný tok je 

modulován s velmi vysokou frekvencí a mění se (pulzuje) až tisíckrát za sekundu, podle 

vzoru, který je uložen ve vysílači i přijímači. Toto řešení je zvoleno z důvodu zamezení 

překonání pomocí externího IR vysílače, používaného při snaze o přemostění tohoto 

bezpečnostního zařízení. K tomu je nadále využíváno i velmi podrobné detekce dopadového 

úhlu IR záření na čidlo. [12] 
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Obrázek 13 IR závora 

 

IR závora má dosah od řádově desítek metrů, až po 250 metrů. S rostoucí vzdáleností 

však klesá i možnost přesné identifikace místa, v kterém došlo k narušení. Při aplikaci tohoto 

bezpečnostního zařízení je možné využít odrazu paprsku od zrcadel, čímž se mění dráha 

paprsku, je možné ho tvarovat dle terénu a vytvořit síť paprsků (Obrázek 14 Síť tvořená IR 

paprsky). Pokud opomineme problematiku související s instalací zrcadel, tak hlavní 

nevýhodou je snížení síly signálu a z toho plynoucí i snížení dosahu signálu. [9] 

Spolehlivost systému je dána klimatickými podmínkami a vibracemi. Pokud dojde 

vlivem mlhy, deště a prašnosti ke snížení síly signálu o 10%, je generován planý poplach 

a systém se stává nepoužitelným. Extrémní vibrace způsobují pohyb vysílače a tím i paprsku, 

což zapříčiní změnu dopadového úhlu na snímač a opět dojde k planému poplachu. 

K planému poplachu může dojít taktéž v důsledku přerušení paprsku zvěří, letícím ptactvem 

nebo předměty (papír, igelitový sáček, apod.). K minimalizování těchto stavů je využíváno 

doplňkových zařízení, která snímají okolní prostředí. Při pravděpodobnosti snížení síly 

paprsku vlivem působení klimatických změn dojde k automatickému odstavení senzorů. Jinou 

možností je doplnění celého systému o další senzory, pracující na jiném systému (např. 

mikrovlnné senzory). [12] 
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Obrázek 14 Síť tvořená IR paprsky 

 

Klady infračervené závory 

 Vysoká použitelnost 

 Ochrana velkého úseku 

 Nenápadnost 

 Jednoduchá instalace 

Zápory infračervené závory 

 Náchylnost na klimatické vlivy 

 Plané poplachy 

 Není přesná identifikace místa 

narušení 

 Vyžadují elektrické napájení 

 

Mikrovlnné senzory 
Mikrovlnné senzory jsou zařízení detekující pohyb pomocí tvorby elektrostatického 

pole v prostoru. Z toho vyplývá, že se jedná o čidlo aktivní. Pohyb v tomto prostoru naruší 

pole. Mikrovlnné senzory mohou být využity jak ve  vnitřních, tak i ve venkovních 

podmínkách.  

Signál je generován pomocí tzv. Gunnovy diody, která má velmi specifické pásmo 

vyzařování. Nemá negativní vliv na živý organismus. Velmi malým napětím je možné 

generovat pole, které má dosah až 120 metrů. Vyhodnocovací obvod tohoto čidla pracuje na 

principu Dopplerova jevu. To je jev, při kterém dochází ke změně frekvence a vlnové délky 

přijímaného signálu oproti vysílanému signálu, způsobené nenulovou vzájemnou rychlostí 

vysílače a přijímače.  

Jsou dva základní typy těchto čidel - monostatické a bistatické. Monostatické čidlo 

obsahuje vysílač i přijímač v jedné jednotce, bistatické čidlo je dělené na vysílač a přijímač ve 

dvou samostatných jednotkách.  
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Monostatické čidlo vyzařuje určitý tvar zóny, jejíž tvar je možné upravit 

přenastavením. Může to být dlouhý, štíhlý paprsek, nebo krátká oválná zóna (viz. Obrázek 15 

Vyzařovací charakteristika monostatického čidla). Čidlo je možné přizpůsobit i detekování 

pouze na určitou zónu, toho se docílí pomocí nastavení časové prodlevy mezi vysláním a 

přijmutím signálu. Každý senzor má specifickou zónu, v které je toto možné použít 

(označována jako RCO). Monostatické čidlo má dosah cca 120 metrů.  

 
Obrázek 15 Vyzařovací charakteristika monostatického čidla 

 
Bistatické čidlo, jak již bylo zmíněno, je dvoujednotkové. Hlídaná zóna vzniká mezi 

jednotkami (viz. Obrázek 16 Princip bistatického čidla). Vysílač (anténa) vyzáří elektronické 

pole do prostoru a přijímač v určité vzdálenosti jej detekuje. Vyhodnocuje se změna 

frekvence, způsobená pohybem v této zóně. Problém nastává v případě, kdy je v dané zóně 

umístěn větší kovový objekt (například plot). Bistatické čidlo má dosah použití až 450 metrů.  

 

 
Obrázek 16 Princip bistatického čidla 
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Použití tohoto typu čidel je omezené, pokud je v chráněném prostoru nebo jeho okolí 

zdroj podobného signálu (radiovysílače, magnetické pole), nebo fluorescenční světla a 

odrazné plochy.  

Odolnost proti planým poplachům je v závislosti na dodržení předepsaných 

instalačních podmínek. Je nutné počítat s vyzařovacím diagramem (zamezit doteku s plotem, 

pohybující se předměty apod.). Možnost překonání tohoto systému je pouze při nedodržení 

podmínek aplikace do daného prostředí. Čidlo má tzv. mrtvou zónu (Obrázek 17 Mrtvá zóna), 

tzn. zónu, kam čidlo nezasahuje. To je nutné zohlednit při návrhu systému. [12] [15] 

 

 
Obrázek 17 Mrtvá zóna 

 

Klady mikrovlnných čidel 
 Odolnosti proti klimatickým vlivům 

 Velikost chráněné zóny 

Zápory mikrovlnných čidel 

 Průchod přes stěny, sklo, dřevo, 

kámen 

 Vyžadují elektrické napájení 

 

Vibrační čidla 
Vibrační senzory, označovány taktéž jako senzorické kabely, jsou uzpůsobeny 

k přimontování ke zdím, stropům, podlahám a plotům, s úmyslem detekovat mechanické 

vibrace způsobená sekáním, stříháním, přelézáním a jinými způsoby pokusu o fyzický průnik 

nebo překonání překážky.  
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Při jakékoliv snaze o překonání je generována nízká frekvence způsobená vibrací 

(kmity hmoty za sekundu). Vyhodnocuje se změna detekce vůči klidovému stavu. Klidový 

stav však nemusí znamenat nulovou vibraci, nastavuje se dle okolních podmínek. Vibrace 

mohou vznikat působením větru, pohybem automobilů, vlaků, letadel. K detekci vibrací je 

využíváno dvou základních typů čidel. Piezoelektrické (např. Obrázek 18 Piezoelektrický 

kabel, uchycení.) a mechanické čidlo. Mechanické čidlo se skládá z několika elektrických 

kontaktů, které tvoří elektrický obvod. Jedná se o volně uložené kontakty, které pouze svojí 

vahou a v klidové pozici vytváří obvod. Při vzniku otřesu dojde k rozpojení tohoto obvodu 

a signalizování narušení. V aktuální době převažuje využívání piezoelektrických čidel 

a mechanická čidla ustupují. Obě čidla konvertují detekované vibrace na elektrický signál. 

Piezoelektrické čidlo snímá změnu elektrického napětí v závislosti na deformaci. Tato změna 

je poté zpracována ve filtru a vyhodnocovacím obvodu, který rozhodne, zda se jedná o změnu 

(signál) odpovídající pokusu o narušení. K vyhodnocování se využívá diferenciální logika, 

tzn., že se vyhodnocuje prudký nárůst veličiny. Pokud dochází ke změně kontinuálně 

v určitém časovém rámci, například vlivem klimatických podmínek, nedojde k vyhodnocení 

tohoto stavu jako poplach. Tímto je zajištěna alespoň částečná odolnost proti dešti 

a povětrnostním vlivům.  

Vibrační čidla se využívají v kombinaci s dalším čidlem na jiné detekční bázi. Tím se 

zvyšuje pravděpodobnost zachycení pokusu o průnik, nebo průniku do chráněného objektu.  

Základním problémem při použití tohoto typu senzoru je jejich pravděpodobnost 

vzniku planých poplachů v případě instalace na ploty v blízkosti letiště a silniční 

infrastruktury. Plot sám o sobě je velmi náchylný na vibrace, způsobené klimatickými 

podmínkami, a jak již bylo zmíněno, taktéž pohybem vozidel, vlaků a letadel. Jejich využití je 

pouze v případě, že je použit bezpečnostní plot, který je konstrukčně pevný, tzn. krátké úseky, 

silný materiál apod. a v oblasti není zdroj vibrací. [12] 

 

 
Obrázek 18 Piezoelektrický kabel, uchycení. 



 39 

 

Klady vibračních čidel 

 Použitelnost až na 600 metrů 

 Vysoká rozlišitelnost místa narušení, 

až 2,5 metru 

Zápory vibračních čidel 

 Náchylnost na plané poplachy 

v blízkosti letiště a silniční 

infrastruktury 

 Viditelnost instalace 

 Vyžadují elektrické napájení 

 

Mikrofonické kabely a senzory  
Mikrofonické kabely naslouchají zvuku, který je tvořen narušitelem při pokusu 

o proniknutí do chráněného objektu. Mechanické namáhání nebo záchvěvy citlivého 

mikrofonického kabelu se převádějí na elektrický signál, který je dále zpracován 

a vyhodnocen. Senzor je tvořen dvěma částmi. Sběrnou jednotkou, kterou zastupuje například 

mikrofon umístěný na stěně, plotu apod., a vyhodnocovací jednotkou. Vyhodnocovací 

jednotka obsahuje zesilovač signálu, pásmové propusti a komparační jednotku. Tato jednotka 

je nastavitelná na určité úrovně (práh zvuku). Pokud je tento práh zvuku překročen, je 

signalizováno narušení.  

Tento typ čidel se instaluje do míst, kde je předpokládané narušení a kde není přílišný 

hluk, který by mohl zvuk vznikající narušitelem zkreslit. Bez přesné kalibrace vyhodnocovací 

jednotky, v závislosti na okolním hluku, je tento typ senzorů nepoužitelný. Náchylnost 

senzorů k planým poplachům je dána přítomností okolního hluku. [12] 

Klady mikrof. kabelů a senzorů 

 Snadná instalace 

 Cena 

 Odposlech 

Zápory mikrof. kabelů a senzorů 

 

 Náchylnost na plané poplachy  

 Lehká překonatelnosti 

 Použitelnost v prostředí s přítomností 

hluku 

 Vyžadují elektrické napájení 
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Optická vlákna 
Tento systém využívá oproti elektrické energii k detekování pohybu světlo. Světlo se 

šíří přes optický kabel, což je plastové vlákno uložené v plášti (viz. Obrázek 19 Optické 

vlákno), jehož hlavním cílem je přenést světelný paprsek od zdroje (LED dioda, laser dioda) 

k detektoru (fotodioda). Světelný paprsek se šíří na principu úplného odrazu. Což je jev, ke 

kterému dochází při průchodu světla z opticky hustšího prostředí do prostředí opticky řidšího. 

Světlo se láme od kolmice a s rostoucím úhlem dopadu se zvětšuje i úhel lomu. Pokud je 

dosaženo tzv. mezního úhlu dopadu, dojde k splývání lomeného paprsku s rozhraním. 

V důsledku opakovaných odrazů pak paprsek sleduje dráhu jádra optického vlákna.  

 

 
Obrázek 19 Optické vlákno 

 
V zásadě se jedná o dvě základní použití této technologie. První varianta je využití 

optických kabelů vpletených do plotu, popř. do žiletkového drátu. Optický kabel funguje jako 

uzavřená smyčka a v případě jeho přerušení, nebo i porušení (zmačknutí, přílišný ohyb apod.) 

dojde k signalizaci narušení. Druhá možnost je využití optického vlákna jako prvku 

reagujícího na mikroohyby (označován jako tzv. Fiber fence). Vlákno je pevně uchyceno 

v oplocení přes specielní úchyty a je vysílán optický signál. Detektor poté měří sílu signálu. 

Při snaze o překonání dojde k deformaci optického vlákna v úchytu a následného omezení síly 

signálu. Pomocí metody nazvané „Optical Time Domain Reflectometry“ je specifikováno 

i místo narušení. Metoda je založena na Rayleighově rozptylu, při kterém se část vyslaného 

signálu odráží zpět k vysílači.  Do vlákna je vpuštěna série optických pulsů. Snímá se 

intenzita (úroveň signálu) odraženého zpět. Pomocí času a rychlosti pohybu světla je 

vypočítána vzdálenost, ve které došlo ke změně úrovně signálu. Na tuto charakteristiku mají 

vliv spoje optického vlákna (svařování, konektory). Příklad určující vzdálenost narušení je 

patrný z následujícího obrázku (viz. Obrázek 20 Vyhodnocení místa narušení). 
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Nízká kvalita oplocení (hlavně jeho pevnost), je nejběžnější příčina planých poplachů. 

Pro snížení planých poplachů je však nutné snížit i celkovou citlivost systému, což má za 

následek i snížení pravděpodobnosti detekování narušitele. Systém je ovlivnitelný radiovými 

frekvencemi, elektromagnetickým impulzem nebo extrémní teplotní změnou. Uložením 

vlákna je nutné zajistit zamezení přístupu zvěře (okusování). Klimatické změny teploty jsou 

korigovány řídící jednotkou. [12] 

 
Obrázek 20 Vyhodnocení místa narušení 

 

Klady systémů založené na optických 

vláknech 

 Bezpečné – nevedou elektrickou 

energii, není iniciační energie pro 

výbuch 

 Rozsah nasazení – desítky kilometrů 

 Malá náchylnost na plané poplachy 

způsobené zvířectvem, 

elektromagnetickým rušením, 

klimatickými podmínkami apod. 

 Jednoduchá aplikace do stávajícího 

vybavení 

 Obtížně překonatelné (reakce na 

mikroohyby) 

 Specifikace místa narušení 

 Nezávislost na viditelnosti 
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Zápory systémů založené na optických 

vláknech 

 Snadně překonatelné (pro případ 

varianty optické smyčky) 

 

Pasivní a aktivní ultrazvukový senzor 
Pasivní a aktivní ultrazvukové senzory využívají k detekci pohybu zvukových vln.  

Pasivní ultrazvukový senzor naslouchá ultrazvukovým vlnám, které jsou tvořeny 

pohybem narušitele. Skládá se z mikrofonu, předzesilovače, zesilovače, detekčního 

a vyhodnocovacího obvodu. Blokové schéma viz Obrázek 21 Blokové schéma pasivního 

ultrazvukového senzoru. Tento typ čidla naslouchá frekvencím od 20 do 30 kHz, což 

odpovídá například kovovým úderům, syčení acetylenového hořáku, tříštění cihel a betonu. 

Pasivní ultrazvukové čidlo je velmi náchylné na plané poplachy. Způsobuje je například 

rychle proudící vzduch, zvonění mobilního telefonu apod. Citlivost taktéž není vysoká, 

protože zvukové vlny se šíří pouze volným prostorem a s jakoukoliv překážkou dochází 

k jejich útlumu. [12] 

 
Obrázek 21 Blokové schéma pasivního ultrazvukového senzoru 

 

Klady pasivního ultrazvukového čidla 
 Cena 

 Plošné pokrytí 

Zápory pasivního ultrazvukového čidla 

 Malá citlivost 

 Náchylnost na plané poplachy 

 Častá údržba 
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Aktivní ultrazvuková čidla jsou naopak detektorem aktivním. Čidlo vysílá 

ultrazvukové vlny do prostoru a zaznamenává jejich změny v odrazu (viz. Obrázek 22 Odraz 

vln). Využívá technologie na bázi posunu frekvencí, tzv. Dopplerův jev (jev, při kterém 

dochází ke změně frekvence a vlnové délky přijímaného signálu oproti vysílanému signálu, 

způsobené nenulovou vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače). Zvukové vlny se šíří od 

zdroje signálu do prostoru, odráží se od prostředí a poté jsou zachyceny čidlem. Zdrojem vln 

o frekvenci 40 kHz je piezoelektrický článek. Jako přijímač je využit taktéž piezoelektrický 

článek, který převede signál na elektrickou energii, je dále zesílen v zesilovači a následně 

vyhodnocen. Citlivost aktivních ultrazvukových čidel je závislá na klimatických podmínkách, 

hlavně vlhkosti a pohybu vzduchu. Plané poplachy způsobuje při nedostatečně nekvalitním 

nastavení i pohyb zvěře. [12] 

 
Obrázek 22 Odraz vln 

 

Klady aktivního ultrazvukového čidla 
 Cena 

 Plošné pokrytí 

Zápory aktivního ultrazvukového čidla 

 Malá citlivost 

 Náchylnost na plané poplachy 

 Častá údržba 

 Snížená citlivost v horizontálním 

směru pohybu 

Pasivní infračervené čidlo 
Jedním z nejznámějších čidel používaných ve vnitřních i vnějších prostorech je 

pasivní infračervené čidlo, označováno jako „PIR“ čidlo.  

Tento typ čidla pracuje na principu detekce tepelné radiace. Využívá skutečnosti, že 

každé těleso, jehož teplota je vyšší než absolutní nula (tzn. -273,15 °C) a nižší než 560 °C, je 

zdrojem vyzařování vlnění v infračerveném pásmu odpovídající teplotě tělesa. Pro teplotu 
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lidského těla je charakteristická vlnová délka 9,4 µm. Toho je využito k zachycení tělesa, 

které má odlišnou teplotu od okolí. Střežená plocha je pomocí optiky usměrněna na 

pyroelektrický senzor. Pyroelektrický senzor převádí tepelné záření na stejnosměrný proud o 

velikosti úměrné teplotě (tzv. pyroelektrický jev).  

Plocha pokrývaná tímto čidlem je závislá na optickém členu senzoru. To může být tzv. 

Fresnelova čočka nebo soustava křivých zrcadel. Pomocí tohoto elementu je možné regulovat 

délku a šířku chráněné plochy (Obrázek 23 PIR čidlo). Při specifické montáži je možné pokrýt 

plochu s úhlem až 360°, avšak největší citlivost má senzor v tangenciálním směru (pohyb 

horizontální vůči čidlu). Základní nevýhodou těchto čidel je jejich snadné překonání pomocí 

zastínění tepelného sálání a nízká citlivost při pohybu k čidlu. Pravděpodobnost planých 

poplachů závisí na přítomnosti tepelných zdrojů v chráněné zóně a přímou viditelností na 

silné světelné zdroje. [9] [12] 

 
Obrázek 23 PIR čidlo 

 

Klady pasivního infračerveného čidla 
 Cena 

 Plošné pokrytí 

Zápory pasivního infračerveného čidla 

 Náchylnost na plané poplachy 

 Nízká citlivost pro vertikální pohyb 

 Snadné překonání 

Elektrostatické pole  
Systém založený na tvoření elektrostatického pole kolem oplocení, popř. mezi 

oploceními. Senzory detekují změny nebo zkreslení v poli, to může být způsobeno 

přiblížením osoby k plotu, nebo dotekem plotu. Elektrostatické pole je tvořeno dvěma a více 

zářiči (zářič – uzemnění), kolem kterých se pole tvoří (viz. Obrázek 24 Elektrostatické pole). 

Pokud narušitel vstoupí do elektrostatického pole, dojde k toku elektrického náboje skrz jeho 
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tělo. Změna elektrostatického pole je detekována ve vyhodnocovací jednotce. Aby byly 

redukovány plané poplachy způsobené větrem nebo i náhodnému úderu předmětu do plotu, 

prochází signál o narušení přes filtr. Ten umožňuje frekvenční specifikaci, tzn., že pro určité 

typy narušení jsou stanoveny frekvence. Ve vyhodnocovací jednotce musí být splněny tři 

základní podmínky pro vyhlášení poplachu. Změna signálu musí překročit stanovenou 

hodnotu, čímž je eliminován pohyb zvířat, frekvence narušení musí být v rozsahu 

asociovaném pro člověka a signál musí trvat určitou dobu.  

Elektrostatické pole prochází i částečně pod povrch, což dává možnost využití tohoto 

systému v místech, kde se očekává narušení pomocí podhrabání nebo podkopání. Problémové 

stavy nastávají při extrémních klimatických podmínkách, jako je silný déšť, sníh a bouřky. 

Pohyb zvěře podél plotu, nebo bujná vegetace může taktéž způsobit plané poplachy. [12] 

 

 
Obrázek 24 Elektrostatické pole 

 

Klady systému elektrostatického pole 

 Detekce podkopání (až do hloubky 

1,8 metru) 

 Nasazení (až 500 metrů) 

Zápory systému elektrostatického pole 

 Potenciálně nebezpečné, využívá 

elektrický proud 

 Nároky na instalaci 

Štěrbinové kabely 
Systém pracující na principu tvorby elektromagnetického pole v okolí v zemi 

uložených kabelů (Obrázek 25 Štěrbinové kabely). V podstatě se jedná o koaxiální kabel 

s přesně definovanými otvory v jeho plášti. Těmito štěrbinami proniká do blízkého okolí 

elektromagnetické pole. Vždy se jedná o dvojici kabelů ve vzdálenosti cca 1,5 metru od sebe. 

Řídící jednotka vysílá jedním kabelem signál a druhým jej přijímá. Signál prochází 

prostředím konstantně, vytvářejíce tak určitou šablonu. Tato šablona je v řídící jednotce 
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uložena a upravována v závislosti na dlouhodobě se měnících podmínkách. Signál je snímán 

a porovnáván s touto šablonou. Pokud dojde ke skokové změně, tzn., že do prostoru vstoupil 

narušitel, je vyhlášen poplachový stav.  

Pole tvořené tímto systémem je přibližně 1 metr vysoké (nad zemí) a široké přibližně 

3 metry. Nutností je však dodržet pravidlo neinstalovat štěrbinový kabel pod plot, popř. tak, 

aby plot byl elektromagnetickým polem zasažen. Totéž platí pro jakékoliv zdroje 

elektromagnetického záření (zdroje napětí apod.). Systém je ovlivnitelný v případě, že dojde 

k prudkým dešťům, popř. sněžení, a není zajištěn dostatečný odvod vody. Zdrojem planých 

poplachů může být i větší zvěř. [12] 

 
Obrázek 25 Štěrbinové kabely 

 

Klady štěrbinových kabelů 
 Diskrétní systém 

 Detekce větší zvěře 

Zápory štěrbinových kabelů 

 Výkopové práce 

 Náchylnost na vodu, sníh 

 Ovlivnitelné elektromagnetickým 

zdrojem 

 Překonatelné 
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Zemní tlakové hadice 
Zemní tlakové hadice jsou systémem, který detekuje vibrace a seismické otřesy. Jsou 

způsobeny pohybem osob, zvířat a automobilů, pohybujících se přes prostor s nainstalovaným 

senzorem. Systém je založen na natlakovaných, uzavřených ohebných hadicích, naplněných 

vodou nebo nemrznoucí směsí. Prostor je rozdělen na zóny a v každé zóně je určitý počet 

hadic, zakončených senzorem, který detekuje jakoukoliv změnu tlaku. Tlak na čidlo vznikne 

stlačením hadice a pohybem kapaliny vůči čidlu. Systém sleduje skokovou změnu tlaku 

(diferenční vyhodnocení). Naměřený tlak je vždy vyhodnocován mezi dvěma sousedními 

hadicemi. Vzájemnou komparací tlaku je zajištěna dostatečná odolnost proti planým 

poplachům, způsobených mikroklimatickými podmínkami. Základní nevýhodou je omezená 

funkčnost v zimním období, kdy může dojít k promrznutí zeminy a tím omezení přenosu 

vibrací a otřesů. [9]  

 

Klady zemních tlakových hadic 
 Diskrétní systém 

 Detekce větší zvěře 

Zápory zemních tlakových hadic 

 Výkopové práce 

 Omezení v zimě 

 Ovlivnitelné elektromagnetickým 

zdrojem 

 Překonatelné 

 Nutná častá údržba 

 

Geofonická čidla 
Zakopaná geofonická čidla detekují nízké frekvence seizmických otřesů, která vznikají 

v zemi při průchodu osob. Systém se skládá z dvou částí, vyhodnocovací jednotky a série 

geofonických čidel (Obrázek 26 Geofonický systém). Seizmická energie je převedena na 

elektrickou energii a odeslána do vyhodnocovací jednotky ke zpracování. Signál prochází 

přes elektronický filtr. Vystupuje pouze ta část signálu, která je typická pro narušení. 

Na funkci tohoto systému má vliv prostředí, v kterém jsou čidla umístěna. Taktéž 

blízké předměty, jako jsou sloupy, ploty, stromy apod., mohou vyvolat nepatrné seismické 

otřesy a způsobit planý poplach. [12] 
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Obrázek 26 Geofonický systém 

 

Klady geofonických kabelů 
 Diskrétní systém 

 Detekce větší zvěře 

Zápory geofonických kabelů 

 Výkopové práce 

 Omezení v zimě 

 Vzdálenost od plotu, stromů, sloupů, 

atd.  

6.3. Radar 

Radar (Radio Detection And Ranging) je aktivní senzor, který pomocí velmi vysokých 

radiových frekvencí detekuje narušení chráněného prostoru. Jednotka radaru vysílá do 

prostoru elektromagnetické vlny (frekvence od stovek megahertzů po desítky gigahertzů) 

v daných časových rozestupech (pulzech), od 0,1 do 10 nanosekund. Vlna je odražena od 

objektu, zachycena zpět radarem a vyhodnocena (Obrázek 27 Princip radaru).  Vyhodnocením 

je možné získat relativní velikost, azimut a vzdálenost objektu. V zásadě jsou dvě varianty 

radaru, tzv. monostatické a bistatické radary. Jedná se o rozdělení podle umístění vysílače a 

přijímače. Pokud je vysílač i přijímač umístěn v jedné operační jednotce, je to radar 

monostatický. Poté je signál vysílán i přijímán na jednom místě. Druhá varianta využívá 

odděleného vysílače od přijímače a chráněný prostor je mezi nimi. [5] 
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Obrázek 27 Princip radaru 

 
Monostatický radar je vybaven dipólovou anténou a vysílá v kruhových plochách 

(Obrázek 28 Monostatický radar a jeho vyzařování). Přijímač se pohybuje po rotační dráze 

a opisuje 360° dráhu. Do prostoru jsou vyslány vysokofrekvenční elektromagnetické pulzy, 

které se odrážejí od objektů. Po jejich opětovném přijetí je provedeno vyhodnocení v řídící 

jednotce. Řídící jednotka vyhodnocuje pouze změny v signále vůči běžnému odrazu signálu 

od prostředí. Vyhodnocení signálu pracuje na stejném principu jako u mikrovlnných senzorů 

(tzn. Dopplerův jev). Veškerá operace je prováděna pouze za pomoci jedné jednotky. Vyslaný 

signál je přijímán anténou a přenesen do kontrolní jednotky, zde je uchován a vyčkává se na 

příjem dalšího signálu. Ten je opět zachycen anténou a převeden do kontrolní jednotky, kde 

se porovná se signálem prvně přijatým. Pomocí komparace jednotlivých signálů je zjištěn 

směr a rychlost pohybujícího se předmětu. Pokud dojde k odrazu signálu od předmětu 

nepohybujícího se, jsou jednotlivé porovnávané signály identické. V určitých časových 

intervalech je do prostoru vysílán základní signál, kterým se zjišťuje změna v prostoru. Tím je 

zajištěna detekován i pomalého pohybu. Vyhodnocení narušení je signalizováno opticky 

a akusticky. [5] 

Bistatický radar se skládá ze dvou základních nezávislých jednotek, vysílače 

a přijímače. Detekční zóna je tvořena mezi jednotkami. Vysílač se může pohybovat taktéž po 

kruhové výseči. Signál je zachytáván statickými přijímači vhodně instalovanými v prostoru. 

Radarové jednotky jsou primárně určeny k monitorování externích oblastí, avšak 

v některých případech je možné i vnitřní nasazení (haly, sklady, hangáry apod.). V obou 

případech musí být chráněná plocha co nejpřehlednější, s minimem překážek.  Vhodné je 

nasazení radarů na takové prostory, které jsou otevřené, a je na ně dostatečná viditelnost. 

Podstatnou nevýhodou této technologie je, že není možné využít ji v členitém prostředí. 
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Pokud se v chráněném objektu (prostoru) nacházejí budovy, je použití velmi limitované. 

V takových případech je nutné nasazení více jednotek, nebo kooperace s jiným systémem. 

Nutné je taktéž zmínit, že vlny využívající se k detekci nelze přesně omezit na daný prostor, 

tzn., že v případě perimetru projdou za oplocení a budou zachytávat i veškeré pohyby za ním 

(Obrázek 28 Monostatický radar a jeho vyzařování) nebo naopak, nebudou detekovat dění 

v celém areálu. Pokud je chráněný prostor v lokaci, kde je předpokládaný pohyb osob 

a automobilů, je nutné počítat s velkou pravděpodobností vzniku planých poplachů. Toto je 

řešeno až na softwarové úrovni. Nastavením obslužného softwaru je možné vymezit přesné 

oblasti, kde má být prováděno vyhodnocování. Toho je možné využít i tak, že se vymezí 

určitá oblast uvnitř areálu letiště, například místa s trvalým pohybem osob, kde bude detekce 

potlačena úmyslně, zatímco ve zbylém prostoru bude detekce stále funkční. [5] 

Každá radarová jednotka vysílá signál do plochy o poloměru až 800 metrů, v případě 

monostatického radaru je plné pokrytí kruhové plochy (360°). Tuto plochu skenuje radar 

každou 1 sekundu (jedna otáčka). Obslužný software dokáže následně vyslat signál do 

navazujícího zabezpečovacího zařízení a taktéž zaznamenává a vykresluje pohyb narušitele. 

To je možné využít k ovládání kamerového systému, který pak podle této informace sleduje 

automaticky jeho pohyb.  

 

 
Obrázek 28 Monostatický radar a jeho vyzařování 
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Klady radarového systému 

 Diskrétní systém 

 Detekce větší zvěře 

 Minimum senzorů na velkou plochu 

 Zobrazeni pozice a postupu narušitele 

 Automatické 

Zápory radarového systému 

 Omezení v členitém terénu 

 Problematické omezení rozsahu 

 Chráníme vždy v zásadě kruhovou 

výseč 

 Složité rozmístění (bistatické) 

6.4. Kamerové systémy 

Ve spolupráci s ostatními zabezpečovacími prvky poskytují kamerové systémy 

(Closed Circuit Television Systems – dále jen CCTV) výborné možnosti k ochraně objektu. 

CCTV poskytuje provozovateli dozor nad chráněnou oblastí a pozorovat potenciální 

narušitele, nebo pachatele protiprávních činů. V zásadě dává provozovateli možnost včasně 

reagovat na vzniklé hrozby, incidenty apod. V případě zaznamenávání dění pomocí 

kamerových systémů je možné využít záznamu jako důkazního materiálu při kriminální 

činnosti. Kamerový systém zastává při ochraně objektu roli kontrolní a zastrašující. Kontroly 

lze využít i v rámci reakce na vyhlášení poplachu při průniku do objektu, požáru, apod. [10] 

[11] 

Kamerový systém se skládá ze základních prvků: 

 Kamera 

 Přenosová cesta 

 Kamerový přepínač, multiplexer 

 Zobrazovací jednotka 

 Záznamové zařízení 

Z technologického hlediska jde o kroky zachycení obrazu, převodu obrazu na 

videosignál, přenos videosignálu na určitou vzdálenost, zobrazení, uložení a zpracování 

signálu.  
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Kamera 
Kamera může být všech velikosti a tvarů. Svým technologickým řešením jsou 

uzpůsobeny i venkovnímu nasazení. Pro správný výběr typu kamery je nutné seznámit se 

s jejich základy.  

Obraz je zachytáván ve snímcích za určitou časovou jednotku. Tento údaj (počet 

snímků za sekundu) udává možnosti systému. Platí, že čím více snímků za sekundu, tím je 

pohyb plynulejší a zobrazuje se více detailů. V případě kamerových systémů ale s rostoucím 

počtem snímků za sekundu vzrůstá i zatížení přenosové cesty. Proto je nutné volit vhodný 

kompromis.  

Při venkovním nasazení hraje vedle odolnosti hlavní roli osvětlení. Úroveň světla se 

během dne mění a kamera se musí přizpůsobit. Tuto funkci zastupuje řešení na principu 

 Instalace dodatečného osvětlení 

 Citlivosti snímacího prvku 

 Infračervené přisvětlení  

 Termokamery 

Velká finanční náročnost instalace dodatečného osvětlení předurčuje toto řešení spíše 

pro menší nasazení. Při snaze o nasazení tohoto doplňkového způsobu snímání za špatných 

světelných podmínek je nutné akceptovat velké cenové nároky jak na instalaci (pokládka 

elektroinstalace, výkopové práce atd.), tak i následné dlouhodobé náklady za elektrickou 

energii. Z toho důvodu je výhodnější nasazení řešení na principu infračerveného světla.  

Pokud se podíváme podrobněji na vyzařovací spektrum a jeho možnosti snímání, 

zjistíme, že viditelné spektrum je cca od 400 nm do 700 nm. Toto spektrum je běžně viditelné 

okem a je zpracováváno i mnoha způsoby technologicky. Při nízkém osvětlení je možné 

takový obraz zpracovat (zesílení signálu fotoprvkem) a tím dojde k zviditelnění více detailů. 

Bohužel s tím souvisí i zviditelnění šumu. Nad tímto spektrem je tzv. infračervené spektrum 

pohybující se ve vlnových délkách od 700 nm do 1100 nm. V tomto spektru pracují kamery 

s přisvětlením pomocí infračerveného světla. Ve spektru 500 nm až 1100 nm pracuje taktéž 

tzv. pasivní zařízení pro noční vidění. To zesiluje zbytkové záření a záření vyskytující se 

v noci (zdrojem jsou hvězdy, měsíc). Termovize (termokamery) pracuje poté s vlnovou 

délkou 3 µm až 5 µm a 8 µm až 12 µm. Shrnutí viz Obrázek 30 Optické elektromagnetické 

spektrum.  

Typů snímání obrazu za snížených světelných podmínek je velké množství. Příkladově 

se jedná o označení: GEN 0, GEN 1, GEN 2, GEN 3, SIT, ISIT, ICCD, I2CCD. Jednotlivé 

typy se liší jak použitou technologií, tak typem zobrazeného šumu, životností, rozlišovací 
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schopností (počet rozlišitelných čar na milimetr, popř. televizní řádky), citlivostí na vlnové 

délky atd. Přísvit infračerveným světlem je řešen pomocí IR LED diod, které jsou umístěny 

buď v těle kamery (prostor kolem objektivu) nebo externě. Dosvit IR světla závisí na 

množství a výkonu přídavného světla. Hodnoty dosvitu jsou řádově desítky metrů, 

u nejvýkonnějších modelů vzdálenost přesahuje i 100 metrů.  

K zajištění dostatečné kvality zobrazení je možné kombinovat jednotlivé typy senzorů 

a technologií. Příkladem může být kombinace CCD senzoru a termo-senzoru. Taková 

kombinace dává předpoklad pro použití v problematických podmínkách, jako je nutná 

viditelnost i v mlze, dešti, sněžení. Obrázek 29 Kombinace snímacího principu. 

 
Obrázek 29 Kombinace snímacího principu 
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Obrázek 30 Optické elektromagnetické spektrum 
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Snímací prvek může být buď typ CCD, nebo CMOS. Všeobecně je CCD snímač 

kvalitnější, avšak klade vyšší nároky na energii a konstrukci. To je však vyváženo velmi 

dobrou citlivostí, malým šumem (tzn. i lepší ostrostí) a barevnou reprodukcí. Oproti tomu 

CMOS snímač je cenově nenáročný, má nízkou spotřebu a neklade velké nároky na 

konstrukci. Nevýhodou je nízká kvalita snímaného obrazu za špatných světelných podmínek 

a vyšší šum (tzn. i menší ostrost).   

Kvalita snímání scény za špatného osvětlení je řešena ještě infračerveným filtrem. 

Spektrální citlivost senzoru se velmi zvyšuje při odpojení IR filtru, přepnutí obrazu do 

černobílého zobrazení a přisvětlení IR světlem. [11] 

Termokamera 
Jednou z dalších možností sledování prostoru za snížených světelných podmínek je 

využití termokamer. Ty pracují na principu dopadu infračervené energie na matici senzorů 

(pracující na principu pyrometrů). Všechny formy hmoty vyzařují při teplotách vyšších než 

absolutní nula (-273,15 °C) tepelné záření. Intenzita tohoto záření odpovídá teplotě hmoty. 

Příčinou tohoto záření je vnitřní mechanický pohyb molekul. V zásadě se tedy využívá měření 

rozdílu teploty hmoty vůči okolí a pro detekci není potřeba žádné dodatečné osvětlení. 

Termokamery jsou schopny bezpečně detekovat objekt, který dosahuje i pouhých 21 °C vůči 

pozadí s teplotou cca 10 °C (Obrázek 31 Zobrazení termokamerou / běžná viditelnost). Velmi 

nákladnou částí termokamer je optická soustava. Ta musí být přizpůsobena infračervenému 

záření a skládá se například z germania, selenidu zinku atd.  Konstrukce kamer je závislá na 

použité optické soustavě a její ohniskové vzdálenosti. Převážně se instalují pevná ohniska (19, 

35, 50, 100 mm). [3] 

 
Obrázek 31 Zobrazení termokamerou / běžná viditelnost 
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Výstupem je pak barevný nebo černobílý obraz tepelného pole snímaného prostoru. 

Pro lepší představu o rozdílu mezi běžnou kamerou jsou uvedeny následující obrázky. 

S přisvětlením pomocí infračerveného světla – Obrázek 32 Infračervené přisvětlení, 

termokamerou – Obrázek 33 Termokamera. Pro upřesnění je vyznačeno místo osob červenou 

barvou. [3] 

 

 
Obrázek 32 Infračervené přisvětlení 

 

 
Obrázek 33 Termokamera 
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Jednou z diskutovaných otázek na téma termokamer, je jejich vzdálenost, na kterou 

dokáže detekovat, rozpoznat a identifikovat osobu. To je nazýváno jako dosah termokamery. 

Na dosah termokamery má vliv velké množství faktorů. Prvně je to tedy typ termálního 

snímání, typ objektivu, povaha a velikost objektu, který chceme detekovat a atmosférické 

podmínky. Typ termálního snímání je dělen dle typu citlivého prvku, jeho konstrukce 

a chlazení. Protože se jedná o polovodičovou součástku, tak s přítomným chlazením je možné 

dosáhnout lepších výsledků. Obecně lze říci, že chlazená varianta má podstatně větší dosah. 

To je důsledek možnosti jiného způsobu technologické výroby citlivého prvku (větší počet 

polovodičových součástek na ploše). Tato varianta je však využívána hlavně pro účely 

vojenské a do běžného komerčního využití díky své vysoké ceně proniká velmi pozvolna. 

Dosah běžné (tzn. varianta bez chlazení) termokamery je patrné z grafu (viz Graf 3 Dosah 

termokamery). Za detekci se považuje zobrazení „něčeho“, co má rozdílnou teplotu vůči 

okolí. Rozpoznání znamená zjištění, že se jedná například o člověka nebo automobil. 

Identifikace poté znamená, že je možné rozeznat osobu detailněji, včetně toho, co osoba 

sebou nese apod. [3] 

Dosah termokamery dle ohniska objektivu
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Graf 3 Dosah termokamery 

 
Posouzením dosahu termokamer vůči infračervenému přísvitu je patrné 

z následujícího grafu (viz. Graf 4 Posouzení dosahu IR přísvitu vůči termokameře). Je 
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zhodnocena nejnižší varianta dosahu termokamer (tzn. 19 mm objektiv) vůči průměrnému 

infračervenému přísvitu. V tomto směru vychází lépe termokamera. Je však nutné zvážit její 

cenu, která je vůči kameře vybavené infračerveným přísvitem několikanásobně větší (řádově 

desetkrát). [3] 

Posouzení dosahu IR přísvitu vůči Termokameře
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Graf 4 Posouzení dosahu IR přísvitu vůči termokameře 

 

Pro případ nasazení kamerového systému v rámci perimetrické ochrany je nutné zvolit 

vhodný typ uchycení kamery, a to fixní nebo pohyblivou. Fixní kamery sledují prostor 

v jednom směru a snímaná plocha je určena typem objektivu a úhlem snímání (širokoúhlý 

objektiv a teleobjektiv), viz Obrázek 34 Snímací úhel. Pohyblivá kamera se pohybuje 

v takovém směru, jaký jí určí obsluha, popř. obslužný automatizovaný systém. Její podstatnou 

výhodou je možnost detailního sledování pohybu narušitele. To však záleží i na typu 

objektivu, zda se jedná o objektiv s fixním nebo proměnným ohniskem (tzv. zoom). U 

běžných kamer (CMOS, CCD) je volba objektivu bezproblémová a záleží na požadavku. U 

termokamer je ale zoom objektiv řešen jiným způsobem. Jedna varianta pracuje se 

zvětšováním obrazu, což je ale spojeno se ztrátou detailů. Druhá varianta pracuje s dvojicí 

kamer, jednou o širokém ohnisku (např. 35 mm), druhou o dlouhém ohnisku (např. 140 mm). 

V případě detekce objektu širokoúhlým ohniskem se na dané místo zaměří kamera s dlouhým 

ohniskem. Tím je docíleno toho, že detekovaný objekt ve vzdálenosti např. 500 metrů 
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můžeme okamžitě rozpoznat (rozhodnutí o hrozbě) a přímou identifikaci můžeme poté 

provést na vzdálenost cca 250 metrů.  

V dnešní době je aktuální problematika IP kamer. Základním rozdílem mezi 

analogovou kamerou a kamerou IP je ve způsobu zpracování signálu. Zatímco analogová 

kamera odesílá do přenosové soustavy signál nezpracovaný (analogový), IP kamera signál 

zpracovává již samostatně pomocí A/D převodníku. Toto digitální zpracování obrazu 

umožňuje získání více detailů a přenos signálu na velké vzdálenosti. Pomocí jedné přenosové 

cesty je pak možné přenášet i další informace, jako je ovládání kamery, elektrického 

zabezpečovacího systému apod. Podstatnou nevýhodou IP kamer je náročnost na přenosovou 

cestu. Pokud bude stanoven požadavek na vysokou obrazovou kvalitu, je nutné si uvědomit, 

že běžné řešení přenosové cesty nebude dostačovat. Pro velký počet kamer je nutné instalovat 

optickou síť, s čímž jsou spojeny nemalé náklady na výkopové práce. [7] [8] 

 
Obrázek 34 Snímací úhel 

 

Kamerové přepínače 
Základní funkcí video-přepínače je přepojení snímaného obrazu z jakékoliv kamery na 

zobrazovací jednotku, popř. zajišťovat samočinné přepínání snímaného obrazu z více kamer. 

Přepínání je možné volit jak manuální, tak samočinné.   

Kamerové přepínače mají nastavitelný čas přepínání, možnost vkládání textové 

informace do obrazu (informace o snímaném prostoru a časovou informaci).  
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Ve spojení s elektronickým požárním systémem, popř. elektronickým zabezpečovacím 

systémem, je možné automatické přepnutí obrazu na narušený prostor. 

Maticové přepínače jsou postaveny na bázi mikroprocesorové technologie, která 

umožňuje ohromné možnosti ve směrování videosignálu. Tyto přepínače se dodávají v mnoha 

provedeních. Samostatné jednotky jsou schopny kontrolovat od 8 až do 4096 kamer. Jejich 

základní funkcí je přepínání kamer, ovládání kamer (tzn. jejich přiřazování k jednotlivým 

výstupům, vkládání textové informace, apod.) a přiřazování dané kamery na určitý monitor.  

Přepínač je vybaven kamerovými vstupy, výstupy pro monitory, alarmovými výstupy, 

tiskárnovým výstupem a počítačovým konektorem (Obrázek 35 Maticový přepínač). [2] 

 
Obrázek 35 Maticový přepínač 

 

Firma BOSCH dodává maticové přepínače typu Allegiant, které disponují navíc  

i funkcí „Biphase“, která umožňuje po koaxiálním vedení vydávat příkazy jednotlivým 

kamerám včetně jejich nastavování.  

Pro obsluhu maticového přepínače se využívá ovládací klávesnice. Ta disponuje 

numerickou volbou kamery, ovládáním pohyblivých kamer, zoom apod. [2] 

Multiplexery 
Tato zařízení zajišťují zobrazování mnoho obrazů snímaných kamerami (např. 4-9-16-

32) na jednom monitoru a to nepřetržitě, což je značná výhoda v případě snímání velkého 

počtu scén (Obrázek 36 Schéma principu funkce multiplexeru). Zařízení eliminuje vznik tzv. 

mrtvého času (doby, po kterou není signál od příslušné kamery zaznamenáván).  

Zařízení pracuje s digitalizací signálu, tzn. nejedná se o zpracování obrazu v reálném 

čase. Záznam je uskutečňován po snímcích (popř. půlsnímcích) od každé kamery v sekvenci 

spolu s kódem pro každou kameru. Při požadavku na přehrávání pracuje multiplexer jako 

dekodér.  

Mezi funkce multiplexerů patří např. zvětšování snímků a výřezů, vkládání časových 

údajů, textu a poplachové vstupy, které umožňují spolupráci se zabezpečovacím systémem. 

[10] 
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Obrázek 36 Schéma principu funkce multiplexeru 

Detekce pohybu 
Pro obsluhu je velice obtížné současně vyhodnocovat snímané scény z mnoha kamer, 

proto mají některé typy multiplexerů zabudovanou logiku videosenzoru, pomocí kterého je 

možné vytvořit v rámci zorného pole aktivní plochu, v které dochází ke komparaci signálu. 

V případě změny scény (např. pohybem osoby), je aktivován poplachový režim multiplexeru 

(tzn. zobrazení snímané scény obsluze, popř. aktivace poplachového výstupu) (viz Obrázek 

37 Blokové schéma detektoru pohybu). Využíváním této technologie je možné snížit počet 

monitorů, které je obsluha nucena neustále sledovat a stanoví se tím priorita pro sledování 

scén potenciálně nebezpečných. Obsluha je v případě změny scény okamžitě upozorněna. [2] 

Základním principem funkce detektorů pohybu je komparace světelných úrovní 

jednotlivých snímků z kamer.  

 
Obrázek 37 Blokové schéma detektoru pohybu 
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Detekce pohybu by se dala rozdělit podle způsobu technologie (analogovou detekci 

a digitální detekci pohybu) a dle činnosti (detekce změny či aktivity a detekce přítomnosti či 

absence). Do samotné digitální detekce lze zahrnout i softwarové řešení detekce. 

Analogovou detekci je možné využít uvnitř budov, kde je konstantní osvětlení a kde 

dochází k minimálním změnám scény. Avšak již v případě změny intenzity osvětlení, 

odrazem světla od předmětů, pohybem menších zvířat popř. i vibrací kamery, může docházet 

k planým poplachům. Pro venkovní nasazení jsou analogové detektory pohybu téměř 

nepoužitelné.  

Digitální detektory využívající sofistikované algoritmy jsou schopné se učit a tím tak 

předcházet a minimalizovat možnosti planých poplachů. Detektory se přizpůsobují malým 

změnám ve snímané scéně, jako například déšť, prach, pohybující se stromy, pohybující se 

předměty vlivem větru, jsou schopné ignorovat slabé otřesy kamery, přizpůsobují se 

světelným změnám. Scénu je možné rozdělit na několik oblastí, u kterých je následně možné 

nastavit citlivost komparace. Každou oblast je možné dále specificky upravovat (velikost, 

aktivita, citlivost komparace, ignorace určitých událostí apod.).   

Softwarová detekce pracuje na obdobném principu jako digitální detektory. Pracují již 

s digitalizovanou formou videozáznamu a provádí komparaci jednotlivých snímků. Pomocí 

obslužného softwaru je možné přímo nastavovat velikost, citlivost aktivních oblastí, 

zastiňovat nežádoucí prostory apod. 

V případě detekce a vyhodnocení pohybujícího se objektu provádí systém jeho 

sledování, vyhodnocuje jeho rychlost a automaticky zobrazuje scény, do kterých pohybující 

se objekt vstupuje. Pokud se pachatel skrývá, detektor pohybu tímto výrazně napomůže jeho 

odhalení. Multiplexer zapojený do rozsáhlé infrastruktury by měl být schopen v případě 

aktivace poplachových výstupů odesílat video signál prostřednictvím sítě (LAN, WAN) na 

vzdálená vyhodnocovací pracoviště (jako i např. poskytovat obraz o daném dění na 

internetové stránky, odesílání videa na mobilní telefony apod.).  

Současný poplachový stav, vyvolaný narušením velkého počtu snímaných oblastí, je 

řešen s cílem o co nejrychlejší dopadení pachatele. Vyhodnocovacímu pracovníkovi se 

zobrazí výhradně scéna, v které byl pachatel detekován nejpozději. Současně je vyznačována 

trasa pohybu pachatele po dané oblasti a je prováděn záznam obrazu z kamer již narušeného 

prostoru. Pokud se jedná o narušení více na sobě nezávislých prostor, vyhodnocovací 

pracovník musí mít možnost převést obrazové výstupy z kamer na jiný monitor (zobrazovací 

jednotku). Záznam je v takovémto případě prováděn pro každou kameru, na které byl 

detekován pohyb.  
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Jednou z dalších možností dělení systému detekce pohybu je na systém centralizovaný 

a decentralizovaný. Centralizovaný systém analyzuje veškeré dění snímané kamerami a 

provádí jeho vyhodnocení. Decentralizovaný systém naproti tomu využívá funkce digitálního 

zpracování obrazu na jednotlivých kamerách. Oproti centralizovanému systému tedy 

nevyžaduje konstantní datový tok z kamer a ani neudává požadavek na velký výpočetní výkon 

počítačové techniky analyzující obraz u velmi rozsáhlých systémů. [6] 

Schopnosti systému 

 Detekce vstupu do oblasti, pohyb v oblasti, opuštění oblasti 

 Detekce nežádoucích předmětů 

 Detekce a vyznačení trajektorie pohybu 

 Detekce změny stavu, jako je rychlost, směr pohybu, velikost 

 

Základní požadavky na detektory pohybu: 

 Odezva na změny ve snímané scéně 

 Aktivace poplachových výstupů 

 Zobrazení a záznam scény 

 Odolnost proti planým poplachům 

Záznamová zařízení 
K dokumentování dějů, a to zvláště v případě narušení bezpečnosti objektu, je účelné 

zařadit do videořetězce záznamové zařízení. V současnosti je záznam možné provádět na: 

 Analogové videorekordéry 

 Digitální videorekordéry 

 Disková pole 

Analogové videorekordéry pracují s VHS kazetami a jejich doba záznamu je pro velké 

nasazení nedostačující. V případě použití je nutné počítat s opotřebením jednotlivých kazet, 

záznamového zařízení, s nutností výměn kazet, jejich archivací, označováním apod.  

Digitální videorekordéry pracují již s magnetickým datovým úložištěm (např. HDD 

disky). Nevýhodou je nemožnost rozšiřitelnosti diskového úložiště a malá bezpečnost 

zařízení. V případě poruchy diskového úložiště dochází ke ztrátě dat. Princip činnosti 

(Obrázek 38 Blokové schéma digitálního videorekordéru) spočívá v převodu analogového 

signálu na digitální formu, komprese videa dle nastavených kritérií (v závislosti na velikosti 

úložiště), uložení a přiřazení identifikačního znaku. V případě nutnosti přehrávání je poté 
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vybrán daný záznam dle identifikačního znaku, digitální záznam je dekódován a odeslán na 

zobrazovací jednotku.  [10] 

 

 
Obrázek 38 Blokové schéma digitálního videorekordéru 

 
Z důvodu možné rozšiřitelnosti a zvýšení bezpečnosti se pro část digitálního 

videorekordéru využívají disková pole. Hlavním cílem diskových polí (dále jen RAID – 

Redundant Array of Independent Disks) je však zlepšení dostupnosti a zabezpečení dat 

v případě výpadku nebo selhání disku. Možnost rozšiřitelnosti s sebou nese fakt, že je nutné 

inovovat celé diskové pole a proto je nutné kapacitu stanovit hned v počátku výběru.  

V základu existuje 6 typů RAID polí (RAID 0, 1, 2, 3, 4, 5). Významné a nejčastěji 

používané typy a jejich označení, výhody a nevýhody jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tabulka 3 Typy RAID polí a jejich zhodnocení). 
 
Tabulka 3 Typy RAID polí a jejich zhodnocení 
RAID 

Typ 
Výkon Klady Zápory Bezpečnost 

0 Vysoký Nejvyšší přenosová rychlost Žádná redundance žádná 

1 
Rychlé čtení, 

pomalý zápis 
Vysoká bezpečnost 

Využívá pouze 

polovinu kapacity 
vysoká 

4 Nízký Vysoká bezpečnost Výkon vysoká 

5 Vysoký Vysoká bezpečnost 
Využívá pouze 

polovinu kapacity 
vysoká 

 

Z důvodu maximální bezpečnosti a výkonu je vhodné použít RAID 5 pole. V případě 

výpadku jednoho disku je možná jeho okamžitá výměna bez nutnosti odstavení celého 

diskového pole (tzv. výměna hot swap). Data jsou poté pomocí parity dopočítána a nedochází 

ke ztrátě dat. [19] 
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Klady kamerových systémů 

 Přímý dohled 

 Okamžitá informovanost o dění 

 Inteligentní analýza obrazu 

 Nezávislost na terénu 

 Velké množství variant a nastavení 

Zápory kamerových systémů 

 Vliv klimatických podmínek (déšť, 

sníh, mlha) 

 Nutný dozor, obsluha 

 Cena 

 



 66 

7. Varianty perimetrické ochrany 
Ochranu objektu je nutné řešit jako komplexní situaci. Pokud zabezpečíme perimetr 

pouze mechanicky, bez návaznosti na další zabezpečovací systém, nedocílíme dostatečné 

bezpečnosti. Každý systém je nutné považovat za překonatelný a mechanické zabezpečení je 

pouze první hranicí. Velké množství systémů má různé funkce. Jednotlivé funkce se mohou 

vzájemně doplňovat, aniž by se ovlivňovaly.  

Při návrhu perimetrické bezpečnosti pro areál letiště si musíme umět v rámci výběru 

vhodných prvků odpovědět na otázky typu: 

 Co se stalo? – tzn., budu v okamžiku narušení okamžitě vědět o tom, co je 

původem narušení? 

 Kdo nebo co je tím ovlivněno? – tzn., budu vědět o tom, co narušitel dělá 

v každém okamžiku jeho postupu? Vím, na co narušitel útočí, kam směřuje? 

 Kdo nebo co způsobilo narušení? – tzn., budu vědět o tom, co způsobilo 

narušení? Člověk, osoba, technika apod. 

 Kde a kdy došlo k průniku? – tzn., budu přesně vědět čas a místo narušení? 

 Dozvím se informace dostatečně rychle? – tzn., budu o narušení informován 

okamžitě? Je mezi detekcí narušení a zjištěním o probíhající činnosti prodleva? 

 Je jednoduché systém překonat?  

 Je systém náchylný na plané poplachy? 

 Mají na systém vliv klimatické podmínky? – tzn., je celý bezpečnostní systém 

ovlivnitelný klimatickými podmínkami? Klesá citlivost, dosah, viditelnost? 

 Jedná se o systém diskrétní? – tzn., je bezpečnostní systém patrný na první 

pohled? 

 Je systém funkční i v noci? – tzn., je zaručena plná funkčnost systému i za 

snížené viditelnosti? 

 Je možné systém využít i jinak? – tzn., mohu systém využít i v případě kontroly 

prostoru proti zvěři, nečistotách na vzletové ploše apod.? 

 Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? – tzn., je systém logicky 

propojen s dalším bezpečnostním prvkem? Jsou v případě narušení prováděny 

další kroky automaticky? (např. zobrazení místa narušení, trasování pohybu) 

 Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? – tzn., jsou 

vyžadovány např. výkopové práce, srovnání terénu apod.? 
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 Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? – tzn., bude pro správnou 

funkci systému potřeba vybudovat nové, rozsáhlé technologické centrum? 

(obslužné technologické vybavení, výpočetní technika apod.) 

 Působí přítomnost systému psychologicky?  

 Vyžaduje systém trvalou obsluhu? – tzn., je pro správnou funkci potřeba trvalá 

přítomnost obsluhy? Záleží vyhodnocení situace na člověku? 

 Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? 

Musíme proto volit takové prvky nebo takové kombinace prvků, pomocí kterých si 

tyto otázky dokážeme výhodně zodpovědět.  

Celý systém by měl být zapojen do systému detekce průniku, který zajišťuje včasné 

informování o narušení perimetru letiště. Základní funkcí takového systému by mělo být 

 Odrazení před pácháním protiprávní činnosti 

 Zjištění páchání protiprávní činnosti 

 Zhodnocení protiprávního činu 

 Sledování průniku a postupu narušitele 

 Zvýšení efektivnosti bezpečnostní služby včasným informováním 

 Poskytnutí dostatečné úrovně bezpečnosti pro osoby pohybující se v areálu [1] 

Pokud budeme hodnotit klady a zápory jednotlivých technologií využitelných 

v perimetrické ochraně, uvedených v kapitole „Bezpečnostní prvky“, můžeme posoudit 

vhodnost výběru bezpečnostních opatření. Výběr zohledňuje i výstup bezpečnostní analýzy.  

Následně výčet variant technického řešení perimetrické ochrany letiště Leoše Janáčka 

v Mošnově, budou zhodnoceny klady a zápory.  
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7.1. Detekční kamery perimetrické 

Perimetr rozdělen na plotové úseky po 30 metrech. Po této vzdálenosti bude 

následovat sloup, na kterém bude připevněna fixní kamera, vybavena výkonným 

infračerveným přísvitem. Infračervený přísvit ve formě IR LED diod má předpokládaný 

dosah 75 metrů na detekování narušení. Bezpečná identifikace narušitele bude možná na 

vzdálenost cca 25 metrů. Obrázek 39 Detekční kamery perimetrické. 

Kamerový systém bude napojen na výpočetní techniku s funkcí inteligentní analýzy 

obrazu. Spoje budou provedeny pomocí optických kabelů. V ovládacím softwarovém 

vybavení bude stanovena zóna, při jejímž narušení dojde k záznamu pohybu narušitele a 

vyhlášení narušení perimetru pro bezpečnostní složky. Tato informace bude doplněna přesnou 

pozicí narušení, která bude určena na základě identifikace aktivní kamery.  

 

 
Obrázek 39 Detekční kamery perimetrické 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? ANO 
 

Kdo nebo co je tím ovlivněno? NE  

Kdo nebo co způsobilo narušení? ANO 
 

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? ANO 
 

Je jednoduché systém překonat? NE 
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Je systém náchylný na plané poplachy? NE 
 

Mají na systém vliv klimatické podmínky? ANO  

Jedná se o systém diskrétní? NE  

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? NE 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? ANO 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? ANO  

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? ANO  

Působí přítomnost systému psychologicky? ANO 
 

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? NE 
 

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? ANO 
 

 

Výhody 

 Odolnost proti planým poplachům 

 Ukládání a zobrazení pouze v případě 

narušení 

 Viditelnost v noci na velkou 

vzdálenost, až 75 metrů 

 Nezávislost na členitosti terénu 

Nevýhody 

 Vysoká cena 

 Ovlivnitelné klimatickými 

podmínkami (sníh, mlha, déšť) 

 Technologické zázemí 
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Zhodnocení 
Tento způsob zabezpečení perimetru poskytuje vysokou ochranu. Systém pro 

inteligentní analýzu obrazu kombinuje výhody kamerového systému a systému pro včasnou 

detekci pokusu o překonání oplocení. Fakt, že obraz je trvale snímán, nám dává i možnost 

okamžité viditelnosti narušení bez časové prodlevy. Protože se jednotlivé kamery budou 

vzájemně překrývat a i dosvit IR světla je dostatečný, nebude docházet k tvorbě potenciálně 

nebezpečných zón, které by nebyly dostatečně sledovány. Podstatnou nevýhodou tohoto 

systému jsou rozsáhlé nároky na instalaci. Provoz tohoto systému si vyžádá výkopové práce 

kolem celého perimetru, pokládku optických kabelů a zřízení dostatečně výkonného 

informačního zázemí, které musí být schopno analyzovat obraz z velkého počtu kamer, 

zaznamenávat a poskytovat napájení komponentů pro případ výpadku dodávky elektrické 

energie. Problémem zůstává i ovlivnitelnost systému hustou mlhou, sněžením, nebo silným 

deštěm. V takovém případě selhává analytické vyhodnocení obrazu. 
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7.2. Plotová detekce a kamery perimetrické 

Instalace senzorických kabelů (vibrační čidla) na stávající oplocení doplněné o menší 

množství kamer. Ty budou instalovány na sloupy, jedna kamera na cca 100 metrů plotového 

úseku. Jedná se o kamery fixní, s trvalým dohledem nad stanoveným plotovým úsekem a částí 

úseku vedlejšího plotového úseku. Kamery vybaveny IR LED přísvitem, s dosahem 75 metrů. 

Záznam a zobrazení je spouštěno kladným vyhodnocením narušení od senzorického kabelu. 

Znázornění instalace viz Obrázek 40 Plotová detekce a kamery perimetrické.  

 

SS S

 
Obrázek 40 Plotová detekce a kamery perimetrické 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? ANO 
 

Kdo nebo co je tím ovlivněno? NE  

Kdo nebo co způsobilo narušení? ANO 
 

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? ANO 
 

Je jednoduché systém překonat? NE 
 

Je systém náchylný na plané poplachy? ANO  
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Mají na systém vliv klimatické podmínky? ANO  

Jedná se o systém diskrétní? NE  

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? NE  

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? ANO 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? ANO  

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? ANO 
 

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? NE 
 

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? NE  

 

Výhody 

 Ukládání a zobrazení pouze v případě 

narušení 

 Viditelnost v noci na velkou 

vzdálenost, až 75 metrů 

 Nezávislost na členitosti terénu 

 Cena 

 Nízký počet kamer 

Nevýhody 

 Vysoká náchylnost na plané poplachy 

 Viditelnost kamer ovlivnitelná 

klimatickými podmínkami 
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Zhodnocení 
Snaha o využití stávajícího oplocení dává možnost k instalaci plotových čidel. Jejich 

nasazení je však rozumné pouze v případě, že plot je pevný a nereaguje na povětrnostní vlivy 

nebo pouhé opření o plot. V tomto případě je nasazení plotových čidel nevýhodné. Jediná 

možnost pro bezproblémové provozování tohoto systému spočívá ve výměně celého oplocení 

za kvalitní bezpečnostní typ. Druhou možností je akceptovat určité procento planých 

poplachů, popř. nastavit systém tak, aby reagoval na silnější otřesy. Plané poplachy můžou 

být způsobeny jak povětrnostními vlivy, tak i zvěří nebo osobou, která se plotu pouze dotkne.  

Vysoká četnost planých poplachů může mít za následek přehlédnutí narušení (obsluha si na 

plané poplachy časem zvykne a přestane reagovat). Tím však dochází ke snížení bezpečnosti. 

Jako problematické se jeví využití kamer v noci. Infračervený přísvit je použitelný na 

vzdálenost cca 75 metrů. Kamery jsou od oplocení umístěny na vzdálenost cca 60 metrů. 

Z toho vyplývá, že za zhoršených klimatických podmínek může docházet ke snížení 

viditelnosti. Překrytím snímaných zón jednotlivými kamerami dochází k zamezení vzniku 

úseků, které by byly v záběru kamer omezeně, a narušitel by byl zobrazen velmi krátkou 

dobu. Výhodou systému je snížený nárok na instalaci a menší cena plynoucí z menšího počtu 

kamer a jednoduššího zázemí. Viditelnost kamer za špatného počasí v tomto případě není 

stěžejní. Omezí se sice sdělená informace, ale stále bude indikován nebezpečný stav, tzn. 

narušení.  
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7.3. Plotová detekce a kamery otočné přehledové 

Oplocení rozděleno do úseků po 100 metrech a nainstalovány senzorické kabely 

detekující otřesy. V určitých odstupech nainstalovány sloupy a umístěny otočné přehledové 

kamery (viz Obrázek 41 Plotová detekce a kamery otočné). Kamery ovládány ručně obsluhou 

z dohledového centra. Ta bude upozorněna na narušení pomocí senzorických kabelů a na dané 

místo musí zaměřit kameru.  

 

Oplocení

Stožár s 
kamerou

Snímaná oblast

Úsek plotu o délce 100 metrů Úsek plotu o délce 100 metrů

Senzorický kabel

S

 
Obrázek 41 Plotová detekce a kamery otočné 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? NE  

Kdo nebo co je tím ovlivněno? ANO 
 

Kdo nebo co způsobilo narušení? NE  

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? NE  

Je jednoduché systém překonat? ANO  

Je systém náchylný na plané poplachy? ANO  
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Mají na systém vliv klimatické podmínky? ANO  

Jedná se o systém diskrétní? ANO 
 

Je systém funkční i v noci? NE  

Je možné systém využít i jinak? ANO 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? NE  

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? NE 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? NE  

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? ANO  

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? NE  

 

Výhody 

 Nezávislost na členitosti terénu 

 Nízká cena  

 Nízký počet kamer 

Nevýhody 

 Vysoká náchylnost na plané poplachy 

 Viditelnost kamer ovlivnitelná 

klimatickými podmínkami 

 Kamerový systém v noci nefunkční 

 Nutnost trvalé obsluhy otočné kamery 

 Nepropojenost kamerového systému 

s detekcí na oplocení 
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Zhodnocení 
Tento způsob zajištění bezpečnosti se potýká s velkým počtem negativ. Využití 

stávajícího oplocení dává předpoklad ke vzniku planých poplachů. Navíc signalizace není 

přímo propojená s kamerovým systémem, ale pouze informuje obsluhu, která musí následně 

reagovat. Tím se zvyšuje čas potřebný k vyhodnocení typu narušení, závažnosti a nutného 

zákroku. Během doby od vyhlášení narušení po nasměrování kamery na dané místo může 

uběhnout až několik desítek sekund, což dává narušiteli dostatek času překonat prostor, ukrýt 

se apod. To je způsobeno tím, že jeden kus kamery je vyčleněn na větší počet plotových 

úseků a proto zůstává v daný okamžik vždy určitá část úseku bez dohledu. Otočné kamery 

nejsou ani vybaveny IR LED přísvitem. Ten je v tomto případě zbytečný. Přísvit je využitelný 

na vzdálenost cca 75 metrů od místa kamery. Jedna kamera je však vyčleněna na plochu 

oplocení cca 1000 metrů, tzn. 10 plotových úseků. Jedno IR přisvětlení je však schopné 

osvětlit pouze jeden celý plotový úsek. Jedinou podstatnou výhodou jsou minimální počáteční 

náklady.  
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7.4. Mimoplotová obvodová detekce a kamery perimetrické 

Instalace sloupů za stávající oplocení, na kterých budou připevněny mikrovlnná čidla 

a fixní kamerový systém doplněný IR LED přísvitem. Oplocení rozděleno na úseky po 100 

metrech. Při kladném vyhodnocení průniku mikrovlnným čidlem je spuštěn záznam, proběhne 

signalizace a zobrazení úseku bezpečnostní složce.  

 
Obrázek 42 Mikrovlnné čidlo a perimetrické kamery 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? ANO 
 

Kdo nebo co je tím ovlivněno? NE  

Kdo nebo co způsobilo narušení? ANO 
 

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? ANO 
 

Je jednoduché systém překonat? NE 
 

Je systém náchylný na plané poplachy? NE 
 

Mají na systém vliv klimatické podmínky? NE 
 

Jedná se o systém diskrétní? NE  

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? NE  
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Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? ANO 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? ANO  

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? ANO  

Působí přítomnost systému psychologicky? ANO 
 

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? NE 
 

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? NE  

 

Výhody 

 Viditelnost v noci na velkou 

vzdálenost, až 75 metrů 

 Klimatické vlivy nemají vliv na 

mikrovlnná čidla 

 Odolnost proti planým poplachům 

Nevýhody 

 Závislost na členitosti terénu 

 Viditelnost kamer ovlivnitelná 

klimatickými podmínkami 

Zhodnocení 
Systém založený na vyhodnocování narušení pomocí mikrovlnných bariér je odolný 

proti planým poplachům. Protože čidlo má dosah přesahující 100 metrů, je minimalizována 

i pravděpodobnost vzniku tzv. mrtvých zón v blízkosti čidel a kamer. Mikrovlnná čidla jsou 

současně taktéž využitelná v podmínkách s měnícími se klimatickými podmínkami. Chráněný 

úsek není ovlivněn mlhou, deštěm a sněžením. Tyto aspekty sice stále mají negativní vliv na 

viditelnost kamerových systémů, ale signalizace stavu narušení perimetru není ovlivněna.  

Nevýhodou mikrovlnného čidla je nutnost úpravy terénu. Není možné instalovat ho tam, kde 

je určitá členitost terénu. Jako úprava terénu je vhodná varianta se zarovnáním a vysypáním 

štěrkem. Šířka takového pole by měla být cca 6 metrů. Spouštění kamerového systému 

nastává ve chvíli kladné detekce narušení na mikrovlnných čidlech. Tím je zajištěno okamžité 

zobrazení probíhajícího narušení v dohledovém centru a identifikace místa a směru postupu 

narušitele. 
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7.5. Mimoplotová obvodová detekce a kamery otočné  

Za stávajícím oplocení umístěny sloupy v rozestupu cca 100 metrů a umístěny 

mikrovlnná čidla. V určitých rozestupech budou instalovány otočné kamery (viz Obrázek 43 

Mikrovlnná čidla a otočné kamery). Při detekování průniku pomocí mikrovlnných čidel bude 

signalizována informace o narušení obsluze. Ta následně na dané místo zaměří kameru.  

 

S

 
Obrázek 43 Mikrovlnná čidla a otočné kamery 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? NE  

Kdo nebo co je tím ovlivněno? ANO 
 

Kdo nebo co způsobilo narušení? NE  

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? NE  

Je jednoduché systém překonat? NE 
 

Je systém náchylný na plané poplachy? NE 
 

Mají na systém vliv klimatické podmínky? NE 
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Jedná se o systém diskrétní? ANO 
 

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? ANO 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? NE  

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? ANO  

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? NE  

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? ANO  

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? NE  

 

 

Výhody 

 Viditelnost v noci na velkou 

vzdálenost, až 75 metrů 

 Mikrovlnné bariéry nejsou ovlivněny 

klimatickými podmínkami 

 Nízká cena  

 Nízký počet kamer 

Nevýhody 

 Závislost na členitosti terénu 

 Viditelnost kamer ovlivnitelná 

klimatickými podmínkami 

 Viditelnost kamerového systému 

v nočních hodinách 

 Nutnost trvalé obsluhy otočné kamery 

 Nepropojenost kamerového systému 

s detekcí na oplocení 
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Zhodnocení 
Systém založený na vyhodnocování narušení pomocí mikrovlnných bariér je odolný 

proti planým poplachům. Protože čidlo má dosah přesahující 100 metrů, je minimalizována i 

pravděpodobnost vzniku tzv. mrtvých zón v blízkosti čidel. Mikrovlnná čidla jsou současně 

taktéž využitelná v podmínkách s měnícími se klimatickými podmínkami. Chráněný úsek 

není ovlivněn mlhou, deštěm a sněžením. Tyto aspekty sice stále mají negativní vliv na 

viditelnost kamerových systémů, ale signalizace stavu narušení perimetru není ovlivněna.  

Nevýhodou mikrovlnného čidla je nutnost úpravy terénu. Není možné ho instalovat tam, kde 

je určitá členitost terénu. Jako úprava terénu je vhodná varianta se zarovnáním a vysypáním 

štěrkem. Šířka takového pole by měla být cca 6 metrů. Při kladném vyhodnocení narušení 

pomocí mikrovlnných čidel dojde k signalizování stavu narušení pro bezpečnostní složky. 

Obsluha dohledového centra kamerových systémů musí následně na místo zaměřit otočnou 

kameru a situaci vyhodnotit. To dává narušiteli dostatek času na přesun do nehlídaného 

prostoru, páchání protiprávní činnosti, skrytí apod. Problematická je taktéž viditelnost 

kamerového systému v nočních podmínkách. Podstatnou výhodou tohoto řešení je nízká cena 

a možnost využití otočných kamer i k běžnému sledování terénu.  
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7.6. Radarová detekce a kamery otočné 

Systém tvořený určitým počtem monostatických radarů instalovaných v okolí letištní 

dráhy, které jsou nastaveny na takový výkon, aby byly schopné detekovat narušitele na úrovni 

oplocení. Ovládací softwarové vybaví umožňující nastavení dosahu a vymezení detekovaných 

prostor. Radarový systém bude sloužit k detekci narušitele, po detekování následuje vyslání 

signálu pro kamerové systémy. Kamery poté autonomně provedou zaměření na narušitele 

a budou sledovat směr jeho pohybu, včetně zaznamenávání pohybu jeho trasy. Kamery budou 

instalovány na sloupech rozmístěných po areálu letiště, vybaveny IR LED přísvitem. 

 

 
Obrázek 44 Radarová detekce a kamery otočné 

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? NE  

Kdo nebo co je tím ovlivněno? ANO 
 

Kdo nebo co způsobilo narušení? ANO 
 

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? ANO 
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Je jednoduché systém překonat? NE 
 

Je systém náchylný na plané poplachy? NE 
 

Mají na systém vliv klimatické podmínky? NE 
 

Jedná se o systém diskrétní? ANO 
 

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? ANO 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? ANO 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? NE 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? NE  

Vyžaduje systém trvalou obsluhu? NE 
 

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? ANO 
 

 

Výhody 

 Detekce narušitele až na stovky metrů 

 Minimální počet čidel 

 Snadná instalace 

 Nízký počet kamer 

 Propojenost 

 Automatizovaný systém 

 Trasování pohybu 

 Přesnost lokalizování – 25 cm 

Nevýhody 

 Závislost na členitosti terénu 

 Viditelnost kamer ovlivnitelná 

klimatickými podmínkami 

 Cenová náročnost 
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Zhodnocení 
Radarový systém se vyznačuje velmi malou pravděpodobností planých poplachů. 

Základním požadavkem ale zůstává požadavek na rovný terén. Pokud se v prostoru objevují 

nerovnosti a půdní zlomy, je nutné instalovat více jednotek. To je prováděno z důvodu 

zamezení vzniku mrtvých zón, tzn. zón, kde se jednotlivé paprsky kříží nad úrovní terénu 

vlivem jeho nerovnosti. Instalace radarových jednotek je jednoduchá, podmínkou zůstává 

pouze nutnost dodržet sklon zařízení tak, aby paprsky kopírovaly terén. Automatické 

sledování narušitelem kamerovým systémem udává vysoký přehled o jeho pohybu.  Radarový 

systém je možné pomocí softwarového vybavení formovat. Umožněno je stanovení zón, kde 

radar nemá zachytávat pohyb (členité prostory oplocení apod.). Tím je docíleno celkové 

ochrany prostorů letiště. Přesto, že není okamžitě znám původ narušení (prodleva mezi 

zaměřením kamerového systému na místo narušení), je následující pohyb narušitele již plně 

kontrolován. Kamerový systém sledující pohyb narušitele je omezen v nočních hodinách 

svým dosahem. IR LED přísvit je účinný na vzdálenost cca 75 metrů. Pohyb narušitele je však 

sledován nezávisle radarem, proto nemůže dojít ke ztrátě informace o jeho pozici. Vhodným 

výběrem pozice pro umístění kamer s přísvitem tak lze docílit i toho, že narušitel bude při 

svém pohybu ke kritickým místům letiště zpozorován i vizuálně.  Podstatnou nevýhodou 

tohoto systému zůstává cenová náročnost.  
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7.7. Radarová detekce, kamery otočné a termokamery 

Systém tvořený určitým počtem monostatických radarů instalovaných v okolí letištní 

dráhy, nastavených na takový výkon, aby byl schopný detekovat narušitele na úrovni 

oplocení. Radarový systém bude sloužit k detekci a vyslání signálu pro kamerové systémy. 

Kamery poté autonomně provedou zaměření na narušitele a budou sledovat směr jeho 

pohybu, včetně zaznamenávání pohybu jeho trasy. Kamery budou instalovány na sloupech 

rozmístěných po areálu letiště. Jako doplněk zvoleny termokamery, které zajistí dostatečnou 

viditelnost i v nočních podmínkách a v podmínkách hustého deště, sněhu, mlhy.  

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? NE  

Kdo nebo co je tím ovlivněno? ANO 
 

Kdo nebo co způsobilo narušení? ANO 
 

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? ANO 
 

Je jednoduché systém překonat? NE 
 

Je systém náchylný na plané poplachy? NE 
 

Mají na systém vliv klimatické podmínky? NE 
 

Jedná se o systém diskrétní? ANO 
 

Je systém funkční i v noci? ANO 
 

Je možné systém využít i jinak? ANO 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? ANO 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? NE 
 

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? NE  
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Vyžaduje systém trvalou obsluhu? NE 
 

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? ANO 
 

 

 

Výhody 

 Identifikace pachatele v noci na 

vzdálenost až 40 metrů 

 Detekce narušitele až na stovky metrů 

 Minimální počet čidel 

 Snadná instalace 

 Nízký počet kamer 

 Propojenost 

 Automatizovaný systém 

 Odhalení skrytých útočníků 

 Přesnost lokalizování – 25 cm 

Nevýhody 

 Závislost na členitosti terénu 

 Cenová náročnost  

 Není přímá ochrana perimetru 
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Zhodnocení 
Radarový systém se vyznačuje velmi malou pravděpodobností planých poplachů. 

Základním požadavkem ale zůstává požadavek na rovinný terén. Pokud se v prostoru objevují 

nerovnosti a půdní zlomy, je nutné instalovat více jednotek. To je prováděno z důvodu 

zamezení vzniku mrtvých zón, tzn. zón, kde se jednotlivé paprsky kříží nad úrovní terénu 

vlivem jeho nerovnosti. Instalace radarových jednotek je jednoduchá, podmínkou zůstává 

pouze nutnost dodržet sklon zařízení tak, aby paprsky kopírovaly terén. Přesto, že není 

okamžitě znám původ narušení (prodleva mezi zaměřením kamerového systému na místo 

narušení), je následující pohyb narušitele již plně kontrolován. Automatické sledování 

narušitelem kamerovým systémem udává vysoký přehled o jeho pohybu.  Radarový systém je 

možné pomocí softwarového vybavení formovat. Umožněno je stanovit zóny, kde radar nemá 

zachytávat pohyb (členité prostory oplocení apod.). Tím je docíleno celkové ochrany prostorů 

letiště. Podstatnou nevýhodou zůstává cenová náročnost.  

Termokamery zastupují funkci kamerového systému v podmínkách snížené 

viditelnosti (noc, mlha, déšť, sněžení). Detekují narušitele až na stovky metrů. Identifikace je 

umožněna až na cca 40 metrů (dle instalovaného objektivu). Podstatným aspektem v rámci 

volby termokamery je jejich vysoká cena.  
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7.8. Štěrbinové kabely, kamery otočné 

V určité vzdálenosti od oplocení položeny do půdy štěrbinové kabely a to v celé délce 

oplocení. Směrem ke středu letiště poté umístěny sloupy, na kterých budou instalovány 

otočné kamery, vybaveny IR LED přísvitem. Systém štěrbinových kabelů není přímo 

propojen s kamerovým systémem, pouze vyšle signál o narušení obsluze, ta musí dále jednat a 

na dané místo směrovat kamerový systém.    

 

Kontrolní otázka: Splňuje? Hodnocení 

Co se stalo? NE  

Kdo nebo co je tím ovlivněno? ANO 
 

Kdo nebo co způsobilo narušení? NE  

Kde a kdy došlo k průniku? ANO 
 

Dozvím se informace dostatečně rychle? NE  

Je jednoduché systém překonat? ANO  

Je systém náchylný na plané poplachy? ANO  

Mají na systém vliv klimatické podmínky? ANO  

Jedná se o systém diskrétní? ANO 
 

Je systém funkční i v noci? NE  

Je možné systém využít i jinak? ANO 
 

Má systém návaznost na další bezpečnostní prvky? NE  

Vyžaduje systém rozsáhlé terénní úpravy, složitou instalaci? ANO  

Vyžaduje systém rozsáhlé technologické zázemí? NE 
 

Působí přítomnost systému psychologicky? NE  
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Vyžaduje systém trvalou obsluhu? ANO  

Lze detekovat i činnost za hranicí perimetru? NE  

 

 

Výhody 
 Diskrétní systém 

 Nízký počet kamer 

Nevýhody 

 Vysoké nároky na instalaci, 

výkopové práce 

 Ovlivnění detekce a kamerových 

systémů klimatickými podmínkami 

 Funkce kamerového systému v noci 

 Lehce překonatelné 

 Není přímá ochrana oplocení 

Zhodnocení 
Štěrbinové kabely se vyznačují velmi nákladnou instalací spojenou s výkopovými 

pracemi. Jsou ovlivnitelné silným deštěm a sněhem. Jejich neprovázanost s kamerovým 

systémem udává i vysokou pravděpodobnost proniknutí pachatele do prostor letiště bez 

detekce. Tento systém totiž lze, při znalosti umístění, lehce překonat.  Kamerový systém 

vybavený infračerveným přísvitem je využitelný pouze na vzdálenost cca 75 metrů. Pro 

celkové pokrytí areálu letiště by bylo nutné aplikovat na každých 100 metrů oplocení jeden 

kus kamery. Celkově se jedná o variantu nevhodnou pro využití v posuzovaných podmínkách.  
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8. Závěr 
Násilí, neoprávněné vstupy, poškozování majetku, terorismus aj. To jsou všechno 

hrozby pro bezpečnost osob a majetku. Domovy, firmy, chemické továrny, jaderná zařízení 

a letiště. To a mnoho dalšího musí být chráněno proti kriminální činnosti. První hranicí je 

perimetrická ochrana, skládající se z oplocení, vstupů a vjezdů. Oplocení nám může 

poskytnout jak mechanickou ochranu před prvotním průnikem do chráněného objektu, tak 

i o tom, že se vůbec někdo o průnik pokouší. Ačkoliv bezpečnostní oplocení poskytuje velkou 

mechanickou bezpečnost, jeho samostatné nasazení v rámci areálu není možné. Bezpečnostní 

oplocení musí být doplněno technologií pro detekci narušitele a zobrazení jeho pohybu 

v areálu letiště. Možností detekce narušitele je velké množství a v této práci byly principielně 

rozebrány. Pokusil jsem se zhodnotit jejich vlastnosti a u každé uvedené technologie uvést 

jejich základní klady a zápory. Dohled nad perimetrem je možné provádět buď pochůzkovou 

činností nebo kamerovým systémem. Pokud však chceme zamezit možnosti lidského 

pochybení, je nutné tuto činnost přenechat technologii, tzn. kamerovému systému. Přítomnost 

a nasazení kamerového systému je zohledněno při návrhu jednotlivých variant zabezpečení 

perimetru. Při hodnocení návrhů zabezpečení jsem si pokládal, dle mého úsudku, podstatné 

otázky, na které by měl být nasazený bezpečnostní systém schopen svou funkcí a přítomností 

pozitivně odpovědět. Žádný bezpečnostní systém však není dokonalý a podstatnou roli 

v návrhu a hodnocení systému hraje finanční náročnost.  

Při výběru vhodného zabezpečení perimetru letiště musela být zhodnocena i stránka 

finanční a požadavky na instalaci (výkopové práce a pokládka kabeláže). Velmi vhodným 

řešením pro komplexní ochranu perimetru je instalace perimetrických fixních kamer 

s inteligentní analýzou obrazu. Nasazení na celý obvod perimetru však sebou nese velké 

finanční nároky. Proto je výhodnější kombinace s jiným systémem. A to systémem založeným 

na radarových jednotkách. V ideálním případě by na pokrytí areálu letiště vystačily tři 

radarové jednotky. Jedna jednotka pokryje prostor s poloměrem 800 metrů, tzn. průměr 

1600 metrů. Pokud budeme počítat určité překrytí oblastí, tak tři jednotky pokryjí celkovou 

délku letiště. Zásadním problémem však je, že v cca 1/3 vzletové dráhy je patrný terénní 

zlom, přibližně 10 metrové převýšení. To však způsobí vznik mrtvé zóny. Radarové paprsky 

kopírují terén, avšak v místě zlomu (horizont) vznikne pomyslný trojúhelník, kde se paprsky 

kříží nad úrovní terénu. Tím vzniká prostor, kde je možné plazením nepozorovaně proniknout 

do areálu letiště. Ve snaze zamezit tomuto riziku je nutné nasadit větší počet radarových 

jednotek. Podstatné je přiblížení jednotky ke zmiňovanému zlomu, čímž se docílí podstatného 
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zmenšení velikosti pomyslného trojúhelníku. Umístění jednotek musí být na základě 

podrobného měření terénu. Jejich použití je však omezené pro prostory, které jsou kryté 

budovami a terénními nerovnostmi. Taková místa musí být zabezpečena jinak. Zde se hodí 

využít již zmíněného kamerového systému s inteligentní analýzou obrazu.  

Není však možné nyní posoudit, do kterých prostor bude nutné dodatečně kamerový 

systém instalovat, což je důsledek rozšiřování areálu letiště a výstavby nových budov apod. 

Proto by bylo vhodné po nainstalování radarového systému provést detailní studii zabezpečení 

areálu a následně doplnit systém k zajištění pokrytí veškerých prostor. Celkové náklady na 

zabezpečení perimetru jsou přesněji neodhadnutelné, vše závisí na nabídce firem. Taktéž je 

nutné počítat s tím, že pro zabezpečení letiště již kamerové systémy využívány jsou a jejich 

následné nasazení pro ochranu perimetru je otázka rozšíření technologického zázemí. Obecně 

lze říci, že náklady na zabezpečení perimetru letiště budou dosahovat řádově desítek milionů 

korun českých. Do tohoto odhadu však nejsou započítány náklady za dovybavení systému 

termokamerami. Instalací termokamer by došlo k zvýšení bezpečnosti v nočních hodinách, ale 

bylo by nutné počítat s rapidním navýšením finanční náročnosti. Pro celkové pokrytí areálu 

letiště by bylo nutné částku téměř zdvojnásobit. Problematiku viditelnosti kamerových 

systémů v nočních hodinách a za snížených světelných podmínek je proto výhodnější vyřešit 

jiným způsobem. Nabízí se infračervený přísvit. Ten má dosah cca 75 metrů. Vhodným 

rozmístěním přísvitu po areálu letiště a jeho spouštění v případě detekce narušení je 

dostačující a stále několikanásobně méně finančně náročné než instalace a využívání 

termokamer. Je však nutné dodržet vhodné rozmístění, zvláště pro kritické body letiště, jako 

jsou vstupy a vjezdy, vrátnice, přístupy do SRA apod. Samozřejmě, pokud bude na 

zabezpečení letiště v budoucnosti vyčleněna větší finanční částka, je doplnění termokamerou 

vhodné a jednoduché.  

Vizuální posouzení situace, při které je signalizováno narušení, je velmi důležitou 

součástí systému. Poskytuje bezpečnostním složkám čas k zvážení a vyhodnocení dané 

situace, vyslání požadovaných složek, popř. i úpravě činností (chodu) letiště. Tím je možné 

docílit snížení rizika. Lze říci, že usnadňuje a zefektivňuje práci bezpečnostním složkám. Ty 

pak mají více času na provádění bezpečnostních úkonů spojených s chodem letiště (odbavení 

cestujících, kontrola zavazadel apod.).  
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10. Seznam zkratek 
A/D, 

D/A 

Analog/digital, digital/analog Převodník z analogového signálu na 

digitální, z digitálního na analogový 

CCD Charge-coupled device Typ senzoru 

CCTV Closed Circuit Television Uzavřený televizní okruh 

CMOS Complementary metal oxide 

semiconductor 

Typ senzoru 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

HDD Hard disk drive pevný disk 

IP Internet protocol internetový protokol 

IR Infrared Infračervené 

LAN Local area network lokální síť, místní síť 

LED Light emmiting diode Světlo vyzařující dioda 

PIR Passive infrared Pasivní infračervené 

RADAR Radio Detection And Ranging Radiolokátor, radar 

RAID Redundant Array of Independent Disks vícenásobné diskové pole nezávislých 

disků 

SRA Security restricted area Vyhrazený bezpečnostní prostor 

WAN Wide Area Network Typ počítačové sítě 
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Analýza příčin a následků 

Subsystém Ozn
. 

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

1 Neznalost 2 5 3 30 Školení, 
přezkoušení 2 5 3 30 Školení, přezkoušení 

Laxní přístup ke 
školení, nezájem o 

informace 

Ignorování 
podezřelé činnosti, 

přehlédnutí 
protiprávního činu, 

neznalost 
manipulace a 

ovládání techniky 

2 Nedbalost 3 5 3 45 - 2 5 3 30 Důsledný výběr Laxní přístup 
Umožnění průběhu 
protiprávního činu, 
teroristického útoku 

3 Nepozornost 3 5 3 45 Periodické 
střídání 2 5 3 30 Periodické střídání, 

školení 

Věnování se jiné 
činnosti, nutnost 
pracovat na více 

pozicích, sledovat 
více činností apod. 

Umožnění průběhu 
protiprávního činu, 
teroristického útoku 

4 Nevědomost 2 5 3 30 Školení 2 5 3 30 Školení 

Nedostatečná 
znalost 

problematiky, 
neznalost následků, 

postupů 

Pomalá reakce na 
protiprávní čin, 

umožnění průběhu 
protiprávního činu, 
teroristického útoku 

5 Nezkušenost 3 5 3 45 Školení 2 5 3 30 Školení, praktické 
zkoušky, přezkoušení 

Nedostatečný zácvik 
pracovníka 

Zmatený postup, 
nedodržení postupů, 
umožnění průběhu 
protiprávního činu, 
teroristického útoku 

Se
lh

án
í b

ez
pe

čn
os

tn
íc

h 
slo

že
k 

6 Kompromitace 2 5 4 40 - 2 5 4 40 Vhodný výběr členů 

Finanční tíže, 
rodinné problémy, 

vyhrožování, 
vydírání apod. 

Vznik protiprávního 
činu, teroristického 

útoku, vyřazení 
EZS, CCTV, obejití 

bezpečnostních 
protokolů a postupů 
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7 Přelezení 5 3 5 75 - 2 3 1 6 Vrcholová ochrana, 
kamerové systémy 

Absence vrcholové 
ochrany, nechráněné 

místo, možnost 
nepozorovaného 

vniknutí, možnost 
rychlé akce, lehký 
přístup, přítomnost 

podpůrných 
prostředků (strom, 

sloup, atd) 

8 Prostříhání 3 3 3 27 - 2 3 1 6 Použitý materiál, 
plotové prvky EZS 

Nízká odolnost, 
nechráněné místo, 
špatná viditelnost 

místo 

9 Podhrabání 2 3 2 12 - 1 3 2 6 Podhrabové překážky 

Měkké podloží, 
absence 

podhrabových 
překážek, špatná 
viditelnost místa 

10 Vytržení 1 4 2 8 - 1 4 2 8 Pevné základy a 
uchycení 

Přístup vozidlem, 
nízká odolnost 

uchycení 

Př
ek

on
án

í o
pl

oc
en

í 

11 Demontáž 2 3 2 12 - 2 3 2 12 Nepřístupnost, 
nerozebiratelné spoje 

Přístup ke spojům, 
špatná viditelnost 

místa 

12 Nezabezpečenost 2 4 4 32 Zámky, řetězy, 
klíčový režim 2 3 4 24 

Důslednost, periodické 
kontroly, kamerový 

systém 

Nízká odolnost 
ochrany, 

nekontrolované 
místo 

13 Přelezení 3 3 5 45 Ostnatý drát 2 3 1 6 
Vrcholová ochrana s 

prvky EZS, kamerový 
systém 

Nekontrolované 
místo, absence 
kamerového 

systému a EZS 

Př
ek

on
án

í v
st

up
ů 

a 
vj

ez
dů

 

14 Překonání zámku 3 3 4 36 - 3 3 1 9 Bezpečnostní zámek, 
kamerové systémy, 

Volný přístup 

Sn
ad

ný
, n

ep
oz

or
ov

at
el

ný
 a

 n
ed

et
ek

ov
at

el
ný

 p
rů

ni
k 

do
 o

bj
ek

tu
, n

ar
uš

en
í b

ez
pe

čn
os

ti 
le

tiš
tě

, 
oh

ro
že

ní
 z

am
ěs

tn
an

ců
 le

tiš
tě

 a
 p

ře
pr

av
ov

an
ýc

h 
os

ob
, k

rá
de

ž 
m

aj
et

ku
, ú

m
ys

ln
é 

po
šk

oz
en

í l
et

ec
ké

 
te

ch
ni

ky
 a

po
d.
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kontrola, náhodné 
výměny 

15 Prostříhání 2 3 3 18 - 2 3 1 6 Použitý materiál, 
plotové prvky EZS 

Nízká odolnost, 
nechráněné místo, 
špatná viditelnost 

místo 

16 Vytržení, proražení 1 4 2 8 - 1 4 1 4 Pevné uchycení, 
průjezdové zábrany 

Přímý přístup 
vozidlem, nízká 

odolnost uchycení 

17 Výpadek el. energie 3 4 1 12 
Zdroje 

nepřerušitelného 
napájení 

3 3 1 9 
Zdroje nepřerušitelného 
napájení, více zdrojů el. 

energie 

Vada na zařízení, 
výpad u distributora - 

18 Porucha 3 3 3 27 - 2 3 3 18 
Periodická kontrola, 

atesty, výběr vhodných 
komponent 

Únava materiálu, 
statická elektřina, 

špatná manipulace, 
nedodržení 
instalačních 

podmínek, výrobní 
vada 

Nespolehlivé 
zařízení, 

nedetekování 
průniku, plané 

poplachy 

19 Nedostatečná vazba 3 5 5 75 - 2 5 1 10 

Zajištění 
komunikačních vazeb, 

implementace do 
systému, určení postupů 

a odpovědností 

Prodleva mezi 
detekcí, 

vyhodnocením, 
oznámením a 
provedením 

požadovaného 
úkonu 

Pomalá reakce na 
narušení, předávání 

odpovědnosti 

20 Sabotáž vnější 3 4 4 48 - 3 4 2 24 

Zabezpečení 
jednotlivých prvků, 

nedostupnost, použitá 
technologie 

Nízká odolnost, 
dostupnost 
informací 

Odstavení zařízení, 
snížení citlivosti, 

částečná 
kompromitace 

O
vl

iv
ně

ní
 b

ez
pe

čn
os

tn
íc

h 
pr

vk
ů 

21 Sabotáž vnitřní 2 5 4 40 

Omezení 
přístupu 

(přístupový 
systém) 

2 5 2 20 

Vhodný výběr osob, 
platové ohodnocení, 

omezení přístupu 
(přístupový systém) 

Dostupnost 
informací, platové 

ohodnocení obsluhy, 
přístup k technologii 

Odstavení zařízení, 
zamlčení informací, 
úplná kompromitace 

bezpečnostního 
systému 
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22 Plané poplachy 4 1 1 4 - 2 1 1 2 

Výběr vhodné 
technologie, dodržení 
instalačních postupů, 

nastavení 

Klimatické 
podmínky, úmyslné 
jednání, pohyb zvěře 

Postupné 
přenastavení 

citlivosti snímačů, 
ignorace stejných 

poplachů, 

23 Klimatické podmínky 4 3 2 24 - 2 3 2 12 Výběr vhodné 
technologie Déšť, mlha, sněžení 

Snížení viditelnosti, 
nepozorovaný 

průnik do areálu 

24 Ohrožení letadla při 
startu a přistání 2 5 1 10 Pochůzková 

činnost 2 5 1 10 
Kamerové systémy – 
prevence, zastrašení; 
pochůzková činnost 

Střelba na letadlo, 
vhození předmětu 

na dráhu 

Poškození letadla, 
havárie, smrt osob 

25 Útok na bezpečnostní 
složky 2 5 1 10 - 1 5 1 5 Kamerové systémy Agresivita Ublížení na zdraví, 

smrt 

26 Umístění výbušniny 2 5 3 30 Pochůzková 
činnost 2 5 2 20 Kamerové systémy, 

pochůzková činnost Teroristický útok 
Smrt osob, 

poškození majetku, 
chaos 

27 Příprava na 
kriminální čin 2 5 4 40 Pochůzková 

činnost 2 5 2 20 Kamerové systémy, 
pochůzková činnost 

Příprava na 
teroristický útok 
nebo poškození 
majetku letiště 

Zjištění situace, 
nerušená příprava a 

provedení 
kriminálního činu 

Č
in

no
st

 z
a 

hr
an

ic
í p

er
im

et
ru

 

28 Parkující vozidlo 2 5 2 20 Pochůzková 
činnost 2 5 1 10 Kamerové systémy, 

pochůzková činnost 
Teroristický útok, 
nedbalost, omyl 

Výbuch, zamezení 
viditelnosti, planý 
poplach, zaměření 

pozornosti 
Příloha 2 Analýza příčin a následků 
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Letecký pohled na letiště 
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