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Anotace 

 

IZVORSKÁ, Denisa. Zabezpečení vodního díla prostředky technické ochrany objektů. 

Ostrava, 2012. 51 s. Diplomová práce. VŠB – TU Ostrava. 

 

Diplomová práce se zabývá analýzou rizik na vodním díle Šance a návrhem jeho zabezpečení. 

V teoretické části práce jsou vyjmenovány právní předpisy a technické normy související 

s touto problematikou, je zde teoretický základ k ochraně objektů a vodních dílům ve Slezsku 

včetně zajištění jejich bezpečnosti. Ve stěžejní části práce je charakterizováno vodní dílo 

Šance a pomocí vybraných metod je provedena analýza rizik. Na jejím základě je vyhotoven 

variantní návrh zabezpečení vodního díla Šance včetně finančního vyjádření. 

 

Klíčová slova 
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Annotation 

 

IZVORSKÁ, Denisa. Dam Security by Means of Technical Object Protection.             

Ostrava, 2012. 51 p. Diploma thesis. VŠB - TU Ostrava. 

 

This thesis analyzes the risks to the dam Šance and designs its security. In the theoretical part 

of this thesis there are listed legislation and the technical standards related to this issue, there 

is a theoretical basis for the  object protection and dams of Silesia, including 

ensuring their safety and security. In the crucial part there is description of the dam Šance and 

risk analysis is done with selected methods. Variant security design is made on risk analysis 

and it also contains financial quantification. 

 

Key Words 
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Emergency Systems, CCTV Systems 
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Úvod 

Vodní díla patří k nejvýznamnějším inženýrským dílům a vyžadují zvláštní pozornost 

při projektování, výstavbě i v průběhu dlouhodobého provozu, který mnohdy přesahuje i řadu 

staletí. Z funkce přehrad, kterou je zadržení značného množství vody, vyplývají i vysoké 

nároky na jejich bezpečnost. Tyto nároky jsou dány rizikem, které vyplývá z dalekosáhlých 

dopadů a ze značně vysokých škod vzniklých v případě protržení přehradní hráze. 

Pro vodní díla je bezpochyby největším nebezpečím stoletá či tisíciletá povodeň, ale 

jako potenciální oběť teroristického útoku musí být připravena i na tento typ hrozby,               

a od toho se musí odvíjet způsob jeho zabezpečení.  

Tato diplomová práce zkoumá na konkrétním příkladu vodního díla Šance na řece 

Ostravici bezpečnost přehrad a hrází z hlediska možného útoku ze strany cizího narušitele. 

Bude popsán a zhodnocen způsob současného zabezpečení a na základě provedené analýzy 

rizik bude navrženo několik variant inovativního řešení ochrany vodního díla Šance. 

Cílem práce je navrhnout takové řešení, které by bylo použitelné nejen pro přehradu 

Šance, ale pro všechny vodní nádrže v Povodí Odry či v povodí řek České republiky. 
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1 Rešerše 

Zde jsou uvedeny publikace, které byly při zpracování této diplomové práce největší inspirací. 

 

BROSCH, Otto. Povodí Odry. Ostrava: Anagram, 2005, 323 s. ISBN 80-734-2048-1. 

Tato kniha představuje vodní hospodářství na severní Moravě a v české části Slezska tak, jak 

se vyvíjelo od svých začátků. Mimo jiné popisuje místní nádrže včetně jejich technických 

údajů či historie výstavby. 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009, 

115 s. 

Studijní text se zabývá bezpečností na letišti, jeho možnými ohroženími a analýzou rizik      

na letišti. Pro studenty může být vodítkem při zpracování analýzy rizik pro jejich akademické 

práce. 

 

BERNATÍK, Aleš a Lenka MALÉŘOVÁ. Analýza rizik území. 1. vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 79 s. ISBN 978-80-7385-082-1. 

Publikace seznamuje s principy analýzy rizik různě velkých územních celků a shrnuje 

přístupy k problematice hodnocení rizik závažných havárií stacionárních i mobilních zdrojů 

rizika a přírodních mimořádných událostí, které mají dopad na zdraví a životy lidí, majetek 

anebo životní prostředí.  

 

SEDLÁČEK, Jiří. Významné opravy vodních děl v Moravskoslezském kraji po roce 

1997. Ostrava, 2010. 58 s. Bakalářská práce. Vysoká škola báňská - Technická 

univerzita Ostrava. 

Tato práce se zabývá opravami vodních děl v povodí Odry po roce 1997. Zaměřuje se na dvě 

nejrozsáhlejší rekonstrukce, které měly za cíl zvýšit bezpečnost těchto děl a tím i obyvatel pod 

těmito vodními díly. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. 1. vyd. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, 

179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

Tento učební text obsahuje přehled důležité problematiky v oblasti technické ochrany objektů. 

Shrnujícím způsobem jsou v něm uvedeny poznatky z klasické ochrany objektů, předmětů     

a přepravy peněz a cenností. 
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2 Právní předpisy 

Při řešení zabezpečení vodního díla prostředky technické ochrany objektů lze vycházet 

z několika právních předpisů.  

2.1 Právní předpisy pro vodní díla  

Vodními díly se zabývá především vodní zákon, vyhláška o technických požadavcích 

pro vodní díla a bezpečnost vodních děl je zmíněna ve vyhlášce o technicko bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly. 

2.1.1 Zákon č. 254/2001 Sb. Vodní zákon v úplném znění 

Účelem tohoto zákona je chránit povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro 

hospodárné využívání vodních zdrojů a pro zachování i zlepšení jakosti povrchových              

a podzemních vod, vytvořit podmínky pro snižování nepříznivých účinků povodní a sucha     

a zajistit bezpečnost vodních děl v souladu s právem Evropských společenství. 

Zákon definuje vodní díla (§ 55), jejich ochranu řeší zákazy (§58), vyhlašuje ochranná 

pásma nad vodními díly (§30) a vymezuje práva a povinnosti technicko bezpečnostního 

dohledu nad vodními díly (§61). [32] 

2.1.2 Vyhláška ministerstva zemědělství č. 590/2002 Sb. o technických požadavcích na 

vodní díla  

Tato vyhláška stanoví technické požadavky pro vodní díla, konkrétně pro přehrady        

a hráze (§6), vodní nádrže a zdrže (§7). [21] 

2.1.3 Vyhláška ministerstva zemědělství č. 471/2001 Sb. o technicko bezpečnostním 

dohledu nad vodními díly 

Tato vyhláška vymezuje vodní díla podléhající technicko bezpečnostnímu dohledu (§3), 

stanoví kritéria a postup jejich zařazení do kategorií (§4), rozsah a četnost provádění dohledu 

u jednotlivých kategorií vodních děl (§5) a náležitosti programu dohledu (§7). [22] 

2.1.4 Vyhláška ministerstva životního prostředí č. 137/1999 Sb, kterou se stanoví 

seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem 

vodních zdrojů  

Tato vyhláška stanovuje zásady pro stanovení a změny ochranných pásem (§1-6)           

a jmenuje vodní nádrže (viz. Příloha č. 1), jichž se týká vše výše zmíněné. [23] 
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2.2 Právní předpisy pro ochranu objektu 

Pro ochranu objektu u nás neexistuje jednotný právní předpis, který by řešil veškeré 

otázky spojené s touto problematikou. Proto je třeba hledat v různých zákonech, které jsou 

níže vypsány. 

2.2.1 Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava české republiky v úplném znění 

Ústava České republiky 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 vymezené Ústavou ČR 

vycházejí ze skutečnosti, že každý člověk je způsobily mít práva, a to zejména právo na život 

a jeho ochranu, právo na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, právo na osobní svobodu. 

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

neukládá, a státní orgán nemůže činit nic, co není výslovně zákonem uloženo. [24] 

2.2.2 Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v úplném znění 

Občanský zákoník 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 zásah sám odvrátit (§ 6). Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám 

na zdraví, 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, 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). [25] 
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2.2.3 Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník v úplném znění 

Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Zákon popisuje některé okolnosti 

vylučující protiprávnost. Jde zejména o nutnou obranu (§13) a krajní nouzi (§14).  

Dále popisuje skutkové podstaty trestných činů jako jsou teroristický útok (§95), obecné 

ohrožení (§179) a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci (§196). [26] 

2.2.4 Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád v úplném znění 

Trestní řád uvádí, že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti,               

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. (§76) [27] 

2.2.5 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR v úplném znění 

Zákon o Policii ČR stanoví náplň činnosti a úkoly policie, upravuje její organizaci          

a řízení, povinnosti, oprávnění a prostředky policisty. Upravuje také použití donucovacích 

prostředků v zájmu ochrany bezpečnosti osob, své vlastní a majetku a ochrany veřejného 

pořádku, proti osobě, která je ohrožuje (§ 38) a použití zbraně k odvrácení nebezpečného 

útoku, který ohrožuje střežený nebo chráněný objekt nebo stanoviště, po marné výzvě, aby 

bylo upuštěno od útoku (§ 39). [28] 

2.2.6 Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní polici v úplném znění 

Zákon o obecní policii popisuje organizaci a úkoly obecní policie (§1-3), stanovuje, kdo 

se může stát strážníkem (§4), vymezuje práva a povinnosti strážníků (§5-17) a vyjmenovává 

donucovací prostředky, které může strážník použít a za jakých okolností (§18-23). [29] 

2.2.7 Zákon č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v úplném znění 

Zákon o ochraně osobních údajů zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji 

a jejich zneužití. Definuje osobní údaj (§4) a stanovuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů (§5-11). [30] 
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2.2.8 Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v úplném znění 

Zákoník práce definuje práva a povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance. 

Zaměstnavateli ukládá vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním 

opatření k prevenci rizik (§101). Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení       

o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci(§103).  

Zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace 

o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních na ochranu před jejich působením. 

Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně   

a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví. Každý zaměstnanec je povinen dbát   

o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se 

bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci (§106). [31] 

2.3 Technické normy 

Pro navrhování a projektování zabezpečení objektů existuje několik platných, ale nikoli 

závazných norem. Jmenujme alespoň tři. 

2.3.1 ČSN EN 50 131-1. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato evropská norma je specifikací poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

instalovaných v budovách, obsahuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Účelem 

této normy je pomoci pojistitelům, instalačním firmám, uživatelům a policii zpracovat 

kompletní a přesnou specifikaci ochrany vyžadované v konkrétních prostorách. [18] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky. 

Tato norma je určena pro systémy CCTV užívané pro sledování soukromých                 

a veřejných prostor. Má za cíl napomáhat organizacím působícím v oblasti CCTV systémů 

v dosažení kompletní specifikace sledovacího systému. [19] 

2.3.3 ČSN P ENV 1627. Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

 Požadavky a klasifikace. 

Tato norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken           

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. [20] 
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3 Ochrana objektu 

Objektová bezpečnost je složitým procesem, kterým se zajišťuje technické a personální 

zajištění ostrahy objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení, resp. zničení jakékoliv 

utajované a citlivé skutečnosti bylo eliminováno na minimum. Ochrana objektu se 

zabezpečuje kombinací bezpečnostních opatření, kterými jsou fyzická ostraha objektu, 

technické prostředky a režimová opatření. 

3.1 Fyzická ostraha objektu 

Fyzická ostraha objektu se zabezpečuje vyškolenými zaměstnanci provozovatele 

objektu, příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů nebo zaměstnanci pověřené 

bezpečnostní ochranné služby. 

U důležitých objektů se fyzická ostraha objektu zajišťuje nepřetržitě. Fyzickou ostrahu 

objektu zajišťují na stanovišti určeném pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu nejméně         

2 pracovníci fyzické ostrahy objektu. Délka přístupové trasy od stanoviště určeného pro stálý 

výkon fyzické ostrahy objektu ke vstupu do nejvzdálenější zabezpečené oblasti nesmí být 

větší než 500 metrů. Na stanoviště určené pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu jsou 

vyvedena výstupní hlášení technických prostředků. 

Provádění fyzické ostrahy objektu je upraveno bezpečnostními standardy. [3] 

3.2 Technické prostředky 

Technickým prostředkem je bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje 

nebo oznamuje narušení ochrany objektu nebo zabezpečené oblasti. Technickými prostředky 

jsou zejména [3]: 

 mechanické zábranné prostředky, kterými jsou úschovné objekty, zámky, dveře, 

mříže, fólie, bezpečnostní rámy a skla, 

 elektrická zámková zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů                    

a zabezpečených oblastí, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování 

oprávněnosti a totožnosti osob, případně včetně auditu, tzv. ACS systémy 

 zařízení poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů sloužící ke zjišťování      

a vyhodnocování neoprávněného vstupu, tzv. PZTS systémy 

 speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob                 

a dopravních prostředků v objektech, tzv. CCTV systémy 

 tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrické 

zabezpečovací signalizace, tzv. Alarm systémy 
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 zařízení elektrické požární signalizace, tzv. EPS systémy 

 detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů, 

 zařízení fyzického ničení nosičů informací, tzv. Skart systémy 

 zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované skutečnosti z míst          

vně objektu. 

3.3 Režimová opatření 

Režimová opatření jsou postupy a procesy, které je třeba pravidelně aktualizovat. Patří 

mezi ně [3]: 

 Režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, který stanoví 

- oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu, výstup   

a výjezd z objektu a způsob kontroly 

- podmínky a způsob kontroly vynášení a vyvážení věcí nebo utajovaných 

skutečností z objektu. 

 Režim pohybu osob, věcí, dopravních prostředků a utajovaných skutečností v objektu 

a jeho jednotlivých částech v pracovní a mimopracovní době. 

 Režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se používají pro 

systémy zabezpečení vstupů, kterým se zejména určuje systém a způsob označování, 

přidělování a odevzdávání klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů                 

a způsob jejich použití. 

 Režim manipulace s technickými prostředky a jejich používání. 
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4 Vodní díla 

Vodní díla jsou stavby, které slouží ke vzdouvání a zadržování vod, umělému 

usměrňování odtokového režimu povrchových vod, k ochraně a užívání vod, k nakládání        

s vodami, ochraně před škodlivými účinky vod, k úpravě vodních poměrů nebo k jiným 

účelům sledovaným vodním zákonem. [32] Mezi nejvýznamnější vodní díla patří přehrady     

a hráze. 

4.1 Účel a výstavba přehrad 

K základním účelům, pro něž jsou přehrady vybudovány, patří zabezpečení: 

 Protipovodňové ochrany 

 Zásobování vodou 

 Minimálních průtoků v tocích pod nimi 

 Výroby elektrické energie 

 Možnosti rekreace, lovu ryb apod. 

Výstavba přehrad vycházela vždy z hospodářských a společenských potřeb aktuálního 

historického období, z nichž vyplynulo i stanovení priorit jednotlivých účelů. Na jejich 

základě byla vodní díla technicky vybavována a doplňována, probíhal a probíhá podle nich     

i způsob hospodaření s akumulovanými vodami.  

V téměř stoletém vývoji využívání vodního hospodářství jsou výrazně zřejmé měnící se 

názory na účelové využití nádržím odpovídající postupně se prohlubujícímu hodnocení vody 

jako civilizačního elementu. Nejprve to byla výhradně ochrana proti povodním, později vše 

převažující energetické využívání a nakonec snad nejvyváženější potřeba – akumulace vody 

pro život člověka a jeho hospodářskou činnost. Poněkud rozporuplně vyzněl z tohoto pohledu 

závěr 20. století. Na jedné straně, po neblahých zkušenostech z povodní v devadesátých 

letech, byly účely protipovodňové ochrany postaveny na roveň účelům akumulace vody pro 

zásobování. Na druhé straně však určité skupiny veřejnosti údolní nádrže z principiálního       

a populisticky zabarveného odporu vůči vodním dílům krátkozrace odmítaly a odmítají jako 

takové. [2] 

4.2 Přehrady ve Slezsku 

Již na přelomu 19. a 20. století dal podnět k prvním úvahám o prospěšnosti přehrad 

v Beskydech nedostatek vody pociťovaný na Ostravsku v obdobích sucha. Po vzniku 

Československé republiky se pozornost přehradního programu soustředila na pět lokalit: 
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Šance na Ostravici, Nové Heřmínovy na Opavě, Kružberk a Žimrovice na Moravici a Spálov 

na horní Odře. V těchto lokalitách začaly ve větším měřítku geologické sondovací práce. 

Jelikož výrazně stoupl zájem o energetické využití přehrad, byly vybrané lokality zkoumány   

i z tohoto pohledu hlouběji, včetně návrhů na umístění hydroelektráren. Účel zásobování 

vodou byl spíše potlačen. 

První přehradou vybudovanou v povodí Odry bylo vodní dílo Kružberk na řece 

Moravici. Její stavba byla připravována už před druhou světovou válkou, zahájena byla však 

až v roce 1948, dokončena pak byla roku 1955. Následovaly přehrady Žermanice na Lučině, 

Těrlicko na Stonávce, Olešná na Olešné, Morávka na Morávce a Šance na Ostravici. 

Objemově největší údolní nádrží na Moravě a ve Slezsku je vodní dílo Slezská Harta, které 

bylo dokončeno v roce 1997. [2] 

4.3 Bezpečnost přehrad 

Bezpečnost přehrad a jiných vodních děl je zajišťována především vyhlášením 

ochranných pásem v bezprostředním okolí přehrady, kde jsou zavedena různá omezení 

pohybu a činnosti a kde jsou dány podmínky užívání. Nedílnou součástí systému zabezpečení 

přehrad je technicko bezpečnostní dohled. Každá přehrada má také své vnitřní předpisy, které 

řeší organizační a režimová opatření v rámci bezpečnosti nebo zajištění fyzické ostrahy 

vodního díla. 

4.3.1 Pásma hygienické ochrany 

Území bezprostředně navazující na linii zátopy a povodí příslušné k nádržím se po 

uvedení vodních děl do provozu stala součástí jejich pásem hygienické ochrany. Vyhlášením 

těchto ochranných pásem byla z nádrží vyloučena rekreace, omezen přístup k hladinám a byla 

určena pravidla pro život a hospodářskou činnost. Odstupňováním byl vymezen i rozsah 

ochranných podmínek. Nejpřísnější podmínky byly stanoveny pro první ochranné pásmo do 

vzdálenosti minimálně 50 m od linie zatopení. Nutná omezení pohybu a aktivit nebyla 

zpočátku veřejností přijímána. Trvalo více než 10 let, než nutnost ochrany vodního zdroje 

vešla do povědomí občanů i některých institucí. [2] 

Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v bezprostředním okolí, a ochranná pásma II. stupně, která slouží k ochraně vodního 

zdroje v územích stanovených vodoprávním úřadem tak, aby nedocházelo k ohrožení jeho 

vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti. [32] 
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4.3.2 Technicko bezpečnostní dohled 

Technicko bezpečnostní dohled (dále TBD) nad vodními díly lze definovat jako 

odbornou činnost, která posuzuje technický stav vodních děl, sloužících ke vzdouvání nebo 

zadržování vody, z hlediska jejich bezpečnosti, stability a možných příčin poruch. Péče          

o bezpečnost je souhrn opatření k odstranění nebo snížení rizik, jež vodní díla představují 

svojí existencí, provozem a technickým stavem.  

Legislativně je rámec systému TBD vymezen zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách ve 

znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 471/2001 Sb. o TBD nad vodními díly.  

Systém bezpečnostního dohledu můžeme rozdělit do dvou úrovní. První z nich je 

soubor povinností uloženým subjektům, které se podílejí na přípravě a výstavbě vodních děl, 

vlastníkům vodních děl pro jejich provoz, včetně všech období oprav a změn až po eventuální 

ukončení provozu. Druhou z nich je činnost státu, jehož úkolem je vymezení povinností         

a úkolů pro výše uvedené subjekty a následně pak v kontrole plnění uložených povinností.  

Vodní díla z pohledu TBD rozdělujeme do I. až IV. kategorie. Do kategorií zařazují na 

základě možného rizika ohrožení lidských životů, možných škod na majetku, vzniklé škodě 

na životním prostředí a vytvoření ekonomických ztrát státu z omezené funkce. [4] 

Výkon TBD představuje provádění obchůzek a kontrolních měření, pro které se velmi 

často využívá nákladných speciálních přístrojů a zařízení s dálkovým přenosem 

zabudovaných uvnitř mohutných stavebních konstrukcí. Na těchto zařízeních se sledují 

deformace vodního díla a blízkého okolí, průsakový režim v podloží, stav těsnících prvků, 

chování funkčních objektů, technologických celků atd. Výsledky měření TBD se zpracovávají 

do etapových zpráv, které se předkládají k posouzení příslušným vodoprávním úřadům. [6] 
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5 Vodní dílo Šance 

Přehrada Šance se nachází na řece Ostravici v chráněné krajinné oblasti Beskydy, mezi 

obcemi Ostravice a Staré Hamry, nedaleko od města Frýdlantu nad Ostravicí. 

 

Obrázek 1: Mapa vodního díla Šance a okolních obcí [12] 

 

5.1 Stavba vodního díla Šance  

Údolní nádrž na Ostravici u železniční zastávky Šance byla podle původních úvah         

o potřebě ochrany před povodněmi později doplněných záměrem zásobení ostravského 

průmyslu a obyvatelstva pitnou vodou vybudována v letech 1964 až 1969. 

Stavba přehrady byla zahájena v březnu 1964 uvolňováním staveniště. Sevřené údolí 

v místě budoucí hráze s řekou, železnicí a silnicí mnoho prostoru pro stavbu neskýtalo. 

Nevyhnutelné bylo zrušení jednokolejné železniční tratě trati z Frýdlantu nad Ostravicí do 

obce Bílá, vybudování stanoviště pro autobusovou dopravu, levobřežní státní silnice II. třídy 

v délce 10 km a lesní komunikace na pravém břehu v délce 15 km. Napouštění nádrže bylo 

zahájeno v dubnu 1969 a ukončeno v lednu 1972. Nepříjemným momentem výstavby vodního 

díla Šance bylo uvolňování zátopy, asanace budov a stěhování občanů ze zatápěného území. 
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Nádrž zaplavila střed intenzivně rekreačně využívané obce Staré Hamry, na níž komunikačně 

a existenčně navazovalo osídlení v bočních údolích a na horských pasekách. Počet obyvatel 

klesl s dokončením přehrady z původních dvou a půl na jeden tisíc. Bylo nutné zlikvidovat 

135 objektů trvalého bydlení a 59 rekreačních objektů – několik ubytovacích hostinců, malý 

hotel, obchody, nádraží, kino atd. Zátopa nádrže rozdělila Staré Hamry na dvě části, což 

zkomplikovalo nejen komunikační propojení, ale celkový život obce. Z titulu ochrany 

vodního zdroje je obec v jistém smyslu ve svém vývoji i dnes omezena, nicméně dříve 

uvažovaný a po jistou dobu i uplatňovaný záměrný útlum hospodářských aktivit se ukázal 

časem nepřijatelný a není dnes rozhodující rozvojovou překážkou. [2] 

 

Obrázek 2: Přehrada Šance [14] 

5.2 Hlavní technické údaje vodního díla Šance 

V následující tabulce jsou důležité údaje o nádrži vodního díla Šance. Nádrž pojme 

téměř 62 mil. m
3 

vody a zaujímá plochu o 337 hektarech. [2] 

 

Tabulka 1: Technické údaje nádrže vodního díla Šance [14] 

Povodí nádrže 146,4 km
2
 

Celkový objem nádrže 61,8 mil. m
3
 

   zásobní letní 43,1 mil. m
3
 

   zásobní zimní 44,2 mil. m
3
 

   retenční letní 16,2 mil. m
3
 

   retenční zimní 15,1 mil. m
3
 

   stálý 2,5 mil. m
3
 

Délka záplavy 7,6 km 

Šířka záplavy 0,6 km 

Zatopená plocha 337 ha 

Zaručený odtok 2,3 m
3
/s 
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5.3 Funkční a přilehlé objekty 

K přehradě náleží několik důležitých objektů, jejichž rozmístění je na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Rozmístění funkčních a přilehlých objektů [12] 

5.3.1 Domek hrázného 

Domek hrázného je situován na pravém břehu ve výškové úrovni koruny hráze. 

V třípodlažním objektu s přístavkem jsou umístěny správní a provozní místnosti, v horním 

podlaží čtyřpokojová bytová jednotka, dva inspekční pokoje. V přístavku je rovněž garáž, 

sklad PHM, dílny a sklady. [15] 

 

Obrázek 4: Domek hrázného 
1
 

                                                 

1
 Zdroj: vlastní 
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5.3.2 Hráz 

Hlavním vzdouvacím objektem vodního díla Šance je přehradní hráz, která je 63,5 m 

vysoká, 342 m dlouhá. V koruně je hráz široká 6 m, v úrovni základové spáry 195 m. Koruna 

hráze je napojena na levobřežní komunikaci a pravobřežní sjezd. Na koruně je zřízena živičná 

vozovka v šířce 3,50 m, na návodní straně je vybudován železobetonový vlnolam. [15] 

 

Tabulka 2: Technické údaje hráze vodního díla Šance [15] 

Koruna hráze (nejvyšší –  nejnižší kóta) 508,11 – 507,89 m n. m. 

Nejnižší místo v údolí 451,11 m n. m 

Délka v koruně 342,25 m 

Max. výška 65,00 m 

Šířka koruny 6,00 m 

Šířka komunikace 3,50 m 

Šířka v patě 215,00 m 

 

Stabilizační část je provedena z hlinitokamenitých sutí a rokfilového násypu, těsnicí 

část tvoři šikmé hliněné těsnicí jádro, napojené na injekční štolu. Podloží je těsněno 

jednořadou injekční clonou na hloubku 20 – 90 m. Injekční chodba světlosti 2,50 x 3,50 m       

a délky 373,10 m je napojena na levém břehu na průzkumnou chodbu délky 90,0 m. [15] 

 

 

Obrázek 5: Příčný řez hrází vodního díla Šance [14] 
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5.3.3 Odběrná věž 

Vtokový objekt do výpustného a odběrného zařízení je tvořen dvojitou věži zaplněnou 

vodou, umístěnou při pravém břehu nádrže u návodní paty hráze. Odběrnou věž tvoří 

vodovodní a obtoková věž. Obě samostatné věže mají v příčném profilu kruhový tvar             

o vnitřním světlém profilu 4,10 m. Strojovna je přístupná z pravého břehu z prostoru domku 

hrázného visutou lávkou pro pěší o dvou polích celkové délky 115,20 m. Odběr vody je 

zajištěn pomocí odběrných etáží, které mají podle odběrných horizontů 5 úrovní. Ovládání 

uzávěrů odběrných etáží ve vodovodní věži a stavidlových tabulí na obou štolách je možné ze 

strojovny i z domku hrázného. Ovládání uzávěrů odběrných etáží na obtokové věži je možné 

pouze ze strojovny. [15] 

 

Obrázek 6: Odběrná věž 
2
 

 

5.3.4 Bezpečnostní přeliv, skluz a vývar  

Bezpečnostní boční přeliv je situovaný v nádrži u pravobřežního zavázání koruny hráze 

do terénu. Na přeliv s vodorovnou přelivnou hranou délky 16,50 m, navazuje skluz o šířce 

6,50 m ve dně s podélným sklonem 27% a 45 %. Skluz je situován těsně při pravobřežním 

                                                 

2
 Zdroj: vlastní 
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úžlabí hráze a je ukončen odrazovým můstkem do vývaru. Účelem vývaru je převedení vody 

ze skluzu do koryta řeky Ostravice. Do vývaru jsou vyústěny také rozstřikovací uzávěry 

spodních výpustí a odpady od turbín z elektrárny umístěné vpravo od skluzu. [15] 

 

Obrázek 7: Skluz ze spodního i vrchního pohledu [4] 

5.3.5 Štoly spodních výpustí  

Výpustné štoly jsou součástí spodních výpustí, které jsou napojeny na obtokovou          

a vodovodní věž. Štoly jsou vedeny v oblouku v pravém břehu přehradního profilu. Obě štoly 

jsou vzájemně propojeny potrubím, čímž je umožněna v případě provozní potřeby vzájemná 

funkční záměna. 

Odbočka z obtokové štoly na turbínu umožňuje energetické využívání průtoku, 

odtékajícího do řečiště. Odbočka z vodovodní štoly zajišťuje odběr a dodávku vody pro 

zkoumání z hlediska jakosti. [15] 

5.3.6 Výtokový objekt a strojovna 

Objekt je situován u paty vzdušného svahu hráze v odstupu cca 40 m. Je v něm 

soustředěno vyústění obou štol, jsou zde umístěny dvě malé vodní elektrárny a ukončení 

skluzu od přelivu do společného vývaru. V zadní časti strojovny výtokového objektu za 

vodovodnim potrubím je kobka pro transformátor 1000 kVA a po stranách kobky spínačů      

6 kV a 22 kV, oddělené od strojovny z bezpečnostních důvodů plechovými stěnami. Napřič 

výtokovým objektem prochází manipulační chodba, ve které jsou umístěny ovládací 

mechanismy obou regulačních rozstřikovacích uzávěrů pro obtokovou štolu a pro štolu 

vodovodní. [15] 
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Obrázek 8: Skluz, výtokový objekt, strojovna a přístupové komunikace 
3
 

5.3.7 Přístupové cesty 

Vstup a vjezd do strojovny spodních výpustí a elektrárny je umožněn přístupovou 

komunikací pod hrází. Pravobřežní vstup do injekční chodby z úrovně koruny hráze je možný 

po přístupovém schodišti podél levé zdi skluzu. Levobřežní vstupní objekt do injekční chodby 

z úrovně koruny hráze je vsazen do opěrné zdi levého předmostí. Vstup do hrázových prostor 

přes odvodňovací štolu je možný šachtou, umístěnou při vzdušní patě hrázového tělesa. 

Sestup umožňují dva ocelové žebříky, vstupy jsou kryty ocelovým poklopem. Přístup do 

strojovny odběrných věží umožňuje visutá komunikační lávka pro pěší z pravého břehu. 

Kamenným schodištěm pro pěší podél levobřežní zdi skluzového objektu je možné rychlé 

komunikační spojení mezi domkem hrázného a objekty při vzdušní patě hráze. [15] 

 

 

 

                                                 

3
 Zdroj: vlastní 
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5.4 Účel vodního díla Šance 

Účelem vodního díla dnes je zejména zásobování obyvatelstva pitnou vodou a ochranu 

před povodněmi, dále pak nadlepšování průtoků v řece Ostravici, kompenzační nadlepšování 

pro průmysl a energetické využití průtoků vypouštěných do toku pod hrází. K ochraně jakosti 

a zdravotní nezávadnosti vody byla stanovena v povodí nádrže pásma hygienické ochrany. 

[14] 

5.5 Rizika na vodním díle Šance 

Analýzou rizik se podrobně zabývá následující kapitola, zatím si uveďme výčet rizik, 

která přehradě Šance reálně hrozí a která by znemožnila plnit ty funkce, kvůli kterým byla 

přehrada postavena. Jsou to: 

 Přerušení dodávky pitné vody 

 Omezení funkce povodňové ochrany 

 Omezení energetické funkce 

5.6 Současný způsob zabezpečení vodního díla Šance 

Přehrada Šance a přilehlé objekty jsou chráněny proti různým druhům rizik 

následujícími opatřeními. 

5.6.1 Ochranná pásma 

Ochranné pásmo I. stupně je tvořeno několika parcelami v katastrálním území obcí 

Ostravice a Staré Hamry. V tomto ochranném pásmu je stanoven zákaz vstupu a vjezdu pro 

veřejnost mimo oprávněné osoby, zákaz provádění jakékoliv činnosti pokud přímo nesouvisí 

se správou, údržbou a vodárenským využitím nádrže, zákaz používání chemických přípravků, 

zákaz rybolovu, zákaz myslivosti, zákaz pastvy hospodářských zvířat, zákaz přeletů letadel 

provádějících postřiky a hnojení, atd. 

Ochranné pásmo II. stupně je členěno na několik území, ve kterých opět platí různá 

omezení činnosti, např. zákaz přepravy ropných, toxických a radioaktivních látek po 

vyjmenovaných komunikacích, zákaz provádění zemních prací, jimiž se narušuje půdní vrstva 

v lesních porostech, atd. [15] 

Konkrétní zákazy a omezení činnosti v ochranném pásmu jsou uvedeny ve veřejné 

vyhlášce vodoprávního úřadu (Krajský úřad v Ostravě, odbor životního prostředí                    

a zemědělství). Ten také kontroluje jejich dodržování a za porušení zákazu či omezení může 

udělit peněžitou pokutu. 
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5.6.2 Technicko bezpečnostní dohled 

S přihlédnutím k výsledkům kategorizace děl z hlediska bezpečnosti je sypaná hráz 

vodního díla zařazena do I. kategorie TBD. 

Rozsah a četnost měření a pozorování na objektech vodního díla Šance je stanoven 

v Programu technicko bezpečnostního dohledu na vodním díle Šance vypracovaném dle   

vyhlášky č. 471/2001 Sb. „o technicko bezpečnostním dohledu nad vodními díly“. 

Program TBD vypracovala organizace Vodní díla - TBD a.s. Praha, která ve spolupráci 

s provozovatelem díla také provádí měření a pozorování. 

Hlášení o výsledcích pozorování a měření TBD, prováděných zaměstnanci 

provozovatele, jsou elektronickou cestou v dohodnutých formátech zasílány min. v týdenním 

intervalu (pátek). Přenos hlášení je automaticky realizován oběma osobám, odpovědným za 

provádění TBD – správci a pověřené organizaci. 

Program TBD na přehradě Šance se zaměřuje na sledování těchto hlavních nebezpečí    

a možných poruch [15]: 

 sesuv návodní nebo vzdušní části hráze s porušením statické nebo dynamické stability 

(deformace hráze a podloží, tlak vody v hrázi a podloží, trhliny v tělese hráze, funkce 

ochranných, filtračních a drenážních prvků přehrady, výskyt a účinky dynamických sil 

různého původu, vlivy prostředí, vliv provozu) 

 vnitřní eroze hráze nebo podloží poruchou těsnícího prvku hráze nebo podloží 

(deformace hráze a podloží, tlak vody v hrázi a podloží, trhliny v tělese hráze, výskyt  

a účinky dynamických sil různého původu, spojitosti, množství, směr a rychlost 

průsakových vod, obsah vyluhovaných a vyplavovaných látek) 

 povrchová eroze hráze přelitím (pohyb svahového masívu lokality „Řečice“, 

mimořádné průtokové poměry v porovnání s navrhovanými předpoklady pro 

dimenzování předivných a výpustných zařízení, vlivy prostředí, deformace podloží) 

Pozorování a měření se provádí na hrázi, souvisejících objektech (ve štolách, odběrných 

objektech, skluzu a dalších objektech) a v okolí hráze. 

Na vodním díle Šance jsou podle Programu měření TBD ve stanovených intervalech 

prováděna tato měření a pozorování pro účely technicko bezpečnostního dohledu: 

 měření deformací, polohy a výšek 

 měření průsakového režimu 

 měření tlaku a hladiny podzemní vody 

 měření svážných lokalit v zátopě vodního díla 
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5.6.3 Mechanické zábranné systémy 

Téměř všechny důležité vchody a vjezdy jsou chráněny mechanickými zábrannými 

prostředky, pouze provozní středisko a koruna hráze jsou volně přístupné pro pěší (přes 

korunu hráze vede žlutá turistická značka). 

U obou vjezdů do areálu jsou bezpečnostní závory. Vstup na lávku vedoucí k odběrné 

věži je chráněn uzamykatelnou brankou, která je opatřena žiletkovým drátem. Komunikace 

vedoucí od střediska ke břehu nádrže je uzavřena železnou uzamykatelnou bránou, stejně tak 

cesta vedoucí k injekční štole a štolám spodních výpustí. Schodiště, po kterých se dá sejít 

z koruny hráze ke vstupům do nitra hráze, jsou taktéž opatřena uzamykatelnými brankami. 

5.6.4 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Hráz a přilehlé objekty jsou chráněny poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (dále PZTS).  

Systém zabezpečení vstupů je koncipován jako samostatný celek s vlastní 

zabezpečovací ústřednou Galaxy 504. Dveře, vrata a okna vybraných objektů jsou 

zabezpečeny pomoci magnetických kontaktů, nebo jsou chráněny pomoci pasivních 

infračervených detektorů. Vstup do domku hrázného je osazen klávesnicí LCD. [15] 

U pravobřežního vstupu do injekční štoly, do strojovny spodních výpustí v podhrázi      

a do odvodňovací štoly jsou pak osazeny kódové čtečky Motorola, které umožňují obsluze 

lokální odblokovaní systému zabezpečení. Propojení s ústřednou PZTS je realizováno 

prostřednictvím signalizačních kabelů. [15] 

Použití konkrétních prvků a prostředků v určitém prostoru znázorňuje následující 

tabulka. 
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Obrázek 9: Přehled zabezpečených prostor a použitých prostředků [15] 
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5.6.5 Režimová opatření a fyzická ostraha 

Režimová opatření a fyzická ostraha objektů jsou předmětem Směrnice generálního 

ředitele státního podniku Povodí Odry 09/2009 (viz. Příloha č. 2). 

Tuto směrnici doplňuje Příkaz generálního ředitele 08/2004 o zvýšené ostraze vodních 

děl v souvislosti s hrozbou možných teroristických útoků (viz. Příloha č. 3). 

Vstup do areálu je pro pěší volně přístupný, jelikož po koruně hráze vede žlutá 

turistická značka (Lysá hora – Smrk). Vjezd je možný pouze s dovolením státního podniku 

Povodí Odry.  

Klíče od bran k nádrži a ke štolám, branky k odběrné věži a vstupů do vnitřních prostor 

hráze jsou uloženy na provozním středisku a vstup do těchto prostor je možný pouze 

v doprovodu pověřené osoby (hrázný, vodohospodářský dispečink, TBD, atd.) Klíče             

od provozního střediska vlastní hrázný, vodohospodářský dispečink, ředitel závodu      

Frýdek-Místek a jedny rezervní jsou bezpečně uloženy na centrále Povodí Odry v Ostravě. 

Hromadné návštěvy a exkurze je možno uskutečnit na základě souhlasu generálního 

ředitele státního podniku Povodí Odry, resp. ředitelů závodů. 

Fyzická ostraha není v areálu objektu vodního díla Šance trvale přítomna. Pravidelné 

bezpečnostní obchůzky zajišťuje hrázný. Smluvně dohodnutá soukromá bezpečnostní služba 

přijíždí pouze v případě vyhlášení poplachu, a má dojezdový čas 10 minut. 
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6 Analýza rizik na vodním díle Šance 

Tato kapitola se zabývá analýzou rizik na přehradě Šance. 

Prvním krokem analýzy rizik je rozdělení systému vodního díla Šance na subsystémy. 

Ty jsou podrobeny analýze pomocí metody What If, která odhalí možná nebezpečí a jejich 

následky. Následuje kvantitativní analýza rizik metodou FMEA s grafickým výstupem 

v podobě Paterova diagramu a Lorenzovy křivky. Posledním krokem analýzy rizik je 

verifikace výsledků analýzy FMEA pomocí Analýzy rizik a zranitelnosti (HVE). 

6.1 Rozdělení systému vodního díla Šance na subsystémy 

Celek přehrady a přilehlých objektů je pro lepší přehlednost rozdělena na pět podcelků: 

I. Vodní NÁDRŽ (včetně břehu) 

II. HRÁZ (včetně injekční štoly a štol spodních výpustí) 

III. Odběrná VĚŽ 

IV. DOMEK hrázného  

V. STROJOVNA výtokového objektu 

 

 

Obrázek 10: Rozdělení systému vodního díla Šance na subsystémy [12] 
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6.2 Analýza rizik metodou What If 

Analýza What If (Co se stane, když…) je postup hledání možných dopadů vybraných 

situací. Je to vlastně diskuse a hledání nápadů zkušených lidí ve formě brainstormingu           

o možné neočekávané události. Kladou se otázky nebo vyslovují úvahy o možných nehodách. 

Metoda definuje nebezpečná místa systému a identifikuje prvky pro metodu FMEA. [1] 

6.2.1 Analýza What If pro vodní dílo Šance  

Následující tabulka znázorňuje analýzu rizik metodou What If pro vodní dílo Šance. 

Byly kladeny otázky, co všechno se kolem Šance může stát a hledány odpovědi, jaké ta která 

událost bude mít následky.  

 

 

Tabulka 3: Analýza rizik metodou What If pro vodní dílo Šance
4
 

OTÁZKA ODPOVĚĎ 

I. SUBSYSTÉM - NÁDRŽ 

1. Co se stane, když 

    dojde ke znečištění 

    vody v nádrži? 

Narušení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

Ohrožení fauny a flory v nádrži. 

Nutnost nápravy - finanční zatížení. 

2. Co se stane, když 

    dojde ke znečištění 

    břehu? 

Ohrožení čistoty vody v nádrži. 

Ohrožení fauny a flory na břehu. 

Nutnost nápravy - finanční zatížení. 

3. Co se stane, když 

    dojde k narušení břehu 

    kácením nebo jinou činností? 

Vylití vody ze břehů. 

Zaplavení přilehlého území. 

Ohrožení obyvatel, majetku, fauny a flory. 

4. Co se stane, když 

    dojde k sesuvu půdy 

    na přilehlém svahu? 

Narušení stavu komunikace, ohrožení aut a lidí. 

Do vody se mohou dostat nežádoucí látky. 

Vznikne vlna, která způsobí přelití hráze. 

5. Co se stane, když 

    budou (z)ničeny výstražné 

    tabule kolem nádrže? 

Špatná informovanost rekreantů i místních. 

Znečištění vody nebo břehů. (domino efekt) 

Provádění zakázané činnosti. (domino efekt) 

II. SUBSYSTÉM - HRÁZ 

6. Co se stane, když 

    dojde k narušení 

    statiky hráze? 

Protržení hráze. 

Zatopení velkého území. 

Ztráty na životech, zdraví, majetku, … 

                                                 

4
 Zdroj: vlastní 
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7. Co se stane, když 

    dojde k přelití hráze 

    při povodních? 

Zatopení velkého území. 

Ztráty na životech, zdraví, majetku, … 

Nutnost náprav – velké finanční zatížení. 

III. SUBSYSTÉM – VĚŽ 

8. Co se stane, když 

    dojde k poruše  

    na odběrné věži? 

Znemožnění odběru vody úpravnou. 

Ohrožení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

Nutnost oprav - finanční zatížení. 

9. Co se stane, když 

    dojde k narušení 

    statiky odběrné věže? 

Omezení funkčnosti. 

Znemožnění odběru vody úpravnou. 

Narušení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

10. Co se stane, když 

      dojde k ucpání štol 

      spodních výpustí? 

Omezení funkčnosti. 

Znemožnění odběru vody úpravnou. 

Narušení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

IV. SUBSYSTÉM - DOMEK 

11. Co se stane, když 

      dojde k narušení statiky 

      domku hrázného? 

Narušení či zničení objektu. 

Ohrožení životů, zdraví, majetku lidí v objektu. 

Domino efekt - požár, rabování, atd. 

12. Co se stane, když 

      dojde ke vloupání 

      do domku hrázného? 

Zcizení elektroniky, nářadí, dokumentů, hotovosti. 

Konfrontace místních lidí s lupiči.  

Ohrožení životů, zdraví a majetku. 

13. Co se stane, když 

      v domku hrázného 

      vypukne požár? 

Narušení či zničení objektu. 

Ohrožení životů, zdraví, majetku lidí v objektu. 

Porucha ovládacích prvků a spojení s hrází, věží atd. 

V. SUBSYSTÉM - STROJOVNA 

14. Co se stane, když 

      dojde k poruše na strojovně 

      výtokového objektu? 

Omezení výroby elektrické energie. 

Omezení dodávky vody na úpravnu. 

Omezení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 

15. Co se stane, když 

      dojde ke vloupání 

      do strojovny? 

Odstavení činnosti turbíny a vodních elektráren. 

Omezení výroby elektrické energie. 

Omezení dodávky pitné vody pro obyvatelstvo. 
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Analýzou What If bylo nastíněno patnáct druhů ohrožení vodního díla Šance                 

a přilehlých objektů včetně jejich následků. Z těchto poznatků vychází analýza FMEA, kterou 

se zabývá další kapitola.  

Dalším krokem by mělo být navržení opatření proti vzniku možných nebezpečí. 

Bezpečnostními opatřeními se podrobně zabývá sedmá kapitola, proto jsou tyto návrhy jen 

stručně představeny v tabulce 4. (Číslo opatření se shoduje s číslem nebezpečí z předchozí 

tabulky.)  

 

Tabulka 4: Návrh opatření (What If)
5
 

OZNAČENÍ 

NEBEZPEČÍ 

MOŽNÁ 

OPATŘENÍ 

Jsou opatření 

v současnosti zavedena? 

1. znečištění vody Omezení, předpisy, kontrola ANO 

2. znečištění břehu Omezení, předpisy, kontrola ANO 

3. narušení břehu Omezení, předpisy, kontrola ANO 

4. sesuv půdy Omezení, předpisy, kontrola ANO 

5. (z)ničení tabulí Kontrola ANO 

6. narušení statiky hráze Kontrola, monitoring ANO, částečně 

7. přelití hráze Kontrola, monitoring ANO 

8. porucha věže Kontrola, monitoring ANO, částečně 

9. narušení statiky věže Kontrola, monitoring ANO, částečně 

10. ucpání štol Omezení, kontrola ANO, částečně 

11. útok na domek Předpisy, kontrola ANO, částečně 

12. vloupání do domku Kontrola, monitoring ANO, částečně 

13. požár domku Předpisy, kontrola ANO, částečně 

14. porucha na strojovně Údržba, kontrola ANO 

15. vloupání do strojovny Kontrola, monitoring ANO, částěčně 

 

                                                 

5
 Zdroj: vlastní 
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6.3 Analýza rizik metodou FMEA 

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

založený na rozboru způsobů selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů          

a příčin na základě systematicky a strukturovaně vymezených selhání zařízení. [7] 

Norma (ČSN EN 60812:2006) techniky analýzy bezporuchovosti systémů – postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) dává návod pro použití v průmyslu, zde je proto 

použita její modifikace podle [7]. 

Analýze jsou podrobeny všechny události, které byly rozebrány v předchozí kapitole. 

Posuzuje se pravděpodobnost vzniku dané události (P), závažnost následků z finančního, 

materiálního či hlediska ohrožení zdraví osob (N) a odhalitelnost určující jak rychle a jak 

snadno lze událost zjistit (H). Parametry jednotlivých vlastností jsou uvedeny v následujících 

tabulkách. 

 

Tabulka 5: FMEA - Pravděpodobnost vzniku rizika [7] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše pravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

 

Tabulka 6: FMEA - Závažnost následků [7] 

N Závažnost následků 

1 Malá škoda, malý delikt, malý úraz 

2 Vyšší škoda, větší delikt, úraz s pracovní neschopností 

3 Vyšší škoda, střední delikt, úraz s převozem do nemocnice 

4 Vysoká škoda, těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky 

5 Velmi vysoká škoda, těžký delikt, smrt osob 

 

Tabulka 7: FMEA - Odhalitelnost rizika [7] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Snadno odhalitelné (pár minut) 

3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 
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Po ohodnocení jednotlivých vlastností se vypočítá výsledná míra rizika podle 

následujícího vzorce: 

R = P * N * H     [7] 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 8 znázorňuje výslednou míru rizika, kdy toto může být bezvýznamné či 

akceptovatelné, a v tomto případě není třeba žádných opatření. U mírného záleží na 

subjektivním posouzení, a v případě nežádoucího a nepřijatelného rizika je potřeba přijmout 

opatření, která míru rizika sníží. 

 

Tabulka 8: FMEA - Výsledná míra rizika [7] 

R Výsledná míra rizika 

0 - 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 
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6.3.1 Analýza FMEA pro vodní dílo Šance 

Analýza FMEA pro vodní dílo Šance je obsahem Přílohy č. 4. 

Zde je pouze stručný výstup v podobě tabulky, kde je uvedena nežádoucí událost včetně 

identifikovaného nebezpečí a patřičná míra rizika. Události vycházejí z analýzy What If. 

 

Tabulka 9: Výstup z analýzy FMEA
6
 

SUBSYSTÉM UDÁLOST  NEBEZPEČÍ 
MÍRA 

RIZIKA 

I. 

NÁDRŽ 

znečištění vody 

znečištění břehu 

narušení břehu 

sesuv svahu 

ničení tabulí 

1 Neuvědomělí rekreanti 48 

2 Teroristický či extremistický útok 36 

3 Pomsta (bývalého) zaměstnance 48 

4 Nehoda na silnici R56 32 

5 Zakázaná činnost v ochranném pásmu 27 

6 Vytrvalý déšť, povodně 40 

7 Zemětřesení 20 

8 Vandalismus 32 

II. 

HRÁZ 

narušení statiky 

přelití 

9 Teroristický či extremistický útok 45 

10 Pomsta (bývalého) zaměstnance 60 

11 Vytrvalý déšť, povodně 60 

12 Sesuv svahu 20 

13 Zemětřesení 20 

III. 

VĚŽ 

narušení statiky 

porucha 

ucpání štol 

14 Teroristický či extremistický útok 45 

15 Pomsta (bývalého) zaměstnance 60 

16 Zemětřesení 20 

17 Výpadek elektrické energie 6 

18 Únava materiálu 12 

IV. 

DOMEK 

narušení statiky 

vloupání 

požár 

19 Teroristický či extremistický útok 45 

20 Pomsta (bývalého) zaměstnance 60 

21 Cizí narušitel (lupič) 48 

22 Bezdomovec 27 

                                                 

6
 Zdroj: vlastní 
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23 Vadná elektroinstalace, jiskra 30 

24 Úmyslné zapálení 30 

25 Nedopalek cigarety 40 

V. 

STROJOVNA 

narušení 

porucha 

26 Teroristický či extremistický útok 36 

27 Pomsta (bývalého) zaměstnance 48 

28 Cizí narušitel (lupič) 48 

29 Výpadek elektrické energie 6 

30 Únava materiálu 12 

 

Vyhodnocení rizik bylo provedeno pomocí Paretova principu 80/20. Diagram 

s Lorenzovou křivkou je na obrázku 11. Události, resp. nebezpečí s kumulativní četností větší 

než osmdesát a mírou rizika větší než čtyřicet osm jsou nepřijatelná a zaslouží si větší 

pozornost. (V předchozí tabulce jsou označeny tučně.) Je třeba proti nim navrhnout opatření, 

která by snižovala míru rizika, a tím se zabývá sedmá kapitola. 

 

 

Obrázek 11: Paretova analýza pro výstup z FMEA
7
 

                                                 

7
 Zdroj: vlastní 
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6.4 Analýza rizik a zranitelnosti 

Analýza rizik a zranitelnosti, která má zkratku HVE (H – hazard, V – vulnerability,      

E – value of the elements at risk) vznikla v rámci projektu SIPROCI, který se pokouší 

sjednotit metodiku zvládání mimořádných událostí ve státech Evropské unie. Používání 

společné klasifikace rizik a společné terminologie by umožnilo jednotné předvídání                

a prevenci vzniku mimořádných událostí, případně i jednotné řešení vzniklé situace. Pokud by 

se scénář řešení odkazoval na společné standardy, byla by také umožněna pro určitou 

rizikovou oblast přesná znalost očekávaných následků mimořádných událostí. Existence 

společné klasifikace rizik by umožnila získat téměř objektivní kritéria pro rozdělení 

finančních fondů do různých zemí, regionů, měst a obcí. Přednost by měly především oblasti 

charakterizované vyšší úrovní rizika. Navíc by tento způsob klasifikace rizik vytvořil základ 

pro společné strategie zmírňování rizik v oblastech se stejnou úrovní rizika i pokud se 

nacházejí v různých zemích. [16] [17] 

Metoda HVE je založena na hodnocení rizika pro výskyt konkrétního typu mimořádné 

události v území. Sledují se pravděpodobnost výskytu, resp. frekvence výskytu mimořádné 

události, její závažnost, působení a následky. Součástí analýzy je zjišťování ohrožených prvků 

na daném území, které jsou zranitelné při jednotlivých typech mimořádných událostí. 

Identifikace zranitelnosti určuje působení rizika, tzn. míru toho, jak postihne a ovlivní okolní 

prvky a území. Samotný proces mapování rizik se realizuje ve třech krocích. [1] 
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Prvním krokem je hodnocení pravděpodobnosti výskytu potencionální mimořádné 

události dané závažnosti v rámci určitého časového období. Tímto se události přiřadí    

ukazatel Hn podle tabulky 10. 

 

Tabulka 10: HVE - přiřazení ukazatele Hn [16] 

Ukazatel PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU UDÁLOSTI 

H0 Žádná 

H1 Nízká 

H2 Střední 

H3 Vysoká 

H4 Velmi vysoká 

 

 

Druhým krokem analýzy HVE je hodnocení zranitelnosti jako „výše ztráty u daného 

prvku u rizika vyplývajícího z výskytu mimořádné události dané závažnosti“. Tímto se 

události přiřadí ukazatel Vn podle tabulky 11. 

 

Tabulka 11: HVE - Přiřazení ukazatele Vn [16] 

ZRANITELNOST Ohrožené prvky  

Ukazatel  Úroveň Lidé Budovy 
Produktiv

ní oblasti 

Kulturní 

památky 

Infra- 

struktura 

Technologi

cké sítě 

Přírodní 

památky 

V0  Žádná  Žádná Žádná  Žádná  Žádná  Žádná  Žádná  Žádná  

V1  Nízká  

Nízká 

hustota 

zalidnění  

Vysoká 

kvalita/ 

nízká 

kvantita  

Nevýznam

né aktivity  
Žádná  

Infra-

struktura 

malého 

významu  

Sítě 

omezeného 

významu  

Žádná  

V2  Střední 

Střední 

hustota 

zalidnění  

Vysoká 

kvalita/ 

střední 

kvantita  

Středně 

významné 

aktivity  

Žádná  

Infra- 

struktura 

místního 

významu  

Sítě 

místního 

významu  

Žádná  

V3  Vysoká 

Vysoká 

hustota 

zalidnění  

Střední 

kvalita/ 

vysoká 

kvantita  

Významné 

aktivity  

Méně 

významné 

památky  

Sekundární 

infra- 

struktura  

Sekundární 

sítě  

Méně 

významné 

památky  

V4  
Velmi 

vysoká 

Velmi 

vysoká 

hustota  

Nízká 

kvalita/ 

velmi 

vysoká 

kvantita  

Velmi 

významné 

aktivity  

Významné 

památky  

Primární 

infra- 

struktura  

Primární 

sítě  
Významné  
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Třetím krokem je přiřazení ukazatele Rn, jak znázorňuje tabulka 12.  

 

Tabulka 12: HVE - přiřazení ukazatele Rn [16]  

RIZIKO 

ZRANITELNOST 

V0 V1 V2 V3 V4 

Žádná Nízká Střední Vysoká Velmi vysoká 

P
R

A
V

D
Ě

P
O

D
O

B
N

O
S

T
  

 V
Z

N
IK

U
 

  

H0 Žádná R0 R0 R0 R0 R0 

H1 Nízká R0 R1 R1 R1 R1 

H2 Střední R0 R1 R2 R2 R3 

H3 Vysoká R0 R1 R2 R3 R4 

H4 Velmi vysoká R0 R1 R3 R4 R4 

 

 

Podle ukazatele Rn lze výsledné riziko popsat, tak jak je tomu v tabulce 13. 

 

Tabulka 13: HVE - popis výsledného rizika [16] 

RIZIKO Ohrožené prvky  

Ukazatel  Úroveň Lidé  Budovy  
Produktiv

ní oblasti  

Kulturní 

památky  

Infrastruk

tura  

Technologi

cké sítě  

Přírodní 

památky  

R0  Žádná  
Žádná 

škoda 

Žádná 

škoda 

Žádná 

škoda  

Žádná 

škoda  

Žádná 

škoda  
Žádná škoda  

Žádná 

škoda 

R1  Nízká  

Bezpečnost 

nemusí 

selhat 

Malá 

škoda 

Malá 

škoda 

Malá 

škoda 

Malá 

škoda 
Malá škoda Malá škoda 

R2  Střední 

Bezpečnost 

nemusí 

selhat 

Malá 

estetická 

nebo 

funkční 

škoda bez 

evakuace 

 

Mála 

škoda bez 

přerušení 

činnosti 

 

Malá 

estetická 

nebo 

funkční 

škoda 

 

Malá 

škoda bez 

evakuace 

 

Mála škoda 

bez 

přerušení 

služeb 

 

Malá škoda 

 

R3  Vysoká  

Možné 

problémy s 

bezpečností 

Důležité 

funkční 

poškození 

a následná 

evakuace 

Důležitá 

škoda s  

dočasným 

přerušením 

činnosti 

Důležitá 

škoda 

Důležitá 

škoda a 

následná 

evakuace 

Důležitá 

škoda s  

dočasným 

přerušením 

činnosti 

Důležitá 

škoda 

R4  
Velmi 

vysoká  

Možné 

ztráty na 

životech a 

vážná 

zranění 

osob 

Velká 

škoda a 

následná 

evakuace 

Vážná 

škoda s  

přerušením 

nebo 

zrušením 

činnosti 

Vážná 

škoda 

Vážná 

škoda a 

následná 

evakuace 

Vážná škoda 

s přerušením 

nebo 

zrušením 

činnosti 

Vážná 

škoda 
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6.4.1 Analýza HVE pro vodní dílo Šance 

Analýze metodou HVE byly podrobeny nejzávažnější události na vodním díle Šance. 

Byly vybrány ty, které mají podle analýzy FMEA nejvyšší koeficient závažnosti (N = 5). 

Konkrétně jsou to:  

1. PŘELITÍ či PROTRŽENÍ HRÁZE, jež by mělo za následek zatopení velkého 

území 

2. NARUŠENÍ STATIKY ODBĚRNÉ VĚŽE, což by mohlo vést ke ztrátám na 

životech 

3. NARUŠENÍ STATIKY či POŽÁR domku hrázného, kde by taky mohly být 

ohroženy životy a zdraví lidí 

Následující tabulka obsahuje výstup analýzy HVE pro vodní dílo Šance a stručný popis 

výsledného rizika. 

 

Tabulka 14: Výstup analýzy HVE pro vodní dílo Šance
8
 

UDÁLOST Hn Vn Rn POPIS RIZIKA 

Narušení statiky 

odběrné věže 

H3 V2 R2 Bezpečnost lidí nemusí selhat, malé škody na 

budovách, sítích i památkách bez evakuace nebo 

přerušení činnosti 

Protržení hráze H2 V4 R3 Problémy s bezpečností lidí, důležité škody na 

budovách, sítích i památkách s nutnou evakuací a 

přerušením činnosti 

Narušení (požár) 

domku 

H4 V2 R3 Problémy s bezpečností lidí, důležité škody na 

budovách, sítích i památkách s nutnou evakuací a 

přerušením činnosti 

 

                                                 

8
 Zdroj: vlastní 
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7 Návrh zabezpečení vodního díla Šance 

V této kapitole jsou navrženy tři varianty zabezpečení vodního díla Šance a přilehlých 

objektů. Návrhy zabezpečení vycházejí z analýzy rizik, kdy bylo zjištěno, že největšími 

hrozbami jsou neuvědomělí rekreanti, bývalí zaměstnanci, cizí narušitelé a přírodní živly. 

Posledně jmenovaným se dá bránit jen stěží, přesto se o to Povodí Odry na vodním díle Šance 

pokouší. Ať už pomocí technicko bezpečnostního dohledu, spoluprací s Českým 

hydrometeorologickým ústavem či vodohospodářským dispečinkem. 

Proti různým diverzantům je přehrada Šance a přilehlé objekty taky slušně zabezpečena, 

přesto jsou místa, která se dají zneužít k provedení útoku. Jsou to vstupy do vnitřních prostor 

hráze přes injekční či odvodňovací štolu, vstup do strojovny odběrné věže přes okna, vchod 

do domku hrázného a vstup do strojovny výtokového objektu. 

Tato místa jsou sice do jisté míry zabezpečena pomocí poplachového zabezpečovacího 

a tísňového systému, ale i s tímto si může zkušený útočník poradit. Proto je potřeba tuto 

ochranu vyztužit, ať už mechanickými zábrannými systémy, inovací systému PZTS nebo 

pomocným kamerovým systémem. 

7.1 Varianta „MZS“ – Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základním prvkem integrovaného zabezpečovacího 

systému. Jejich úkolem je ztížit nebo znemožnit pachateli vniknutí do chráněného prostoru, 

např. přes oplocení nebo dveřními či okenními otvory. Mechanické zábranné systémy 

poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Doba, kterou musí pachatel vynaložit na její 

překonání je v mnohdy delší než je pro něho únosné. Základní úlohou mechanických 

zábranných systémů je tedy vytvořit pevnou překážku proti destrukčnímu narušení. Jedná se 

zejména o zabránění  

 násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru,  

 znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 

 krádeží předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

 možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru.  

Dá se říci, že každý mechanický zábranný systém je překonatelný. Odlišují se 

množstvím vynaložené energie a času a důmyslnosti použitého nářadí či nástrojů při jejich 

překonávání. Stupeň pasivní odolnosti, tedy zajištění patřičné výše bezpečnostní úrovně 

objektu, se řídí především jeho typem, čili stupněm rizika zájmu, který vzbuzuje. [8] 
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Mechanické zábranné systémy použité při ochraně objektů je možno využívat v rámci 

třech okruhů ochranných zón. 

Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. Obvodem objektu 

většinou rozumíme katastrální hranice vytvořené přírodními nebo umělými bariérami. 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany lze rozdělit na klasické drátěné oplocení, 

bezpečnostní oplocení, vysoce bezpečnostní oplocení, vrcholové zábrany, podhrabové 

překážky a vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky. 

Plášťová ochrana zabraňuje jakémukoliv narušení vstupních jednotek objektu. 

Plášťovou ochranu tvoří stavební prvky budov a otvorové výplně. Okna lze chránit mřížemi, 

roletami, žaluziemi, bezpečnostními a ochrannými foliemi či bezpečnostním sklem. U dveří 

jsou důležité zárubně, dveřní křídlo, zámek, kování, cylindrická vložka. Doplňkovými prvky 

jsou visací zámky, petlice, přídavné zámky, dveřní řetízky, atd. 

Předmětová ochrana zabezpečuje prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy peníze, 

cennosti, utajované skutečnosti atd. před zcizením nebo neoprávněným užíváním. Předměty 

lze chránit pomocí komorových či skříňových trezorů, ocelových a kartotéčních skříní anebo 

různých pokladen. [8] 

V případě zabezpečení nádrže vodního díla Šance přichází v úvahu pouze perimetrická 

ochrana v podobě oplocení. Bylo vybráno svařované lesnické pletivo Arizona firmy Ploty 

Dirickx. Avšak oplocení celého obvodu vodní nádrže by znamenalo investici v milionech 

korun, což by se mohlo zdát neefektivní. Proto je vyčíslení investice do oplocení uvedeno 

v tabulce 15 zvlášť. 

 

 

Obrázek 12: Lesnické pletivo Arizona (Ploty Dirickx) [10] 
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Pro zabezpečení vstupů do vnitřních prostor hráze, do odběrné věže a do strojovny 

výtokového objektu byla zvolena ochrana pomocí nůžkových mříží 3. bezpečnostní třídy 

firmy NEXT. Jejich konstrukce vyžaduje ruční otevírání a zavírání. V horní nebo dolní části 

jsou osazeny kladkami pro snadnější pohyb. Umožňují jednoduché a bezpečné uzamykání      

a potřebují jen malý prostor pro otevřenou shrnutou mříž. Kromě zpomalení pachatele by 

měly působit psychologicky a mít odrazující účinek. 

 

Obrázek 13: Nůžková mříž (NEXT) [13] 

 

Pro ochranu oken strojovny odběrné věže a domku hrázného byly vybrány bezpečnostní 

folie, rovněž od firmy NEXT. Folie jsou v případě oken estetičtějším a také ekonomičtějším 

řešením než mříže. Přitom obdobně zpomalují pachatele, navíc zamezují prohození cizích 

předmětů (např. výbušniny) a chrání proti účinkům tlakové vlny při explozi. Folie mají také 

vysokou odolnost proti teplu a zpomalují šíření požáru. Jsou většinou čiré, průhledné a na skle 

téměř nepostřehnutelné. Praxe navíc ukazuje i odrazující účinek možného útočníka, který je 

po poškození zasklení zpomalen, a od dalšího jednání zpravidla upouští. 

 

Obrázek 14: Zkouška bezpečnostní folie (NEXT) [13] 
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Bezpečnostní dveře 3. třídy bezpečnosti firmy NEXT by měly znesnadnit přístup 

pachatele do domku hrázného. Bezpečnostní dveře zesilují pevnost proti proražení, proříznutí 

či páčení, mají vyšší počet uzamykacích a zajišťujících míst po celém obvodu a jejich 

uzamykací systémy by měly být odolné proti překonání. Dají se instalovat do původních 

zárubní, což je pohodlné a ekonomické. Vybraný typ SD 111 má požární odolnost 30 minut, 

zvukovou izolaci 33-39 dB a 21 jistících bodů po obvodu.  

 

Obrázek 15: Popis bezpečnostních dveří SD 111 (NEXT) [13] 

 

Souhrn zabezpečení vodního díla Šance a přilehlých objektů pomocí prvků 

mechanického zábranného systému je znázorněn v tabulce 15. Je zde i finanční zhodnocení, 

které dosahuje zhruba 140 tisíc Kč (v této částce není započítáno oplocení samotné vodní 

nádrže). Vzhledem k chráněným zájmům, což jsou především životy a zdraví zaměstnanců 

státního podniku Povodí Odry, ale i návštěvníků přehrady, a také strategický zdroj pitné vody 

pro Ostravsko, to není nijak závratná suma. 
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Tabulka 15: Varianta zabezpečení "MZS" [10] [13] 

SUBSYSTÉM 

CHRÁNĚNÝ 

PROSTOR 

ZPŮSOB  

ZABEZPEČENÍ CENA (Kč) 

 místo velikost prostředek umístění počet ks 1 ks celkem 

I. nádrž vodní nádrž 18 km 

lesnické pletivo 

Arizona  

(Ploty Dirickx) břeh 18 000 39 702 000 

plotové sloupky 

(Ploty Dirickx) 3 600 184 662 400 

  1 364 400 

II. hráz 

vstupy do 

injekční 

štoly 

2 m
2
 

nůžkové mříže 

(Next) 
plechové 

dveře 

2 8 440 16 880 

bezpečnostní 

zámek (Next) 2 3 300 6 600 

 práce a instalace     2 060 

III. věž 

vstup do 

strojovny 
2 m

2
 

nůžkové mříže 

(Next) 
plechové 

dveře 

1 8 440 8 440 

bezpečnostní 

zámek (Next) 1 3 300 3 300 

práce a instalace     1 030 

otvorové 

výplně   

bezpečnostní folie 

(Next) 
okna 

20 740 14 800 

IV. domek 

vstupy 2 m
2
 

bezpečnostní 

dveře (Next) 

vstupy 

2 15 000 30 000 

bezpečnsotní 

kování (Next) 2 3 800 7 600 

cylindrická vložka 

(Next) 2 3 060 6 120 

práce     5 200 

otvorové 

výplně   

bezpečnostní folie 

(Next) 
okna 

30 740 22 200 

V. strojovna 
vstup do 

strojovny 
2 m

2
 

nůžkové mříže 

(Next) 
plechové 

dveře 

1 8 440 8 440 

bezpečnostní 

zámek (Next) 1 3 300 3 300 

práce a instalace     1 030 

  doprava 480 

  137 480 
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7.2 Varianta „PZTS“ – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou taktéž základním prvkem 

integrovaného zabezpečovacího systému. Jejich hlavní funkcí je detekovat a signalizovat 

pokus o narušení střeženého prostoru, obvykle vymezeného mechanickou překážkou. Pro 

detekci se používají různé principy a druhy čidel. Systém PZTS poskytne informaci o čase      

a místě narušení. Pro správné vyhodnocení bezpečnostní situace a účinný zásah je ale nutné 

mít také např. obrazovou informaci. 

Systém PZTS se skládá z ústředny, klávesnice a detektorů (PIR detektory, detektor 

tříštění skla, detektor otevření, detektor úniku plynů a par, kouřový detektor, atd.). 

Nadstavbovými prvky mohou být komunikátory, sirény, různá tísňová tlačítka atd. 

 

Vodní dílo Šance již je zabezpečeno poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 

systémem (viz. kapitola 5.6.4), zde je návrh na jeho optimalizaci.  

Příjezdová komunikace k hrázi a strojovně výtokového objektu je zabezpečena bránou, 

která by mohla být opatřena infračervenou závorou pro případ, že by pachatel použil 

násilného vniknutí do areálu pomocí motorového vozidla. Byla vybrána bezdrátová optická 

závora JA-80IR firmy Jablotron, resp. OPTEX. 

 

Obrázek 16: IR závora JA-80IR (Jablotron) [11] 

 

Plášť strojovny odběrné věže, strojovny výtokového objektu a domku hrázného je 

chráněn magnetickými kontakty na dveřích, avšak okna zabezpečena nejsou. Proto v návrhu 

figurují detektory tříštění skla. Rozbití je totiž častější způsob průchodu přes okna a prosklené 

dveře než jejich páčení. Navržené detektory JA-85B jsou stejně jako všechny prvky PZTS od 

firmy Jablotron. 
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Obrázek 17: Detektor rozbití skla JA-85B (Jablotron) [11] 

 

Navržené zabezpečovací prvky jsou řízeny hybridní ústřednou JA-82K se čtyřmi 

drátovými vstupy, na něž lze napojit rozšiřující moduly, např. hlasový telefonní komunikátor 

JA-80X, který telefonní linkou hlásí poplachy až na 4 telefonní čísla, komunikuje s pultem 

centrální ochrany a umožňuje dálkový přístup z klávesnice telefonu. 

 

Obrázek 18: Ústředna JA-82K (Jablotron) [11] 

 

Systém PTZS je ovládán a programován bezdrátovou klávesnicí JA-81F s grafickým 

displejem, která je umístěna v domku hrázného u vchodu do objektu.  

 

Obrázek 19: Klávesnice JA-81F (Jablotron) [11] 
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Systém PTZS lze rozšířit ještě o bezdrátovou interní sirénu JA-80L, která indikuje 

poplach i odchodové a příchodové zpoždění, ale lze ji použít i jako dveřní zvonek. 

 

Obrázek 20: Interní siréna JA-80L (Jablotron) [11] 

 

V tabulce 16 je přehled navržených prvků PZTS včetně finančního zhodnocení. Jelikož 

systém PZTS už na vodním díle Šance je a toto je pouze jeho rozšíření, jedná se o nejlevnější 

z uvažovaných variant zabezpečení. 

 

Tabulka 16: Varianta zabezpečení "PZTS" [11] 

SUBSYSTÉM 

CHRÁNĚNÝ 

PROSTOR ZPŮSOB ZABEZPEČENÍ CENA (Kč) 

  prostředek umístění počet ks 1 ks celkem 

II. hráz příjezdová komunikace IR závora brána 2 15 000 30 000 

III. věž plášť detektor tříštění skla strojovna 2 1 188 2 376 

IV. domek plášť detektor tříštění skla místnosti 9 1 188 10 692 

  

  

  

   

ústředna domek 1 1 548 1 548 

komunikátor   1 1 548 1 548 

klávesnice domek 1 2 904 2 904 

siréna domek 1 1 337 1 337 

   50 405 
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7.3 Varianta „CCTV“ – Kamerové systémy 

Kamerové systémy CCTV je systém bezpečnostních kamer a monitorů v uzavřeném 

televizním okruhu. CCTV systém slouží k monitorování, resp. identifikaci osob. Skládá se 

z kamer, zařízení na přenos videosignálu, záznamového a zobrazovacího zařízení                    

a příslušenství kamer. Kamera snímá obraz sledované scény a světelnou energii odraženou od 

předmětů převádí pomocí optického snímače na energii elektrickou. 

Současným trendem v oblasti kamerových systémů je vedení od analogového 

k digitálnímu zpracování videosignálu, protože mnohé doplňkové funkce kamer lze realizovat 

pouze s využitím metod číslicového zpracování signálu.  

Inteligentní kamerové systémy disponují řadou funkcí usnadňujících identifikaci 

potenciálního pachatele, např. stabilizace obrazu, funkce Den a noc (přizpůsobení horším 

světelným podmínkám), Gama korekce (lepší rozlišení stupňů šedi, a tím i lepší rozlišení 

detailů), funkce obrazové paměti, eliminace protisvětla, bodová kompenzace protisvětla, 

funkce Auto Black (automatické zvýraznění kontur), atd. [5] 

Navržený kamerový systém pro vodní dílo Šance je sestaven z produktů firmy 

Samsung, které jsou ideální pro systémy středně náročných aplikací. Venkovní kamery 

v krytu SCO-2080RP jsou umístěny nad vstupy do injekční a odvodňovací štoly hráze,         

do strojovny doběrné věže a do strojovny výtokového objektu. Tato kamera poskytuje vysoké 

rozlišení 600 TV řádků a řadu funkcí jako 3.6x zoom, redukce šumu, detekce pohybu, 

stabilizace obrazu, kompenzace protisvětla atd. 

Vchod do domku hrázného je střežen otočnou kamerou SCP-3120VHP, která má 

rozlišení 600 TV řádků a je vybavena funkcemi 12x zoom, den/noc, kompenzace protisvětla, 

redukce šumu, stabilizace obrazu, ale i inteligentní videoanalýzou. 

 

 

Obrázek 21: Kamera SCO-2080RP a kamera SCP-3120VHP (Samsung) [9] 
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Přenos signálu je realizován po twistu pomocí sady minivysílače a přijímače Twister 

Mono Box či Twister Duo Rack. Obraz se promítá na LCD monitor s úhlopříčkou 19’’           

a rozlišením 1280x1024 (SMT-1922P) a záznam obrazu je zajištěn rekordérem DVR se 

čtyřmi vstupy (SRD-470D). 

 

Obrázek 22: Monitor SMT-1922P a DVR SRD-470D (Samsung) [9] 

 

Tabulka 17 obsahuje údaje o použitých typech kamer a ostatních prvků CCTV systému 

a jejich finanční ohodnocení. Investice do CCTV systému je jen o několik desítek tisíc nižší 

než investice do MZS systému, a podle mého názoru nezajišťuje takovou ochranu jako mříže, 

bezpečnostní dveře a bezpečnostní folie na okna, nehledě na to, že vyžaduje stálou obsluhu. 

 

Tabulka 17: Varianta zabezpečení "CCTV" [9] 

SUBSYSTÉM STŘEŽENÝ PROSTOR KAMERA CENA (Kč) 

  typ umístění počet ks 1 ks celkem 

II. hráz 

vstupy  

do injekční štoly 

SCO-2080 RP 

(Samsung) 

zeď nad 

vstupem 2 7 190 14 380 

vstup  

do odvodňovací štoly 

SCO-2080 RP 

(Samsung) 

zeď nad 

vstupem 1 7 190 7 190 

III. věž 
lávka a vstup  

do strojovny 

 SCO-2080 RP 

(Samsung) 

zeď nad 

vstupem 1 7 190 7 190 

IV. domek 
hlavní vstup  

a prostor před vchodem 

SCP-3120 VHP 

(Samsung) 
zeď nad 

vstupem 
1 21 590 21 590 

konzole 1 950 950 

V. strojovna vstup a příjezd 
SCO-2080 RP 

(Samsung) 

zeď nad 

vstupem 1 7 190 7 190 

  

záznamové zařízení 21 590 

monitor 9 690 

přenos signálu 15 814 

kabeláž 1 100 

 106 684 
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Závěr 

V této diplomové práci bylo zkoumáno zabezpečení vodních děl z hlediska napadení 

cizím diverzantem. Po úvodní části, která obsahuje výčet důležitých právních a technických 

předpisů zabývajících se problematikou vodních děl a ochranou objektu, následuje teoretický 

základ a členění objektové bezpečnosti. Kapitola o vodních dílech přináší stručné informace o 

přehradách ve Slezsku, jejich výstavbě, účelu a také bezpečnosti. Pak už je přistoupeno ke 

zpracování dat o konkrétním vodnímu dílu, a to přehradě Šance na řece Ostravici. Po jeho 

charakteristice včetně současného způsobu zabezpečení přichází na řadu analýza rizik pomocí 

metod What If, FMEA a HVE. Na základě této analýzy jsou navrženy tři varianty nového 

způsobu zabezpečení, resp. inovace současného řešení.  

Jestliže bych některou z nabízených variant měla doporučit k realizaci, byla by to 

kombinace mechanických zábranných prostředků s CCTV systémem, nebo kombinace 

rozšíření poplachového zabezpečovacího a tísňového systému s CCTV systémem. Důvodem 

je především vyšší bezpečnost, ale také vzájemná kontrola a předcházení zcizení jednotlivých 

komponentů. 

Cílem práce bylo navrhnout takový způsob zabezpečení, který by byl použitelný nejen 

pro konkrétní přehradu, ale pokud možno obecně pro všechny. Z důvodu místních, 

rozměrových i účelových odlišností to není zcela realizovatelné, ale určitou inspiraci čerpat 

jistě lze.  

Za přínos se dá tedy považovat poskytnutí informací jak akademické obci, především 

studentům zabývajícím se danou problematikou, tak i vodohospodářům, kteří bezpečnost 

vodních děl řeší v praxi. 
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Seznam použitých zkratek 

ACS  Access Control System (systém kontroly vstupů) 

CCTV  Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) 

EPS  Elektrická požární signalizace 

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

HVE  Hazard (riziko) 

Vulnerability (zranitelnost) 

value of the Elements at risk (hodnota prvků v ohrožení) 

  (Analýza rizik a zranitelnosti) 

LCD  Liquid Crystal Display (displej z tekutých krystalů) 

MZS  mechanické zábranné systémy 

PZTS  poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

SIPROCI Sistema de Protecciòn Civil (Systém civilní ochrany) 

TBD  technicko bezpečnostní dohled 
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