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Anotace 

 

ŠOTEK, Michal. Zvýšení technického zabezpečení při průjezdu areálem ArcelorMittal 

Ostrava a.s. Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. 43 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá posouzením stavu kontroly vozidel projíždějících areálem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. V úvodu práce je komplexně popsán aktuální systém fyzické 

ochrany areálu firmy. Práce se dále zaměřuje na analýzu, identifikaci a posouzení možných 

rizik a hrozeb pro areál této firmy.  Závěrečná část práce je zaměřena na návrh inovací fyzické 

ochrany vedoucích k minimalizaci zjištěných rizik. 
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ŠOTEK, Michal. Increase of the technical security at passage ArcelorMittal Ostrava 

premises. Bachelor thesis. Ostrava: VŠB-TUO, 2012. 43 p. 

 

This thesis deals with the assessment of the state of check vehicles passing  

the ArcelorMittal Ostrava premises. In the introduction is complex described the system  

of physical protection of the company area. The paper also focuses on the analysis, 

identification and assessment of the possible risks and threats to the area of the company. 

Final part of thesis focuses on the design innovation of the physical protection aimed  

at minimizing the identified risks. 
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1 Úvod 

Ochrana majetku je zakořeněna už v samotné historii lidstva. Potřeba ochraňovat 

majetek, který člověk vydobyl svým úsilím, je přirozená pro každého z nás. V dnešní době, 

kdy jsou majetkové rozdíly mezi populací značně větší je zapotřebí klást na ochranu majetku 

mnohem větší důraz.  

Způsobů jak chránit svůj majetek je mnoho. Ale jsou i lidé, kteří nepociťují potřebu své 

jmění chránit napříč tomu, že jiní na jejich místě by tak učinili. Do fyzické ochrany (dále jen 

FO) objektů řadíme klasickou ochranu, ke které řadíme tzv. mechanické zábranné systémy, 

které tvoří jakýsi základ při ochraně majetku. Jejich vlastností není však zastavení útočníka či 

pachatele jak si mnozí myslí, ale jeho zdržení, protože jakýkoliv mechanický zabraný systém 

je překonatelný, záleží však v jakém časovém rozmezí. Dalším stupněm FO jsou poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, jejichž čidla fungují na základě fyzikálních principů. 

S jejich pomocí by měla být aktivita vetřelce identifikována, na což navazuje funkce 

komunikace s majitelem či kompetentní osobou, který je neprodleně o této skutečnosti 

vyrozuměn. Do FO se také řadí režimová ochrana, která se zabývá kontrolou a evidencí osob 

pohybujících se ve střeženém objektu.V neposlední řadě je třeba zmínit fyzickou ostrahu, 

která se řadí spíše do FO podniků či společností, jejichž chráněna aktiva mají mnohem větší 

hodnotu. Největší bezpečnostní hledisko je zajištěno u finančních institucí a státních budov. 

U soukromých firem samozřejmě záleží na firmě samotné, jak vysoký stupeň zabezpečení 

zvolí, pravidlo ALARA (as low as reasonably achievable neboli co nejnižší ale zároveň 

účinné a rozumné) nám však říká, že cena FO by neměla dosáhnout větší výše, než je 10% 

chráněných aktiv společnosti. Velké průmyslové podniky a výrobny kladou důraz na ochranu 

svého know-how, chrání cenný majetek a pečlivě dohlíží na vstup pouze oprávněných osob. 

Cílem práce je posouzení současného stavu kontroly vozidel projíždějících areálem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Práce se zaměřuje na seznámení s aktuálním stavem fyzické 

ochrany v rámci celého areálu firmy. Základní snahou práce je identifikovat a zhodnotit 

možné nedostatky v rámci FO s jejich následnou analýzou. Na základě výsledků provedené 

analýzy je navrhnuto inovativní řešení, vedoucí ke zvýšení ochrany objektu firmy 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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2 Rešerše 

Níže uvedené zdroje byly použity pro získání základních informací, které sloužily pro 

zpracování bakalářské práce. Čerpal jsem zejména z firemních směrnic a usnesení. 

Při práci mi také pomohla díla zabývající se samotnou tématikou fyzické ochrany.  

 

HOLUŠA, Petr. Vstupy osob, vjezdy vozidel a ochrana majetku. Ostrava, 2010. 73 s.: 

Organizační směrnice N-1.210. ArcelorMittal Ostrava a.s 

Směrnice je zaměřena na základní pravidla týkající se pohybu v rámci areálu firmy. 

Také se zabývá tématem ochrany majetku. Tvořila základ pro vypracování bakalářské práce. 

 

KOLEKTIV AUTORŮ, B3 – OCHRANA A VNITŘNÍ SPRÁVA. Přehled rozhodujících 

vnitropodnikových ustanovení souvisejících se vstupy a pobytem osob a vjezdy vozidel 

externích právnických a fyzických osob do areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Ostrava, 2012, 46 s. 

Tento dokument se zabývá ustanoveními souvisejícími s pohybem a vjezdy osob do 

areálu společnosti. Sloužila jako doplnění předchozího zdroje. 

 

KOCIÁN, Miroslav. B5 OSTRAHA MAJETKU A INFORMACÍ. Plán fyzické ochrany 

areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. Ostrava, 2010, 21 s. 

 Toto dílo obsahuje základní informace o způsobu fyzické ochrany objektu. Seznamuje 

se všemi druhy FO v areálu, čímž poskytuje komplexní náhled na celkové zabezpečení 

společnosti. 

 

ELEKTRONIC AG, ELTEC. EL-RECO. Automatic licence plate recognition system: user 

manual. 3B. Germany, 2010, 41 s. 

 Manuál se vztahuje k systému snímání státních registračních značek projíždějících 

vozidel. Obsahuje kompletní postupy při práci s těmito kamerami a jejich funkce. 

 

Ke zpracování bakalářské práce bylo samozřejmě použito mnohých literatur. Výše 

uvedené zdroje lze, ale považovat za základní pilíře práce, bez nichž by toto dílo nemohlo být 

vytvořeno. 
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3 Právní předpisy 

Tato kapitola obsahuje základní právní předpisy, které se týkají fyzické ochrany. Je zde 

zmíněna Ústava České republiky, Listina základních práv a svobod, Občanský zákoník, 

Zákoník práce a Trestní zákoník. 

 

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

Jedná se o nejvýše postavený zákon České republiky, který byl přijat Českou národní 

radou 16. Prosince 1992. Účinnosti nabyla ústava 1. ledna 1993. Její text je rozdělen na 

Preambuli a osm hlav, právní normy v ní obsažené deklarují základní práva občanů a definují 

demokratické principy České republiky. [19] 

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Je součástí Ústavy České republiky a deklaruje základní lidská práva a svobody. Práva 

a svobody obsažené v této listině jsou odvozeny z přirozeného práva, tudíž není možné ji 

zákonem zrušit. Omezování lidských práv a svobod je častým problémem při ochraně či 

střežení objektů, proto je zapotřebí vykonávat takováto omezení v rámci zákona. [20] 

 

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

Tento zákon upravuje majetkové vztahy a soukromá práva mezi právnickými a fyzickými 

osobami. Upravuje také tyto vztahy právnických a fyzických osob vůči státu samotnému.  

K ochraně osob a majetku lze uvést tato ustanovení: 

 

Hrozí-li neoprávněný zásah do práva bezprostředně, má ten, kdo je takto ohrožen, možnost 

sám zásah přiměřeným způsobem odvrátit. (§6) 

 

Vlastník je v mezích zákona oprávněn k držení, užívání, používání předmětů svého 

vlastnictví. (§123) 

 

Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo neoprávněně zasahuje do jeho vlastnického 

práva a zejména se může domáhat vydání neoprávněně zadržované věci. (§126) [21]  



4 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Základním cílem tohoto zákoníku je řešení pracovně právních vztahů mezi 

zaměstnavateli a zaměstnanci. Specifikuje práva a povinnosti zaměstnavatelů i zaměstnanců, 

a také stanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Hlavní povinností zaměstnavatelů je 

zajištění podmínek bezpečných pro vykonávání pracovní činnosti a vyhledávání možných 

rizik. Pokud jsou identifikována rizika, je zaměstnavatel povinen učinit taková opatření, aby 

došlo k jejich minimalizaci. [23] 

 

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

Trestní zákon má za účel chránit oprávněné zájmy právnických a fyzických osob, zájmy 

ústavního zřízení České republiky a její společnosti. Tento zákon nabyl účinnosti 1. ledna 

2010 a je rozdělen do dvou částí, časti obecné a zvláštní. V rámci problematiky ochrany 

majetku je nutno zmínit existenci tzv. okolností vylučujících protiprávnost, do kterých se 

například řadí: 

 

Odvrací-li někdo nebezpečí hrozící zájmu, který je chráněn trestním zákonem, je tento čin 

jako trestný vyloučen a daná situace je posuzována jako krajní nouze. Krajní nouze se 

vylučuje, pokud je následek odvrácení nebezpečí ve stejné výši nebo ještě vyšší.(§28) 

 

Činem trestným není čin, kterým někdo odvrací přímý útok nebo útok trvající na zájem 

chráněný trestním zákonem. Jedná-li se tedy o obranu přiměřenou danému útoku, je tento čin 

považován za nutnou obranu. (§30) [22]  
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4 Technické normy 

Tyto technické normy slouží pro zkvalitnění budované ochrany. Tvoří jakýsi soubor 

zásad, při jejichž dodržování lze docílit optimálního řešení. Jelikož je Česká republika členem 

Evropské unie, je nutno užívat a dodržovat i normy vydané v rámci unie. Níže uvedené 

normy, jsou základními normami týkající se fyzické ochrany. 

 

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy – v této normě jsou uvedeny veškeré požadavky  

na odolnost komponentů zabezpečovacích systémů, požárních systémů a systémů přivolání 

pomoci. [1] 

 

ČSN EN 50131 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – tato norma specifikuje 

základní systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [2] 

 

ČSN EN 50133-1 Systémové požadavky – norma popisuje systémové požadavky  

na bezpečnostní systém kontroly a řízení vstupu. [3] 

 

ČSN EN 50133-2-1 Požadavky na komponenty – tato norma stanovuje požadavky  

na komponenty použité v rámci systému kontroly a řízení vstupu. [4] 

 

ČSN EN 50133-7 Pokyny pro aplikace – v této normě jsou uvedeny pokyny pro správnou 

instalaci, řízení a údržbu systémů kontroly a řízení vstupu. [5] 

 

ČSN EN 50132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, v normě jsou uvedeny požadavky na specifikaci a testování 

kamer, dále pak obsahuje doporučení a postupy pro instalaci, obsluhu, údržbu, obsluhování  

a přenos videosignálu. [6] 
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5 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana (dále jen FO) je soubor režimových, technických a organizačních 

opatření, které zajišťují ochranu osob a zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem.  

Na obrázku 1 je znázorněna tzv. pyramida zabezpečení. Jejími základními pilíři jsou klasická 

ochrana, technická ochrana, režimová ochrana a fyzická ostraha. Vrcholek pyramidy tvoří 

pojištění vzniku mimořádných událostí a zbytkové riziko, které bude vždy součástí tohoto 

celku. [16] 

 

Obrázek 1 – pyramida zabezpečení [16] 

 

5.1 Klasická ochrana 

Základním prvkem celkové fyzické ochrany je ochrana klasická. Jedná se vůbec 

o nejstarší typ ochrany objektu. Zabezpečení pomocí klasické ochrany spočívá zejména 

v umístění nebo vytvoření různých mechanických zábranných systému, které zajistí zdržení 

při pokusu pachatele vniknout do daného objektu nebo ztížení zcizení předmětu jeho zájmu. 

Do klasické ochrany objektu řadíme střechy, zdi, okna a dveře, jako konkrétní části 

zabezpečení lze zmínit trezory, tvrzená skla, bezpečnostní fólie a další. Základně se klasická 

ochrana dělí na obvodovou, plášťovou a předmětovou ochranu. Mechanické zábranné 

systémy (dále jen MZS), které jsou součástí klasické ochrany, jsou ovšem překonatelné. 

Zpravidla toto platí o každém mechanickém zábranném systému, důležité je však to v jakém 

časovém intervalu. Klade se důraz na to, aby byl čas pro překonání těchto systémů a zábran 
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natolik velký, aby se stal pro pachatele neúnosným. Tento čas je vyjádřen rovnicí 5.1 uvedené 

níže. 

     [5.1] 

 

kde:    - časový interval potřebný pro překonání překážky 

  - čas útoku na překážku 

 - celkový čas překonání překážky [16] 

 

MZS lze v rámci klasické ochrany rozdělit na tři skupiny: 

 

Obvodová (perimetrická) ochrana - jedná se o prostředky, které mají za úkol zabezpečovat 

obvod chráněného objektu. V podstatě tvoří fyzickou a právní hranici objektu. Jako tyto 

prostředky lze zmínit ploty, zdi, vodní toky. Pro zdokonalení a zvýšení efektnosti těchto 

zábran jsou používány mechanické zábranné systémy v podobě bran, závor, retardérů, 

podhrabových překážek, turniketů a branek. Jejich účelem je zamezení vstupu osob nebo 

vjezdu vozidel do areálu střeženého objektu. 

 

Plášťová ochrana – tento typ ochrany slouží k zabránění vniknutí osob do chráněných 

objektů. Plášť objektu je tvořen základním stavebními prvky budov, jako jsou stropy, střechy, 

podlahy, zdi a otvorové výplně, mezi které patří okna, dveře, vikýře a balkóny. Tyto výplně 

jsou zabezpečeny žaluziemi, mřížemi, roletami či bezpečnostními fóliemi. 

 

Předmětová ochrana – zde se řadí prostředky pro uchování peněz, utajovaných dokumentů  

a jiných cenností. Jejich účelem je zabránit jakékoliv neoprávněné manipulace s těmito 

předměty, a také slouží k zamezení jejich odcizení. Řadíme mezi ně trezory (účelové, 

skříňové, komorové), ohnivzdorné skříně, pokladničky, přenosné kontejnery, kufry a jiné. 

[16] 

 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), jsou používány  

za účelem zvýšení míry zabezpečení daného objektu. Často bývají do objektů instalovány 

hlavně z důvodu prevence. PZTS je soubor prvků, které jsou schopny hlásit ať už akusticky 
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nebo opticky narušení střeženého prostoru, detekovat jej a tím tak na tuto skutečnost 

upozornit. Každý takovýto systém, se skládá ze základních prvků, jako je ústředna, přenosové 

prostředky a čidlo. Čidla fungují na principu fyzikálních změn a existuje jich velká škála 

druhů například magnetické, frekvenční nebo infračervené čidlo. Přenosové prostředky slouží 

k převádění impulsů od čidel k ústředně. Přenos může být kabelový nebo bezdrátový. Impuls, 

který ústředna obdrží je následně analyzován a vyhodnocen, při narušení chráněného 

perimetru je spuštěna varovná signalizace. Tyto systémy pak dále charakterizuje norma ČSN 

EN 50131 o Poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech [17]  

 

PZTS lze v rámci prostorového zaměření rozdělit na 5 skupin: 

 

Obvodová ochrana - jejím úkolem je signalizovat jakékoliv narušení obvodu střeženého 

areálu. Obvodem se rozumí právní a fyzické vymezení hranic areálu. Pro tento typ ochrany se 

používají prostředky uzpůsobené odolávat venkovním podmínkám. 

 

Plášťová ochrana – jejím účelem je sledování pláště objektu a signalizace jeho narušení. 

 

Prostorová ochrana – slouží k detekci pachatele, který se dostal do chráněného prostoru. 

Čidla mají za úkol detekovat pachatele, který se tak dostal přes obvodovou a plášťovou 

ochranu. 

 

Předmětová ochrana – jejím úkolem je střežit předmět ochrany a signalizovat jakoukoliv 

neoprávněnou manipulaci s takto chráněným předmětem. 

 

Klíčová ochrana – tento typ ochrany se soustředí na místa s největší pravděpodobností 

výskytu pachatele, jako jsou chodby či haly, a následně signalizuje jejich přítomnost. [17] 

 

 V rámci těchto 5 skupin technické ochrany je využíváno veliké množství čidel, která 

jsou využívána samostatně nebo kombinovaně. Stručný výčet prvků poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů je uveden v obrázku 2. 
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Obrázek 2 – Prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů [17] 
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V rámci technické ochrany jsou kromě poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů používány i systémy kamerové, takzvané closed circuit television (dále jen CCTV). 

Jejich základní funkcí je nepřetržité monitorování střeženého prostoru, které je spjato se 

zaznamenáváním pořízených snímků a jejich uchováním pro případnou potřebu jejich 

analýzy. Tyto kamery mají možnost zaznamenávat černobílý nebo barevný obraz. Kamery 

používané ve venkovních prostranstvích jsou opatřeny ochranným krytem, který je chrání 

před možným vandalismem. [17] 

 

Pro snímání a zpracování kamerových záběrů jsou definovány základní pojmy: 

 

Kamera – základní prvek kamerového systému. Kamera přenáší světelnou energii na 

elektrický signál, který je dále zpracováván. Má mnoho funkcí jako například možnost 

přiblížení obrazu nebo pohybu kamery v širším zorném úhlu. 

 

Monitor – slouží pro zobrazení zachycených snímků. Umožňuje sledování střeženého 

prostoru v aktuálním čase, ale i snímků uložených na paměťovém disku. 

 

Multiplexer – používá se v systémech, kde je nainstalováno více kamer najednou. Umožňuje 

zobrazovat více obrazů z mnoha kamer na jednom monitoru a docílit tak komplexnímu 

přehledu o snímaném prostoru. 

 

Záznamové zařízení – slouží k zaznamenávání pořízených záběrů z kamer na disk. Jsou 

ukládány buď na kazetové pásky, nebo na paměťové disky. Díky této funkci je možné 

kdykoliv dohledat starší záznamy za jakýmkoliv účelem. 

 

Ovládací zařízení – toto zařízení umožňuje ovládání kamer na dálku a využívání tak jejich 

funkcí jako jsou např. přibližování obrazu či otáčení. [17] 

 

5.3 Režimová ochrana 

Tento typ ochrany zahrnuje organizační a administrativní opatření, které zvyšují 

zabezpečení celého systému. Týká se hlavně pravidel pro pohyb osob a vozidel v daném 

objektu a zejména tedy zabezpečuje jejich vstup nebo vjezd do něj. V rámci podniků či firem 
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se jedná o normy či směrnice, kterými jsou tato pravidla jednoznačně stanoveny. Pro vnější 

režimovou ochranu jsou dána pravidla pro vstupy osob a vjezdy automobilů do areálu 

chráněných objektů. Takovýto vstup či vjezd, musí být oprávněný a je zabezpečen 

ustanoveními, která tvoří základní pravidla režimové ochrany. Kontrolu dodržování těchto 

pravidel většinou spravuje fyzická ostraha. Pro vnitřní režimovou ochranu platí pravidla  

pro vstup osob či vjezd vozidel pouze do prostor k tomu určených. Dále se zaměřuje  

na zajištění přehledových a kontrolních pásem uvnitř objektu. Vytváří také podmínky, které 

zamezují rozkrádání materiálu či výrobků a kontroluje jejich pohyb. V rámci režimové 

ochrany jsou aplikovány dokumenty pro určení jasných pravidel. Mezi základní z nich řadíme 

pracovní řád, organizační řád a spisový řád. Všechna tato ustanovení a řády mají vést 

k zamezení konání trestné činnosti, jako je např. vandalismus, krádež, sabotáž, výtržnost či 

průmyslová špionáž. [18]  

 

5.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je jakýmsi posledním článkem fyzické ochrany, která dohlíží na 

všechny její stupně. Toto zabezpečení je prováděno strážnými, hlídači, vrátnými atd. Jedná se 

o činnost zaměřenou na zvýšení zabezpečení chráněného objektu s cílem zabránit trestné  

a jiné protiprávní činnosti. Fyzická ostraha je realizována prostřednictvím bezpečnostní 

služby, jejímž úkolem je kontrolní, pochůzková a střežící činnost. Dělí se samozřejmě  

na vnitřní a vnější, kdy se vnitřní zejména soustředí na pochůzky a kontroly uvnitř areálu. 

Naopak vnější ostraha plní již zmíněnou kontrolní činnost, která tvoří základ celkové ochrany. 

Spolehlivost tohoto typu ochrany tedy spadá na lidský faktor, proto bývají lidé vykonávající 

fyzickou ostrahu často školeni a cvičeni na možné vzniklé situace. Ačkoli se to nezdá, fyzická 

ostraha patří mezi nejdražší článek fyzické ochrany. Zatímco u technické a klasické ochrany 

jsou pořizovací náklady vysoké a režijní náklady nízké, u fyzické ostrahy je tomu přesně 

naopak. Mzdy zaměstnanců ostrahy zabírají většinou velikou část rozpočtu určeného  

pro údržbu a zvýšení zabezpečení daného objektu. Zaměstnavatel proto musí uvážlivě volit 

poměr technické a klasické ochrany mezi fyzickou ostrahou, tak aby byla ochrana co nejvíce 

efektivní a komplexní. [18] 
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6 Charakteristika společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Obsahem této kapitoly je obecné seznámení s firmou a s jejím areálem. Jsou zde zmíněny 

stěžejní definice a pojmy. Dále se kapitola zaměřuje na posouzení aktuálního stavu fyzické 

ochrany při průjezdu areálem. 

 

6.1 Popis a územní vymezení areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. patří mezi největší zaměstnavatele 

Moravskoslezského kraje. Nyní zaměstnává cca. 9000 zaměstnanců. Výrobní činnost 

společnosti je zaměřena zejména na výrobu a zpracování surového železa a oceli a hutní 

druhovýrobu. Největším podílem v rámci hutní výroby jsou dlouhé a ploché za tepla 

válcované výrobky. Servis a další činnosti jsou zajišťovány vlastními obslužnými závody. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. leží na jihozápadním okraji města Ostravy v lokalitě 

Ostrava – Kunčice. Rozloha areálu je zhruba 750 ha. Na severní straně se nachází ulice 

Rudná, která spojuje Ostravu s Havířovem. Za ní je městská čtvrť Ostrava – Kunčičky, tvořící 

souvislou zástavbu rodinných domů, která se rozprostírá do vzdálenosti cca 1 km severně. 

Také se zde nachází Průmyslová zóna a Struskové hospodářství ArcelorMittal Ostrava a.s.  

Na jihu areálu se nachází obec Vratimov, jejíž bytová zástavba začíná cca 300 metrů od něj. 

Z jihovýchodu přiléhá k areálu vlakové nádraží Ostrava – Kunčice. Z východní strany  

cca 1500 m od areálu leží dvě městské čtvrti, Ostrava – Radvanice  

a Ostrava – Bartovice. Podél východní strany areálu se nachází ulice Šenovská. Městská čtvrť 

Ostrava – Kunčice poblíž vlakového nádraží Ostrava – Kunčice je vzdálena cca 800 m  

od západní strany. ArcelorMittal Ostrava a.s. leží mezi dvěma vodními toky, z nichž na 

východní straně ve vzdálenosti cca 100 m se nachází řeka Lučina a na straně západní 

v okruhu zhruba 3 km řeka Ostravice. Areál je samozřejmě členěn na mnohé budovy a stavby, 

mezi stěžejní z nich lze řadit jednotlivé závody, ředitelství samotné firmy, vchodové/vjezdové 

brány (hlavní, jižní, Vratimovská atd.). Vjezdové a výjezdové strážnice jsou spolu 

s pozemními komunikacemi zobrazeny na obrázku 3. [10] 

 



13 

 

 

Obrázek 3 – zobrazení strážnic [autor] 

 

6.2 Definice a pojmy 

V této kapitole jsou zmíněny základní pojmy a definice, které se vztahují k vjezdu  

a pohybu vozidel v areálu ArcelorMittal Ostrava a.s.  

 

Areál/Areál ArcelorMittal Ostrava a.s. je tvořen objekty, prostory a plochami ve vlastnictví 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a společností, které mají v areálu této společnosti své sídlo  

a nemovitý majetek. Všechny jsou ohraničeny jednotným oplocením se strážnicemi nebo  

i objekty stojící samostatně, opatřené příslušným značením.  

 

Dopravní komunikace jsou veškeré dopravní komunikace v hlavním areálu, které jsou ve 

vlastnictví ArcelorMittal a.s. 

 

Povolování vstupu je útvar, který zabezpečuje vystavování vstupních dokladů. Jeho 

pracoviště se nachází v budově Povolování vstupu a celnice před Hlavní bránou. 
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Vstupní doklad je obecné vyjádření pro druh dokladu, který opravňuje pro vstup osoby nebo 

vjezd vozidla do areálu. 

 

Vstup osob je průchod nebo průjezd osoby strážnicemi do areálu. 

 

Externí osoby jsou osoby, které nejsou zaměstnanci skupiny ArcelorMittal. 

 

Externí firma představuje externí právnickou nebo fyzickou osobu případně zástupce nebo 

zaměstnance externí právnické osoby. 

 

Vjezd jednostopého vozidla je uskutečnění průjezdu jednostopého motorového vozidla, 

které má statní registrační značku (dále jen SRZ). 

 

Vjezd dvoustopého vozidla je uskutečnění průjezdu dvoustopého motorového vozidla přes 

strážnici areálu. Za motorová vozidla se považují osobní a nákladní automobily, autobusy, 

traktory, pracovní stroje a speciální vozidla. 

 

Vozidlo zaměstnance je osobní automobil ve vlastnictví nebo užívání zaměstnance včetně 

přívěsného vozíku. 

Zakázané věci jsou ty, které je zakázáno přinášet nebo přivážet do areálu. Jedná se  

o alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, střelné zbraně, střelivo, výbušniny apod. 

Hmotný majetek zahrnuje materiál, suroviny, barevné kovy, technologické zařízení nebo 

jeho části, nářadí, náhradní díly, přístroje, jejich součásti, vybavení apod. 

 

Výrobek je předmět vlastní výroby a vedlejší produkt výroby určený k realizaci mimo 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

 

Zboží je vše co ArcelorMittal Ostrava a.s. nakupuje za účelem prodeje. Mezi zboží se řadí  

i výrobky, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen a skladů zboží. 

 



15 

 

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí 

zbavit. 

 

Odvozem hmotného majetku se rozumí odvoz nebo odnášení hmotného majetku mimo 

areál. 

 

Zásilkou se rozumí přepravovaná hotovost, která je uložena do přepravního obalu. 

 

Přepravní obal je obal určený ke vkládání přepravované hotovosti, který poskytuje ostraha. 

Jedná se o malý nebo velký jednorázový obal, který je opatřován plombou. 

 

Výstupní doklad je doklad pro oprávněný odvoz hmotného majetku z areálu. 

 

Ostrahou se rozumí poskytovatel bezpečnostních služeb pro ArcelorMittal Ostrava a.s., 

kterým je v současné době společnost FENIX INTERNATIONAL, spol. s.r.o. 

 

Strážný je zaměstnanec ostrahy označen identifikačními znaky nebo prokazující se průkazem 

zaměstnance ostrahy. [11] 

 

6.3 Současný stav fyzické ochrany průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Tato kapitola popisuje aktuální stav FO zahrnující klasickou a technickou ochranu  

a fyzickou ostrahu se zaměřením na průjezd areálem firmy.  

6.3.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana pro zabezpečení vjezdu do areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

obsahuje pouze jeden typ klasické ochrany a to o ochranu obvodovou. Prostředky obvodové 

ochrany jako jsou ploty, turnikety, vrata či závory slouží k zajištění bezpečnosti daného 

území. Pro obvodovou ochranu objektu našeho zájmu čili areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. je 

použito základní ochrany v podobě plotů, které ohrazují území s obvodem zhruba 12 km. 

Oplocení je střídavě tvořeno z betonových panelů a košických plechů. V některých místech je 

však oplocení rozbité či demontované. Je nutno si uvědomit, že toto oplocení je zde už řadu 

let a jeho opravy byly buďto nedostačující nebo nebyly provedeny vůbec. Výška oplocení je  

2 m a síla zdiva je 5 – 10 cm. [9] Ukázky tohoto oplocení jsou vyobrazeny na obrázku 4. [10] 
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Obrázek 4 – oplocení areálu (vlevo betonové bloky, vpravo košické plechy) [autor] 

V některých místech je nad oplocením umístěn ostnatý nebo žiletkový drát viz 

obrázek 5. Tato místa byla opatřena zvýšenou ochranou z důvodu častých případů, kdy byl 

perimetr napaden přímo v těchto místech. Jedná se však o velice krátké úseky. 

 

Obrázek 5 – vlevo ostnatý drát, vpravo žiletkový drát [autor] 

 Jako další typ klasické ochrany obvodového typu je zapotřebí uvést tzv. mechanické 

zábranné systémy v podobě závor na všech průjezdových strážnicích. Závory jsou ovládány 

elektronickými systémy strážným. Jejich funkcí je zabránění vjezdu do areálu vozidlům  
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a osobám v nich cestujících, které nemají pro vstup/vjezd dostatečné oprávnění. Toto 

rozhodnutí spočívá na strážném samotném (viz kapitola 6.6), který rozhodne a povolení 

vjezdu následným zvednutím závory. Zvedání závor je podmíněno signálem o určité 

frekvenci, který je vyslán z bezdrátového ovládání, které používají strážní na branách 

s průjezdem vozidel. Možnost zvednout závoru má vratná i ze svého stanoviště uvnitř vrátnice 

za použití ovládacího panelu. V ohledu na frekventovanost a velikost strážnic je také použito 

různého počtu závor. U stanovišť, kde je frekventovanost průjezdu vozidel nejvyšší např. 

Hlavní brána, jsou elektronické závory v obou směrech jízdy čili jak pro vjezd, tak i pro 

výjezd vozidel aby docházelo k rychlejšímu odbavování. Opačně je tomu u strážnic, kde je 

množství projíždějících vozidel nižší a daný provoz neohrožuje plynulost odbavování. 

V těchto případech je zde umístěna pouze jedna závora, která je využívána v obou směrech 

jízdy. Samozřejmě při vzniku situace, kdy se potkají u závory dvě protijedoucí vozidla, bývá 

zpravidla odbaveno jako první vozidlo opouštějící areál firmy. Ukázka strážnice 

s obousměrným provozem a se elektronickými závorami v obou směrech je v obrázku 6. [8] 

 

 

Obrázek 6 – elektronické závory [autor] 

 

6.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Objekty společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. jsou střeženy poplachovými 

zabezpečovacími a tísňovými systémy prostřednictvím pultu centralizované ochrany, který je 

umístěn v přízemí budovy ředitelství firmy. Signály o případném narušení střežených objektů 

jsou přenášeny na pult centralizované ochrany telefonními linkami společnosti 
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ArcelorMittal a.s. nebo bezdrátově pomocí GSM. Na dispečinku je nepřetržitá 24 hodinová 

služba, která v okamžiku signalizace narušení vysílá k objektu zásahovou skupinu. 

 V rámci zabezpečení při vjezdu do areálu jsou na strážnicích využívány kamerové 

systémy. Provoz na průjezdových strážnicích je neustále sledován a zaznamenáván. Záznamy 

se aktuálně promítají na konkrétní strážnici. Kamerové systémy využívané ve společnosti 

ArcelorMittal a.s. jsou navíc zaměřeny na záznam státních registračních značek (dále jen 

SRZ) projíždějících vozidel. Program, který vše zpracovává, se nazývá EL-RECO a slouží 

tedy k automatickému rozpoznání SRZ vozidla, které zastavilo u strážnice, zpravidla před 

elektronickou závorou. Zároveň je z vrchního nadhledu pořízen snímek celého vozidla, který 

má za účel zdokumentovat značku vozidla a jeho barvu. Záběr první kamery se zaostřenou 

SRZ a celkový snímek (viz obrázek 7) vozidla se přiřadí k sobě a uloží se do paměti historie 

vozidel projíždějících areálem. [8] [7] 

 

 

Obrázek 7 – celkový snímek (SRZ + vozidlo) [autor] 

 

 Dále je snímek se státní poznávací značkou dekódován a zapsán do textového 

souboru. Do budoucna, se plánuje spojit tento textový soubor s databází obsahující vozidla 

s povolením vjezdu, čímž by byl získán větší přehled o pohybu vozidel v rámci areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. Doposud však vznikají problémy s korektním čtením SRZ, které je 

závislé na mnoha faktorech. Chybovost čtení je znázorněna v grafu 1. Data použita pro 
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zpracování grafu chybovosti byla zaznamenána dne 8. 11. 2011 od 4:30 do 5:30 hod., graf je 

zpracován komplexně pro všechny strážnice dohromady. 

 

 

Graf 1 – správnost zápisu SRZ [autor] 

Kromě těchto kamerových systému jsou na průjezdových strážnicích ještě speciální 

kamery pohyblivé, které slouží k detailnímu pozorování aktuálního dění. Možnost ovládat  

a nahlédnout na obraz z této kamery má pověřený zaměstnanec pro bezpečnost na svém 

pracovišti v budově ředitelství. Kamera je umístěna na vrchu konstrukce strážnice, tak aby její 

rozhled byl co největší a tak i pro pozorování nejvýhodnější. Získává tak možnost 

kompletního rozhledu po celé strážnici, kdy může kontrolovat pracovní činnost strážných, 

obsah korb nákladních vozidel a provoz při průjezdu. Tento typ kamery je však umístěn pouze 

na Hlavní bráně viz obrázek 8. [8] 
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Obrázek 8 – pohyblivá kamera [autor] 

 

6.3.3 Režimová ochrana 

Režimová opatření velkých firem jsou základem fyzické ochrany, jinak tomu není ani 

u firmy ArcelorMittal Ostrava a.s, která na režimovou ochranu klade velký důraz.  

 

Zásady a podmínky vstupu/vjezdu do areálu 

Vstupy a vjezdy do areálu jsou povolovány pouze v souvislosti s plněním úkolů, které 

jsou v zájmu ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo společností, které zde mají své sídlo a nemovitý 

majetek, a to osobám starším 15 let. Výjimkou jsou návštěvy a exkurze kdy je vstup do areálu 

umožněn v doprovodu dospělé a způsobilé osoby s vystavenými vstupními doklady. Každá 

osoba vstupující do areálu musí mít platný vstupní doklad. V případě vjezdu vozidla musí mít 

všechny přepravované osoby vstupní doklady a řidič navíc vstupní doklad pro vozidlo neboli 

povolení vjezdu. Vjezdy jednostopých motorových vozidel bez státní registrační značky 

a nemotorových vozidel jsou uskutečňovány bez vystavení povolení vjezdu a jejich vjezd je 

povolen na základě platného vstupního dokladu osoby. Vcházet/vjíždět a vycházet/vyjíždět je 

povoleno pouze místy, které jsou k tomu určeny, čili strážnicemi. Při pohybu v areálu je 

povoleno používat pouze vyznačené komunikace. Odpovědnost za zaměstnance externích 

firem, berou v každém případě externí firmy, které jsou odpovědné po celou dobu kdy jejich 

zaměstnanec vlastní povolení vstupu či vjezdu. 

Osoby vstupující/vjíždějící se musí řídit základními povinnostmi, se kterými souhlasili 

při vystavování vstupních dokladů. Nekompromisním pravidlem je povinnost prokázat se bez 

vyzvání při každém průchodu/průjezdu strážnicí platným vstupním dokladem. Také doložit 

vstupní doklady průkazem totožnosti pokud si jej strážný vyžádá. Při každém vjezdu  
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a výjezdu zastavit vozidlo v prostoru strážnice a vyčkat pokynů strážného. Osoby 

vstupující/vjíždějící do areálu jsou povinny dbát příkazů a rozhodnutí strážných a také 

vystupovat vůči nim korektně. Osoby pohybující se v areálu vozidlem musí dodržovat 

dopravní značení na celém území a při vzniku dopravní nehody neprodleně vše oznámit 

svému nadřízenému a následně dispečinku ArcelorMittal Ostrava a.s. Je zakázáno poškozovat 

a znečišťovat komunikace a silniční zařízení, nevjíždět na plochy mimo vyznačené 

komunikace, pokud dojde k porušení těchto pravidel, bude dotyčný sankciován a škodu 

uhradí ve výši skutečných nákladů na opravu. 

Pro osoby působící v areálu firmy existuje také mnoho zákazů, jejichž porušení je 

striktně trestáno. U vstupních dokladů je přísně zakázáno kopírovat, přepisovat, dopisovat 

nebo pozměňovat údaje na nich uvedené nebo je jakýmkoliv způsobem zneužívat. Každá 

osoba je zodpovědná za své vstupní doklady, pokud dopředu není hlášena jejich ztráta. 

Největší zákaz platí pro přinášení/přivážení střelných zbraní, výbušnin, alkoholických nápojů 

omamných látek a zvířat. Celkově veškeré předměty či látky, které nesouvisí s výkonem 

činnosti v zájmu ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo společností, které zde mají své sídlo  

a nemovitý majetek. V rámci zákoníku práce samozřejmě platí zákaz vstupu/vjezdu do areálu 

pod vlivem alkoholických či jiných omamných látek. Kouření a manipulace s ohněm je 

povolena jen na speciálních místech k tomu vyhrazených. Je zakázáno provádět opravy 

a údržbu na vozidlech zaměstnanců nebo externích firem v areálu. Výjimku tvoří prokazatelné 

uvedené vozidla do pojízdného stavu následkem poruchy, která vznikla během jeho odstavení 

v areálu. Všem osobám je zakázáno se bezdůvodně zdržovat a pohybovat v areálu po dobu 

delší než je nezbytně nutné obzvláště pak mimo pracovní dobu. [11] 

 

Přehled věcí tvořících součást vybavení vozidla 

 Při průjezdu areálem je předepsáno jaké předměty mohou automobily obsahovat. 

Všechny tyto věci, které patří do základu vybavení motorového vozidla, jsou v níže uvedeném 

seznamu. Strážný je tedy oprávněn zadržet předměty, které se v seznamu nevyskytují  

a mohou tedy být brány jako zcizené. 

 

 lékárnička 

 výstražný trojúhelník 

 reflexní vesta 
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 zvedák 

 rezervní kolo – 1 ks 

 sada montážních klíčů 

 sada náhradních zapalovacích svíček a kabelů ke svíčkám 

 tažné lano 

 sada náhradních žárovek 

 drobný spojovací materiál v přiměřeném množství 

 sada základního nářadí (šroubovák, kleště, kladívko, apod.) 

 hustilka 

 přenosná transportka 12 V 

 kapesní svítilna – baterka 

 malý hasicí přístroj pro osobní automobily 

 motorový olej – 1 l 

 destilovaná voda 1 l 

 dětská autosedačka 

 střešní nosič 

 uzamykatelná tyč volantu nebo jiné obdobné mechanické zařízení zabezpečující 

vozidlo proti odcizení 

 autorádio včetně přehrávacích kazet a CD 

 prostředky pro provoz vozidla v zimním období (sněhové řetězy, startovací kabely, 5 l 

nemrznoucí směsi, lopata, smeták, odmrazovací spreje) 

 zařízení pro používání mobilních telefonů [11] 

 

Vstupní doklady 

Tyto doklady slouží pro prokázání práva pro vstup/vjezd do areálu. Základním typem 

vstupního dokladu je průkaz zaměstnance, který platí pro zaměstnance ArcelorMittal Ostrava 

a.s. a vybraných externích firem. Další povolení, které je možno uplatnit je prozatímní průkaz, 

který platí na dobu do vyřízení průkazu zaměstnance nebo povolení vstupu a povolení vjezdu, 

které platí pro externí osoby a dělí se podle doby platnosti na krátkodobé (do 7 dnů)  

a dlouhodobé (nad 7 dnů). V neposlední řadě je třeba zmínit povolení, která jsou vydávány 

výjimečně. Jimi jsou firemní povolení vstupu a firemní povolení vjezdu, která jsou 
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vystavována na název firmy, kde v případě povolení vjezdu je uveden i typ vozidla. U těchto 

firemních povolení vstupu/vjezdu je také důležité vést evidenci se jmény a daty, kdy a komu 

bylo povolení zapůjčeno, aby se předešlo zneužití či zcizení. [11] 

 

6.3.4 Fyzická ostraha 

V rámci kontroly a zabezpečení průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. se jedná  

o ostrahu na stacionárním stanovišti čili strážnici. V rámci celého areálu firmy je zřízeno 6 

strážnic uzpůsobených pro vjezd vozidel. Každá strážnice je jinak frekventována a proto se 

liší i počet strážných, kteří zde vykonávají službu. Při jakýchkoliv potížích na strážnici si 

mohou strážní přivolat mobilní hlídku opatřenou automobilem o počtu 2 lidí, která je 

nepřetržitě k dispozici. Počet strážných, jejich pracovní doba a umístění je uvedeno  

v tabulce 1, která je uvedena níže. 

 

Tabulka 1 – Přehled strážnic [11] 

Strážnice 
Pracovní 

doba 

Počet 

strážných 

Hlavní brána 
07:00 - 19:00 

19:00 - 07:00 
2 

Požární útvar 

05:00 - 06:30 

13:00 - 15:00 

21:00 - 22:30 

1 

Zářičí 
07:00 - 19:00 

19:00 - 07:00 
1 

Koksovna 
07:00 - 19:00 

19:00 - 07:00 
1 

Vratimovská 

brána 

07:00 - 19:00 

19:00 - 07:00 
1 

Jižní brána 
07:00 - 19:00 

19:00 - 07:00 
2 

 

Obecná práva a povinnosti strážného na stacionárním stanovišti 

Základní listinou upravující práva a povinnosti zaměstnanců, je zákon č. 262/2006 Sb., 

Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pod tento zákon spadají předpisy soukromé 

bezpečnostní firmy v následujícím znění. Zaměstnanec soukromé bezpečnostní služby je 

povinen dle platných předpisů kontrolovat osoby, které vstupují nebo opouštějí střežený areál. 

Současně s tím kontroluje jejich zavazadla a požaduje od nich předložení příslušných 



24 

 

platných dokladů. Pokud dostane podezření, že procházející/projíždějící osoba, je pod vlivem 

alkoholu je oprávněn osobu podrobit testu na obsah alkoholu v dechu, v pozitivních případech 

postupuje podle předpisů. Zejména však kontroluje vozidla, která vjíždějí do areálu 

ArcelorMittal Ostrava a.s. nebo z něj vyjíždějí. Zaměřuje se na druh a objem nákladu, který 

vozidlo převáží a požaduje předložení příslušných dokladů jak řidiče, tak i od spolujezdců. 

Dále pak provádí potvrzování dováženého hmotného majetku externích firem v souladu 

s předpisy  ArcelorMittal Ostrava a.s. Při podezření z ohrožení střeženého majetku v jeho 

těsné blízkosti, požaduje od každého řádné vysvětlení. Jestliže má důvodné podezření, že byla 

věc jeho zájmu zcizena z areálu ArcelorMittal Ostrava a.s., odejímá ji. V případech, kdy 

hodnota vývozového materiálu zřejmě převyšuje hodnotu 5000,- Kč bez příslušných dokladů, 

při agresivním chování kontrolované osoby a v jiných závažných situacích, neprodleně 

přivolává Polici České republiky. Pakliže zaznamená pohyb podezřelých osob v okruhu 

stanoviště, upozorní na tuto skutečnost dispečink ostrahy. Neprodleně oznamuje dispečinku 

ostrahy jména osob, kterým nebyl umožněn vstup do areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. Mezi 

jeho povinnosti při výkonu služby také patří tvorba záznamu o jakémkoli porušení předpisů 

týkajících se zaměstnanců, o každé mimořádné události, včetně nevhodného chování 

kontrolovaných osob, a to formou hlášení ostrahy. Vstup na strážnici je povolen pouze 

osobám přímo nadřízeným zaměstnanci, je přísně zakázáno přebírat jakékoliv předměty 

k úschově. Při vstupu státních činitelů nebo osob, jimž oprávnění ke vstupu vyplývá ze 

zákona, vše okamžitě hlásí nadřízenému. [11] 

 

Odvoz hmotného majetku z areálu 

Odvoz hmotného majetku je možný pouze na základě předepsaných a řádně 

vyplněných dokladů pro odvoz hmotného majetku z areálu. Doklad pro odvoz hmotného 

majetku z areálu je ložný list, výstupní doklad pro odvoz hmotného majetku ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a výstupní doklad pro odvoz hmotného majetku externí firmy. Při průchodu, 

průjezdu strážnicí a rovněž kdekoliv v areálu jsou osoby povinny umožnit strážným kontrolu 

přenášeného/převáženého hmotného majetku. Odvoz hmotného majetku na příslušný doklad 

pro odvoz, jehož nezbytnou součástí je vážný lístek, musí být uskutečněn nejpozději do 15 

minut od zvážení nákladu. Při opouštění areálu jsou osoby provádějící odvoz hmotného 

majetku povinny odevzdat originál výstupního dokladu strážnému na strážnici. Odvoz 

hmotného majetku nesmí být uskutečněn později než 7 kalendářních dnů po datu vystavení 
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příslušného dokladu pro odvoz.  V případě odvozu hmotného majetku bez předepsaných 

dokladů nebo v případě důvodného podezření, že byl hmotný majetek z areálu odcizen, jsou 

strážní oprávněni tento majetek zadržet a vydat jej až na základě prokázání vlastnictví 

respektive oprávněného užívání. Pokud je záležitost řešena Policií ČR, může být takto 

zabavený majetek vydán pouze s jejím souhlasem. 

 Externí firmy mohou dokladovat odvoz pouze toho hmotného majetku, který je 

prokazatelně jejich vlastnictvím nebo v jejich užívání. Při přivezení/přinesení hmotného 

majetku externí firmy do areálu je povinností přepravce předložit strážnému seznam 

dováženého majetku k potvrzení, z něhož musí jednoznačně vyplývat přesná specifikace 

a množství převáženého hmotného majetku. Doklad musí být upraven tak, aby do něj nebylo 

možno dodatečně vpisovat další údaje. Potvrzený doklad slouží externí firmě pro případ 

kontroly nebo jako podklad pro dokladování oprávněnosti jeho odvozu. Pokud dochází 

k odvozu montážních beden, mobilních buněk, kontejnerů a jiných uzavřených celků musí 

externí firma minimálně 1 den před jejich uzavřením a naložením vyrozumět ostrahu, jejíž 

zástupci provedou kontrolu nakládaného majetku a danou skutečnost zaznamenají do 

výstupního dokladu. Při odvozu volně loženého sypkého materiálu nebo přepravovaného 

v obalu, který není originálním obalem materiálu (písek, koks, štěrk apod.) a při odvozu všech 

odpadů musí být výstupní doklad doplněn vážním lístkem. Dále jsou externí firmy povinny 

vést jednoduchou skladovou evidenci veškerého vlastního majetku umístěného v areálu 

a výstupních dokladů pro případ kontroly ze strany ArcelorMittal Ostrava a.s. a to v takové 

formě a obsahu, aby externí firma mohla jednoznačně prokázat způsob nabytí majetku, jeho 

skladovou výši a sortiment.  

 Jak už bylo zmíněno, jedním z potřebných dokladů pro vývoz hmotného majetku je 

ložní list. Jedná se o doklad, který obsahuje informaci o naložení výrobku na dopravní 

prostředek, o předání výrobku kupujícímu v areálu nebo na území příjemce výrobku. Dále 

v něm musí být uvedeno, zda se nejedná o předání nedokončené výroby při převodu do skladu 

zboží nebo materiálu, o předání polotovarů k dalším technologickým operacím při přemístění 

mezi závody nebo o odvoz jiných druhů hmotného majetku ArcelorMittal Ostrava a.s. mimo 

odvozy komunálních odpadů. V ložném listu je uvedeno mnoho údajů charakterizujících 

příjemce, prodejce, datum, náklad, váhu, řidiče, vozidlo apod. [11] 
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 Dalším dokladem pro odvoz hmotného majetku je výstupní doklad. Výstupní doklad 

pro odvoz hmotného majetku ArcelorMittal Ostrava a.s., který je znázorněn v obrázku 9, je 

využíván v případech, kdy k tomuto účelu není nutno použít ložný list, jsou to např. tyto 

případy: 

 odvoz prodaného, najatého a zapůjčeného majetku 

 přemístění hmotného majetku mezi útvary, sklady 

 odesílání materiálu a náhradních dílů ke korespondenci resp. k úpravě 

 odvoz strojů a zařízení k opravě 

 dodávky materiálu a jiného hmotného majetku, které jsou kalkulovány v zakázce 

 odvoz odpadu a ostatních surovin ke zpracování (mimo komunální a kovový odpad) 

 odvoz nářadí, materiálu a nástrojů, které budou použity pro provádění oprav zařízení  

a výkonů mimo areál 

 odvoz opravených strojů, náhradních dílů a zařízení 

 odesílání vratných obalů, prázdných lahví od technických plynů, bikranových beden  

 

 

Obrázek 9 – vzor výstupního dokladu [11] 
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Pro potvrzování těchto dokladů se používá razítko opatřené identifikačním číslem 

útvaru, kterému náleží. Toto razítko má v držení vedoucí útvaru, který za něj také zodpovídá. 

Razítko pro schvalování je vyobrazeno v obrázku 10. [8] 

 

  

Obrázek 10 – schvalovací razítko [8] 

 

6.4 Statistika protiprávní činnosti 

Každá firma či objekt musí počítat s možnostmi konání protiprávních činů vůči ní, jak 

ze strany zaměstnanců, tak i ze strany externích osob. U firmy ArcelorMittal Ostrava a.s. 

tomu není jinak. Mezi tyto činy může řadit například krádeže, škody na majetku, vandalismus, 

ohrožování okolních osob apod. Jelikož je ArcelorMittal Ostrava a.s velkou společností 

zaměstnávající velké množství lidí, přirozeně je výskyt těchto činností častější. V níže 

zobrazeném grafu jsou uvedeny přestupky a činy spáchané kmenovými zaměstnanci, tak  

i zaměstnanci externích firem. Jejich četnost je vyjádřena procentuálně z celkového množství 

vzniklých přestupků za rok 2010, jejichž počet byl 1402. V grafu jsou také vyobrazeny 

přestupky za rok 2011, kterých bylo 1378. Z grafu 2, který je uveden níže lze vyčíst, že počet 

přestupků není malý, nutno však poznamenat, že se jejich počet za poslední rok snížil.  
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Graf 2 – Statistika přestupků za rok 2010 a 2011 [autor] 

 

7 Analýza a hodnocení rizik společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Základem každé bezpečnostní analýzy je odhalit potencionální rizika, určit jejich příčiny 

a vyhodnotit jejich následky. Riziko můžeme chápat jako pravděpodobnost vzniku 

negativního jevu, který následně negativně působí na firmu a její aktiva. Důležité je tedy 

identifikovat a prozkoumat příčiny vzniku takovýchto jevů a následně učinit taková opatření 

aby došlo ke snížení pravděpodobnosti jejich vzniku.  

 Pro analýzu a hodnocení rizik existuje mnoho metod analýz. Je však zapotřebí zvolit 

tu správnou, tak aby odpovídala zkoumanému problému či systému. Univerzální metoda 

analýzy, která by se dala aplikovat na všechny systémy, neexistuje. Proto se někdy pro tzv. 

verifikaci výsledků používá více metod analýz, aby byl výsledek co nejpřesnější. 



29 

 

 Pro analýzu bezpečnosti fyzické ochrany průjezdu areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. 

použiji dvě metody. Pro grafické znázornění použiji Ishikawův diagram a dále budu aplikovat 

Analýzu příčin a následků poruch (Failure mode and effects analysis dále jen FMEA). [15] 

 

7.1 Ishikawův diagram 

Tento diagram též známy pod názvem diagram příčin a následků nebo diagram 

,, rybí kosti‘‘ je graficko-analytickou metodou modelování rizik. Byl vyvinut profesorem 

Kaoru Ishikawou a je často používán při řešení bezpečnosti systémů. Výborně slouží 

k identifikaci základních příčin, které vedou ke vzniku problémů. Při aplikaci této metody se 

využívá brainstormingu více osob, tak aby byl výsledky objektivní. [15] 

  

7.1.1 Ishikawův diagram pro procesní rizika 

Pro analýzu je nutno identifikovat procesní i strukturální rizika. Proto byly také 

vytvořeny dva Ishikawovy diagramy. První z nich tedy diagram procesních rizik spjatých 

s fyzickou ochranou při průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. je uveden na další 

stránce, z důvodu lepší čitelnosti a přehlednosti (viz obrázek 11).  
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Obrázek 11 – Identifikace procesních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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7.1.2 Ishikawův diagram pro strukturální rizika 

Identifikovat je zapotřebí také rizika ze strukturálního hlediska. Diagram vyobrazující 

strukturální rizika je uveden níže v obrázku 12. 

 
 

Obrázek 12 - Identifikace strukturálních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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7.2 Analýza FMEA 

Tato metoda, také nazývaná metoda selhání a jejich dopadů je hojně využívanou 

pro hledání a hodnocení rizik. Její netěžká aplikace, dle normy ČSN EN 

60812:2006:Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobů a důsledků 

poruch, vede k identifikaci nebezpečí, výpočtu jeho pravděpodobnosti s následným 

posouzením jeho následků. Základem této analýzy je vytvoření tabulky obsahující 

potencionální hrozby (poruchy). Nejprve je zapotřebí stanovit k těmto hrozbám jejich možné 

příčiny a následky. Cílem je tedy určit jak velkou míru rizika představuje daná hrozba či 

porucha. Toho docílíme aplikováním vzorce pro výpočet míry rizika, viz vzorec 7.1. [15] 

 

R = P x N x H     [7.1] 

 

R – míra rizika (MPR)   N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku rizika  H – Odhalitelnost rizika 

 

 Za hodnoty P, N a H jsou dosazeny číselné hodnoty uvedené v tabulkách 3,4 a 5. Tyto 

číselné hodnoty vyjadřují jakousi míru nebezpečí nebo hodnocení daného rizika a jeho 

vlastností. Hodnoty a zařazení výsledné míry rizika je uvedeno v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 – Výsledná míra rizika [15] 

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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Tabulka 3 – Pravděpodobnost vzniku rizika [15] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 spíše nepravděpodobná 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 

4 velmi pravděpodobný vznik 

5 trvalá hrozba 

 

 

Tabulka 4 – Závažnost následků [15] 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malá škoda 

2 větší delikt, větší škoda 

3 střední delikt, vyšší škoda 

4 těžký delikt, vysoká škoda 

5 smrt osob velmi vysoká škoda na majetku 

 

 

Tabulka 5 – Odhalitelnost rizika [15] 

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 
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7.2.1 Hodnocení procesních rizik pomocí FMEA 

Tabulka 6 uvedené níže obsahuje seznam procesních rizik, která byla identifikována 

pomocí Ishikawova diagramu. Tabulka dále obsahuje vypočtenou výslednou míru rizika, 

která byla určena pro každou hrozbu zvlášť. Ta byla vypočtena dle výše uvedeného vzorce. 

Dále tabulka obsahuje kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost. Tyto hodnoty 

uvedené v tabulce 6 jsou potřebné pro sestrojení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou.  

 

Tabulka 6 – Procesní rizika vypočítané metodou FMEA [autor] 

 

  

Z vypočtených hodnot pomocí analýzy FMEA lze vyčíst, že jako rizika nežádoucí či 

nepřijatelná se nám jeví záměna nákladu ze strany dopravce, chybná kontrola dokladů, 

nedostatečná kontrola ze strany strážného při vjezdu a korupční jednání vůči stráži. Tyto 

rizika jsou pro nás z procesního hlediska nepřijatelná. Abychom ověřili správnost našeho 

výpočtu, budeme naše hodnoty verifikovat sestrojením Paretova diagramu a aplikací 

Lorenzovy křivky, která poměrem 80/20 určuje tzv. rizika závažná a je vyjádřen v grafu 3. 
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Graf 3 – Paretův diagram doplněn o Lorenzovu křivku zobrazující procesní rizika v rámci 

FMEA [autor] 

 

Jak můžeme vidět v grafu 3, rizika, která jsou hrozbou zabezpečení průjezdu areálem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. z procesního hlediska, jsou A až G. Rizika či hrozby z hlediska 

zabezpečení průjezdu H až J jsou zanedbatelné. 

 

 Nejzávažnější rizika z procesního hlediska 

Pomocí výše uvedených metod jsme identifikovali a vyhodnotili nejzávažnější 

procesní rizika pro fyzickou ochranu průjezdu areálem ArcelorMittal a.s. Průnikem 

zpracované analýzy FMEA a Paretovy analýzy s Lorenzovou křivkou, jsme určili 

nejzávažnější rizika, kterými jsou záměna nákladu ze strany dopravce, chybná kontrola 

dokladů, nedostatečná kontrola ze strany strážného při vjezdu a korupční jednání vůči stráži. 

Tyto činy nebo jejich následky by mohly způsobit velké škody firmě a proto je zapotřebí 

eliminovat pravděpodobnost jejich vzniku. 

 



36 

 

7.2.2 Hodnocení strukturálních rizik pomocí FMEA 

Strukturální rizika byla identifikována a hodnocena stejně jako rizika procesní. Vzorce 

pro výpočty míry rizika kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti jsou uvedeny 

v kapitole 7.2.1. 

 Níže uvedená tabulka 7 tedy obsahuje seznam identifikovaných strukturálních rizik 

s patřičnými výpočty, které jsou zapotřebí pro následné sestrojení Paretova diagramu.  

 

Tabulka 7 – Strukturální rizika vypočítané metodou FMEA [autor] 

 

  

Opět jsme si dopočítali míru rizika, kumulativní četnost a relativní kumulativní 

četnost, tedy hodnoty potřebné pro sestrojení Paretova diagramu. Do Paretova diagramu 

znovu aplikujeme Lorenzovu křivku tak, abychom verifikovali nejzávažnější rizika týkající se 

samotné struktury fyzické ochrany průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. Verifikace je 

znázorněna v grafu 4. 
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Graf 4 – Paretův diagram doplněn o Lorenzovu křivku zobrazující strukturální rizika v rámci 

FMEA [autor] 

 

 Dle verifikace Lorenzovou křivkou v Paretově analýze jsme rozdělili rizika na 

nebezpečné a zanedbatelné. Mezi strukturálně nežádoucí a nebezpečné rizika jsme 

vyhodnotili rizika A až F a zbylé rizika G až J můžeme hodnotit jako zanedbatelné. 

  

Nejzávažnější rizika ze strukturálního hlediska 

Díky analýzy FMEA a verifikací jejich výsledků pomocí Paretova diagramu jsme 

identifikovali a zhodnotili hrozby vyplývající ze strukturálních rizik. Jako nejrizikovější se 

nám jeví převoz osob v zavazadlovém prostoru, vjezd neautorizovaných osob v automobilu, 

použití padělaných dokladů a přítomnost a průjezd řidiče pod vlivem alkoholu. Tyto rizika 

jsou ze strukturálního hlediska nebezpečné pro bezpečnost průjezdu areálem ArcelorMittal 

Ostrava a.s. a je zapotřebí učinit taková opatření aby došlo ke snížení možnosti jejich vzniku  

a eliminaci jejich následků. 
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8 Návrh inovativních řešení pro zvýšení fyzické ochrany při průjezdu areálem 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Díky grafické metody identifikace rizik prostřednictvím Ishikawova diagramu jsme při 

aplikaci těchto výsledků do analýzy FMEA vyhodnotili nejzávažnější procesní  

a strukturální rizika. Nyní je zapotřebí učinit taková opatření, aby byla míra vzniku rizika co 

nejnižší. Toho docílíme komplexní inovací fyzické ochrany skládající se z klasické ochrany, 

režimové ochrany, PZTS a fyzické ostrahy. 

8.1 Zhodnocení aktiv 

Pro návrh inovací vedoucích ke snížení míry rizika vzniku nežádoucích událostí je 

zapotřebí znát výši financí, které lze na tyto inovace použít. Pro tuto kalkulaci či předběžný 

odhad se používá pravidlo ALARA. Toto pravidlo určuje výši možných finančních prostředků 

na 10% částky vyjadřující chráněná aktiva daného objektu. [15] 

 Vyjádřit výši chráněných aktiv společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. není snadné. 

Vzhledem k její veliké rozloze a obsáhlému strojírenskému vybavení není možné určit 

přesnou částku aktiv firmy. V obchodním rejstříku České republiky je však vyjádřen 

počáteční kapitál k roku 2007, který činí 12 390 257 000 Kč. Zaokrouhlená 10%-ní částka dle 

ALARA je 1 200 000 000 Kč. Tuto částku tedy nesmíme překročit při návrhu inovativních 

řešení spjatých se zvýšením bezpečnosti firmy. 

8.2 Inovace klasické ochrany 

Jak vyplynulo z analýzy stávajících hrozeb a rizik je zapotřebí navrhnout řešení pro 

zvýšení zabezpečení klasické ochrany. Kvůli možnému vniknutí osob motorovými prostředky 

do areálu firmy, je zapotřebí věnovat značnou část financí do oprav oplocení, zejména 

betonových zdí, a tam kde si to situace vyžaduje či jsou hlášeny časté narušení objektu  

i zvýšit oplocení. Pro vyšší ochranu oplocení nainstalovat na místa častého narušení či 

poškození obvodové ochrany žiletkové dráty. Dále by bylo vhodné umístit na každou strážnici 

v obou směrech zpomalovací retardéry, které by omezovali řidiče na rychlosti. Na obrázku 13 

je vyobrazen zpomalovací retardér omezující až na rychlost 10 km/h. 

 

Obrázek 13 – zpomalovací práh [24] 
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8.3 Návrh na zlepšení poplašných zabezpečovacích a tísňových systémů 

Protože bylo odhaleno riziko nedostatečné kontroly vjezdu a výjezdu ze strany 

strážných je zapotřebí se zaměřit na kontrolu jejich činnosti, a proto by bylo vhodné 

nainstalovat na všechny zbylé strážnice kromě Hlavní brány otočné kamery s možností 

dálkového přístupu. Jedině, tak bude moci probíhat namátková kontrola, která bude mít  

za úkol odhalit neplnění pracovních povinností strážných. Pro tuto funkci jsme volili otočnou 

barevnou kameru Sony WDR, která je ideálním řešením pro venkovní umístění. Kamera je 

zobrazena na obrázku 14 níže. 

 

Obrázek 14 – otočná kamera Sony WDR [25] 

 

Pro vyšší úspěšnost znamenávání státních registračních značek systémem EL RECO by 

bylo vhodné nainstalovat světelné diody do silnice na místo, kde je zaměřen objektiv kamery 

snímající tyto značky. Takto by bylo i snadněji znázorněno místo kde má řidič s vozidlem 

zastavit. Tato inovace by měla zejména pomoci snímání v horších podmínkách (déšť, sníh, 

noc). Jako vhodné osvětlení jsme zvolili zemní obdélníkové světlo Nordlux E27, které je díky 

své vysoké odolnosti nejvhodnější variantou pro venkovní umístění na takto frekventovaný 

prostor. Cena toho osvětlení, které je zobrazeno na obrázku 15 činí 1919 Kč a bude 

nainstalováno na všech strážnicích v obou směrech. 

 

 

Obrázek 15 – obdélníkové světlo Nordlux E27 [26] 
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 Na zvýšení ochrany a kontroly pláště perimetru, tedy ochranu oplocení a zamezení 

jeho překonání jsme zvolili zemní hydraulické neboli tlakové kabely. Jedná se o podzemní 

systém hydraulických hadic obsahujících nemrznoucí kapalinu, vyznačující se vysokou 

odolností. Jejich signalizaci zajišťuje diferenciální tlakový senzor, který reaguje na změnu 

tlaku. Tyto systémy jsou velice odolné a pro pachatele takřka nezjistitelné, jejich instalací 

bude možnost mít pod kontrolou jakékoliv narušení či zvýšenou aktivitu pohybu kolem 

objektového oplocení. V obrázku 16 je zobrazen způsob jejich umístění v zemině v okolí 

chráněného objektu. 

 

 

Obrázek 16 – zemní hydraulické kabely [27] 

 

8.4 Změny režimových a organizačních opatření 

Z důvodu vysoké vytíženosti strážných je vhodné při ranních hodinách, kdy je provoz 

na strážnicích nejvyšší, zesílit počet zaměstnanců fyzické ostrahy o jednoho strážného až dva, 

tak aby bylo docíleno precizní kontroly a plynulého provozu. Aby bylo zamezeno navazování 

kontaktů mezi zaměstnanci a strážným, bude prováděna každých 14 dní rotace služeb 

strážných na všech strážnicích, tak by měla být snížena možnost spolupráce zaměstnance 

fyzické ostrahy s dopravcem či řádovým zaměstnancem s cílem páchat protiprávní činnosti. 

Bude zvýšen důraz na aktuální vedení seznamu zcizených či ztracených povolení vstupu  

i vjezdu, a to formou kontrolních prověrek ze strany nadřízených osob. 
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8.5 Návrh inovace pro fyzickou ostrahu 

V rámci fyzické ostrahy bylo identifikováno a zhodnoceno mnoho rizik. Například  

při kontrole vozidla při výjezdu by měla kontrola být zaměřena i na zadní sedadla automobilu, 

popřípadě místo pro úschovu rezervy. Velkým nedostatkem je neprováděná kontrola vozidla 

při vjezdu do areálu ArcelorMittal Ostrava a.s. Na takovouto kontrolu by se měli strážní 

zaměřit, aby nedošlo ke vnášení nebezpečných předmětu nebo dokonce i převozu osob. Pro 

určitou motivaci by měl být nastaven systém odměn pro strážné a to vždy při zadržení 

neoprávněně držených předmětů apod. Další významné riziko tvoří řidiči pod vlivem 

alkoholu, strážní by tudíž měli zpravidla namátkově každého 5. řidiče otestovat na obsah 

alkoholu v dechu. Strážní by měli být také pravidelně školení, a tudíž by měli být obeznámeni 

s tím, jak rozpoznat padělaný doklad a jak správně doklady vstupu a vjezdu kontrolovat.  

 Při odvozu materiálu z areálu, dochází často k chybám při vypisování potřebných 

dokumentů a mnohdy není odvoz uskutečněn v daném časovém intervalu, tudíž se vše musí 

opakovat. Aby nedocházelo k takovémuto zdržování, bylo doporučeno zřídit u Hlavní brány, 

kudy projíždějí nákladní automobily odstavnou plochu pro jejich dodatečné zvážení. Strážný 

bude moc při jakékoliv pochybnosti o množství, váze či typu nákladu poslat nákladku na 

zvážení, čímž si ověří správnost vyplněných dokumentů pro vývoz materiálu. Strážní budou 

také vlastnit speciální razítko opravňujíce je potvrdit dokument týkající se vývozu. Pokud 

samozřejmě nově navážena váha nesouhlasí s dokumenty, strážný vše ohlašuje nadřízeným, 

a takováto skutečnost postupuje dále k řešení. Pro vážící rampu nákladních automobilů 

znázorněnou na obrázku 17 bude samozřejmě vedle Hlavní brány zřízen speciální odstavný 

pruh.  

 

Obrázek 17 – Ilustrativní fotografie váhy nákladních automobilů [28] 
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8.6 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

V závislosti na zjištěných rizicích byla navrhnuta mnohá opatření, vedoucí k inovaci 

stávající fyzické ochrany. Detailní rozpis pořizovaných prostředků je v tabulce 8, kde jsou 

uvedeny i ceny včetně DPH.  

 

Tabulka 8 – Součet peněžních nákladů [autor] 

Název s DPH množství celkem 

opravy oplocení areálu 100 000 Kč 1    100 000 Kč 

žiletkový drát      2 000 Kč/10 m 500 1 000 000 Kč 

zpomalovací retardér    10 400 Kč  24    336 000 Kč 

Světlo Nordlux E27      1 919 Kč 12      23 028 Kč 

kamera Sony WDR    35 300 Kč 5    176 500 Kč 

zemní hydraulické systémy    40 000 Kč 1      40 000 Kč 

zemní hydraulické kabely    14 500 Kč/5m 200 2 900 000 Kč 

pracovní posila (strážný)    20 000 Kč /měs. 2      40 000 Kč 

systém odměn    10 000 Kč/měs. 1      10 000 Kč 

váha nákladních automobilů  400 000 Kč 1    400 000 Kč 

Celkem     5 025 528 Kč 

 Jak lze z tabulky 8 vyčíst, výsledná finanční částka potřebná pro realizaci 

navrhovaných inovací činí 5 025 528 Kč, což je 0,4 % z navrhované částky pro tyto účely. 

Z toho vyplývá, že je zde ještě velký prostor pro další inovace. 
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9 Závěr 

Cílem této práce bylo identifikovat, posoudit a zhodnotit rizika týkající se fyzické 

ochrany průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. Následně bylo úkolem provést návrh  

na nová inovativní řešení, která by vedla k minimalizaci identifikovaných rizik. 

V práci byla detailně charakterizována fyzická ochrana předmětu našeho zájmu, která je 

podrobně rozebrána v jejích základních kapitolách, jako jsou: klasická ochrana, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, režimová ochrana a fyzická ostraha. Nutno dodat,  

že například režimová ochrana či fyzická ostraha je pro tuto firmu velice specifická. Poté bylo 

pomocí modelování Ishikawova diagramu určeno mnoho procesních i strukturálních rizik. 

Následně byla aplikována analýza FMEA pomocí které byla identifikována  

a charakterizována nejzávažnější rizika, která mohou vést k poškození aktiv chráněné firmy. 

Poslední část této bakalářské práce byla zaměřena na návrh inovativních řešení, jejichž 

cílem bylo minimalizovat možnosti vzniku již zmíněných rizik. V návaznosti na tyto inovace 

byla dále sestrojena tabulka zobrazující seznam inovativních řešení v podobě technických 

prostředků či různých jiných opatření spolu s jejich finančním zhodnocením. Výsledná výše 

těchto nákladů by dle principu ALARA neměla přesahovat 10 % aktiv firmy ArcelorMittal 

Ostrava a.s. V našem případě jsme si 10 % aktiv firmy určili jako hodnotu 1 200 000 000 Kč. 

Součet všech námi doporučených inovací včetně DPH je 5 025 528 Kč. Lze tedy říci, že námi 

stanovený rámec nákladů na zvýšení bezpečnosti průjezdu areálem, jsme dodrželi. 

Navrhovaná řešení je tedy možné akceptovat a realizovat. 

Závěrem je tedy možno říci, že cíl práce byl splněn. Byla analyzována nebezpečná rizika 

hrozící při průjezdu areálem ArcelorMittal Ostrava a.s. Dále byla navrhnuta inovativní řešení, 

jejichž realizace by měla vézt ke snížení pravděpodobnosti vzniku těchto rizik. Výsledným 

efektem této práce by tedy mělo být celkové zvýšení technického zabezpečení při průjezdu 

areálem firmy, jak jsme si určili.  
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Seznam zkratek 

 

ALARA As Low As Reasonably Applicable (tak nízké riziko, jak je to přijatelně 

dosažitelné) 

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

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

FO  Fyzická ochrana 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 


