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ANOTACE 

 

CHOCHOLOUŠ, J. Zabezpečení kolejových vjezdů do areálu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava. Ostrava, 2014. Diplomová práce. VŠB-TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 69 stran.  

Diplomová práce pojednává o ochraně železničních vjezdů do areálu společnosti. 

Hlavním cílem je snížit počet krádeží železného materiálu i komponentů zabezpečovacího 

zařízení v kolejišti a zajistit bezproblémový průběh dopravy po železnici. V teoretické části 

je řešen právní a normativní základ a je zmapováno socioekonomické prostředí, v němž 

společnost ArcelorMittal Ostrava působí. Dále je také zjišťován stav současného 

zabezpečení kolejových vjezdů. Praktická část je zaměřena na analýzu a hodnocení rizik 

v dané oblasti. Na základě požadavků organizace a provedených analýz jsou sestaveny tři 

varianty řešení. Nejvhodnější varianta je následně detailněji rozpracována. 

 

Klíčová slova: zabezpečení, vjezdová brána, mechanické zábranné prostředky, 

bezpečnostní kamery, stavědlo, kolejiště, bezpečnostní analýza 

 

ANNOTATION 

 

CHOCHOLOUŠ, Jiří. Security of rail entrances to the area of ArcelorMittal 

Ostrava. Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU Ostrava. Faculty of Safety Engineering. 2014, 

69 pages. 

 The thesis deals with the protection of rail entrances to the area of the company. 

The target is to reduce the number of thefts of iron material and components of safety 

equipment in the track and ensure smooth flow of rail transportation. In the theoretical part 

there is the legal and normative basis and information about socio-economic entourage in 

which the company operates. It is also investigated the current state of security of rail 

entrances. The practical part is focused on the analysis and evaluation of risks in the area. 

Based on the requirements of the organization and analysis three alternatives are 

composed. The best of them is subsequently elaborated in detail. 

 

Keywords: securing, entry gate, mechanical barriers, security cameras, locking frame, 

trackage, security analysis 



OBSAH 

1 Úvod ................................................................................................................................ 1 

2 Rešerše ............................................................................................................................ 2 

3 Použité metody, odborná terminologie ........................................................................... 3 

3.1 Použité metody ....................................................................................................... 3 

3.2 Odborné pojmy ....................................................................................................... 4 

4 Předpisy, technické normy .............................................................................................. 5 

4.1 Právní předpisy ....................................................................................................... 5 

4.2 Normy ČSN ............................................................................................................ 6 

4.3 Normy TNŽ ............................................................................................................ 7 

5 Socioekonomické faktory bezpečnosti v okolí společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. . 8 

5.1 Urbanistická charakteristika ................................................................................... 8 

5.2 Nezaměstnanost ...................................................................................................... 8 

5.3 Úroveň vzdělanosti, riziko sociálního vyloučení obyvatel ..................................... 9 

5.4 Kriminalita .............................................................................................................. 9 

5.5 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. .................................................................. 10 

5.6 Statistika kriminality se zaměřením na Závod 5 - Doprava .................................. 11 

6 Požadavky na systém zabezpečení ............................................................................... 13 

6.1 Kolejové brány ...................................................................................................... 13 

6.2 Ploty ...................................................................................................................... 15 

6.3 Zabezpečení provozu na železnici, elektronické ovládání vjezdových bran ........ 16 

6.4 Kamerový systém ................................................................................................. 17 

6.5 Osvětlovací systém, bariérová čidla, audiosoustava ............................................. 18 

7 Analýza bezpečnostních rizik ....................................................................................... 20 

7.1 Souhrn aktiv společnosti ....................................................................................... 20 

7.2 Současný stav zabezpečení kolejových vjezdů ..................................................... 22 

7.2.1 Technická ochrana ........................................................................................ 22 

7.2.2 Režimová ochrana ......................................................................................... 23 

7.2.3 Fyzická ostraha ............................................................................................. 23 

7.2.4 Vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení ................................................. 24 



7.3 Analýza a hodnocení rizik v železniční dopravě .................................................. 24 

7.3.1 Identifikace rizik a jejich modelování pomocí Ishikawova diagramu .......... 24 

7.3.2 Analýza FMECA .......................................................................................... 28 

7.3.3 Kittsova metoda ............................................................................................ 32 

7.3.4 Výsledky verifikace rizik .............................................................................. 34 

7.3.5 Metoda CARVER ......................................................................................... 35 

7.3.6 Vyhodnocení analytických metod ................................................................ 39 

8 Technické řešení ........................................................................................................... 40 

8.1 Návrh varianty č. 1 ................................................................................................ 40 

8.1.1 Popis systému zabezpečení ........................................................................... 40 

8.1.2 Cenová kalkulace varianty č. 1 ..................................................................... 45 

8.2 Návrh varianty č. 2 ................................................................................................ 45 

8.2.1 Popis systému zabezpečení ........................................................................... 46 

8.2.2 Cenová kalkulace varianty č. 2 ..................................................................... 49 

8.3 Návrh varianty č. 3 ................................................................................................ 50 

8.3.1 Popis systému zabezpečení ........................................................................... 50 

8.3.2 Cenová kalkulace varianty č. 3 ..................................................................... 54 

8.4 Hodnocení a výběr vhodné varianty ..................................................................... 56 

9 Detailní popis vybrané varianty .................................................................................... 58 

10 Závěr ............................................................................................................................. 68 

Použitá literatura ................................................................................................................... 70 

Seznam obrázků .................................................................................................................... 73 

Seznam tabulek ..................................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 



 1 

1 Úvod 

 Vyspělá lidská společnost se zaobírá tematikou bezpečnosti mnohem více než 

v minulosti. Nejenže bezpečnost jako taková je jednou ze základních fyziologických 

potřeb, nadto je zmiňována v celé řadě právních předpisů a aplikována téměř ve všech 

odvětvích průmyslového světa.  

 Bezpečnost v pojetí soukromé firmy znamená jistotu zhodnocení investice, stabilní 

ekonomické a politické prostředí, kvalitní zázemí zaměstnanců spolu s ochranou jejich 

životů a zdraví a samozřejmě i nízkou míru majetkové trestné činnosti. Budování 

kvalitního systému bezpečnosti ve firmě je jednou z podmínek spokojenosti vlastních 

zaměstnanců a také zárukou prestiže směrem k vnějšímu prostředí, tvořenému obchodními 

partnery, konkurenčními společnostmi i státem.  

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je nevýznamnějším výrobcem železa a oceli 

v České republice. Nákladní doprava po železnici je pro takto velké průmyslové podniky 

klíčová, materiál i výrobky jsou často obrovských rozměrů i hmotností, a tak je nasnadě 

využít tohoto způsobu dopravy. Svoji vlečku má celá řada výrobních společností, 

začleněním do sítě celostátní či regionální železniční dráhy je umožněn pohyb de facto 

jakéhokoliv zboží do jakékoliv cílového určení.  

 Diplomová práce se zaměřuje především na protiprávní činnost směřovanou proti 

hmotnému majetku společnosti, výhradně v oblasti železničních vjezdů do areálu 

společnosti. Každoročně zde dochází k citelným ztrátám odcizením materiálu do výroby  

i prvků řízení provozu a železničního zabezpečení. V důsledku toho pak dochází ke 

značným ekonomickým škodám i k nebezpečí újmy na životě či zdraví nesprávnou 

činností či dysfunkcí bezpečnostních prvků železnice. Je tedy nezbytné takové kriminalitě 

předcházet a zaměřit se na zvýšení míry bezpečnosti na vjezdových kolejích. 

 Statistické vyjádření významných protiprávních činností spolu s analýzou 

bezpečnostních rizik určí, kterým nebezpečným situacím je nutné předcházet, zejména co 

se týče vniku pachatele do areálu v prostorech železničních vjezdů. Na základě těchto 

podkladů je pak možno navrhnout inovativní řešení směřující ke snížení míry kriminality. 
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2 Rešerše 

 Problematika zabezpečení kolejových vjezdů je řešena především v soukromé sféře, 

zejména ve velkých průmyslových podnicích. Níže vyjmenované publikace reflektují 

podstatné poznatky o bezpečnosti a o řízení železniční dopravy, čímž přispěly ke 

zpracování této diplomové práce. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektu: I. díl, Mechanické zábranné systémy. Praha: 

Policejní akademie ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

Kniha se zaměřuje na mechanické zábranné systémy pro ochranu předmětovou, plášťovou, 

prostorovou i perimetrickou. Vyjmenovává a popisuje možnosti využití jednotlivých 

prvků. V diplomové práci tato publikace posloužila při sestavování návrhů řešení. 

 

ŠKARPA, P.: 1. Železniční doprava. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita 

Ostrava, 2007. ISBN 978-80-2481521-3. 

Tato publikace představuje základní informace o železniční dopravě, zejména 

v podmínkách České republiky. Dále objasňuje zásady provozu a funkci některých prvků 

železničního zabezpečovacího zařízení. Kniha usnadňuje orientaci v zákonné úpravě 

provozu na železnici a technických normách. 

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Ostrava, 2009. Skriptum. 

VŠB-TU Ostrava. 115 str. 

Toto skriptum se věnuje bezpečnosti na letišti a vyjmenovává a představuje analýzy rizik, 

které jsou využitelné v širším spektru oblastí. Předkládá důraz na správnost a verifikaci 

zjištěných bezpečnostních rizik. Tato publikace byla nápomocna při aplikaci analytických 

metod. 

  

THEEG, Gregor a Sergej VLASENKO: Railway Signalling & Interlocking. Hamburg: 

DVV Media Group GmbH, 2009. ISBN 978-3-7771-0394-5. 

Publikace se zaměřuje na funkci železničních zabezpečovacích zařízení, signalizaci 

a komunikaci s dispečinkovými pracovišti. Dále se věnuje otázce řešení infrastruktury 

železniční sítě a informačním systémům. Podkladů je využito pro určení požadavků na 

řízení železničního provozu. 
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3 Použité metody, odborná terminologie 

 V této kapitole je předložen výpis aplikovaných metod a odborných výrazů 

použitých v diplomové práci. 

3.1 Použité metody 

Ishikawův diagram 

Tento nástroj slouží k identifikaci a modelování rizik, rovněž je nazýván 

diagramem rybí kosti. V grafickém vyjádření je představena vrcholová událost, která může 

být důsledkem působení mnoha příčin.  

 

Analýza poruch a jejich dopadů (FMECA)  

Tato metoda původně vznikla pro oblast letectví. V bezpečnostní praxi je hojně 

využívána, v této diplomové práci slouží k identifikaci selhání a poruch systému a také 

k určení jejich příčin a důsledků. Metoda FMECA navazuje na metodu FMEA, kdy navíc 

kvantifikuje vzniklé poruchy. Je normována ČSN EN 60 812. 

 

Kittsova metoda 

Využití Kittsovy metody spočívá v hodnocení rizik pomocí Karty pro hodnocení 

ohrožení nebezpečím. Výsledky a bodové ocenění kritérií se zapisují do matice, metoda je 

velmi přehledná. U posuzovatele je vyžadována výborná znalost systému a prostředí. 

V této práci slouží jako verifikační analýza. 

 

Metoda CARVER 

Původní využití této metody spočívalo ve výběru vhodného cíle pro vojenské 

napadení nepřítele. Nyní nalézá své uplatnění i v bezpečnostní praxi. V této práci slouží 

k výběru kritických míst, která mají pro potenciálního pachatele význam s ohledem na 

zamýšlenou protiprávní činnost.  

 

Paretova analýza a Lorenzova křivka 

Využití Paretova pravidla je napříč mnoha obory lidské společnosti, bezpečnost 

nevyjímaje. Tento princip předpokládá, že 80 % následků je způsobeno 20 % příčin. Tento 

poměr lze měnit, pro potřeby této práce byl upraven na 70/30. Lorenzova křivka je 

nástrojem pro zaznamenání kumulativních četností působících rizik. 
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Metoda multikriteriálního rozhodování 

Uplatnění nachází při výběru z více nabízených prvků či variant. Stanovuje kritéria, 

jež jsou pro tento výběr podstatná. Pro stanovení vah těchto kritérií se využívá mnoha 

způsobů, v této práci je využita Saatyho metoda. Ve výsledku je pak vybrána nejvhodnější 

varianta zabezpečení. 

3.2 Odborné pojmy 

Česká státní norma (ČSN) 

ČSN je chráněné označení českých technických norem. Jejich původ je mnohdy 

zahraniční a pro potřeby české normalizace je přejímán. Tvorbu a vydávání zajišťuje Úřad 

pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

 

Technická norma železnice (TNŽ) 

Normy pro využití v oblasti železniční dopravy jsou vydávány pod hlavičkou TNŽ.  

Obvykle se věnují základní předpisům a technickým požadavkům spojeným s provozem 

v železniční síti. Vydavateli jsou zejména Ministerstvo dopravy ČR a Generální ředitelství 

Českých drah. 

 

Fyzická ochrana 

Jedná se o soubor technických a organizačních opatření organizace spolu s fyzickou 

ostrahou. Cílem je zajištění bezpečnosti a předcházení zejména majetkové trestné činnosti 

ze strany narušitele. 

 

Stavědlo 

Pojem stavědlo označuje budovu, z níž je na železnici ovládána činnost výhybek. 

Nejčastěji se umisťuje na železniční zhlaví. Současný vývoj směřuje k zajišťování provozu 

z dálkového pracoviště. 

 

Železniční zhlaví 

Tento pojem označuje část železniční sítě s kolejovým větvením. Obvod zhlaví 

začíná první výhybkou a je ukončen poslední výhybkou, což je místo, kde se koleje opět 

sbíhají.  
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4 Předpisy, technické normy 

 Problematikou zabezpečení kolejových vjezdů do soukromé firmy se zabývají jak 

právní předpisy České republiky, tak také normy řady ČSN a železniční normy řady TNŽ. 

4.1 Právní předpisy 

Zajištění bezpečnosti občana je základní funkcí státu. Oblast bezpečnosti je proto 

v České republice upravena mnoha zákony i předpisy nižší právní síly. Ve vztahu k fyzické 

ochraně neexistuje jednotný právní dokument. Úprava provozu na železničních tratích je 

dána zejména Zákonem o drahách. Níže je uveden přehled vybraných právních předpisů. 

 

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

Ústava České republiky je považována za nejvyšší zákon v tomto státě. Definuje 

Českou republiku jako jednotný, svrchovaný a demokratický právní stát založený na úctě 

k právům a svobodám člověka a občana. Text zákona byl přijat Českou národní radou  

16. prosince 1992, s účinností od 1. ledna 1993. Obsahuje Preambuli a osm hlav. 

 

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

předpisů 

Tento předpis je součástí ústavního pořádku České republiky a deklaruje základní 

lidská práva a svobody, které jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Upravuje mimo jiné právo na ochranu života i majetku člověka, bez rozdílu rasy, barvy 

pleti, pohlaví, náboženského vyznání nebo příslušnosti k národnostní či etnické menšině. 

Tímto je zajištěna důstojnost i rovnost v právech. 

 

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

Občanský zákoník je základní právní normou upravující právní vztahy 

soukromoprávní sféry, jakož i práva obchodního. Řeší taktéž majetková práva fyzických 

a právnických osob. Tato právní norma sestává celkově z více než tří tisíc paragrafů 

a účinnosti nabyla 1. 1. 2014. 

 

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

Trestní zákoník je součástí veřejného práva a upravuje trestní právo hmotné. Chrání   
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zájmy fyzických i právnických osob, společnosti i státu. Vymezuje trestné činy  

a sankce, které hrozí jejich spácháním. Vyjmenovává také okolnosti vylučující 

protiprávnost činů, které by jinak byly činy trestnými. 

 

Zákon č. 266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů 

Tento předpis upravuje podmínky pro stavbu drah železničních, tramvajových, 

trolejbusových a lanových včetně staveb na těchto drahách a stanovuje podmínky pro 

provozování takových drah. Kategorizuje železniční dráhy na dráhy celostátní, regionální, 

speciální a vlečky. Dále zřizuje Drážní úřad, podřízený Ministerstvu dopravy ČR, který 

vykonává státní správu v oblasti železničních drah a železničního provozu.  

 

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební  

a technický řád drah 

 Vyhláškou č. 177/1995 Sb. se stanovují technické podmínky členění železničních 

drah a technické podmínky a požadavky pro stavbu železničních drah a jiných staveb na 

této dráze.   

4.2 Normy ČSN 

 Normy řady ČSN jsou technickými normami, jejichž tvorbu a vydávání zajišťuje 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Pro zabezpečení 

kolejových vjezdů lze vycházet zejména z následujících norem. 

 

ČSN 34 2600 Elektrická železniční zabezpečovací zařízení 

Tato norma stanovuje základní technické požadavky společné pro všechny druhy 

elektrických železničních zabezpečovacích zařízení a důsledně se věnuje bezpečnosti 

železniční dopravy. 

 

ČSN 34 2614 ed. 2 Železniční zabezpečovací zařízení - Předpisy pro projektování, 

provozování a používání kolejových obvodů 

 Touto normou se dělí kolejové obvody do čtyř kategorií. Stanovuje se, že kolejové 

obvody mohou být použity ke zjišťování volnosti kolejového úseku, ke komunikaci 

s přejezdovým zařízením a k evidenci průjezdu vlaku. 
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ČSN 73 6320 Průjezdné průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních 

a vlečkách normálního rozchodu 

Průjezdné průřezy podle této normy platí na vyjmenovaných tratích s maximální 

rychlostí 200 km/h. Prostorové uspořádání tratí, staveb a zařízení drah je odvozeno 

z hodnot průjezdných průřezů, které jsou obsaženy v této normě. 

4.3 Normy TNŽ 

Technické normy železnic (zkratka TNŽ) jsou nejčastěji vydávány Generálním 

ředitelstvím Českých drah. Jde o specifické oborové normy se zaměřením na provoz 

a bezpečnost na železnici.  

 

TNŽ 34 2610 Železniční světelná návěstidla 

 Norma se zabývá stanovením základních technických požadavků pro železniční 

světelná návěstidla, s důrazem na jejich zřizování, označování, konstrukci a zkoušení. 

 

TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení – Staniční a traťové zabezpečovací 

zařízení 

Touto normou se stanoví technické řešení zabezpečovacích zařízení a použití 

a umístění vnějších prvků takových zařízení. 

 

TNŽ 73 6388 Prostorové uspořádání vrat nad kolejemi rozchodu 1435 mm a 1520 

(1524) mm 

 Norma se zabývá prostorovým uspořádáním otvorů otevřených vrat, aby byl 

zajištěn bezproblémový průjezd jízdní soupravy. Dále stanovuje požadavky směřující 

k zajištění vrat proti samovolnému pohybu. 
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5 Socioekonomické faktory bezpečnosti v okolí společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Příhodné socioekonomické podmínky jsou předpokladem pro úspěšné působení 

podniku v určité lokalitě. Z prostředí v těsné blízkosti společnosti se rekrutují zaměstnanci 

a často i vrcholný management organizace, a je proto dobré mít na zřeteli takové faktory. 

5.1 Urbanistická charakteristika 

Moravskoslezský kraj se rozkládá na území historických zemí Moravy a Slezska, 

v severovýchodní části České republiky. Dle počtu obyvatel je mezi kraji na třetím místě 

s 1 226 602 obyvateli (údaj platný k 31. 12. 2012). Je ovšem patrný trend jejich úbytku (od 

roku 1995), který obecně souvisí s nižší porodností, ale také se stěhováním lidí za 

vzděláním a prací. Kraj je vysoce průmyslově orientovaný, má nejvýraznější zastoupení 

těžkého průmyslu v rámci celé republiky. 

Centrem Moravskoslezského kraje je město Ostrava s 297 421 obyvateli (údaj  

k 31. 12. 2012). Přestože je v tomto ohledu na třetím místě v rámci celé republiky, i zde je 

dle Českého statistického úřadu (dále jen ČSÚ) v posledních letech patrný úbytek 

obyvatel, což je taktéž patrné z obrázku níže. Ostrava je městem průmyslovým  

i univerzitním. [4] 

 

 

Obrázek 1 Vývoj počtu obyvatel města Ostrava v letech 2007-2012 [autor] 

5.2 Nezaměstnanost 

 Moravskoslezský kraj je v počtu lidí bez práce na druhém místě za krajem 

Ústeckým. Míra nezaměstnanosti v Ostravě činí 11 % (údaj k 30. 9. 2013). Ve srovnání 
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s celorepublikovým průměrem je tato hodnota cca o 3 procentní body vyšší, a to 

dlouhodobě. Vyšší podíl průmyslové výroby druhotně vede k vyššímu riziku nárůstu 

nezaměstnanosti v případě ekonomických krizí. To v součtu s dalšími faktory, jakými jsou 

poloha města v blízkosti hranic se Slovenskem a Polskem či nárůst přistěhovalců 

v dřívějším období industrializace, nutně vede k vyšší míře nezaměstnanosti.  

Nezaměstnanost je jedním z rizikových faktorů, který může přispět ke zvýšení 

nápadu trestné činnosti. Při ztrátě zaměstnání tito lidé přicházejí o pravidelný příjem, 

ztrácejí motivaci, dále dochází k minimalizaci jejich možnosti spotřeby a k destabilizaci 

finanční situace rodiny. A právě zde se tak projeví sklon k páchání majetkové trestné 

činnosti. [13] 

5.3 Úroveň vzdělanosti, riziko sociálního vyloučení obyvatel 

 Všeobecně vykazuje úroveň vzdělanosti v České republice (i v Ostravě) rostoucí 

trend, zvyšuje se podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel i obyvatel se středoškolským 

vzděláním s maturitou. Nicméně neustále existuje i nemalá část lidí, kteří neoplývají 

předpoklady nutnými pro studium či učení. Je zde patrná souvislost se sociální příslušností 

takových obyvatel, ti často žijí na pokraji společnosti či v oblastech mnohdy 

připomínajících ghetta. V Ostravě jsou takovými oblastmi zejména Moravská Ostrava 

 a Přívoz, Kunčice a Mariánské Hory a Hulváky. Riziko sociálního vyloučení těchto 

obyvatel je značně vyšší a vede k nárůstu trestné činnosti. U ostatních obyvatel panuje 

zvýšená obava jak o vlastní bezpečnost, tak také o majetek. [13] 

5.4 Kriminalita 

 Kriminalita je společensky závadné chování, které spočívá v páchání trestných činů 

či přestupků. Souvisí s nezaměstnaností, sociální příslušností obyvatel, výskytem heren  

a drog, alkoholismem, vzděláním nebo i pouhým naskytnutím příležitosti k páchání takové 

činnosti. Krádeže a ostatní trestná činnost proti majetku vykazují až dvoutřetinový podíl na 

celkovém množství kriminalistických skutků. Ochrana majetku by tak měla být 

(samozřejmě společně s ochranou života a zdraví) prioritou pro fyzické osoby i pro osoby 

právnické. 

Mezi lety 1999 a 2008 došlo k poklesu kriminality ve všech velkých městech České 

republiky, nicméně co se týče Ostravy, ta vykázala pouhý 4procentní pokles oproti Praze 

s 35procentním poklesem. Ve srovnání s ostatními městy se tak ocitla na samém chvostu 
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žebříčku. Tento fakt se nesporně odráží v hodnocení kvality života zdejších obyvatel 

v porovnání s obyvateli jiných měst České republiky. Z hlediska ostravských městských 

částí je kriminalita nejvyšší v Moravské Ostravě a Přívoze, Kunčicích a Mariánských 

Horách a Hulvákách, což jsou přesně ty oblasti, v kterých žijí obyvatelé se sociálně 

slabším zázemím. Vývoj kriminality v letech 1999-2013 je znázorněn následujícím 

obrázkem. [2, 5] 

 

 

Obrázek 2 Vývoj kriminality mezi lety 1999 a 2013 [autor] 

5.5 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší hutní společností v České republice, je 

součástí globální korporátní skupiny ArcelorMittal, jež má své závody ve více než osmdesáti 

zemích světa. Ostravský závod je největším zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, 

poskytuje práci více než 4 tisícům zaměstnanců. V návazných oborech, ať už na straně 

dodavatelů či odběratelů, působí další tisícovky lidí. Pro celý region je tento podnik, co se týče 

zaměstnanosti, stěžejním. 

Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava dvě vysoké pece ročně vyrobí okolo  

2 milionů tun železa, surové železo či železný šrot jsou do areálu dopravovány v naprosté 

většině prostřednictvím železniční dopravy. Je zřejmé, že neoprávněně získat prospěch 

z části tohoto objemu železa může být lákadlem pro některé jedince, čímž jsou společnosti 

způsobovány nemalé hospodářské škody. 
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Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava zajišťuje železniční dopravu Závod 5, 

speciálně jeho sekce Doprava. Toto pracoviště se nachází poblíž Jižní brány. Je zde také 

umístěno Centrální pracoviště ovládání kolejové dopravy. 

5.6 Statistika kriminality se zaměřením na Závod 5 - Doprava 

Pro plynulost a bezpečnost železniční dopravy v areálu společnosti je nutné, aby 

bezproblémově fungovaly jednotlivé komponenty, jimiž je provoz po kolejích podmíněn. 

Nezřídka ovšem dochází ke zcizení některých z nich. Následující statistické vyjádření 

vychází z evidence technologického úseku dopravních služeb, a to za roky 2009 až 2013. 

Tabulka 1: Statistika krádeží na závodě 5 – Doprava [autor] 

Objekt škodní události 
Výše škody v jednotlivých letech (Kč) 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tlumivky osvětlovacích majáků 238 000       23 000 

Měděné kabely osvětlovacích majáků 59 000   13 000 74 000 7 000 

Měděné propojovací kabely izolace kolejí 60 000 69 000       

Měděné kabely kolejových obvodů 37 000         

Měděné kabely zabezpečovacího zařízení   41 000       

Ostatní měděné propojovací kabely   101 000 7 000 276 000 118 000 

Přívodní kabely ke kolejové váze       126 000   

Telefonní kabely   71 000       

Škody na napájecích a rozvodných skříních 171 000 90 000 130 000   42 000 

Provozní příslušenství     42 134 3 056   

Transformátory kolejových obvodů a EOV 337 000       1 374 000 

Izolace kolejových obvodů         147 000 

Součásti železničních vozů         17 256 

Nafta z areálu   1 736 12 002     

CELKOVÁ ŠKODA (Kč) 902 000 373 736 204 136 479 056 1 728 256 

Celkový počet událostí 18 10 7 6 21 

 

Pozn: V tabulce nejsou evidovány krádeže železných materiálů a železného šrotu. 

 

Typicky čelí krádežím zejména transformátorová zařízení a měděné kabely. 

K nejhodnotnějším škodám dochází odcizením transformátorů elektrického ohřevu 

výhybek, kdy vinou jejich dysfunkce může dojít až k vykolejení vlakové soupravy. Co se 

týče krádeží měděných drátů, nejčastěji dochází k jejich vykopání ze země a následnému 

přeřezání. Účelem je sice pouze zisk kovového materiálu, nicméně v důsledku takového 
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jednání může dojít k chybné signalizaci obsazení úseku v místě poškozených kolejových 

obvodů nebo také ke zhasnutí návěstidel na železniční cestě. Tím je významným způsobem 

narušena bezpečnost provozu v kolejišti. 

Byly také zaznamenány případy, kdy zčásti vykopaný kabel byl záměrně uchycen 

k projíždějícímu vlečnému vozidlu, aby došlo k usnadnění jeho vytažení ze země v celé 

délce a tím i ulehčení námahy pachatelů. Těm poté stačilo vytaženou část řezem oddělit  

a odnést si ji. Odcizený drát nejčastěji končí ve sběrnách surovin, hodnota často 

používaného opalovaného měděného drátu je značně vyšší než jakékoliv železné 

komponenty. Měděné prvky jsou tak vyhledávaným cílem pachatelů, navíc v kabelovém 

provedení jsou i snáze přenositelné. 

 Vůbec nejčastěji je však zcizován železný materiál a šrot, určený do výroby. Do 

areálu společnosti je přivážen pomocí kolejové dopravy (viz obr. 3). Hodnota těchto 

krádeží se každoročně pohybuje v milionech Kč, pachatelé svůj úlovek zpeněžují rovněž 

ve sběrnách surovin, nejčastěji se jedná o železný šrot tloušťky větší než 4 mm.  

 

Obrázek 3 Vagon plně naložený železným materiálem [autor] 

Je však obtížné konkrétně určit, kde k daným protiprávním jednáním dojde, protože 

místo zjištění často neodpovídá místu činu. Není neobvyklým jevem, když pachatelé 

naskočí na železniční vagon a z něj shazují železné pláty, které si později naloží. Děje se 

tak při pomalé jízdě vlaku a ideálně při jeho průjezdu pod mostem. Nelze tak 

s jednoznačností stanovit, kde k protiprávnímu jednání dochází, častěji je to však mimo 

areál společnosti ArcelorMittal Ostrava. Důmyslným zabezpečením areálu se lze přiblížit 
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ke stavu, kdy bude eliminována možnost krádeže železa z vagonů na rozřazovacích 

kolejích nebo při rozpouštění. [17] 

 

Predikce vývoje majetkové kriminality na Závodě 5-Doprava 

 Od roku 2011 je patrný nárůst majetkových škod, tento trend je očekávatelný  

i v dalších letech. Tuto premisu lze zdůvodnit nezlepšující se socioekonomickou situací 

v regionu, navíc se v posledních letech zvyšuje výkupní cena kovů ve sběrných dvorech. 

Nejčastěji jsou zcizovány opalovaný měděný drát a některé železné komponenty. V letech 

2014 až 2016 bude tedy docházet ke stále se zvyšujícím škodám na zařízení pro bezpečný 

provoz na železnici (jak je vykresleno v následujícím grafu). 

 

Obrázek 4 Predikce vývoje majetkové kriminality na Závodě 5-Doprava [autor] 

6 Požadavky na systém zabezpečení 

Nezbytnými prvky pro návrh zabezpečení kolejových vjezdů do areálu společnosti 

ArcelorMittal Ostrava jsou z hlediska mechanické ochrany kolejové brány a ploty. Tento 

systém pak doplňují elektrické a elektronické prvky. Na všechny jsou pak vztaženy obecné  

a specifické požadavky, které pramení z právní úpravy oblasti bezpečnosti, technických 

norem i zadání a potřeb samotné společnosti. [5] 

6.1 Kolejové brány 

Použití kolejových bran jako bezpečnostního prvku je dáno souhrnem technických 

norem a požadavků společnosti ArcelorMittal Ostrava. Jsou to tyto: 

- Instalace musí být provedena tak, aby křídla brány ani jakékoli její komponenty 

nezasahovaly do průjezdného průřezu žádné koleje. Brána v uzavřeném stavu zahrazuje 
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pouze cestu pro vjezd vlakové soupravy po koleji, přes níž je instalována. Šířka 

průjezdného průřezu Z-GC je dána ČSN 73 6320, udává, že jakýkoli nejbližší pevný prvek 

může stát ve vzdálenosti 2,2 metru od svislice procházející osou koleje. Tuto hodnotu lze 

také ověřit z obrázku níže jako součet šířky uvažovaného železničního vozu (2,0 m)  

a šířkové rezervy (0,2 m). Průjezdný průřez Z-GC je v současnosti uplatňován při všech 

novostavbách i modernizacích drah. [6] 

 

Obrázek 5 Průjezdný průřez Z-GC [6] 

 

- Vyhláškou č.177/1995 Sb. je stanovena nutnost zachovat volný schůdný a manipulační 

prostor pro bezpečný pohyb osob a manipulaci s materiálem. Šířka takového prostoru je 

dána vzdáleností od svislice procházející osou koleje a je stanovena hodnotou 3000 mm. 

Tímto je de facto určeno, že šířka kolejové brány musí být minimálně 6 m. Výška volného 

schůdného a manipulačního prostoru nad temenem kolejnice je 3050 mm. Po dohodě 

s Drážním úřadem lze vyjednat výjimku a dané rozměry o něco zmenšit. [19] 

- Automaticky řízená brána může obsahovat elektronické či mechanické prvky pro 

kontrolu koncových poloh. Krajní zarážky jsou součástí všech druhů bran. Středová 

zarážka bývá typická pro dvoukřídlé brány, je společná pro obě tato křídla a měla by na ně 

působit plnou plochou. Koncová poloha křídel musí podléhat průběžné kontrole. 

- Dále lze také kontrolovat prostor mezi křídly brány, a to z důvodu, zda se v prostoru 

neobjevila překážka znemožňující zavření (člověk, vozidlo, sníh). 

- Nedoporučuje se instalovat vjezdové brány na staničních kolejích. Ideálním umístěním je 

prostor, kde je nižší počet kolejí. Jedná se zejména o záhlaví či zhlaví. Počet instalovaných 

bran je závislý na šířce prostoru, přes který má být tento druh perimetrické ochrany veden. 
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- Ovládání kolejových bran musí být svedeno na pracoviště řízení železničního provozu  

a jejich činnost je nutné zakomponovat do systému zabezpečovacího zařízení. Takové 

připojení zajišťuje automatické otevírání a zavírání kolejové brány v závislosti na stavění 

jízdní cesty. 

- Pokud bude instalována posuvná brána, je nutné, aby byla samonosná. To znamená, že 

její pohyb nesmí být usměrněn a nesen kolejnicí, čímž by došlo k nežádoucímu překřížení 

s železniční tratí. Spodní část křídla brány musí být vždy nad železniční kolejnicí, aby 

nedošlo ke vzájemné kolizi. 

- Šířka křídla samonosné posuvné brány musí být o 1/3 větší než průjezdná šířka této 

brány. Posuvné brány by měly při svém pohybu kopírovat svoji oporu (plot) uvnitř 

střeženého objektu, otevírání křídel ostatních bran je třeba vést směrem do tohoto objektu. 

- Průjezd branou by měl být umožněn až po jejím úplném otevření. Pohyb drážního vozidla 

bude podmíněn signálem návěstidla, povolující návěst je možné vázat výhradně na plné 

otevření brány. 

- Kabeláž dvoukřídlé brány od jednoho sloupu k druhému i dále ke zdroji elektrické 

energie by měla být vedena v zemi. [3, 15] 

6.2 Ploty 

Pro perimetrické zabezpečení budou uvažovány výhradně ploty ocelové. 

Požadavky na instalaci plotů jako prvku ochrany kolejových vjezdů jsou následující: 

- Umístění plotu nesmí zasahovat do průjezdného průřezu žádné z kolejí. Dále nesmí křížit 

kolej, a to ani slepou. 

- Pokud by hrozilo, že uvažovanému plotu bude překážkou návěstidlo či jiný prvek v okolí 

kolejiště, je na zvážení navrhovatele, zda zvolí jinou trasu vedení plotu, nebo dojde 

k přesunutí dané překážky.   

- Plot může být přerušen budovou, která taktéž může plnit funkci mechanické zábrany. Plot 

však musí bezprostředně k této budově přiléhat. 

- Instalovaný plot se bude tyčit alespoň do dvoumetrové výšky, aby mohl být považován za 

skutečnou překážku v cestě pachatele.  

- Na zřetel musí být bráno také nejbližší okolí mechanických prvků perimetrické ochrany. 

Přístup do areálu nesmí být usnadněn terénními úpravami ani vzrostlou vegetací v blízkosti 

ochranného prvku. 

- Plot je možné doplnit o vrcholovou ochranu. [18] 
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6.3 Zabezpečení provozu na železnici, elektronické ovládání vjezdových bran 

Explicitně nárokovaným požadavkem je možnost ovládání vjezdových bran ze 

vzdáleného stanoviště. Prioritou je tedy připojení těchto mechanických zábran do systému 

řízení provozu v železniční síti ArcelorMittal Ostrava. Tento systém je na SW úrovni 

zajišťován programovatelným staničním zabezpečovacím zařízením MODEST-PES. 

 

Zabezpečovací zařízení MODEST-PES 

Toto zařízení slouží k zabezpečení provozu na železničních vlečkách a k přenosu 

návěsti ke hnacímu vozidlu. Ideálně se využívá pro rozvětvené kolejové sítě, v nichž 

ovládá výhybky i návěstidla.  

Ve společnosti ArcelorMittal Ostrava je zabezpečení provozu železniční dopravy 

uskutečňováno na Centrálním pracovišti ovládání kolejové dopravy, pracují zde čtyři 

operátoři. Pouze obvod stavědla St.4/BRU poblíž železniční stanice Bartovice je řízen 

místně operátorem sedícím přímo v budově stavědla. Úkolem operátorů je zajištění 

volnosti jízdní cesty a následné potvrzování průjezdů danými úseky. 

Pro ovládání externích prvků je využíváno reléové části instalované ve stavědlové 

ústředně. Tímto způsobem za využití slotů by došlo k připojení vjezdových bran do 

systému řízení kolejového provozu. Z obrázku č. 6 je patrné, že operátor může nejen stavět 

jízdní cestu (bílá linka), ale může i plně ovlivnit pohyb a stav kolejových bran (brány KB1 

a KB2). 

 

Obrázek 6 Stavění jízdní cesty operátorem [autor] 
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Vystavěním cesty dojde k uvolnění celého úseku trasy. Na příkaz operátora se tedy 

přepnou návěstidla do stavu „volno“ a vjezdové brány do stavu „otevřeno“. Po projetí 

jednotlivých úseků cesty se činností kolejových obvodů úseky postupně zavírají. Stav bran 

je operátorovi znám dle vyobrazení v zabezpečovacím systému. Ten pracuje se třemi 

polohami kolejových bran, tj. ve stavu „otevřeno“, „uzavřeno“ a „v mezipoloze“. [10, 15] 

6.4 Kamerový systém 

Použití systému kamerového pozorování prostoru je v posledních letech často 

využívaným prostředkem v bezpečnostní praxi, zejména ve vztahu k ochraně majetku. 

Jeho využití v návrhu zabezpečení kolejových vjezdů je tedy nasnadě, na samotnou 

instalaci jsou kladeny určité požadavky: 

- Kamery by měly působit zejména psychologickým vlivem, tedy být co nejlépe viděny  

a odvést možného pachatele od myšlenky neoprávněně vstoupit na chráněný pozemek. 

- Dle potřeby lze využít kamery s nočním viděním, obyčejné kamery i atrapy kamer. První 

dva druhy ziskem obrazu mohou poskytnout informaci, co se na střeženém úseku děje. 

Kamerová atrapa má vliv pouze psychologický, v cenovém vyjádření je mnohonásobně 

levnější. 

- Požadavkem je instalace kamer na již vybudované sloupy. Lze využít např. osvětlovací 

majákové věže. 

- Natočení kamery může být statické, což nutně značí, že má směřovat vstříc kolejové 

bráně nebo místu, odkud je nejpravděpodobnější vnik nepovolané osoby. Cílem je zachytit 

nežádoucí pohyb i pokud možno obličej pachatele. V některých případech lze instalovat 

kamery otočné, jejichž směrování bude automatizované nebo ovládané obsluhou ze 

vzdáleného pracoviště. 

- Spuštění činnosti kamery je možné svázat s funkcí otevírání a zavírání vjezdových bran. 

Kamera tedy nemusí pracovat nonstop, bude spuštěna až tehdy, dojde-li k otevření brány. 

Je nutné mít na zřeteli, že se musí zapnout dříve, aby nedošlo k situaci, že pootevřená 

brána je nestřežená. Totéž platí i při zavírání brány. 

- Obsluha kamerového systému bude situována do Centrálního pracoviště ovládání 

kolejové dopravy (viz obr. 7), u stavědla St.4/BRU přímo v místě. Dojde-li k sepnutí 

kamery do polohy ON, na monitoru se příslušnému operátorovi ukáže obraz 

inkriminovaného prostoru, v některých případech i s vjezdovou bránou, kdy lze tímto 

způsobem také zkontrolovat její stav. 
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Obrázek 7 Centrální pracoviště ovládání kolejové dopravy [autor] 

 

- Přenos signálu z kamer bude v téměř celé délce realizován pomocí optických trubek (tzv. 

optotrubek) a optického kabelu. Další zařízení lze připojovat přes optický uzel 

prostřednictvím skříně RACK, která se nachází v každém stavědle.  

- Vrcholný management společnosti si vymiňuje právo možnosti připojení k záznamovému 

zařízení ze svého počítače. Zadáním IP adresy kamery a jedinečného přístupového hesla 

bude moci sledovat obraz z kterékoli kamery snímající perimetr areálu.  

6.5 Osvětlovací systém, bariérová čidla, audiosoustava 

Osvětlení je důležitým aspektem bezpečnosti. Působí preventivním způsobem, 

pachatel tak může být kdykoliv při svém konání pozorován, a to již před překonáním prvků 

klasické ochrany.  

Aktivace osvětlení v místě vjezdových kolejí podléhá následujícím požadavkům:  

- Osvětlení kolejiště je realizováno zejména prostřednictvím vysokotlakých sodíkových 

výbojek umístěných na majákových věžích (viz obrázek č. 8) nebo na osvětlovacích 

stožárech typu JŽ. Realizace nových osvětlovacích majáků nepřichází do úvahy, lze pouze 

nahradit současné osvětlovací zdroje. Instalace sloupů JŽ v tomto hledisku není omezena, 

záleží vždy na místních podmínkách. K novému osvětlovacímu stožáru je vždy nutné 

pořídit elektrický rozvaděč. [12] 
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Obrázek 8 Osvětlovací majáková věž v blízkosti nádraží Sever [autor] 

- Jako osvětlovací zdroje lze uvažovat vysokotlaké sodíkové výbojky SHC 400 W nebo 

SHC 250 W a halogenidová výbojková svítidla RVI 2000 W. Každému osvětlovacímu 

systému je pak vlastní osvětlovací charakteristika, jíž je znázorněna ideální intenzita 

osvětlení. Nereflektuje však reálné opotřebení a úbytek svítivosti zdroje. 

- Dle požadavku může být v nočních hodinách chráněný prostor trvale osvícen, nebo 

osvětlovací soustava reaguje na otevření vjezdové brány inteligentním způsobem. V tomto 

případě musí být zajištěno osvětlení již před otevřením brány, a to v dostatečném 

předstihu. Výbojová svítidla se totiž do plného svitu dostanou až po několika minutách 

provozu. 

- Na konstrukci osvětlovacího stožáru lze bez problému umístit bezpečnostní kameru.  

 

Pro bariérová čidla jsou stanoveny tyto požadavky: 

- Vysílání elektromagnetických paprsků musí probíhat kontinuálně po celý den, tedy 

v režimu nonstop. Paprsek bude vysílán pulzně, čímž bude dosaženo vyšší spolehlivosti 

systému ve vztahu k narušení perimetru.  

- Instalace čidla je náhradou za vrcholovou ochranu vjezdové brány. Nepůsobí tolik 

preventivně, zato je překonání takové překážky ihned patrné obsluhujícímu personálu. 

Bariérové čidlo je umístěno uvnitř areálu rovnoběžně s instalovanou vjezdovou bránou, 
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přibližně ve vzdálenosti 1 m od této brány. Nutností je splnění odolnosti vůči 

povětrnostním vlivům i vlivům vlhkosti prostředí, je vyžadována odpovídající IP ochrana. 

- Bariérové čidlo vysílá několik paprsků ve vertikálním uspořádání. K signalizaci obsluze 

je nutné přerušení celého paprskového spektra. Tímto dojde k minimalizaci hlášených 

poplachů způsobených drobným zvířectvem. 

- Signalizací poplachu dojde k automatické aktivaci osvětlovacího i kamerového systému. 

Obsluha v dohledovém centru vizuálně zjišťuje přítomnost původce nebezpečí a dále 

postupuje dle pokynů pro takové situace. Nezjistí-li narušení bezpečnostní funkce systému 

ochrany areálu pachatelem, resetuje nastavení čidla zpět do klidového režimu.  

 

Zvláštní požadavky jsou kladeny na audiosoustavu. V některých chráněných 

prostorech lze instalovat reproduktory. Jejich význam je v možnosti hlasového či 

alarmového upozornění v inkriminovaném místě v případě narušení pachatelem. Hlášení je 

nutné podat jasně a srozumitelně, např. s tímto obsahem: „Nacházíte se na soukromém 

pozemku. Prosíme opusťte tento prostor.“ Hlášení je možné pro zdůraznění účinku 

opakovat. Bude jej provádět výpravčí, a to vždy na podnět narušení střeženého prostoru. 

Reproduktor lze bez problému umístit na osvětlovací konstrukce, napájení by tak bylo 

realizováno z jeho rozvodné skříně. 

 

7 Analýza bezpečnostních rizik 

Základem každého navrhovaného bezpečnostního systému je analýza 

bezpečnostních rizik. V ní je třeba identifikovat veškerá chráněná aktiva, zhodnotit 

stávající stav zabezpečení, uvést statistiku trestné činnosti na majetku a provést analýzu  

a hodnocení rizik. 

7.1 Souhrn aktiv společnosti 

 Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. má ve svém areálu velké jmění ve hmotném  

i nehmotném majetku. Tato aktiva mohou být cílem nezákonného jednání lidí, kteří se 

chtějí neoprávněně obohatit na úkor této společnosti. Soupis chráněného majetku vychází 

z výroční zprávy za rok 2012, která je veřejně přístupná jako součást informací o firmě 

v Obchodním rejstříku. Peněžní ocenění jednotlivých položek je obsahem následující 

tabulky, je uvedeno v tisících Kč. 
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Tabulka 2: Aktiva společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. [20] 

AKTIVA v tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek   

  Software 25 299 

  Ocenitelná práva 522 

  Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 1 463 635 

  Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 1 737 

celkem 1 491 193 

Dlouhodobý hmotný majetek   

  Stavby 4 561 936 

  Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 783 200 

  Jiný dlouhodobý hmotný majetek 2 183 

celkem 10 347 319 

Oběžná aktiva - zásoby   

  Materiál 2 588 234 

  Nedokončená výroba a polotovary 1 625 812 

  Výrobky 998 067 

  Zboží 28 334 

celkem 5 240 447 

AKTIVA CELKEM 17 078 959 

 

Aktiva společnosti jsou tedy vyčíslena na částku převyšující 17 miliard Kč. Dle 

principu ALARA (As Low As Reasonably Applicable) by náklady vynaložené na ochranu 

aktiv neměly přesáhnout 10 až 15 % hodnoty takových aktiv. V tomto případě lze tedy 

navrhnout zabezpečení v maximální hodnotě okolo 2,5 mld. Kč. Smyslem této práce je 

zabezpečit pouze kolejové vjezdy do areálu společnosti, je tedy evidentní, že investice do 

takového projektu by měla být mnohem nižší, než udává finanční strop stanovený 

principem ALARA. Navíc dosáhnout miliardového rozpočtu na zabezpečení jakéhokoliv 

podobného prostoru je stěží uskutečnitelné. [20] 

Mezní hodnotou investice do zabezpečení kolejových vjezdů bude po dohodě 

s ekonomickým úsekem společnosti ArcelorMittal Ostrava a Závodem 5-Doprava 

stanovena částka 10 milionů Kč.  
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7.2 Současný stav zabezpečení kolejových vjezdů 

 Pro kvalitní ochranu organizace je potřeba vhodně využít všech prvků fyzické 

ochrany, tj. ochrany technické a režimové, a také fyzické ostrahy. Jejich současný stav 

bude dále rozveden a popsán. Pozornost bude věnována perimetrické ochraně areálu, 

s výjimkou silničních vjezdů, které nejsou součástí řešeného zabezpečení. 

7.2.1 Technická ochrana 

   Areál společnosti s obvodem cca 12 km je chráněn pouze plotem. Plot je 

mechanickým zábranným prostředkem a jako takový je vždy překonatelný - útočníka může 

pouze odradit nebo zdržet. Je základní ochranou a vyžaduje vysokou a dlouhodobou 

rezistenci vůči klimatickým změnám a působení okolního prostředí. Na pachatele působí 

svou konstrukcí a mechanickou odolností použitého materiálu. Ochrana perimetru je 

realizována pomocí betonových panelů, které takové vlastnosti bezpochyby mají. Dále je 

využito košických plechů, tj. vlněných plechových plátů, které jsou šroubením či nýtovými 

spoji připevněny obvykle na trojici vodorovných ocelových tyčí. Jejich nevýhodou ve 

srovnání s betonovým ohrazením je ten fakt, že mezi jednotlivými komponenty je vždy 

mezera a zvenku jde vidět do areálu. Navíc kov působením vnějších vlivů nezřídka 

podléhá korozi, kdy je takto postižené místo náchylnější mechanickým výpadům ze strany 

pachatele. Výška takových překážek je vždy minimálně 2 metry, proto oba tyto druhy 

zábrany splňují svoji funkci. V některých místech je tato ochrana navíc doplněna 

žiletkovým či ostnatým drátem. 

Co se týče umístění plotu, neměl by být v těsné blízkosti jej převyšujících stromů  

a zároveň by neměl být jiným způsoben umožněn snazší přístup z vnější strany. V mnoha 

případech je toto zanedbáno, k překonání překážky pachateli může být ku pomoci vzrostlý 

strom a také terénní úpravy v nejbližším okolí. 

Důležitým momentem zůstává fakt, že celková technická ochrana je nedostatečná. 

Rozsah alespoň základní ochrany areálu je minimální, existuje spousta míst, která jsou 

nepřístupná jen díky přírodnímu porostu křovin. Dále se pak objevuje nemalý počet 

prostorů, kde ochrana neexistuje vůbec. Samotné kolejové vjezdy jsou toho důkazem, není 

zde kromě zákazových tabulí nic, co by mohlo útočníka odradit, zastavit či alespoň zdržet, 

je zde umožněn volný přístup komukoliv. 
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7.2.2 Režimová ochrana 

V rámci režimové ochrany související s kolejovými vjezdy se upravuje zejména 

pohyb vlastních zaměstnanců. Kontrola příchodu a odchodu je zajišťována pomocí ID 

karet a turniketů na vstupních branách, tedy v prostorech vchodů a silničních vjezdů do 

areálu společnosti. Zaměstnanec se musí pohybovat ve vyznačených místech, svoji cestu 

nesmí uskutečňovat přímo v kolejišti, pokud by to neodpovídalo jeho pracovní činnosti. Při 

křížení železniční trati musí dbát zvýšené opatrnosti, stejně tak při vykonávání práce 

spojené s kontrolou, revizí či opravou zařízení souvisejícího s železniční dopravou. Dále je 

nutné při manipulaci, nakládání i vykládání materiálu či výrobků dodržovat veškeré zásady 

bezpečnosti práce.  

Návštěvy podniku jsou evidovány na pracovišti Povolování vstupu, jejich pohyb 

areálem by měl být uskutečněn v doprovodu zaměstnance či pověřené osoby. Systém 

režimových opatření je obsahem vnitropodnikových ustanovení souvisejících se vstupy  

a pobytem osob v areálu společnosti podniku. 

Pro odvezení železničního nákladu je vyžadováno vyplnění příslušných dokladů 

k tomuto určených. Takovým formulářem může být například výstupní doklad pro odvoz 

hmotného majetku společnosti ArcelorMittal Ostrava nebo obdobný doklad k odvozu 

majetku náležícího externí firmě. Pro pohyb v rámci areálu se používá ložní list. Jedná se  

o doklad obsahující informaci o naložení výrobku na dopravní prostředek, o předání 

výrobku kupujícímu v areálu nebo na území příjemce výrobku.  

7.2.3 Fyzická ostraha 

Úkoly fyzické ostrahy ve společnosti ArcelorMittal Ostrava zajišťuje na základě 

smluvního ujednání externí firma Fenix International s.r.o. Její pracovníci se uplatňují 

především u vstupů do areálu. Kolejové vjezdy nejsou nepřetržitě střeženy, zaměstnanci 

firmy zde zpravidla prochází ve dvouhodinových intervalech, a to ve dne i v noci. Pohyb 

strážných je dán kontrolními body na cestě obchůzky, které musí aktivovat a tím 

zaznamenat, že daný prostor podlehl kontrole. Pokud by došlo k zajištění nežádoucí osoby, 

je možné jí dle §76 odst. 2 trestního řádu omezit osobní svobodu. V dalších případech lze 

povolat posilu z dispečinku firmy. Zaměstnanci ostrahy nenáleží žádná nadstandardní 

práva nad rámec okolností vylučujících protiprávnost. 
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7.2.4 Vyhodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

Obecně platí zásada, že systém je tak silný, jak je silný jeho nejslabší článek. A tím 

je v tomto případě absence jakýchkoli zabezpečovacích prvků přímo na kolejových 

vjezdech do areálu. Volný vstup je tak umožněn de facto komukoliv. Rozsah 

mechanického zabezpečení je omezený, plot či jiná zábrana se v mnoha částech obvodu 

areálu společnosti nenachází. Fyzická ostraha svoji činnost při kolejových vjezdech 

vykonává v intervalových odstupech, a je proto spíše otázkou náhody, pokud někoho 

nepovolaného přistihne. Dále je nutno poznamenat, že se v těchto místech nenachází ani 

elektronické zabezpečení. Celkový stav lze tedy označit za krajně nevyhovující  

a nedostačující. 

7.3 Analýza a hodnocení rizik v železniční dopravě  

Pro zjištění, kterým rizikům je nutné čelit nebo jim předcházet, je nezbytné provést 

analýzu takových rizik. K tomuto účelu bude využita metoda CARVER. Verifikačními 

postupy (analýza FMEA a Kittsova metoda) pak lze potvrdit či naopak vyvrátit 

předpokládaný výskyt nežádoucích jevů. Vždy budou zvlášť hodnocena rizika procesní  

i strukturální. 

Procesní rizika 

 Existence procesních rizik souvisí převážně s činností člověka, ať už jde 

o zaměstnance, pracovníka ostrahy či přímo pachatele. Jedná se o souhrn chyb vědomých 

i nedbalostních, dále tato činnost může spočívat ve zneužití a narušení bezpečnostního 

systému. 

Strukturální rizika 

 Strukturální rizika jsou rizika spojená s materiálem a stavebními konstrukcemi 

umístěnými při kolejových vjezdech nebo jde o rizika související s dysfunkcí prvků, které 

slouží k zabezpečení provozu na železnici. Poruchy takových komponentů mohou mít 

negativní vliv jak na plynulost provozu, tak také na samotnou bezpečnost osob a majetku 

v oblasti. 

7.3.1 Identifikace rizik a jejich modelování pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram, nebo také diagram rybí kosti, slouží k identifikaci rizik 

systému a jejich modelování. Nejčastěji se využívá metody brainstormingu, kdy jsou  

vrcholové události přiřazovány příčiny jejího vzniku. Vrcholovou událostí je zde narušení 
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bezpečnosti v prostoru a okolí kolejiště. Jednotlivě je zpracován diagram pro procesní i pro 

strukturální rizika. Všechna z takto vygenerovaných rizik budou následně podrobena 

bezpečnostní analýze FMEA s cílem kvantifikace míry působícího rizika.  

 

Identifikace a modelování procesních rizik 

V grafickém vyjádření (obr. 9) jsou identifikovány příčiny vrcholové události, které 

jsou spojené s procesní povahou působících rizik. 
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Obrázek 9 Modelování procesních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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Identifikace a modelování strukturálních rizik 

 Také aktivace strukturálních rizik může vést k nežádoucím situacím. Grafické 

vyjádření působení těchto rizik směrem ke vzniku vrcholové události je znázorněno 

obrázkem č. 10.  

 

Obrázek 10 Modelování strukturálních rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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7.3.2 Analýza FMECA 

Analýza poruch a jejich dopadů (FMECA) vznikla a byla původně určena pro 

oblast letectví. V současnosti je často využívána v oblasti bezpečnosti, a to jak pro 

posouzení celého systému, tak také jeho podsystémů. Zjišťuje možná selhání či poruchy 

částí systému a vliv takových situací na systém jako celek. 

Postup metody je určen normou ČSN EN 60 812. Hodnotícími kritérii jsou 

pravděpodobnost vzniku rizika (P), závažnost následků z hlediska ohrožení osob a škod na 

majetku (N) a odhalitelnost rizika (H). Pro řešení problematiky zabezpečení kolejových 

vjezdů je bodové hodnocení každého kritéria vymezeno rozsahem 1 až 5, od nejnižšího po 

nejvyšší. Míra jednotlivých rizik (R) je dána vztahem  

 

R = P × N × H      (1) 

kde: 

P je pravděpodobnost vzniku rizika, 

N je závažnost následků, 

H je odhalitelnost rizika. 

 

Hodnota kvantifikátoru R nabývá hodnot 0 až 125, dle nich poté dochází 

k rozdělení rizik dle jejich významnosti, jak je patrné z tabulky č. 3. 

   Tabulka 3: Míra rizika dle metody FMECA [autor] 

Kvantifikátor R Stupeň rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

 

 Hodnocení míry rizika R odhalí závažnost takových rizik, určí, zda je nutné se jimi 

dále zabývat. Tabulky 4 a 5 kvantifikují rizika procesní, respektive rizika strukturální. 
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Tabulka 4: Kvantifikace procesních rizik metodou FMECA [autor] 

Poř. číslo RIZIKO P N H R 
1 Sabotážní činnost 1 1 4 4 

2 Neoprávněný vstup na pozemek 2 1 2 4 

3 Neoprávněný vstup do budovy stavědla 1 1 4 4 

4 Nedodržení režimových opatření na vstupu 2 2 2 8 

5 Nedůslednost prohlídky 2 2 2 8 

6 Falešná ostraha 1 1 2 2 

7 Zanedbání činnosti ostrahy 2 2 3 12 

8 Lehkovážnost zaměstnanců 2 3 2 12 

9 Neukázněnost zaměstnanců 2 3 3 18 

10 Nedostatek sdílené bdělosti 2 3 3 18 

11 Spolupráce s pachatelem 1 3 1 3 

12 Chybné nastavení technických systémů 2 5 4 40 

13 Vandalismus 1 1 3 3 

14 Napadení člena ostrahy 1 2 4 8 

15 Založení požáru na zhlaví 1 2 4 8 

16 Ohlášení umístění nástražného výbušného systému 1 2 5 10 

17 Přerušení radiového přenosu 3 4 4 48 

18 Špatná komunikace jízdy vlaku 2 5 4 40 

19 Srážka vlakových souprav 2 5 5 50 

20 Vykolejení vlaku 2 5 5 50 

21 Únik paliva 2 3 3 18 

 

Tabulka 5: Kvantifikace strukturálních rizik metodou FMECA [autor] 

Poř. číslo RIZIKO P N H R 
1 Přelezení plotu 1 2 1 2 

2 Vylomení plotu 2 2 3 12 

3 Přestříhání plotu 1 2 3 6 

4 Přelezení brány 2 2 1 4 

5 Výpadek elektrického proudu 2 3 4 24 

6 Zahrazení železniční cesty překážkou 1 2 4 8 

7 Nepříznivé klimatické podmínky 2 1 4 8 

8 Nefunkčnost kamerového dohledu 2 3 4 24 

9 Dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků 2 2 3 12 

10 Krádež kabelů osvětlovacích majáků 3 2 3 18 

11 Přerušení kabelového propojení izolace kolejí 2 3 3 18 

12 Přerušení propojení kolejových obvodů 2 3 4 24 

13 Dysfunkce zabezpečovacího zařízení 2 4 4 32 

14 Přerušení kabelového propojení ke kolejové váze 2 3 3 18 

15 Krádež telefonních kabelů 1 2 4 8 

16 Poškození návěstidel 1 2 4 8 

17 Poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek 3 3 3 27 

18 Poškození napájecích skříní kolejových obvodů 3 4 3 36 

19 Krádež železného materiálu a šrotu 4 5 3 60 

20 Krádež nafty z areálu 1 1 1 1 
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Vyhodnocení metody FMECA 

 Z hlediska procesního byla zjištěna rizika mírná, akceptovatelná a bezvýznamná. 

Pro další analytické zkoumání jsou podstatná pouze rizika označená stupněm mírná. 

Mírné riziko: 

- srážka vlakových souprav - neukázněnost zaměstnanců 

- vykolejení vlaku - nedostatek sdílené bdělosti 

- přerušení radiového přenosu - únik paliva  

- chybné nastavení technických systémů - zanedbání činnosti ostrahy 

- špatná komunikace jízdy vlaku - lehkovážnost zaměstnanců 

 

 Z hlediska strukturálního je nutné dále se zabývat riziky nežádoucími a mírnými. 

Nežádoucí riziko: 

 - krádež železného materiálu a šrotu 

Mírné riziko: 

- poškození napájecích skříní kolejových obvodů 

- dysfunkce zabezpečovacího zařízení 

- poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek 

- výpadek elektrického proudu 

- nefunkčnost kamerového dohledu 

- přerušení propojení kolejových obvodů 

- krádež kabelů osvětlovacích majáků 

- přerušení kabelového propojení izolace kolejí 

- přerušení kabelového propojení ke kolejové váze 

- vylomení plotu 

- dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků 

 

 Metodou FMECA byla kvantifikována rizika procesní i strukturální. Dále bude 

provedena Paretova analýza, čímž vyvstane konečný počet rizik, jež budou později 

podrobena verifikaci Kittsovou metodou.   
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Paretovo pravidlo, Lorenzova křivka 

 Hodnot míry rizika R je dále využito k vykreslení Lorenzovy křivky a aplikaci 

Paretova pravidla 70/30. Tento poměr značí, že 30 % příčin (rizik) generuje 70 % 

následků. Grafické vyjádření procesních rizik je obsahem obrázku č. 11. 

 

Obrázek 11 Závažnost procesních rizik – využití Paretova pravidla a Lorenzovy křivky [autor] 

 

Také strukturální rizika lze zaznamenat obdobnými nástroji. Ve výsledku využitím 

paretovského pravidla 70/30 dojde k oddělení méně důležitých rizik od těch významných. 

Grafické znázornění strukturálních rizik poskytuje následující obrázek.   

 

Obrázek 12 Závažnost strukturálních rizik – využití Paretova pravidla a Lorenzovy křivky [autor] 

  

Ze zobrazených výsledků je patrné, že počet rizik se v porovnání s výsledky 

analýzy FMECA nezvýšil. Paretovo pravidlo vygenerovalo méně významných rizik, 
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nevyvstala ani žádná nová. Celkový výčet závažných rizik se tedy nijak nezmění. 

Následující tabulka zaznamenává všechna rizika, která budou dále podrobena verifikační 

analýze pomocí Kittsovy metody.   

Tabulka 6: Výčet závažných rizik pro verifikaci [autor] 

Procesní rizika Strukturální rizika 

Srážka vlakových souprav Krádež železného materiálu a šrotu 

Vykolejení vlaku Poškození napájecích skříní kolejových obvodů 

Přerušení radiového přenosu Dysfunkce zabezpečovacího zařízení 

Chybné nastavení technických systémů Poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek 

Špatná komunikace jízdy vlaku Výpadek elektrického proudu 

Neukázněnost zaměstnanců Nefunkčnost kamerového dohledu 

Nedostatek sdílené bdělosti Přerušení propojení kolejových obvodů 

Únik paliva Krádež kabelů osvětlovacích majáků 

Zanedbání činnosti ostrahy Přerušení kabelového propojení izolace kolejí 

Lehkovážnost zaměstnanců Přerušení kabelového propojení ke kolejové váze 

  
  

Vylomení plotu 

Dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků 

7.3.3 Kittsova metoda 

 Jako verifikační analýzy je využito Kittsovy metody. Při její implementaci je 

vyžadována znalost posuzovaného systému. Jedná se o jednoduché bodové hodnocení 

jednotlivých kritérií, kdy jsou v potaz brány škody na zdraví lidí, škody na majetku, časové 

hledisko i posouzení rizika odborným pracovníkem. Všechna tato kritéria jsou součástí 

hodnocení rizik podle Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím (viz tabulka 7). 

Tabulka 7: Bodová stupnice Kittsovy metody [14] 

Kritérium 
Bodové hodnocení 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

A 

Počet osob 

vystavených 

nebezpečí 

> 300 201 - 300 101 - 200 51 - 100 21 - 50 11 - 20 6 - 10 2 – 5 0 - 1 

B 

Škoda na 

majetku  

(v Kč) 

> 3 mil. 1 - 3 mil. 
500 tis. - 

1 mil. 

200 - 500 

tis. 

100 - 200 

tis. 

25 - 100 

tis. 

5 – 25 

tis. 
1 - 4999 0 

C 

Doba 

odstranění 

následků 

> 1 měsíc 
11 - 30 

dnů 
6 - 10 dnů 3 - 5 dnů 1 - 2 dny 

12 - 24 

hod 

6 - 12 

hod 

2 - 5 

hod 

0 - 1 

hod 

D 
Frekvence 

výskytu 
3x denně 1x denně 

1x za dva 

dny 

1x za 

týden 

2x za 

měsíc 

1x za 

měsíc 

1x za 

půlroku 

1x za 

rok 

méně 

než 1x 

za rok 

E 

Odborné 

hodnocení 

rizika 

Velmi 

vysoké 

Velmi 

vysoké 
Vysoké Vysoké Střední Střední Nízké 

Velmi 

nízké 

Akcep-

tova-

telné 
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Kvantifikace jednotlivých rizik je dosaženo pomocí výpočtu koeficientu K, dle 

následujícího vztahu: 

2A + 2B + C + D + E
K =

5
     (2) 

kde: 

 A je počet osob vystavených nebezpečí, 

 B je výše škody na majetku, 

 C je doba odstranění následků, 

 D je frekvence výskytu, 

 E je odborné hodnocení rizika. 

 

 Kittsova metoda jako verifikační nástroj stanoví určí pořadí významnosti rizik 

souvisejících s nežádoucími situacemi v prostorech železničních vjezdů. Kvantifikace 

procesních rizik je obsahem tabulky č. 8, kvantifikaci rizik strukturálních se věnuje tabulka 

č. 9.  

Tabulka 8: Kvantifikace procesních rizik využitím Kittsovy metody [autor] 

Poř. č. RIZIKO A B C D E K Pořadí 

1 Sabotážní činnost 1 3 3 1 4 3,2 14. 

2 Neoprávněný vstup na pozemek 2 1 2 5 6 3,8 12. 

3 Neoprávněný vstup do budovy stavědla 2 4 3 1 3 3,8 13. 

4 Nedodržení režimových opatření na vstupu 1 2 2 4 3 3,0 16. 

5 Nedůslednost prohlídky 3 1 4 4 5 4,2 8. 

6 Falešná ostraha 3 1 2 1 2 2,6 20. 

7 Zanedbání činnosti ostrahy 2 1 2 3 3 2,8 18. 

8 Lehkovážnost zaměstnanců 2 4 6 5 5 5,6 4. 

9 Neukázněnost zaměstnanců 2 4 5 3 4 4,8 7. 

10 Nedostatek sdílené bdělosti 3 3 6 6 4 5,6 5. 

11 Spolupráce s pachatelem 2 5 5 1 5 5,0 6. 

12 Chybné nastavení technických systémů 5 8 6 3 3 7,6 1. 

13 Vandalismus 1 2 4 4 1 3,0 17. 

14 Napadení člena ostrahy 2 2 1 2 3 2,8 19. 

15 Založení požáru na zhlaví 2 2 2 1 1 2,4 21. 

16 Ohlášení umístění nástražného výbušného systému 3 2 4 1 1 3,2 15. 

17 Přerušení radiového přenosu 2 2 6 1 5 4,0 11. 

18 Špatná komunikace jízdy vlaku 2 2 6 3 4 4,2 9. 

19 Srážka vlakových souprav 2 9 7 1 3 6,6 3. 

20 Vykolejení vlaku 3 9 6 1 3 6,8 2. 

21 Únik paliva 2 3 4 3 4 4,2 10. 
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Tabulka 9: Kvantifikace strukturálních rizik využitím Kittsovy metody [autor] 

Poř. č. RIZIKO A B C D E K Pořadí 

1 Přelezení plotu 1 1 1 1 3 1,8 19. 

2 Vylomení plotu 1 2 5 3 5 3,8 10. 

3 Přestříhání plotu 1 2 5 1 2 2,8 16. 

4 Přelezení brány 1 1 1 2 5 2,4 17. 

5 Výpadek elektrického proudu 1 4 2 3 2 3,4 14. 

6 Zahrazení železniční cesty překážkou 2 2 2 1 1 2,4 18. 

7 Nepříznivé klimatické podmínky 1 4 4 2 1 3,4 15. 

8 Nefunkčnost kamerového dohledu 1 7 2 3 6 5,4 4. 

9 Dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků 2 4 5 2 3 4,4 8. 

10 Krádež kabelů osvětlovacích majáků 2 3 8 3 3 4,8 7. 

11 Přerušení propojení izolace kolejí 2 3 5 2 5 4,4 9. 

12 Nefunkčnost kolejových obvodů 1 3 5 1 5 3,8 11. 

13 Dysfunkce zabezpečovacího zařízení 4 3 6 1 9 6,0 2. 

14 Přerušení kabelového propojení ke kolejové váze 1 3 7 1 3 3,8 12. 

15 Krádež telefonních kabelů 1 3 7 1 3 3,8 13. 

16 Poškození návěstidel 3 3 9 1 8 6,0 3. 

17 Poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek 2 5 6 3 4 5,4 5. 

18 Dysfunkce kolejových obvodů 1 4 7 3 5 5,0 6. 

19 Krádež železného materiálu a šrotu 1 9 1 7 9 7,4 1. 

20 Krádež nafty z areálu 1 2 1 1 1 1,8 20. 

 

Na základě výsledků předchozí analytické metody FMECA a Paterovy analýzy 

bude uvažován srovnatelný počet nejzávažnějších rizik. To znamená, že z Kittsovy metody 

budou vybrána procesní rizika do 10. místa v pořadí a strukturální rizika do 12. místa 

v pořadí. S těmito riziky pak budou konfrontována rizika původní, pakliže dojde ke shodě, 

bude přiřazeno pravdivostní označení, v opačném případě pak označení nepotvrzující 

výskyt rizika. 

7.3.4 Výsledky verifikace rizik  

 Procesní a strukturální rizika vzešlá z metody FMECA a Paretovy analýzy jsou 

v sestupném pořadí uvedena v tabulce č. 10. V ní je také zaznamenáno, zda došlo 

prostřednictvím Kittsovy metody k potvrzení výskytu rizika (»), či nedošlo (×). Tímto 

způsobem bude v celkovém hodnocení představen výčet všech procesních a strukturálních 

rizik, která mohou negativním způsobem ovlivnit bezpečnost provozu železniční dopravy. 
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Tabulka 10: Verifikace relevantnosti procesních a strukturálních rizik [autor] 

RIZIKO Splnění verifikační analýzy 

Procesní riziko   

Srážka vlakových souprav » 

Vykolejení vlaku » 

Přerušení radiového přenosu × 

Chybné nastavení technických systémů » 

Špatná komunikace jízdy vlaku » 

Neukázněnost zaměstnanců » 

Nedostatek sdílené bdělosti » 

Únik paliva » 

Zanedbání činnosti ostrahy × 

Lehkovážnost zaměstnanců » 

Strukturální riziko   

Krádež železného materiálu a šrotu » 

Poškození napájecích skříní kolejových obvodů » 

Dysfunkce zabezpečovacího zařízení » 

Poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek » 

Výpadek elektrického proudu × 

Nefunkčnost kamerového dohledu » 

Přerušení propojení kolejových obvodů » 

Krádež kabelů osvětlovacích majáků » 

Přerušení kabelového propojení izolace kolejí » 

Přerušení kabelového propojení ke kolejové váze » 

Vylomení plotu » 

Dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků » 

 

 Verifikováno bylo celkově 8 procesních rizik a 11 rizik strukturálních. Budou dále 

zmíněna ve vyhodnocení analytických metod a na jejich základě budou rozpracovány tři 

varianty zabezpečení kolejových vjezdů.  

7.3.5 Metoda CARVER  

 Metoda CARVER je metodou vyvinutou a původně používanou v oblasti vojenství. 

Sestavena byla v USA především pro ofenzivní účely ve válečných konfliktech, kdy 

analyzuje jednotlivé strategické cíle. Nově se již však využívá také pro civilní účely  

a aplikace v bezpečnostní oblasti je nasnadě. Metoda zkoumá objekty očima pachatele 

s využitím šesti kritérií, která ve výsledku odhalí, na který cíl se zřejmě zaměří. Proto je 

možné ji takto využít pro analýzu rizik v souvislosti se zabezpečením objektů či areálu.  
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Kritéria této analýzy jsou následující: 

Criticality (kritičnost) 

Určuje hodnotu a význam daného objektu či cíle, a to jak z hlediska jeho důležitosti 

pro funkčnost železniční dopravy, tak také s ohledem na návaznost dalších prvků v tomto 

systému použitých. 

Accessibility (přístupnost) 

Toto kritérium reprezentuje míru úsilí potřebného pro dosažení zvoleného cíle. 

V oblasti zabezpečení je to zejména dostupnost přístupových (příjezdových) cest, instalace 

mechanických zábranných systémů či nutnost využití prostředků pro jejich překonání. 

Recuperability (obnovitelnost) 

Obnovitelnost je vyjádřená dobou, za kterou lze uvést objekt zpět do provozu nebo 

jej obnovit či nahradit. Závisí tedy zejména na dostupnosti zdrojů. 

Vulnerability (zranitelnost) 

Kritérium zranitelnosti je spjato s konstrukcí cíle a s osobou pachatele, který se 

tento cíl chystá napadnout. Zejména se jedná o znalosti a dovednosti pachatele a použití 

prostředků k dosažené kýženého efektu. 

Effect (vliv na zaměstnance / firmu) 

Kritérium specifikuje dopad na chod společnosti, zda dojde k přerušení provozu či 

jiné nepříjemnosti. Dalším možným účinkem může být dopad na zaměstnance nebo jiné 

osoby v areálu, zejména co se týče ohrožení jejich životů a zdraví. 

Recognizability (rozpoznatelnost) 

Určuje míru odhalitelnosti záměrů pachatele a jeho znalostí informací o umístění  

a funkčnosti prvků zabezpečení. Reflektuje taktéž časové hledisko přípravy. 

 

Cílem metody CARVER je numericky kvantifikovat velikosti jednotlivých kritérií,  

a to zpravidla ve škále 1 až 5 (viz tabulka č. 11). Platí, že čím vyšší hodnota, v tím vyšší 

míře je dané kritérium naplněno. Součtem kritérií pro každé riziko lze následně zvolit 

nejzávažnější rizika. 
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Tabulka 11: Stupnice pro hodnocení kritérií metody CARVER [autor] 

KRITIČNOST - C   PŘÍSTUPNOST - A 

Úroveň Hodnocení   Úroveň Hodnocení 

Velmi nízká 1   Velmi nízká 1 

Nízká 2   Nízká 2 

Střední 3   Střední 3 

Vysoká 4   Vysoká 4 

Velmi vysoká 5   Velmi vysoká 5 

          

OBNOVITELNOST - R   ZRANITELNOST - V 

Úroveň Hodnocení   Úroveň Hodnocení 

Velmi nízká 1   Velmi nízká 1 

Nízká 2   Nízká 2 

Střední 3   Střední 3 

Vysoká 4   Vysoká 4 

Velmi vysoká 5   Velmi vysoká 5 

          

VLIV NA OBYVATELSTVO - E   ROZPOZNATELNOST - R 

Úroveň Hodnocení   Úroveň Hodnocení 

Velmi nízká 1   Velmi nízká 1 

Nízká 2   Nízká 2 

Střední 3   Střední 3 

Vysoká 4   Vysoká 4 

Velmi vysoká 5   Velmi vysoká 5 

 

Využití metody CARVER se orientuje na osobu pachatele a jeho výběr cíle. 

Předloženo je celkem 5 kolejových vjezdů do areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava  

a 2 místa pro zabezpečení provozu na železnici. Jedním z takových je Centrální pracoviště 

ovládání kolejové dopravy, druhým budova stavědla St.4/BRU dislokována na Východním 

nádraží. 

Každý z cílů je hodnocen podle výše zmíněných kritérií, obodování spolu se 

sumární hodnotou jsou pro jednotlivá klíčová místa kolejové dopravy uvedena v tabulce. 

Tabulka 12: Hodnocení potenciálních cílů metodou CARVER [autor] 

Poř. číslo CÍL C A R V E R Σ 
1 Vjezd v obvodu St.3/SN na mostě přes ul. Vratimovskou 4 5 4 4 4 4 25 

2 Vjezd v obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 4 4 3 3 4 2 20 

3 Vjezd v obvodu St.5/VH 4 5 4 5 4 4 26 

4 Vjezd v obvodu St.3/SB 4 3 4 4 4 3 22 

5 Vjezd v obvodu St.4/TN - Východní nádraží 4 5 4 4 4 4 25 

6 Centrální pracoviště ovládání kolejové dopravy 5 2 5 2 2 2 18 

7 Budova stavědla St.4/BRU 3 2 3 2 2 3 15 
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 Pro vyhodnocení je sestavena tabulka 13, kde je výsledné pořadí jednotlivých cílů 

dle jejich významnosti pro pachatele. Čím významnější cíl je, tím výraznějšímu riziku 

útoku pak čelí.  

Tabulka 13: Pořadí významnosti cílů stanovené dle metody CARVER [autor] 

Poř. číslo CÍL Pořadí 

3 Vjezd v obvodu St.5/VH 1. 

1 Vjezd v obvodu St.3/SN na mostě přes ul. Vratimovskou 2. 

5 Vjezd v obvodu St.4/TN - Východní nádraží 3. 

4 Vjezd v obvodu St.3/SB 4. 

2 Vjezd v obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 5. 

6 Centrální pracoviště ovládání kolejové dopravy 6. 

7 Budova stavědla St.4/BRU 7. 

 

 Na základě výsledků metody CARVER lze konstatovat, že závažnému riziku čelí 

spíše kolejové vjezdy v obvodu jednotlivých stavědel než pracoviště řízení provozu. Pro 

doplnění bude provedena Paretova analýza s poměrem 70/30 a vykreslena Lorenzova 

křivka dle kumulativních četností (viz obr. 13). Tím vyvstanou skutečně významné cíle, 

jejichž zabezpečením bude nutné se dále zabývat v návrzích řešení. 

 

 

Obrázek 13 Hodnocení cílů pomocí vykreslení Lorenzovy křivky s využitím Paretova pravidla 70/30 

 

 Na základě paretovského pravidla 70/30 lze konstatovat fakt, že velkému významu 

z pohledu možného pachatele se těší kolejové vjezdy v obvodu St.5/VH, St.3/SN (na mostě 

přes ulici Vratimovskou i ve směru k Haldě), St.4/TN a St.3/SB.  
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7.3.6 Vyhodnocení analytických metod 

  Metoda FMEA odhalila procesní a strukturální rizika zařazená mezi rizika mírná, 

popř. nežádoucí. Tyto výsledky byly potvrzeny v grafickém vyjádření vynesením 

Lorenzovy křivky s využitím Paretova pravidla 70/30. Verifikační Kittsova analýza 

potvrdila existenci některých rizik, jejich plný výčet je obsahem následující tabulky. 

Tabulka 14: Výsledný přehled procesních a strukturálních rizik [autor] 

Procesní riziko Strukturální riziko 

Srážka vlakových souprav Krádež železného materiálu a šrotu 

Vykolejení vlaku Poškození napájecích skříní kolejových obvodů 

Chybné nastavení technických systémů Dysfunkce zabezpečovacího zařízení 

Špatná komunikace jízdy vlaku Poškození transformátorů elektrického ohřevu výhybek 

Neukázněnost zaměstnanců Nefunkčnost kamerového dohledu 

Nedostatek sdílené bdělosti Přerušení propojení kolejových obvodů 

Únik paliva Krádež kabelů osvětlovacích majáků 

Lehkovážnost zaměstnanců Přerušení kabelového propojení izolace kolejí 

 Přerušení kabelového propojení ke kolejové váze 

 Vylomení plotu 

 Dysfunkce či krádež tlumivek osvětlovacích majáků 

 

 Z hlediska rizik procesních se mezi nejzávažnější řadí vykolejení vlakové soupravy, 

srážka železničních vozidel či špatná komunikace jízdy vlaků. Všechna tato rizika jsou 

přímo spojena s provozem na vlečce. 

Z hlediska strukturálních rizik bylo verifikačními analýzami potvrzeno riziko 

krádeže železného materiálu a šrotu, které je z hlediska statistiky z let 2009 až 2013 

nejvýznamnější. Z výčtu uvedeného v tabulce je rovněž patrné, že pro železniční dopravu 

v areálu jsou největším rizikem zejména krádeže komponentů některých zařízení v kolejišti 

(zejména co se týče bezpečnosti provozu). 

Při zajišťování železniční dopravy v areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava jsou 

dle vypracované analýzy CARVER doplněné o Paterovu analýzu nejkritičtějšími místy 

kolejové vjezdy do areálu (viz tab. 15). Ty budou uvažovány v návrzích variant 

technického řešení jako stěžejní místa páchání majetkové trestné činnosti.  

Tabulka 15: Přehled významných míst z hlediska možného napadení pachatelem [autor] 

Kolejový vjezd v obvodu St.5/VH 

Kolejový vjezd v obvodu St.3/SN na mostě přes ul. Vratimovskou 

Kolejový vjezd v obvodu St.4/TN - Východní nádraží 

Kolejový vjezd v obvodu St.3/SB 

Kolejový vjezd v obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 
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 Realizace systému zabezpečení bude předmětem další kapitoly. Cílem je snížení 

možnosti působení všech zmíněných významných rizik. 

8 Technické řešení 

 Každý z pěti železničních vjezdů bude rozpracován do tří variant zabezpečení. Lze 

počítat zejména s instalací prvků pro perimetrické zabezpečení areálu hutní společnosti, 

s ohledem na deklarovaná rizika vzešlá z předchozích analýz. 

8.1 Návrh varianty č. 1 

 První z variant je charakteristická nejnižší mírou zabezpečení. V návrhu se počítá 

s instalací pouze základních prvků perimetrické ochrany. 

8.1.1 Popis systému zabezpečení 

 

Kolejový vjezd v obvodu St.3/SN na mostě přes ulici Vratimovskou 

 V blízkosti Severního nádraží je obvod St.3 ve styku s kolejištěm Vítkovic. Oblast 

je v blízkosti hlavního silničního tahu Rudná mezi Havířovem a Ostravou (viz obr. 14). 

 

Obrázek 14 Lokace kolejového vjezdu nad ulicí Vratimovskou [mapy.cz, autor] 

Podél Severního nádraží je z jedné strany v celé délce vybudováno oplocení 

z košických plechů, druhá strana je chráněna betonovým plotem, respektive zástavbou. 

Prostorem na mostě nad ulicí Vratimovskou prochází dvě koleje, z tohoto pohledu jde  

o vhodné místo pro instalaci kolejové brány. Splnění požadavku na volný schůdný  

a manipulační prostor vyžaduje, aby byla instalována pouze jedna dvoukřídlá brána 

společná pro obě vjezdové koleje. Každé křídlo bude délky 5 metrů. Přesné umístění je 

zvoleno tak, aby co nejméně zasahovala do výhybek i kolejového větvení. Bude tedy 

instalována před výhybku č. 6. Zároveň bude realizováno bezpečnostní oplocení tak, aby 
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zacelilo mezeru mezi branou a mostem. Délka tohoto oplocení bude po obou stranách  

28 metrů. [8]   

Napájení vjezdových bran bude řešeno z kabelového domku, ve skříni jsou volné 

sloty pro napojení takových zařízení. Délka přívodního kabelu bude 90 m. Na nově 

vystavěném plotě i kolejové bráně bude instalována vrcholová ochrana v podobě ostnatého 

drátu, jehož účelem je ztížit prostup pachatele přelezením mechanických prvků obvodové 

ochrany.  

 

Kolejový vjezd v obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 

 Železniční vjezd do areálu společnosti je situován několik desítek metrů od úložiště 

Rudná, v místě, kde koleje nadjezdem protínají hlavní silniční tah mezi Ostravou 

a Havířovem. Poloha je demonstrována na obrázku č. 15. 

 

Obrázek 15 Poloha kolejového vjezdu St.3/SN ve směru k Haldě [mapy.cz, autor] 

Stávající oplocení končí před mostem, vjezdové brány bude tedy vhodné instalovat 

v těchto místech. V návrhu se počítá s tím, že celkově budou realizovány 2 dvoukřídlé 

brány bezprostředně na sebe navazující. Dále bude vystavěna plotová zábrana v délce  

65 m, která naváže na část oplocení u úložiště. To zároveň dále vytyčuje hranici areálu. 

Systém perimetrické ochrany doplňuje stávající betonové ohrazení. Nově instalovaný 

bezpečnostní plot bude opatřen ostnatým drátem pro zvýšení funkčnosti zabezpečení. Pro 

realizaci plotové zábrany bude problematická přítomnost vzrostlé vegetace, je tedy nutné 

provést vhodné úpravy v této oblasti. 
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Kolejový vjezd v obvodu St.5/VH 

Obvod St.5/VH tvoří styk kolejiště společnosti ArcelorMittal Ostrava se železniční 

stanicí Kunčice, kde provoz zajišťují České dráhy. Tato část kolejového systému je 

nejzranitelnější, protože je zde umožněn přístup veřejnosti, což je dáno blízkostí soukromé 

firmy Hayes Lemmerz Autokola a.s. Zároveň zde dochází k nejvyššímu výskytu krádeže 

železného šrotu z vagonů. Poloha kolejového vjezdu je patrná z obrázku č. 16. 

 

Obrázek 16 Lokace kolejového vjezdu v obvodu St.5/VH [mapy.cz, autor] 

Lze vypozorovat souvislost mezi blízkostí lidských obydlí a vysokou mírou 

kriminality. Zdejší obyvatelstvo žije několik desítek metrů od kolejiště, je sociálně slabé, 

často odkázané na sociální dávky. Pokud k tomu připočteme zvyšující se výkupní cenu 

železa v posledních letech, je nasnadě, že důsledkem je výrazné porušování majetkových 

práv vlastníka jak zmíněného železného šrotu, tak také vlastníka bezpečnostních  

a provozních komponentů pro zajištění železniční přepravy. 

V návrhu je počítáno s umístěním celkově 4 vjezdových bran. Dvě z nich budou 

situovány u výhybek č. 209 a 210, další přes kolej č. 513. Instalace poslední vjezdové 

brány bude provedena v blízkosti železničního přejezdu ke společnosti Hayes Lemmerz 

Autokola. Dále bude dobudován bezpečnostní plot v návaznosti na stávající betonové 

ohrazení. Vrcholovou ochranou bude ostnatý drát, čímž se sníží možnost prostupu 

pachatele. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SB 

 Na úrovni výhybky č.630ab je pomezí kolejiště společnosti ArcelorMittal  

a Českých drah s vjezdovými kolejemi do železniční stanice Kunčice (obr. 17). V tomto 

úseku je již kompletně realizována plotová ochrana z betonových panelů. 
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Obrázek 17 Poloha kolejového vjezdu St.3/SB [mapy.cz, autor] 

 V prostoru nelze instalovat posuvnou bránu, ačkoliv dispozice k tomu na první 

pohled vybízí. Nicméně přepažit kolej v podélném směru je těžko realizovatelné, proto zde 

budou instalovány 2 dvoukřídlé brány. První před výhybku č. 630, čímž bude protínat kolej 

vedoucí podél staré lakovny. Druhá brána bude realizována v místě výhybek č. 628 a 650. 

Sloupy vjezdových bran je potřeba odsadit od stávajícího oplocení, aby bylo umožněno 

plné otevření obou křídel. Brány budou navíc dovybaveny ostnatým drátem. Napájení bran 

bude provedeno z blízkého rozvaděče. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.4/TN – Východní nádraží 

 V prostoru tzv. třídícího nádraží se nacházejí 2 skupiny kolejí – vjezdové  

a seřaďovací (směrové). První varianta zabezpečení počítá s ochranou pouze seřaďovací 

části, protože zde běžně stávají plně naložené železniční vagóny. Zbylé dvě varianty 

povedou k úplnému zabezpečení lokality Východního nádraží. To sousedí s Českými 

drahami, v těsné blízkosti se nachází železniční stanice Bartovice, viz obr. č. 18. 

 

Obrázek 18 Lokace kolejového vjezdu St.4/TN [mapy.cz, autor] 



 44 

 Návrh varianty počítá s vybudováním tří kolejových bran na úrovni staniční 

budovy. Jedná se o prostor spádoviště. Nevýhodou takovéto realizace je však doba, po 

kterou bude brána koleje č.37 a koleje č.39 otevřena při rozpouštění. Tato činnost směřuje 

k rozřazení jednotlivých vagonů, nicméně je velmi časově náročná. Současně zde také 

probíhá činnost vážení. Při všech těchto operacích bude vlaková souprava vždy stát v místě 

instalované brány, která tak bude déle otevřená, což si vyžádá větší pozornost obsluhy.   

Stavědlo č.4/BRU je jako jediné pod místním dohledem operátora-výpravčího. Ten 

má z budovy rozhled do všech směrů, což se zdá být výhodné i z hlediska faktu, že 

instalované brány budou pod jeho přímou vizuální kontrolou. Výpravčí může nejen včas 

zachytit úmysl pachatele vloupat se do areálu, ale může nouzově ručně ovládat bránu 

v případě poruchy nebo při napadnutí velkého množství sněhu, který by bránil 

automatickému otevření. 

Koleje č.37, 39 i 800 jsou od sebe dostatečně vzdálené, nebude tedy problém vedle 

sebe umístit celkově tři vjezdové brány (viz obr. níže). Ty se budou otvírat automaticky ve 

směru k seřaďovací skupině kolejí, tedy do areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava. 

 

Obrázek 19 Návrh varianty č. 1 zabezpečení Východního nádraží [autor] 

Periferie podél koleje č. 800 je velmi dobře zabezpečena: vysoký betonový plot 

kopíruje celou délku rozřaďovacích kolejí až ke staniční budově, navíc je opatřen 

žiletkovým ocelovým drátem. Je však nezbytné realizovat oplocení podél koleje č. 37. 

V tomto místě je taktéž vybudován odvodňovací systém s drenáží, který může kolidovat 
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s uvažovaným oplocením. Je tedy potřeba pečlivě uvážit přesné umístění patek plotu. Na 

této straně směrové skupiny kolejí bude realizován bezpečnostní plot s ostnatým drátem 

v celkové délce 550 m.  

8.1.2 Cenová kalkulace varianty č. 1 

Vyjádření ekonomické náročnosti realizace navrhované varianty č. 1 je znázorněno 

tabulkou č. 16 s výčtem všech uvažovaných prvků. 

Tabulka 16: Cenová kalkulace varianty č. 1 [autor] 

Mechanické zábranné prostředky 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Dvoukřídlá vjezdová brána 6,0x2,0 pozinkovaná 10 ks 16 353 163 530 

Dvoukřídlá vjezdová brána 8,0x2,0 pozinkovaná 1 ks 21 887 21 887 

Dvoukřídlá vjezdová brána 10,0x2,0 pozinkovaná 1 ks 31 272 31 272 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA4024 LP 10 ks 17 315 173 150 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA5024 LP 2 ks 26 424 52 848 

Instalace bran 1 020 h 275 280 500 

Kabel TCEKEY 24P1 1 006 m 135 135 810 

Pokládka kabelu 945 m 612 578 340 

Práce uzemnění a ukolejnění bran 24 h 275 6 600 

Panel PRUMATIK 200 cm zinkovaný, š.250 cm 353 ks 663 234 039 

Sloupek EURO I 250 cm 361 ks 304 109 744 

Ostnatý drát zinkovaný 100 m návin 10 ks 398 3 980 

Držák ostnatého drátu 385 ks 88 33 880 

Instalace plotového zabezpečení 4 800 h 275 1 320 000 

Úprava software 230 h 536 123 280 

CELKEM     3 268 860 

 

Návrh systému zabezpečení tvořeného dvoukřídlými vjezdovými branami  

a bezpečnostním oplocením lze ohodnotit částkou 3 268 860 Kč bez DPH. 

8.2 Návrh varianty č. 2 

Ve druhém návrhu je počítáno s doplněním mechanických zábranných systémů  

o dohledový kamerový systém. Je tak patrný důraz na zapojení lidského faktoru do 

systému zabezpečení, kdy je vyhodnocení rizika ponecháno na uvážení člověka. 
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8.2.1 Popis systému zabezpečení 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SN na mostě přes ulici Vratimovskou 

 Instalace kolejových bran i přilehlého oplocení je stejná jako ve variantě č. 1. 

Ovšem s tím rozdílem, že namísto ostnatého drátu bude použit drát žiletkový. Tím bude 

přispěno ke zvýšení spolehlivosti perimetrické ochrany, neboť tento druh vrcholové 

ochrany je daleko hůře překonatelný. Nejedná se totiž o jednoduše natažený systém, ale  

o složitější vinutí do šroubovice. 

 Prostor obvodu St.3/SN na styku s Vítkovicemi (viz obr. 20) je již kryt 

bezpečnostní kamerou, nebude tedy nutné instalovat další podobné zařízení.  

 

Obrázek 20 Pohled do kolejiště Severního nádraží v obvodu St.3 [autor] 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 

Návrh zabezpečení vjezdu je z hlediska mechanických prvků perimetrické ochrany 

totožný jako ve variantě č. 1. Pouze s tou změnou, že jako vrcholové zábrany na oplocení 

bude použit žiletkový drát, který bude instalován namísto ostnatého drátu. V místě je sice 

relativně snadná přístupnost od silničního tahu Rudná, nicméně se v blízkosti nenacházejí 

žádné kolejové cesty, kde by vlaková souprava zastavila, čímž by se zvýšilo riziko 

krádeže. Co se týče zcizení kovových zařízení pro provoz železniční dopravy, ani v tomto 

případě nelze hovořit o pro pachatele vhodném místě. Složitost instalace a zejména přenos 

obrazu je důvodem pro nerealizování kamerového systému. V místě jednak není zavedena 

optická síť, jednak by připojení signálu přes wifi i tak vyžadovalo vést v části trasy kabeláž 

k aktivnímu prvku vysílání signálu, což by zapříčinilo neúměrný vzrůst nákladů.  
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Kolejový vjezd obvodu St.5/VH 

Umístění prvků klasické ochrany, tedy vjezdových bran i nového oplocení, je 

shodné s variantou č. 1. Pro zvýšení bezpečnosti bude využito instalace vrcholové ochrany 

v podobě točitého žiletkového drátu. 

 Požadavek na kamerový dohled bude řešen stávající kamerou umístěnou na 

osvětlovacím majáku č. 574/14. Nicméně z hlediska možností snímání této kamery pouze 

do jednoho směru (brání jí konstrukce majáku, dohlíží tak pouze na koleje č. 502 až 513) je 

nutné na maják instalovat ještě jednu kameru, která zajistí nepřetržitý dohled nad všemi 

vjezdovými místy. Vzrostlá vegetace neumožňuje dohled na kolej č. 651, musí být tedy 

provedeno odstranění všech těchto přírodních překážek (v následujícím obrázku jde 

zejména o stromy a keře vlevo od koleje č. 651). 

 

Obrázek 21 Prostor před přejezdem přes kolej č. 651 [autor] 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SB  

Návrh zabezpečení kolejového vjezdu stavědla č. 3 u sběrného nádraží je obdobný 

jako u první varianty. Umístění kolejových bran zcela odpovídá, dle varianty č. 1 budou 

obě křídla brány před výhybkou č. 630ab délky 4 metry, u brány za výhybkou pak budou 

tato křídla třímetrová. Jako vrcholové ochrany bude využito drátu žiletkového, pro jehož 

překonání je nutné použít speciálních nástrojů, protože jako bezpečnostní prvek je vyroben 

z kvalitní oceli. Dále je důležité, že je vysoce odolný vůči korozi, významně proto neztrácí 

svoje vlastnosti v čase.  

 Mechanické zábranné prvky ochrany budou doplněny kamerovým systémem. Jako 

nejpříhodnější umístění se nabízí instalace na konstrukci osvětlovacího majáku 574/19, 

monitorovací zařízení bude otočné, přičemž bude snímat prostor vjezdových kolejí 628 až 

632 i prostor obou vjezdových bran. Tato instalace se jeví vzhledem k povaze střeženého 
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prostoru jako dostatečná. Požadavkem je nonstop provoz kamery a realizace optického 

přenosu obrazu. Pro doplnění perimetrické ochrany budou na jednom z osvětlovacích 

sloupů JŽ ve vzájemné opozici umístěny dvě atrapy kamer, každá bude směřovat vstříc 

jedné bráně. 

  

Kolejový vjezd obvodu St.4/TN – Východní nádraží 

 Ve druhém návrhu zabezpečení kolejového vjezdu je oblastí zájmu jak seřaďovací, 

tak i vjezdová skupina kolejí. V části seřaďovací (obr. 20) je prostor podél koleje č. 800 

kompletně oplocen až ke staniční budově. Odtud počíná nutnost uvažovat nad instalací 

dalších částí bezpečnostního oplocení. Ve vjezdové části je podél části koleje č. 28 

protihluková zeď, jež muže být využita i jako součást systému zabezpečení. Brány budou 

instalovány v celkovém množství 8 kusů. Šest z nich překříží vjezdovou skupinu kolejí, 

jejich funkce bude kryta návěstidly. Další brána obsadí vstup na kolej č. 35. Všechny tyto 

vjezdové brány budou dvoukřídlé, s délkou křídla 3 m. 

 Perimetr Východního nádraží bude lemován bezpečnostním oplocením Prumatik 

s využitím vrcholové ochrany v podobě žiletkového drátu stočeného do šroubovice. Týká 

se to především části ve styku s kolejištěm Českých drah (železniční stanice Bartovice), 

zde mezi kolejemi č. 14 a 18. Oplocení v místě výhybky č. 65 koliduje s kolejí, pro 

nedostatečný prostor pro dvoukřídlou bránu zde bude umístěna brána posuvná samonosná. 

Odtud kolem svážného pahrbku a podél koleje č. 37 bude realizována zbývající část 

oplocení. V některých místech lze očekávat problémy se vzrostlou vegetací, ta bude muset 

být před samotnou realizací odstraněna. [9] 

 

Obrázek 22 Pohled do seřaďovacího kolejiště Východního nádraží [autor] 
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 Součástí obvodové ochrany areálu Východního nádraží bude realizace kamerového 

systému. V současnosti je prostor monitorován jednou kamerou. V návrhu je počítáno 

s instalací další kamery, která bude v nepřetržitém režimu střežit seřaďovací skupinu 

kolejí. Na jeden z osvětlovacích stožárů typu JŽ na vjezdové skupině kolejí bude upevněna 

atrapa bezpečnostní kamery, což může přispět k odrazení potenciálních pachatelů. 

8.2.2 Cenová kalkulace varianty č. 2 

Ve variantě č. 2 jsou uvažovány některé jiné prvky zabezpečení kolejových vjezdů. 

Výši pořizovacích nákladů udává tabulka 17, vyjmenovává prvky mechanického 

zábranného systému i systému pro kamerový dohled.  

Tabulka 17: Cenová kalkulace varianty č. 2 [autor] 

Mechanické zábranné prostředky 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Dvoukřídlá vjezdová brána 6,0x2,0 pozinkovaná 14 ks 16 353 Kč 228 942 

Dvoukřídlá vjezdová brána 8,0x2,0 pozinkovaná 1 ks 21 887 Kč 21 887 

Dvoukřídlá vjezdová brána 10,0x2,0 pozinkovaná 1 ks 31 272 Kč 31 272 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA4024 LP 14 ks 17 315 Kč 242 410 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA5024 LP 2 ks 26 424 Kč 52 848 

Samonosná posuvná brána 8,0x2,0 pozinkovaná 1 ks 38 220 Kč 38 220 

Pohon samonosné posuvné brány RUN 2500 1 ks 16 503 Kč 16 503 

Instalace bran 1 580 h 275 Kč 434 500 

Kabel TCEKEY 24P1 1 960 m 135 Kč 264 600 

Pokládka kabelu 1 883 m 612 Kč 1 152 396 

Práce uzemnění a ukolejnění bran 34 h 275 Kč 9 350 

Panel PRUMATIK 200 cm zinkovaný, š.250 cm 720 ks 663 Kč 477 360 

Sloupek EURO I 250 cm 734 ks 304 Kč 223 136 

Žiletkový drát 450 mm (rozvinutá délka 8-9 m) 284 ks 1 017 Kč 288 828 

Držák žiletkového drátu oboustranný 360 ks 315 Kč 113 400 

Instalace plotového zabezpečení 4 800 h 275 Kč 1 320 000 

Posun návěstidla - použití techniky, práce 1 ks 37 800 Kč 37 800 

Posun návěstidla - kabel TCEKEY 24P1  10 m 135 Kč 1 350 

Posun návěstidla - pokládka kabelu 10 m 612 Kč 6 120 

Úprava software 320 h 536 Kč 171 520 

CELKEM     5 132 442 
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Kamerový systém 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Otočná kamera METALMIC 500 3 ks 107 500 322 500 

Kabel pro kameru METALMIC 10 m 9 ks 3 075 27 675 

METALMIC držák pro montáž na sloup, bílý 3 ks 5 200 15 600 

4kanálový video server s 80GB HDD  1 ks 9 400 9 400 

16-kanálový hybridní DVR, typ DS9008HFI-S  1 ks 41 462 41 462 

500 GB Harddisk, typ DR-HDD-500GB 1 ks 1 550 1 550 

Další prvky (jistící prvky, přepěťová ochrana,…) 3 ks 1 200 3 600 

Směrová parabolická anténa UNI-2,4-18 2 ks 241 482 

Všesměrová anténa TP-LINK TL-ANT2415D 2 ks 1 390 2 780 

Venkovní wifi router Ubiquiti NanoStation M5 2 ks 1 718 3 436 

Drobný montážní materiál 3 ks 1550 4 650 

Instalace kamerového systému 24 h 275 6 600 

Pokládka optické sítě (materiál + práce) 690 m 1 416 977 040 

Skříň RACK TRITON 19" 1 ks 9 188 9 188 

Převodník z optického kabelu na datový 1 ks 3 402 3 402 

Úprava software 18 h 536 9 648 

Atrapa bezpečnostní kamery 3 ks 234 702 

CELKEM     1 439 715 
 

  

Realizace celého tohoto systému zabezpečení odpovídá investici v hodnotě  

6 572 157 Kč bez DPH. 

8.3 Návrh varianty č. 3 

 V návrhu této varianty je počítáno s instalací prvků klasické ochrany, kamerového 

systému aktivovaného pouze v době možného přístupu do areálu. Celý systém je zaměřen 

na statisticky nejvýznamnější protiprávní činnost – krádeže železného materiálu a šrotu. 

V návrhu je tak uvažováno zapojení osvětlovací soustavy a elektronických prvků do 

systému zabezpečení a také využití RFID technologie. 

8.3.1 Popis systému zabezpečení 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SN na mostě přes ulici Vratimovskou 

 Na mostě, který překlenuje ulici Vratimovskou, bude instalována dvoukřídlá 

vjezdová brána, podobně jako v návrhu č. 1. Požadavkem je zajistit osvětlení minimálně na 

dobu otevření těchto bran. Majáková věž 572/11 je vzdálena 275 metrů od vjezdu, z její 

osvětlovací charakteristiky se jeví jako nereálné ji v tomto návrhu uvažovat. Je tedy nutné 

vystavět další zařízení, která by doplnila systém osvětlovací soustavy. Nejpříhodnější je 

výstavba stožárů typu JŽ. Jejich konstrukce je 12 metrů vysoká a využívají se především 
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pro lokální osvětlení. Zde budou umístěny 2 takové stožáry, osazeny budou zdroji SHC 

250 W. [16] 

Pro zvýšení míry zabezpečení bude instalováno bariérové čidlo v prostoru 

vjezdových bran. To bude aktivní neustále, přerušením vyzařovaného paprsku dojde 

k upozornění výpravčího daného stavědla, na monitoru se objeví inkriminované místo  

a pracovník sám určí, zda se jednalo o poplašnou zvěst (i průjezd vlaku) či se jedná  

o narušení pachatelem. Dále bude na osvětlovací maják 572/11 připevněn reproduktor pro 

ohlášení varovné zprávy. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SN ve směru k Haldě 

 Pro navržený systém klasické ochrany u úložiště Rudná, sestávající z dvou 

vjezdových bran a doplnění oplocení, je počítáno s instalací kamerového systému  

a systému osvětlení. V nočních hodinách do těchto prostorů umělé světlo ze žádného 

okolního zdroje nedosahuje. Je tedy vhodné vystavit osvětlení nové. To bude tvořeno 

dvěma stožáry typu JŽ včetně rozvaděčů. Situace je poměrně složitá, co se týče napájení. 

To bude realizováno z budovy stavědla St.7/SN přivedením kabelového propojení. Jeden  

z nově vystavěných osvětlovacích sloupů bude osazen bezpečnostní kamerou, kdy přenos 

bude realizován pomocí wifi až k budově stavědla St.3/SN. Je nutné dbát na to, aby prostor 

šíření signálu nebyl narušen vzrostlou vegetací. Bude tedy potřeba v některých místech 

takové překážky odstranit. 

 Dalšími prvky zabezpečení bude dvoupaprsková infračervená závora a reproduktor 

pro možnost akustického hlášení. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.5/VH 

 Prostor stavědla St.5 bude pro doplnění mechanických zábranných prvků v nočních 

hodinách dle potřeby osvětlen. Současné umístění osvětlovacích sloupů je dostatečné, není 

proto nutné instalovat další. Vjezdovou kolej č. 651 lemují sloupy JŽ 12, při otevření 

příslušné brány přes tuto kolej dojde k automatickému rozsvícení výbojek. Situace 

u osvětlovacího majáku 574/14 takto jednoduchá není, dle charakteristiky použitých 

sodíkových výbojek SHC 400W lze spatřit nesoulad s požadavky na osvětlení v prostoru 

vjezdových bran na zhlaví. Je nutné nahradit dva ze stávajících zdrojů (ve směru 



 52 

k instalovaným branám) výbojkami novými, s vyšší intenzitou osvětlení. Toto splňuje 

např. halogenidová výbojka RVI 2000W.  

 Prostor je zastřežen bezpečnostní kamerou instalovanou na majákovou věž 574/14. 

Nadto bude pořízena další kamera, která bude umístěna na jeden ze stožárů typu JŽ 

instalovaných podél koleje č. 651. Prvky klasické ochrany, které nejsou chráněny 

žiletkovým drátem (tedy vjezdové brány), budou doplněny o bariérová čidla. Na 

osvětlovací maják bude navíc upevněn reproduktor, dle konstrukce by bylo vhodné jeho 

nasměrování k přejezdu, což vyzývá k vykácení náletových dřevin. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SB 

 V návrhu zabezpečení jsou z prvků klasické ochrany využity dvě dvoukřídlé brány 

rozdílných rozměrů, již popsaných ve variantě 2. Ke zvýšení spolehlivosti celého systému 

zabezpečení budou instalovány bezpečnostní kamery. Vzhledem k automatizaci celého 

systému je nutné vždy vizuálně zastřežit otevřenou bránu. Vzájemná vzdálenost obou bran  

i jejich orientace vyžaduje, aby pro každou z nich byla využita zvláštní kamera. Kameru 

nikdy nelze umístit na konstrukci návěstidla, protože zde existuje vysoké riziko sabotáže či 

odcizení činností pachatele. Prostor kolejového vjezdu tak bude monitorován dvěma 

kamerami z jednoho osvětlovacího stožáru JŽ tak, aby byly pod vizuální kontrolou obě 

brány.  

V návrhu bude požadována součinnost s osvětlovacími věžemi v prostoru St.3/SB. 

Vystavění cesty výpravčím musí zapříčinit jak otevření vjezdové brány, tak také aktivaci 

kamerového systému a osvětlovací soustavy. Z hlediska osvětlení nebudou podniknuty 

žádné zásahy. Prostor mezi branami je nasvícen výbojkovými zdroji z podél tratě 

vystavěných věží JŽ, v místě návěstidel K628 až 632 je k osvětlení využito majákové věže 

574/19. Na její konstrukci bude dále připevněn reproduktor pro zvukovou signalizaci. Pro 

zvýšení kontroly vjezdového prostoru bran bude využito bariérových čidel. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.4/TN – Východní nádraží 

Zabezpečení Východního nádraží vychází v oblasti klasické ochrany z návrhu č. 2. 

Opět bude využito bezpečnostního oplocení, které naváže na staré oplocení z betonových 

dílců a na protihlukovou stěnu kolem koleje č. 28. Bude instalováno celkově 

7 dvoukřídlých bran, každá v délce šesti metrů. Do systému perimetrické ochrany je také 
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začleněna posuvná brána doplňující bezpečnostní oplocení při křížení s kolejí č. 14. Žádná 

z bran v tomto návrhu nemá vrcholovou ochranu, k zesílení účinku bude využito 

bariérových čidel. K zajištění prostoru při vjezdových branách přes koleje č. 18 až 28 

postačuje pouze jedno takové čidlo, a to díky vzájemné blízkosti kolejí a dosahu 

infračerveného paprsku až do vzdálenosti 60 m. [1] 

Na vjezdové skupině kolejí je instalováno velké množství osvětlovacích stožárů 

typu JŽ s výškou 12 m. Ty zajistí přísvit ve střeženém prostoru v nočních hodinách. 

Stejnou funkci zajistí 5 osvětlovacích majákových věží nad seřaďovacími kolejemi. Není 

nutné instalovat další podobné konstrukce. Pro dohled nad celým prostorem bude dále 

využito instalace 2 nových bezpečnostních kamer – jedna pro vjezdovou skupinu kolejí na 

osvětlovací stožár JŽ v blízkosti nově instalovaných bran, druhá by měla zvýšit dozorovou 

činnost ve směrovém kolejišti, bude umístěna na osvětlovací majákovou věž 571/3. 

Kamerový systém a systém osvětlení bude mít samočinné ovládání, vždy se spustí 

před samotným otevřením brány. Po opětovném zajištění uzavřené brány v koncové poloze 

se oba systémy taktéž vypnou. Dle instalace i místních podmínek lze vhodně nastavit tuto 

časovou prodlevu. Pokrytí zvukovou výstražnou informací bude zajištěno dvěma 

reproduktory, jeden v umístění v seřaďovacím kolejiště, druhý na vjezdové skupině kolejí. 

 

Využití RFID technologie 

 Radio-frequency identification (RFID) je technologií založenou na komunikaci 

mezi čtečkou a čipem (tagem) pomocí radiového přenosu. Instalace takového systému 

může vést k většímu přehledu o umístění železného materiálu, který je přepravován 

železniční soupravou na vlečku ArcelorMittal Ostrava.  

 Stacionární čtečky budou umístěny na každém z kolejových vjezdů, pro 

komunikaci s tagem bude využito pásma UHF (868 MHz) při dodržení standardu EPC 

global Class 1 Gen 2. Čtečka Osazení železného materiálu tagy bude prováděno 

namátkově, lze počítat s 5 až 10 tagy pro vlakovou soupravu. Instalace bude provedena 

napevno, odstranit daný prvek bude zmocněn pouze určený pracovník. Celá soustava bez 

problému odolá teplotnímu zatížení od -20 do +70 °C. 

 Čtečka vysílá do prostoru přerušovaný signál, pokud ve svém okolí nedetekuje 

žádný prvek s odezvou v laděném pásmu UHF, nevyhodnocuje žádnou zpětnou informaci. 

Průjezd vlakové soupravy s materiálem opatřeným RFID tagy bude čtečkou zachycen. Tag 
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přes svoji vlastní mikroanténu přijme signál, využije jej k nabití vlastního kondenzátoru  

a tato energie je poté dostatečná k vytvoření odpovídajícího signálu směrem ke čtecímu 

zařízení. Kabelovým a optickým propojením (respektive wifi spojením v případě St.3 ve 

směru k Haldě) je informace v nezměněné podobě přivedena k pracovníkovi dispečinku 

kolejové dopravy. Ten také zkontroluje, zda se počet detekovaných tagů shoduje s počtem 

předem určeným a avizovaným. 

8.3.2 Cenová kalkulace varianty č. 3 

Varianta č. 3 počítá s instalací mechanických zábranných prostředků i prvků 

elektrického zabezpečení. Cenový návrh je kompletně představen tabulkou 18. 

Tabulka 18: Cenová kalkulace varianty č. 3 [autor] 

Mechanické zábranné prostředky 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] Cena [Kč] 

Dvoukřídlá vjezdová brána 6,0x2,0 pozinkovaná 14 16 353 228 942 

Dvoukřídlá vjezdová brána 8,0x2,0 pozinkovaná 1 21 887 21 887 

Dvoukřídlá vjezdová brána 10,0x2,0 pozinkovaná 1 31 272 31 272 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA4024 LP 14 17 315 242 410 

Pohon vjezdové brány Nice TOONA5024 LP 2 26 424 52 848 

Samonosná posuvná brána 8,0x2,0 pozinkovaná 1 38 220 38 220 

Pohon samonosné posuvné brány RUN 2500 1 16 503 16 503 

Instalace bran 1 580 275 434 500 

Kabel TCEKEY 24P1 1 960 135 264 600 

Pokládka kabelu 1 883 612 1 152 396 

Práce uzemnění a ukolejnění bran 34 275 9 350 

Panel PRUMATIK 200 cm zinkovaný, š.250 cm 720 663 477 360 

Sloupek EURO I 250 cm 734 304 223 136 

Žiletkový drát 450 mm (rozvinutá délka 8-9 m) 284 1 017 288 828 

Držák žiletkového drátu oboustranný 297 315 93 555 

Instalace plotového zabezpečení 4 800 275 1 320 000 

Posun návěstidla K651 - použití techniky, práce 1 37 800 37 800 

Posun návěstidla K651 - kabel TCEKEY 24P1  10 135 1 350 

Posun návěstidla K651 - pokládka kabelu 10 612 6 120 

Úprava software 320 536 171 520 

CELKEM     5 112 597 
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Kamerový systém 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] Cena [Kč] 

Otočná kamera METALMIC 500 6 107 500 645 000 

Kabel pro kameru METALMIC 10 m 8 3 075 24 600 

METALMIC držák pro montáž na sloup, bílý 6 5 200 31 200 

4-kanálový video server s 80GB HDD  2 9 400 18 800 

16-kanálový hybridní DVR, typ DS9008HFI-S  2 41 462 82 924 

500 GB Harddisk, typ DR-HDD-500GB 3 1 550 4 650 

Další prvky (jistící prvky, přepěťová ochrana,…) 6 1 200 7 200 

Směrová parabolická anténa UNI-2,4-18 6 241 1 446 

Všesměrová anténa TP-LINK TL-ANT2415D 6 1 390 8 340 

WiFi repeater EDIMAX EW-7438RPn 1 925 925 

Venkovní wifi router Ubiquiti NanoStation M5 5 1 718 8 590 

Kabel CYKY-J 3x4 108 41 4 428 

Drobný montážní materiál 6 1550 9 300 

Instalace kamerového systému 40 275 11 000 

Pokládka optické sítě (materiál + práce) 690 1 416 977 040 

Skříň RACK TRITON 19" 1 9 188 9 188 

Převodník z optického kabelu na datový 1 3 402 3 402 

Úprava software 40 536 21 440 

CELKEM     1 869 473 

 

Osvětlovací systém 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Železniční stožár typu JŽ-12 4 ks 26 736 106 944 

Použití techniky při instalaci stožáru 2 ks 37 800 75 600 

Rozvaděč RVO Altis 4 ks 34 560 138 240 

Sodíková výbojka SHC 250 W 4 ks 213 852 

Výbojkový reflektor 743 04 01 2 ks 2 677 5 354 

RVI 2000 Výbojka metalhalogenidová 2000W  2 ks 2 786 5 572 

Výměna zdrojů osvětlení 2 h 275 550 

Kabel AYKY-J 4x16 220 m 33 7 260 

Pokládka kabelu 120 m 612 73 440 

Úprava software 48 h 536 25 728 

CELKEM     439 540 

 

Audiosoustava, bariérová čidla, RFID 

Prvek Množství 
Cena za 

jednotku [Kč] 
Cena [Kč] 

Tlakový reproduktor venkovní 100V/15W 6 ks 834 5 004 

Stolní mikrofon Genius MIC-01A 2 ks 90 180 

2paprsková IR závora PB-60TE 9 ks 5 530 49 770 

Tag Alien H3 Chips EPC Gen 2 145 ks 595 86 275 

Čtečka RFID Deister UDL500, 868 MHz 9 ks 78 299 704 691 

Úprava software 80 h 536 42 880 

Kabel CYKY-J 3x2,5 225 m 21 4 725 

Instalace zařízení 32 h 275 8 800 

CELKEM     902 325 
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Výsledná cena je součtem jednotlivých podsystémů zabezpečení, celková výše 

investice bude 8 323 935 Kč bez DPH. 

 

8.4 Hodnocení a výběr vhodné varianty  

Výběr nejideálnější varianty je proveden multikriteriálním hodnocením s použitím 

Saatyho metody. Ta spočívá v párovém srovnání jednotlivých kritérií, s tím, že také 

kvantifikuje míru preference mezi kritérii. Poměr preference je vyjádřen následující 

tabulkou. 

Tabulka 19: Preference kritérií pro multikriteriální hodnocení [7] 

ijs  Míra preference kritérií 

1 i a j jsou rovnocenná 

3 i je slabě preferováno před j 

5 i je silně preferováno před j 

7 i je velmi silně preferováno před j 

9 i je absolutně preferováno před j 

 

 Poměry mezi všemi kritérii jsou přehledně zobrazeny v maticovém uspořádání. Pro 

všechna i platí, že: 

1/ji ijs s      (3) 

Pro další výpočty jsou důležité vztahy:  

7

1

i ij

i

s s       (4) 

1/7( )i iR s       (5) 

7

1

/i i i

i

v R R      (6) 

kde: 

si je nenormovaná váha i-tého kritéria, 

sij je přibližný poměr vah kritéria i a j, 

Ri je geometrický průměr, 

vi je váha kritéria. 

Platí, že součet všech vah je roven jedné.  
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 V oblasti zabezpečení kolejových vjezdů do areálu společnosti ArcelorMittal 

Ostrava jsou uvažována následující kritéria: 

K1 - Investiční náklady 

K2 - Náročnost vybudování (čas, pracovní síly, terénní úpravy aj.) 

K3 - Míra ochrany aktiv 

K4 - Míra automatizace (omezení lidského faktoru) 

K5 - Provozní náklady 

K6 - Požadavky na servis a údržbu 

K7 - Spolehlivost systému 

 

 Z požadavku vedení společnosti je patrný důraz na investiční stránku realizace 

zabezpečení. Všechna kritéria jsou rovněž konzultována s pracovníky závodu 5 – Doprava. 

Matice Saatyho hodnocení variant je znázorněna tabulkou č. 20.  

Tabulka 20: Matice vyjadřující význam jednotlivých kritérií hodnocení [autor] 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 si Ri vi 

K1 1 5 3 7 7 9 7 46305 4,640003 0,410225 

K2  1/5 1  1/5 5 3 5 3 9 1,368738 0,121011 

K3  1/3 5 1 7 7 9 5 3675 3,230892 0,285645 

K4  1/7  1/5  1/7 1  1/5 3  1/5 0,00049 0,336624 0,029761 

K5  1/7  1/3  1/7 5 1  1/3  1/5 0,002268 0,419009 0,037045 

K6  1/9  1/5  1/9  1/3 3 1  1/3 0,000823 0,362532 0,032052 

K7  1/7  1/3  1/5 5 5 3 1 0,714286 0,953069 0,084261 

 

 Podle každého z kritérií bude obodována každá varianta zabezpečení. Stupnice je 

stanovena v rozsahu 1 až 10, kdy nejvyšší hodnota znamená nejvýhodnější stav. Poté bude 

každá z hodnot provázána s váhou daného kritéria. Závěrem bude pro každou variantu 

stanovena výsledná hodnota, která je dána součtem bodů ve variantě vždy s přihlédnutím 

k váze kritéria. Platí, že varianta s nejvyšší hodnotou bude zvolena za nejvhodnější 

k realizaci. Postup a výsledky výběru nejvhodnější varianty jsou obsahem následující 

tabulky. Hodnota váhy kritéria je pro přehlednost zaokrouhlena na dvě desetinná místa. 
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Tabulka 21: Vyjádření výsledků multikriteriálního hodnocení [autor] 

Kritérium Váha kritéria Varianta 1 Varianta 2 Varianta 3 

Investiční náklady 0,41 6 4 2 

Náročnost vybudování 0,12 7 6 2 

Míra ochrany aktiv 0,29 4 7 9 

Míra automatizace 0,03 3 6 8 

Provozní náklady 0,04 8 5 3 

Požadavky na servis a údržbu 0,03 7 5 2 

Spolehlivost systému 0,08 3 7 8 

VÝSLEDNÁ HODNOTA 5,31 5,48 4,72 

 

 Variantou nejvhodnější pro realizaci je varianta č. 2. S přihlédnutím k vahám 

jednotlivých kritérií je stanovena výsledná hodnota ve výši 5,48. V další části bude vítězná 

varianta detailněji rozpracována. [7] 

 

9 Detailní popis vybrané varianty 

 Návrh systému zabezpečení železnice dle varianty č. 2 je rozpracován na dílčí 

podsystémy, dle jednotlivých kolejových vjezdů. Podrobněji se tak věnuje všem pěti kritickým 

místům, a to s důrazem na umístění potřebných prvků i problematiku jejich instalace. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.3/SN na mostě přes ulici Vratimovskou 

 Prostor vjezdu z kolejiště Vítkovic k Severnímu nádraží bude chráněn dvoukřídlou 

vjezdovou bránou a doplněn o bezpečnostní oplocení. Z požadavku na ponechání volného 

schůdného a manipulačního prostoru pro provoz v tomto místě železniční tratě vyplývá 

nutnost vybudování pouze jedné vjezdové brány, kdy jedno křídlo bude délky 5 metrů. 

Umístěna bude před výhybku č. 6, aby co nejméně zasahovala do kolejového větvení. 

Zároveň je tak nutné dodat silnější pohon pro automatické otevírání, který snese zatížení až 

1000 kg. Napájení bude realizováno z kabelového domku v blízkosti kolejiště, v něm jsou 

v současné době volné sloty pro připojení nových elektrických zařízení. Délka přívodního 

kabelu je 90 m. Podél kolejí bude tento kabel veden v hloubce 60 cm, podzemní překonání 

kolejiště směrem k pohonu druhého křídla brány vyžaduje umístění v hloubce 120 cm, a to 

z důvodu omezení otřesů či možného poškození kabelu. Ovládání vjezdové brány bude 
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prováděno z řídícího pracoviště výpravčím. Pokud by nastal problém s otevřením či 

zavřením, je prostor velmi dobře přístupný, je k němu zřízen vjezd. [8] 

 Podél Severního nádraží je vybudováno oplocení z košických plechů, popřípadě 

betonových zdí. Nově je třeba zabezpečit pouze prostor podél vjezdových kolejí mezi 

instalovanými branami a mostem (dle obr. 23). Pro tento účel bude využito panelů 

Prumatik, kdy tyto konstrukce budou osazeny s oporou sloupků EURO I. Plotové 

zabezpečení bude instalováno v délce 30 metrů po obou stranách a jako vrcholové ochrany 

bude využito žiletkového drátu. 

 

 

Obrázek 23 Grafické znázornění zabezpečení kolejového vjezdu nad ulicí Vratimovskou [autor] 

 

 Lokalita vjezdu u Severního nádraží je již z minulosti kryta bezpečnostní kamerou. 

Ta je umístěna na osvětlovací majákové věži 572/11. Kamera funguje v nepřetržitém 

provozu, operátor může vhodným přiblížením obrazu dohlížet nad činností 

v inkriminované části kolejiště. Vzdálenost osvětlovací konstrukce bohužel neumožňuje 

osvětlení vjezdových kolejí, což by jistě přispělo k odrazení případných pachatelů trestné 

činnosti. 
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Kolejový vjezd St.3/SN ve směru k Haldě 

 Dvoukolejná trať mezi Severním nádražím a Haldou patří do obvodu stavědla č. 3. 

Výpravčí obsluhuje a řídí jeho činnost dálkově z Centrálního pracoviště ovládání kolejové 

dopravy. Ve směru k mostu přes Rudnou je přivedeno betonové oplocení, část perimetrické 

ochrany je pak zajištěna nepřístupností terénu - úložištěm, tedy návozem štěrků a kalů 

z výroby. Zbylých 65 metrů podél koleje č. 65 (viz obrázek níže) bude oploceno panely 

Prumatik z ocelových pozinkovaných drátů a doplněno o vrcholovou zábranu. V cestě 

plánované realizace stojí značně vzrostlé náletové dřeviny, je tedy nutné provést jejich 

odstranění. 

 

 

Obrázek 24 Umístění vjezdových bran v obvodu St.3/SN ve směru k Haldě [autor] 

 

 Vrcholovou ochranou v podobě žiletkového drátu budou taktéž osazeny dvoukřídlé 

vjezdové brány. Ty budou instalovány celkově dvě, s délkou křídla 3 metry  

a bezprostředně navazující jedna k druhé. Z důvodu příslušnosti k St.3/SN bude 

zabezpečované místo pod správou stejného výpravčího jako vjezd nad ulicí Vratimovskou. 

Napájení bude zajištěno vedením kabelem TCEKEY 24P1 z budovy St.7/SN. Ta je ve 

vzdálenosti více než 500 m od zabezpečovaného místa, což se projeví zejména v cenové 

kalkulaci za pokládku kabelového vedení pod zemský povrch. Samotnému uložení kabelu 

do země předchází vytýčení kabelové trasy, geodetické zaměření výkopů včetně povolení 
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energetiků, vodařů apod. a úprava terénu. Instalované vjezdové brány na všech vjezdových 

místech je navíc vždy potřeba uzemnit. 

Bude nutno upravit softwarový program MODEST-PES a zavést do něj 

programové nástroje pro obsluhu vjezdových bran. Jejich činnost závisí na stavění jízdní 

cesty pro vlakovou soupravu. Pokud výpravčí umožní vpuštění vlaku na příslušnou kolej, 

musí dojít k otevření vjezdové brány v dostatečném předstihu. V této části kolejiště vlaky 

běžně nezastavují a je nasnadě, aby k tomu nedošlo ani z důvodu dysfunkce 

zabezpečovacího prvku. Volnost i závěr jízdní cesty jsou dány funkcí kolejových obvodů, 

kdy je změnou proudu v kolejovém přijímači dána informace o dění v daném úseku. 

Strojvedoucímu je informace podávána přes rádiové spojení nebo světelnými návěstidly, 

ve směru od Haldy se jedná o návěstidla P924 a P79a, v protějším směru (tedy od 

Severního nádraží) pak zajišťují signalizaci obdobná zařízení, tentokrát s označením  

K65 a K79. [17] 

 

Kolejový vjezd stavědla St.5/VH 

 Prostor kolejového vjezdu stavědla č. 5 je z hlediska dosavadní páchané trestné 

činnosti nejproblematičtější. Důvodem je velké množství odstavených plně naložených 

vlakových souprav a blízkost železničního přejezdu přes kolej č. 651, vedoucí k areálu 

soukromé společnosti Hayes Lemmerz Autokola. Navíc se v bezprostředním okolí nachází 

bytová zástavba se sociálně spíše slabšími jedinci, sběr železného šrotu je pro takové 

občany jednou z možností příjmu do rodinného rozpočtu – ač tedy na úkor společnosti 

ArcelorMittal Ostrava a rovněž v rozporu se zákonem. 

 Podél koleje č. 502 je instalováno betonové oplocení až téměř na úroveň výhybek  

č. 209 a 210. V jejich těsné blízkosti přepaží příslušné koleje dvě vjezdové brány s délkou 

křídla 3 metry. Jejich otvírání je zvoleno směrem k rozvětvující se kolejové síti, tedy 

dovnitř areálu. Přes kolej č. 513 bude rovněž instalována dvoukřídlá brána, a to ve 

vzdálenosti cca 20 metrů od předchozích bran. Napájení vjezdových bran bude zajištěno 

z kabelového domku mezi kolejemi č. 512 a 513. Na dodávku elektrické energie z téhož 

místa bude odkázána i poslední instalovaná brána přes kolej č. 651. Pro zajištění celistvosti 

a zabezpečovacího systému bude dobudováno oplocení celého vjezdového prostoru, 

počínaje návazností na stávající oplocení a konče u železničního přejezdu. Uspořádání 

prvků zabezpečení je patrné z obrázku níže.  
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Obrázek 25 Znázornění polohy uvažovaných prvků zabezpečení vjezdu v obvodu St.5/VH [autor] 

 

 Zvláštní pozornost je třeba věnovat světelnému návěstidlu K651. Zamýšlená 

plotová ochrana by s ním byla v přímé kolizi a návěstidlo by bylo vhodným prostředkem 

pro překonání mechanických zábran. Bude tedy přesunuto směrem o 10 m směrem 

k přejezdu. Náklady na takové přemístění jsou poměrně vysoké, souvisí s použitím 

kolejového vozidla MUV (3 800 Kč/hod) a kolejového jeřábu (8 000 Kč/hod). K tomu je 

nutné přičíst pracovní činnost dvou zaměstnanců a pokládku kabelu včetně materiálu. 

V celkovém vyjádření se jedná o částku převyšující 45 tisíc Kč. Ovšem z hlediska 

chráněných aktiv v prostoru kolejí č. 502 až 513 tato částka není nikterak významná. 

 Požadavek na vybudování kamerového systému je částečně uspokojen dřívější 

instalací bezpečnostní kamery na majákové věži 574/14 poblíž kabelového domku. Pro 

zvýšení míry zabezpečení prostoru je nasnadě instalovat na stejnou konstrukci další 

kameru. Celé prostranství je totiž nutné monitorovat téměř ve všech směrech a při 

současné instalaci jsou např. kolej č. 651 i přejezd v zákrytu za nosnou konstrukcí. 

Připomenout lze též fakt, že z tohoto směru lze očekávat prostup pachatelů. V zorném poli 

kamery znesnadňují její pohled do prostoru vzrostlé náletové dřeviny, jejich vykácení se 

jeví jako nezbytný úkon k zajištění dohledové funkce kamery. 
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Kolejový vjezd obvodu St.3/SB 

 Při vjezdu do areálu společnosti v tomto místě není nutné budovat žádné oplocení. 

To je již realizováno v plné míře, a to z betonových panelů dosahujících výše dvou metrů. 

Je jen nutné mít na zřeteli, aby nosné sloupy vjezdových bran nepřiléhaly k betonové 

konstrukci oplocení a nebylo tak znesnadněno úplné otevření bran. V takovém případě by 

totiž zařízení signalizovalo poruchu a nemohl být umožněn průjezd vlakové soupravy, ač 

by brána naoko byla otevřena dostatečným způsobem. Z tohoto důvodu budou instalovány 

patky pro kontrolu koncové polohy bran. Vjezdové brány budou instalovány celkově dvě. 

První bude umístěna před výhybku č. 630, s délkou křídel 3 m. Druhá bude realizována 

v místě výhybek č. 628 a 650, tato brána bude také dvoukřídlá, v celkové délce 8 m. Pro 

jejich napájení bude využito blízkosti osvětlovacích stožárů JŽ-12 a jejich rozvodných 

skříní. Vrcholová ochrana z točitého žiletkového drátu znemožní prostup pachatele 

přelezením brány. Nákres umístění bran je znázorněn obrázkem č. 26. 

 

 

Obrázek 26 Nákres prvků zabezpečení při kolejovém vjezdu v obvodu St.3/SB [autor] 
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 V nočních hodinách bude celý prostor lehce přisvícen světelnými zdroji majákové 

věže 574/19. Její konstrukce je navíc příhodná pro instalaci bezpečnostní kamery 

METALMIC 500, pro uchycení bude použit kulatý držák a napájení zajištěno z rozvaděče 

majáku. Kamera je otočná, bude tak snímat jak skupinu kolejí č. 628 až 632, tak také 

prostor obou bran. K předejití neoprávněných činností proti majetku je vhodné pachatele 

také odradit. Z tohoto důvodu budou na jeden ze stožárů JŽ dle místních podmínek 

osazeny 2 atrapy bezpečnostních kamer. Kamera na osvětlovací věži není pro pachatele 

pro velkou vzdálenost viditelná, proto budou využity tyto plastová imitace. 

 V současnosti není do oblasti kolejového vjezdu u Sběrného nádraží dovedena 

optická síť. Nicméně pro přenos dat je taková infrastruktura potřebná. Bude tedy 

realizována pokládka optického kabelu a napojena do sítě přes stavědlo St.3/JN. Důležitým 

prvkem takové sítě je skříň RACK, která slouží k připojení datových komponentů 

k optické síti. Samotná pokládka bude realizována z budovy St.3/JN, kdy optická trubka 

bude uložena v zemi 1,2 m hluboko, aby překonala koleje č. 620 a 632, aniž by docházelo 

k pro nosný signál nežádoucím otřesům. Následně bude optická trubka dovedena podél 

koleje č. 621 až k místu instalace skříně RACK. Celková délka pokládky je odhadována na 

690 m. Obraz bezpečnostní kamery umístěné na osvětlovacím majáku bude směrem ke 

skříni RACK disponován pomocí bezdrátového spojení. [11] 

 Důležitou součástí pro zajištění bezpečnosti v kolejišti a přilehlém okolí je 

ukolejnění vjezdových bran. Je to dáno požadavkem na ochranu před účinky elektrického 

proudu. Spočívá v propojení částí, které běžně nejsou pod napětím, s kolejemi. Cílem 

takového opatření je zabránění vzniku nebezpečného dotykového napětí. Ukolejňují se 

prvky v kolejišti, kde je vystavěno trakční vedení. Kromě vjezdu v obvodu St.3/SB se to 

týká také obvodu St.5/VH a St.4/TN. 

 

Kolejový vjezd obvodu St.4/TN – Východní nádraží 

 Prostor kolejiště Východního nádraží bude zabezpečen v celé délce, oblastí zájmu 

je jak seřaďovací, tak i vjezdová kolej. Seřaďovací kolejiště je podél koleje č. 800 

kompletně zaplotováno až ke staniční budově, v celé délce je vystavěna betonová zeď 

s vrcholovou ochranou. Bude nutné instalovat bezpečnostní plot kolem koleje č. 37, a to až 

do místa křížení s kolejí č. 35 zhruba na úrovni návěstidla P35. Zde také bude instalována 

dvoukřídlá brána. Další dvoukřídlé brány (celkově 6) budou umístěny přes koleje č. 18 až 
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28. Je také nutné zabezpečit jízdní kolej ze směru od bartovického nádraží. Těsně za 

výhybkou č. 65 tak bude umístěna ještě jedna vjezdová brána. Z prostorových důvodů však 

bude muset být tato brána posuvná. Je nutné dbát požadavku na schůdný a manipulační 

prostor a také na fakt, že délka brány musí být o třetinu větší než je průjezdná šířka 

(požadavek na samonosné brány). Délka posuvného ramena tedy bude 8 metrů. 

Kolem vjezdové skupiny kolejí je třeba vystavět bezpečnostní plot. V části podél 

koleje č. 28 se nachází protihluková stěna v délce 152 m. Bude uvažována jako součást 

perimetrického zabezpečení, bezprostředně na ni naváže instalace plotových panelů 

Prumatik. Tímto způsobem bude ohraničena  skupina vjezdových kolejí, a to v celé délce 

kolejí č. 28 a č. 18. V prostoru mezi kolejemi č. 18 a č. 14 je třeba brát zřetel na umístění 

dříve instalovaných návěstidel a osvětlovacích sloupů.  

Prostor podél koleje č. 37 seřaďovací části v obvodu St.4/TN bude chráněn stejným 

způsobem. Celková délka oplocení Východního nádraží, tedy vjezdového i seřaďovacího 

kolejiště, je stanovena na 2 200 m. V některých místech lze očekávat problémy se 

vzrostlou vegetací. Bezpečnostní oplocení bude doplněno krouceným žiletkovým drátem. 

Realizace systému je vykreslena na obrázku č. 27. 

 Nespornou výhodou tohoto zabezpečovaného prostoru je neustálá přítomnost 

výpravčího. Ten má své sídlo v budově St.4/BRU a má dokonalý přehled o veškerém dění. 

Jeho činnost nespočívá jen ve stavění jízdní cesty a komunikaci se strojvedoucími, musí 

také na monitoru kontrolovat obraz z bezpečnostní kamery, která je umístěna na budově 

stavědla. Nadto bude realizována instalace další bezpečnostní kamery, umístěna bude na 

osvětlovací majákové věži 571/3. Tímto bude nepřetržitě zastřežena seřaďovací skupina 

kolejí, kde běžně stávají vagony plně naložené železným šrotem. Napájení kamery bude 

realizováno pomocí kabelového propojení kamery s rozvodnou sítí majáku. Přenos obrazu 

zajistí systém bezdrátového spojení, kdy se činností aktivního prvku a antény generovaný 

signál bude šířit vzduchem směrem k budově stavědla, kde již situaci vyhodnotí přítomný 

výpravčí. 

Prostor vjezdových kolejí je zčásti pod dohledem stávající kamery, 

psychologického účinku na odrazení případných pachatelů by měla využít nově 

instalována plastová atrapa kamery, která bude umístěna na osvětlovací stožár JŽ-12.   
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Obrázek 27 Systém zabezpečení Východního nádraží [autor] 
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Zhodnocení návrhu zabezpečení 

 Navržený systém zabezpečení kolejových vjezdů minimalizuje všechna strukturální 

rizika. Mechanické zábranné systémy odradí možného pachatele nebo odrazí jeho útok, 

kamerový systém umožní dohled nad inkriminovanou oblastí. Pokud by došlo k narušení 

perimetru a neoprávněnému výskytu kohokoliv nepovolaného, obsluha kamerového 

systému ihned předá tuto informaci zaměstnancům bezpečnostní agentury, kteří podniknou 

obvyklé kroky k vyhledání narušitele nebo alespoň k jeho vystrašení. 

 Z hlediska procesních rizik jsou nejvážnějšími situacemi nehody na trati. Ty bývají 

způsobeny chybami dispečinkových pracovníků nebo strojvedoucích, kteří nerespektují 

pokyny. Je tak třeba dbát na jejich spolehlivost, důležitá je otázka personální a výběr 

vhodných zaměstnanců. Nadto je třeba provádět školení a dbát tak na profesní rozvoj. 

Podobným způsobem lze předcházet neukázněnosti a lehkovážnosti zaměstnanců. Sdílená 

bdělost pak souvisí rovněž s důvěrou mezi zaměstnanci a pracovníky středního či vyššího 

managementu. K tomu může rovněž napomoci zvýšený důraz na firemní kulturu. 

 Zabezpečení kolejových vjezdů mechanickými zábrannými systémy a kamerovým 

systémem vyžaduje vyšší vstupní náklady, vyčíslené částkou 6 572 157 Kč bez DPH. 

Školení a další vzdělávání zaměstnanců bude probíhat dle zavedených plánů, dle statistik 

sledujících majetkové škody na Závodě 5-Doprava v minulých letech jsou chybou 

zaměstnanců či ostrahy způsobovány spíše nevýznamné majetkové újmy.   
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10 Závěr 

Cílem diplomové práce bylo posoudit stávající zabezpečení kolejových vjezdů do 

areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a navrhnout způsoby inovativního řešení pro 

minimalizaci rizik a neoprávněných činností pachatelů, zejména ve vztahu k majetku 

společnosti. 

Současná úroveň zabezpečení železničních příjezdových cest do podniku je 

nedostatečná, což je způsobeno především absencí mechanických zábranných prostředků 

a navazujícího zabezpečení elektrickými systémy. V důsledku toho byly přesně popsány 

požadavky na jednotlivé prvky systému zabezpečení, které tkví jak v aplikaci právních 

předpisů a doporučujících technických norem, tak také v potřebách a přáních zadavatele. 

Statistické vyjádření protiprávních činů z minulých let ukazuje, jakým směrem se zaměřit. 

Současně byla provedena identifikace rizik a jejich modelování pomocí Ishikawova 

diagramu. V návaznosti na něj pak byl využitím metody FMECA a Paretova pravidla 

s konstrukcí Lorenzovy křivky vytvořen přehled nejzávažnějších rizik. Pro verifikaci 

výsledků pak byla využita Kittsova analýza. Metodou CARVER byla následně 

identifikována kritická místa kolejové dopravy, na kterých je potřeba podniknout opatření 

s cílem snížení rizika. Po vyhodnocení byly navrženy tři varianty řešení otázky 

zabezpečení kolejových vjezdů, včetně kalkulace cenových nákladů na jejich provedení. 

Metodou multikriteriálního hodnocení byla určena nejvhodnější varianta k realizaci. 

Vítězný návrh počítá s investicí 6 572 157 Kč bez DPH. Stěžejními prvky zabezpečení 

budou zejména instalace bezpečnostního oplocení a vjezdových bran s automatizovaným 

řízením, spolu s kamerovým systémem pro dohled nad inkriminovanou oblastí. Stanovená 

mezní hodnota pro investici do zabezpečení kolejových vjezdů ve výši 10 milionů Kč je 

tak bezpečně dodržena. 

Celý bezpečnostní systém lze softwarově zastřešit aktuálně používaným 

programem MODEST-PES, který kompletně slouží pro řízení provozu a zabezpečovacích 

zařízení v železniční dopravě na vlečce ArcelorMittal Ostrava. Výpravčí jako zaměstnanci 

obsluhující tento systém budou schopni upravený software bez problémů řídit a plně 

vyhodnocovat informace s cílem minimalizovat působení rizik vzniklých zejména vnikem 

neoprávněných osob na soukromý pozemek. 

Přínosem navrhovaného inovativního řešení je vytvoření systému zabezpečení na 

kolejových vjezdech do areálu společnosti, což povede ke snížení ztrát vzniklých 
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krádežemi materiálu určeného do výroby a ztrát v souvislosti s demontáží a zcizením 

bezpečnostních prvků nezbytných pro provoz na železnici. Tato práce poslouží jako 

podklad pro realizační projekt vytvoření systému zabezpečení na železničních vjezdech do 

areálu společnosti ArcelorMittal Ostrava.  
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