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Anotace 

Hrubý, T. Analýza bezpečnosti chemických podniků z hlediska možného vnějšího 

napadení, Ostrava: VŠB – TUO, Diplomová práce, 2010 

Diplomová práce se zabývá zabezpečováním podniku s chemickou výrobou před 

možným vnějším napadením a návrhy jak minimalizovat nebezpeční těchto útoků. 

Úvodní část se zabývá obecnými právními předpisy a dále předpisy týkajícími se 

terorismu. Další pasáž pojednává o důvodech a metodách teroristických útoků a následující 

kapitola je věnována možnostem teroristických útoků v ČR. 

Dále se práce zaměřuje na ochranu a zabezpečení podniku s důrazem na podniky 

s chemickou výrobou. Po té následují bezpečnostní analýzy a na základě jejich výsledků 

návrhy zabezpečení chemického podniku. 

Klíčová slova: Terorismus, chemický podnik, analýza, zabezpečení, bezpečnost 

 

Anotation  

Hrubý.T. An Analysis of the safety of chemical corporations from the point of possible 

external attack, Ostrava: VŠB – TUO, Graduation thesis, 2010 

This graduation thesis deals with the problem of securing of an chemical enterprise 

against external attack and it suggests how to minimalize danger of these attacks 

First part deals with general legislation and legislation consernng terrorism. Next part 

deals with reasons and methods of terrorist assaults and then with possibility of these attacs in 

the Czech Republic. 

Then the thesis work focuses on protection and security of an enterprise especially on 

chemical ones. Then follow security analyses and suggestions of securing of the chemical 

enterprise based on the previous analyses 
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1 Úvod 

V úvodu své diplomové práce považuji za nutné vysvětlit, proč se v ní nezabývám 

určitým podnikem s chemickou výrobou. Původní zadání práce sice počítalo s konkrétním 

chemickým podnikem, ale z bezpečnostních důvodů vedení daného podniku požadovalo, aby 

taková diplomová práce nebyla veřejně přístupná, protože bych při jejím zpracovávání přišel 

do styku s informacemi, které mají určitý stupeň utajení. Vzhledem k tomu, že tomuto 

požadavku nebylo možno vyhovět a diplomová práce musí být zveřejněna v knihovně Vysoké 

školy báňské, provedl jsem analýzu zabezpečení na mnou navrženém imaginárním podniku, 

což je pro potřeby této diplomové práce dostačující.   

Pokud operujeme s termínem terorismus, je třeba jej také definovat. Definic terorismu 

existuje hned několik a je velmi obtížné vybrat jedinou. Z hlediska práva se jedná o násilný 

čin s cílem zastrašit společnost, případně změnit politickou situaci v zemi. Podle ministerstva 

zahraničí USA: „Za terorismus je považováno úkladné, politicky motivované násilí vůči 

nebojovým cílům páchané subnárodními skupinami, nebo tajnými agenty obvykle za účelem 

získání pozornosti a následného ovlivnění publika.“ Podle Evropské unie: „Za terorismus se 

považují úmyslné činy páchané jednotlivci či skupinami proti jedné či jiným zemím, nebo 

jejím institucím, nebo jejím obyvatelům, s cílem je ohrozit, vážně poškodit, nebo dokonce 

zničit jejich politické, ekonomické, nebo sociální struktury.“[5] 

Diplomová práce je zaměřena na ochranu chemického podniku před možným vnějším 

napadením. V současné době jsou chemické podniky, podobně jako veřejné budovy, 

elektrárny a místa, kde se shromažďuje větší množství lidí, ohroženy především 

teroristickými útoky, které mohou mít nejrůznější motivaci. V posledních desetiletích vzrůstá 

především nebezpečí terorismu s politickým pozadím. Vzhledem k tomu, že se Česká 

republika stala součástí nejrůznějších mezinárodních organizací, jako je NATO či EU, podílí 

se na válečných operacích těchto organizací, a proto je nebezpečí teroristického útoku na 

našem území aktuální. 

Chemické podniky jsou lákavým cílem takových útoků, protože se zde shromažďuje 

velké množství nebezpečných chemických látek, které mohou sloužit jako předmět krádeže 

k pozdějšímu zneužití, nebo k jejich okamžitému rozptýlení, zamoření širokého okolí 

a ohrožení obyvatelstva. Z tohoto důvodu je třeba podniky s chemickou výrobou řádně 

zabezpečit.  
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Cílem této diplomové práce je návrh zabezpečení chemického podniku před možným 

vnějším napadením na základě provedených analýz a hodnocení rizik. 
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2 Právní předpisy 

Právní předpisy, které se týkají této diplomové práce se dají rozdělit na ty, které jsou 

obecné a na právní předpisy, které se týkají přímo terorismu. 

2.1 Obecné právní předpisy 

Ústava České republiky (dále jen Ústava ČR) 

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších změn 

a doplnění) je součástí tzv. ústavního pořádku České republiky. V úvodních ustanoveních 

upravuje základní principy ústavního systému České republiky, jako jsou demokratický 

základ státnosti, pluralita politického systému, princip soudní ochrany základních práv 

a svobod, a atributy svrchovanosti státu, jako jsou státní území, státní občanství, hlavní město 

a státní symboly. Podle Ústavy ČR je Česká republika svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Stěžejním předmětem 

ústavní úpravy je dále systém dělby moci v České republice, tvořený orgány moci 

zákonodárné, výkonné a soudní. Ústava ČR může být doplněna či měněna pouze ústavními 

zákony, přičemž ústava nepřipouští změnu podstatných náležitostí demokratického právního 

státu. K hlasování o Ústavě ČR  se požaduje souhlas třípětinové většiny všech poslanců 

a třípětinové většiny přítomných senátorů.[14a] 

Ústava ČR začíná preambulí a další text je rozdělen do osmi hlav: 

- Hlava první – Základní ustanovení, 

- Hlava druhá – Moc zákonodárná, 

- Hlava třetí – Moc výkonná, 

- Hlava čtvrtá – Moc soudní, 

- Hlava pátá – Nejvyšší kontrolní úřad, 

- Hlava šestá – Česká národní banka, 

- Hlava sedmá – Územní samospráva, 

- Hlava osmá – Přechodná a závěrečná ustanovení. 
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Listina základních práv a svobod (dále jen Listina)  

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

změn a doplnění) je dokument zakotvený v právním řádu bývalé České a Slovenské 

federativní republiky prostřednictvím ústavního zákona č. 23/1991 Sb., kterým se tato Listina 

uvozuje. Ústava ČR jmenuje Listinu jako součást ústavního pořádku České republiky. Listina 

je pramenem ústavního práva a závaznou normou. Její věcný obsah je základní pro 

rozhodování Ústavního soudu České republiky, zejména při vyřizování ústavních stížností 

fyzických a právnických osob. Listina vymezuje práva člověka a občana, tj. lidská práva 

a základní svobody, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní 

práva a právo na soudní a jinou právní ochranu.[26] 

Listina začíná preambulí a další text je rozdělen do šesti hlav: 

- Hlava první – obecná ustanovení, 

- Hlava druhá – lidská práva a základní svobody, 

- Hlava třetí – práva národnostních a etnických menšin, 

- Hlava čtvrtá - hospodářská, sociální a kulturní práva, 

- Hlava pátá – právo na soudní a jinou právní ochranu, 

- Hlava šestá – ustanovení společná. 

 

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými 

chemickými látkami a chemickými přípravky (v textu dále jen zákon o prevenci závažných 

havárií) 

Je to zákon č. 59/2006 Sb. ve znění pozdějším změn a doplnění. Zákon je základním 

nástrojem zejména pro prevenci závažných havárií, ale také pro oblast havarijní připravenosti 

pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka ve větším 

množství, než je uvedeno v příloze č.1 k tomuto zákonu, s cílem snížit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, 

životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich okolí. Zákon je rozdělen do čtyř 

částí.  

Část první – prevence závažných havárií - se dělí do šesti hlav: 

- Hlava první – Úvodní ustanovení, 
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- Hlava druhá – Obecná ustanovení, 

- Hlava třetí – Povinnosti provozovatele, 

- Hlava čtvrtá – Havarijní plánování, 

- Hlava pátá – Účast veřejnosti a informování veřejnosti, 

- Hlava šestá – Výkon státní správy. 

- Hlava sedmá – Ustanovení společná, přechodná a zrušovací  

Část druhá – změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů, 

Část třetí – změna zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů 

v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, 

Část čtvrtá – účinnost zákona.[33] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti  

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (zákon 

č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) definuje, ve své první části 

v základních ustanoveních v § 2, co je považováno za utajovanou informaci. 

§ 2 písm. a) utajovanou informací rozumíme informaci v jakékoliv podobě 

zaznamenanou na jakémkoliv nosiči označenou v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení 

nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodná, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139 zákona č. 412/2005 

Sb., o ochraně utajovaných informací ve znění pozdějších předpisů a doplnění).[17] 

 

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů je zákon číslo 

167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon upravuje zacházení s prekursory 

a pomocnými látkami, návykovými látkami a přípravky obsahujícími návykové látky nebo 

prekursory (dále jen návykové látky). Zákon stanovuje kdo má povolení s nimi nakládat, jaké 

jsou podmínky pro povolení zacházet s návykovými látkami, za jakých podmínek může 
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docházet k jejich skladování a přepravě. Zákon obsahuje osm příloh, ve kterých jsou seznamy 

omamných a psychotropních látek a přípravků. 

  

2.2 Právní předpisy týkající se terorismu 

Dne 27. prosince 2001 přijala Rada EU Společný postoj o použití zvláštních 

prostředků v boji proti terorismu, 2001/931/SZBP, Společný postoj pro užívání zvláštních 

opatření pro boj s terorismem, 2001/930/SZBP a Nařízení Rady EU číslo 2590/2001. 

Společný postoj o použití zvláštních prostředků v boji proti terorismu 

V dokumentu Společný postoj o použití zvláštních prostředků v boji proti terorismu 

jsou definovány pojmy teroristický čin a teroristická skupina. 

Teroristický čin: je zde chápán jako jeden z následujících úmyslných činů, který na 

základě své povahy nebo souvislostí může vážně poškodit některou zemi nebo některou 

mezinárodní organizaci, definovaný jako trestný čin podle vnitrostátních předpisů, pokud je 

spáchán s cílem: 

- vážně zastrašit obyvatele, nebo 

- neoprávněně nutit některou vládu nebo některou mezinárodní organizaci k nějakému 

jednání nebo upuštění od nějakého jednání, 

- vážně destabilizovat nebo rozvrátit základní politické, ústavní, ekonomické nebo 

společenské struktury některé země nebo mezinárodní organizace: 

o útoky na život nějaké osoby, které mohou způsobit smrt; 

o útoky na fyzickou integritu nějaké osoby; 

o únosy nebo braní rukojmích; 

o způsobení rozsáhlého zničení vládního nebo veřejného zařízení, dopravního systému, 

zařízení infrastruktury, včetně informačního systému, pevné plošiny umístěné na 

kontinentálním šelfu veřejného místa nebo soukromého majetku, které pravděpodobně 

ohrozí lidský život nebo povede ke značné hospodářské ztrátě; 

o zmocnění se letadel, lodí nebo jiných prostředků osobní nebo nákladní dopravy; 
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o výroba, držení, opatřování, poprava, dodávka nebo použití zbraní, výbušnin nebo 

jaderných, biologických nebo chemických zbraní, jakož i výzkum a vývoj 

biologických a chemických a chemických zbraní; 

o vypuštění nebezpečných látek nebo způsobení požárů, výbuchů nebo záplav, v jejichž 

důsledku dojde k ohrožení lidského života; 

o narušení nebo přerušení dodávky vody, elektřiny nebo jiného základního přírodního 

zdroje, v jejichž důsledku dojde k ohrožení lidského života; 

o hrozba spáchání kteréhokoli z činů uvedených pod písmeny a) až h); 

o vedení nějaké teroristické skupiny; 

o podíl na aktivitách některé teroristické skupiny, například dodáváním informací nebo 

materiálních zdrojů nebo financováním jejich aktivit jakýmkoli způsobem s vědomím 

skutečnosti, že takový podíl přispěje k trestné činnosti skupiny. 

Teroristická skupina: je strukturovaná skupina, složená z více než dvou osob, ustavená 

pro delší časové období a konající v rámci dělby práce kroky nutné ke spáchání teroristických 

činů. Nejedná se o náhodné či jednorázové spolčení. 

Pro usnadnění dalšího postupu Rada EU přímo stanovila seznam organizací a osob, 

splňujících tuto definici. Pravidelně aktualizovaný seznam je dodatkem Společného postoje. 

O zařazení nebo o vyjmutí jednotlivců či organizací do nebo ze seznamu rozhodují 

pověřené organizace, tak jak je stanoví vnitrostátní postupy. 

 

Dokumentem, který je třeba v této souvislosti dále zmínit, je Evropská konvence 

o potlačování terorismu. 

 

Evropská konvence o potlačování terorismu (dále jen EKPT) 

Na základě této konvence, která je na území České republiky platná od 15. července 

1992, jsou za teroristické považovány následující trestné činy: 

- § 180 písm. a) trestního zákona - ohrožení bezpečnosti vzdušného dopravního prostředku 

a civilního plavidla (jedná se o transformaci čl. l. Haagské konvence ze dne 16. prosince 

1970), 
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- § 180 písm. b) trestního zákona - sdělení nepravdivé informace ohrožující bezpečnost za 

letu (za plavby) (transformace čl. 1. písm. c) Montrealské konvence z 23. září 1971), 

- § 180 písm. c) trestního zákona - zavlečení vzdušného dopravního prostředku do ciziny 

(transformace čl. 1. Montrealské konvence z 23. září 1971), 

- § 216 trestního zákona - únos (čl. 1. b EKPT), 

- § 234 písm. a) trestního zákona - braní rukojmí (čl. 1. b EKPT), 

- trestné činy zahrnující v sobě (úmyslné) použití výbušniny, granátu, rakety, automatické 

palné zbraně nebo bomby v dopise či balíku, pokud toto použití ohrozí osoby, 

- (při splnění uvedených podmínek se jedná nejčastěji o § 179 trestního zákona čl. 1. písm. 

e) EKPT) Souběžně podle čl. 1. písm. f) EKPT jsou stíhány pokusy shora uvedených 

deliktů a formy účastenství, 

- všechny násilné úmyslné trestné činy proti chráněným osobám, 

- trestné činy teroru podle § 93 a § 93 písm. a) trestního zákona, 

- ve smyslu úmluvy o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím 

mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců (vyhláška Ministerstva 

zahraničních věcí č. 131 ze dne 4. října 1978) je osoba požívající mezinárodní ochrany, 

- hlava státu, včetně kteréhokoliv člena kolektivního orgánu vykonávajícího v souladu 

s ústavou dotyčného státu funkce hlavy státu, hlava vlády nebo ministr zahraničních věcí, 

kdykoliv jsou v cizím státě, jakož i členové jejich rodin je doprovázející, 

- zástupce nebo úřední osoba či jiný zástupce mezinárodní organizace mezivládní povahy, 

který v době a na místě spáchání trestného činu proti němu, jeho úředním místnostem, 

jeho soukromému obydlí nebo jeho dopravnímu prostředku, je oprávněn požívat v souladu 

s mezinárodním právem zvláštní ochrany proti jakémukoliv útoku proti jeho osobnosti, 

svobodě nebo důstojnosti, jakož i členové jeho rodiny žijící s ním v jeho domácnosti. 

Výsledkem zapracovávání zahraničních podnětů do právního řádu České republiky byl 

zákon 537/2004 Sb., změna trestního zákona a zákona o střelných zbraních, který nabyl 

účinnosti 22. října 2004.[14] 

 

Trestní zákon 
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Účelem trestního zákona České republiky (zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších 

změn a doplnění, dále jen trestní zákon) je chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Trestní zákon definuje 

v § 3 odst. 1 až 4, co je Trestný čin. 

(1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v Trestním 

zákoně. 

(2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když 

jinak vykazuje znaky trestného činu. 

(3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že 

postačí zavinění z nedbalosti. 

(4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného 

zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, 

za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou. 

Trestní zákon termín terorismus neuvádí. Jsou zde ale uvedeny trestné činy Teror 

(§ 93) a Teroristický útok (§ 95 odst. 1, písm. a) až g), odst. 2, písm. a) a b), odst. 3, písm. 

a) až i) a odst. 4). 

§ 93: Teror 

Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení České republiky jiného úmyslně usmrtí nebo se 

o to pokusí, bude potrestán odnětím svobody na dvanáct až patnáct let nebo výjimečným 

trestem. 

§ 95: Teroristický útok (v práci cituji pouze odst. 1, písm. a) až g) trestního zákona 

č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších změn a doplnění) 

(1) Kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost republiky, narušit 

nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu republiky nebo 

mezinárodní organizace, závažným způsobem zastrašit obyvatelstvo nebo protiprávně přinutit 

vládu nebo jiný státní orgán nebo mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo 

trpěla, 

a) provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou 

újmu na zdraví, 

b) zmocní se rukojmí nebo provede únos, 
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c) zničí nebo poškodí ve větší míře veřejné zařízení, dopravní nebo telekomunikační systém, 

včetně informačního systému, pevnou plošinu na pevninské mělčině, energetické, 

vodárenské, zdravotnické nebo jiné důležité zařízení, veřejné prostranství nebo majetek 

s cílem ohrozit tím lidské životy, bezpečnost uvedeného zařízení, systému nebo 

prostranství anebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiného základního přírodního 

zdroje s cílem ohrozit tím lidské životy nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého 

rozsahu, 

e) zmocní se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní či nákladní dopravy nebo nad ním 

vykonává kontrolu, anebo zničí nebo vážně poškodí navigační zařízení nebo ve větším 

rozsahu zasahuje do jeho provozu nebo sdělí důležitou nepravdivou informaci, čímž 

ohrozí život nebo zdraví lidí, bezpečnost takového dopravního prostředku anebo vydá 

majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

f) nedovoleně vyrobí nebo jinak získá, přechovává, dováží, přepravuje, vyváží či jinak 

dodává nebo užije výbušninu, jadernou, biologickou, chemickou nebo jinou hromadně 

účinnou zbraň, anebo provádí nedovolený výzkum a vývoj jaderné, biologické, chemické 

nebo jiné zbraně nebo bojového prostředku nebo výbušniny zakázané zákonem nebo 

mezinárodní smlouvou, nebo 

g) vydá lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí 

škody velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek 

výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se 

dopustí jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší 

nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody na pět až 

patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu též propadnutím majetku. [32] 

3 Teroristické útoky 

K teroristickým akcím dochází z řady různých podnětů. Někdy na sebe teroristické 

organizace chtějí upozornit a hrdě se ke svým útokům hlásí. Jindy ve snaze o minimalizaci 

rizika volí strategii anonymity. Relevantním faktorem ovlivňujícím nejen toto chování, ale 

celý proces stanovování specifických cílů teroristických akcí, jsou příčiny neboli důvody 

realizace terorismu.  
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3.1 Důvody teroristických útoků 

Nalézt jednoznačné a univerzální příčiny terorismu se zatím nepodařilo. Podle 

literatury [11] lze ale vymezit 3 základní úrovně, ve kterých se vytvářejí předpoklady 

k terorismu, a v jejich rámci identifikovat některé důležité atributy. Jedná se o mikroúroveň 

(individuální), mezoúroveň (skupinovou), makroúroveň (společenskou). 

Vliv jednotlivých úrovní je charakteristický i pro typologii teroristů podle motivace, 

kterou vypracoval David J. Whittaker. Pracuje se s rozličnými variantami motivace příklonu 

k terorismu, a to především s racionální motivací (pokud je výsledkem analýzy nákladů 

a zisků), psychologickou motivací (pokud je výsledkem osobní nespokojenosti teroristů) 

a kulturní motivací (pokud je výsledkem kulturně-civilizačních vlivů). [11] 

Současný terorismus je nejčastěji veden jednotlivci či skupinami proti jednotlivcům 

i skupinám jiných zemí, který můžeme nazvat mezinárodním terorismem. Jednu z hlavních 

hrozeb představuje terorismus fundamentalistický jehož přívrženci, většinou vyznavači 

islámu,  bojují za vyhlášení  „božího státu“ a šíření své víry. Jejich hněv je namířen proti 

„nevěřícím“, „zlému“ a bohatému Západu i domácím světským vládám. Považují se za „boží 

bojovníky“.  Jsou významně ovlivňováni náboženskými vůdci. Příkladem takového hnutí 

může být v Afghánistánu působící Taliban, který dokonce vyhlásil náboženský emirát, 

v němž uplatňuje své vlastní fundamentalistické zákony. Členové těchto teroristických skupin 

se často rekrutují z chudších vrstev obyvatelstva islámských zemí, protože hledají příležitost 

k zabezpečení rodiny bez ohledu na vlastní život. Chudoba přivádí mezi teroristy mnoho 

vysokoškolsky vzdělaných lidí, kteří nemohou jinde uplatnit své schopnosti pro nedostatek 

pracovní příležitostí. Více než polovina absolventů vysokých škol nenachází uplatnění 

a dlouhodobě marně shání práci a stávají se tak „snadnou kořistí“ teroristických organizací. 

V důsledku migrace obyvatelstva v současném světě se náboženský fundamentalismus 

dostává i do evropských zemí. 

Jinou motivaci k terorismu představuje boj za získání nezávislosti země, či rozšíření 

její autonomie v rámci většího státního celku tzv. etnicko-nacionální terorismus. Klasickým 

příkladem mohou být aktivity baskické teroristické organizace ETA ve Španělsku nebo IRA 

v Severním Irsku. Tyto skupiny se z pravidla odvolávají na historické souvislosti a odlišnosti 

daného etnika. Jsou schopny využít jakýchkoliv prostředků pro dosažení svých cílů 

a destabilizovat tak situaci v určité oblasti. Důsledkem bývají velké vlny uprchlíků, které se 

snaží uniknout před jejich terorem, jako tomu bylo například v bývalé Jugoslávii. Útoky 



12 

těchto skupin se mnohdy neomezují jen na území jejich státu, ale také na úřady a instituce, 

například ambasády, jejich „utlačovatelů“ v jiných zemích. 

Jiný důvod k teroristickým útokům mají nejrůznější extrémistické náboženské sekty, 

které jsou přesvědčeny, že současný „zlý“ svět musí být zničen, aby byl nahrazen novým „od 

všeho zla očištěným“ pořádkem. Tyto skupiny jsou většinou nebezpečné především pro své 

členy, ale často se obracejí proti celé společnosti, jako například japonská sekta Óm šinrikjó, 

která útočila v tokijském metru v roce 1995. 

V některých zemích vznikají samozvané organizace, které „zajišťují právo a pořádek“, 

který podle nich stát není schopen v zemi udržet. Útočí na určité skupiny obyvatel, jež, podle 

nich, nedodržují zákonné normy a obtěžují tím řádné občany státu. Příkladem tohoto 

vigilantistického terorismu mohou být „černé brigády“ v latinské Americe, které útočí proti 

bezdomovcům atd. 

V dnešní době se často můžeme setkat s aktivitami radikálních ekologických skupin 

bojujících proti ničení přírody, pokusům na zvířatech, zabíjení zvěře pro módní účely – 

kožichy, kabelky atd. Tito lidé útočí jak na jednotlivce, kdy atakuji lidi nosící kožichy 

a módní doplňky vyrobené ze zabitých zvířat, tak na organizace, které se na jejich výrobě 

podílejí. Cílem jejich zájmu se stávají například jatka, restaurace, laboratoře provádějící 

nejrůznější testy se zvířaty atd. S tímto tzv. environmentálním terorismem se můžeme setkat 

především ve vyspělých zemích.    

Terorismus je velmi často spojen s organizovaným zločinem, kterému ani zdaleka 

nejde o ideologie, ale cílem je především finanční zisk provozováním nejrůznějších 

nelegálních činností. Jedná se například o obchodníky se zbraněmi, drogové kartely atd. 

V neposlední řadě je třeba zmínit také psychotický terorismus, který nemá žádné 

politické ani ekonomické cíle. Je uskutečňován duševně nemocnými jedinci, kterým stačí, 

když jejich čin vyvolá pozornost a hrůzu, což jim přináší uspokojení. Násilí není použito jako 

prostředek k dosažení nějakého cíle, stává se vlastním cílem. [18,8] 

 

3.2 Metody teroristických útoků 

Výběr teroristických metod je určován především snahou o psychologické zapůsobení 

na široký okruh lidí. Proto jsou tyto metody většinou velmi nebezpečné, bezohledné 

a brutální. Teroristé kalkulují s publicitou, kterou těmto akcím věnují sdělovací prostředky, 
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čímž vyvolávají strach a pocit ohrožení. Vyvolávají tak společenské napětí a pocit frustrace 

na jejichž základě se pak daří  manipulovat s velkým okruhem lidí za účelem dosažení svých 

cílů. Tyto cíle obvykle nebývají otevřeně zveřejňovány. 

Cíle, kterých chtějí teroristé dosáhnout lze v zásadě rozdělit do tří kategorií. 

V některých případech chce teroristická organizace upozornit na svojí existenci a vytvořit si 

jakýsi druh reklamy. K tomuto cíly jí dopomáhají sdělovací prostředky, které široce 

komentují tyto teroristické akce. V jiných případech jsou tyto teroristické činy jednorázovým 

aktem za účelem dosažení určitého cíle, například likvidace osoby, zničení objektu atd. 

Poslední kategorií jsou strategické cíle, které mají za úkol destabilizovat režim v určité oblasti 

nebo zemi s pomocí ovlivňování veřejného mínění. Proto také mají teroristické činy různý 

stupeň a rozsah brutality.  

Jak už jsem se zmínil, teroristé kalkulují s pozorností médií a jejich prostřednictvím 

působí na veřejnost. Teroristé vědí, že čím větší a rozsáhlejší útok provedou, tím více 

pozornosti mu bude věnováno. Jedná se o formu psychologického působení na obyvatelstvo, 

která je násobena zájmem veřejnými sdělovacími prostředky. Jejich činnost má pro úspěšné 

psychologické působení rozhodující význam.[2] 

Metody, které teroristé používají, většinou korespondují s výše zmíněnými cíly, 

především snahou o co největší publicitu. Asi nejstarší a nejznámější formou jsou atentáty na 

významné osobnosti, které jsou schopny výrazně ovlivňovat nejrůznější oblasti života 

společnosti. Takový atentát je však v zásadě pouhou vraždou a tak je také posuzován. 

Novinkou mezi teroristickými metodami nejsou ani únosy lidí jako rukojmí. Tito jsou 

pak využíváni k vydírání jednotlivců i společnosti. Rukojmí přinášeli únoscům lepší pozici při 

vyjednávání. Proti těmto metodám ovšem byly vycvičeny speciální jednotky, které nedávají 

teroristům sebemenší šanci a jsou schopny zlikvidovat teroristy při zachování bezpečnosti 

rukojmích. Právě bezpečnost rukojmích je zásadním problémem těchto protiteroristických 

akcí.  

Poslední čtvrtina 20. století přinesla rozšíření další metody teroristických útoků a to 

únosy letadel či lodí, které se staly prostředky k vydírání vlád jednotlivých států. I v tomto 

případě efektivita této metody výrazně klesla vytvořením speciálních protiteroristických 

jednotek, které jsou schopny dané situace zvládnout. Proto jsou útoky na hromadné dopravní 

prostředky využívány spíše jako prostředek mediálního působení, protože destrukce 

i s pasažéry působí psychologicky na veřejnost.  
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Stejný cíl sledují pumové útoky prostřednictvím automobilů, dopisních bomb, 

případně sebevražedných atentátníků. Tyto metody jsou využívány jak proti jednotlivcům, tak 

proti skupině osob či budovám. Tyto metody jsou v poslední době zřejmě nejčastější, se 

kterými se můžeme setkat. Tyto způsoby obvykle přináší velké oběti na životech, protože 

k nim dochází v místech velké kumulace lidí, například na tržištích, nebo v hromadných 

dopravních prostředcích, například v metru, autobuse či letadle. Díky tomu jsou vyvíjena 

bezpečnostní zařízení, která pomáhají odhalovat ať už jednotlivce, kteří jsou nositeli 

pumových prostředků, nebo přítomnost výbušných systému v zavazadlech. Obzvláště na 

letištích jsou uplatňována zvýšená bezpečnostní opatření, která na jedné straně znepříjemňují 

cestování, ale na druhé straně výrazně zvyšují bezpečnost tohoto druhu dopravy. To co je 

možné uplatnit v letecké dopravě může být těžko použito u hromadných dopravních 

prostředků, jako jsou autobusy nebo metra. Přesto i zde bylo dosaženo určitého úspěchu, kdy 

například v jednom terorismem  nejohroženějším státě Izraeli byl vyvinut systém ochrany 

cestujících v autobusové dopravě, jehož použití závisí na řidiči, který musí posoudit 

podezřelou osobu už při nástupu do autobusu. Použití tohoto zařízení zabrání podezřelé osobě 

vstupu do autobusu. Případné následné odpálení nálože vně autobusu způsobí mnohokrát nižší 

škody.   

Vedle pumových útoků, kdy teroristé používají nejrůznější výbušné systémy, se také 

můžeme setkat s použitím těžkých pěchotních zbraní, což je typické pro početnější 

teroristické organizace typu IRA nebo palestinské separatisty. Tyto zbraně jsou obvykle 

použity za účelem odstranění konkrétní osoby, případně s cílem zvýšit mediální atraktivitu 

útoku. Obecně lze říct, že úspěšnost těchto útoků není příliš úspěšná.  

Potenciálním nebezpečím se stávají zbraně hromadného ničení, pokud by k nim 

teroristé dostali přístup, jako například v 90. letech při útoku sekty Óm šin rikjó pomocí 

bojového plynu sarinu proti obyvatelům městečka Macutomo v Japonsku. Při použití těchto 

prostředků jsou škody na životech a životním prostředí velmi vysoké. [19] 

V posledních letech se rozmáhá tzv. kyberterorismus, kde jsou pomocí nejrůznějších 

virů, trojských koní, „červů“ atd. napadány počítačové systémy důležitých organizací, 

objektů, nemocničních zařízení, případně výrobních podniků. Tyto teroristické útoky na 

počítačové sítě patří mezi nejnebezpečnější, přestože pro ně není charakteristická brutalita 

a násilí a většinou nemají za následek bezprostřední velké počty obětí na životech. Existuje 

velké množství takovýchto variant útoků. Může docházet ke krádeží know-how, dat nebo také 

zničení důležitých záznamů, například u konkurence. Důsledkem je potom zhroucení 
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organizační struktury napadeného cíle, což může následně vést k významným škodám. 

Například mohou být zablokovány rozvody vody, elektřiny nebo plynu atd.[12] 

Za moderní podobu terorismu můžeme považovat tzv. Mezinárodní terorismus. Podle 

Encyklopedie politiky (Libri 1996) mezinárodní terorismus představuje teroristické činy, jež 

postihují obyvatele jiného státu, než z jakého jsou pachatelé. Pod tento pojem řadí jednak 

teror prováděný jednotlivci a organizovanými skupinami proti obyvatelstvu a orgánům jiné 

země, jednak teroristické akty jednoho státu proti druhému. [25] 

 

4 Postoj ČR k boji s terorismem 

Ode dne 11. září 2001, kdy došlo k teroristickému útoku na Spojené státy americké se 

národně-bezpečnostní situace ve světě zhoršila. I když se zatím na území České republiky 

neprojevila žádná teroristická akce, kterou bychom mohli označit za teroristický útok 

klasického charakteru, tak riziko toho, že k takovému útoku dojde se stále zvyšuje. Za útok 

klasického charakteru se označuje politicky motivované násilí, jehož cílem je vedle přímých 

obětí a škod, také vyvolání atmosféry strachu ve společnosti. To je zřejmé i v kontextu 

teroristických útoků, respektive odhalených pokusů o útok, jejichž dějištěm je, se stále se 

zkracující frekvencí řada jiných evropských zemí. 

Během posledních let se konalo také několik konferencí o boji proti terorismu, kde se 

země zavázaly k dodržování určitých gentlemanských pravidel. Účastníkem těchto konferencí 

byla také Česká Republika. Pravidla: Nepodrobovat se žádnému teroristickému vydírání či 

hrozbě a neuzavírat s teroristy žádné dohody. Zacházet s teroristou jako se zločincem 

a nikoliv jako s politikem či politickým vězněm. Vyvíjet nekompromisní diplomatický, 

politický a ekonomický tlak na země, které terorismus podporují, protože hon na teroristy 

ztrácí svůj smysl v okamžiku, kdy zmíněné státy terorismus otevřeně podporují.[13] 

 

4.1 Důvody ohrožení ČR terorismem 

Jedním z důvodů, proč je Česká republika vnímána jako možný terč teroristického 

útoku je její zapojení do současné fáze celosvětového protiteroristického úsilí. Na přelomu 

září a října roku 2006 došlo dokonce k ohrožení České republiky ze strany mezinárodního 

terorismu. Bezpečnostní složky České republiky obdržely závažnou informaci o chystajícím 

se útoku na území České republiky. Informace se zdála být velmi závažná, a proto byla 
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podniknuta nezbytná bezpečnostní opatření k eliminaci rizik, které vyplývaly z této hrozby. 

Byla přijata mimořádná bezpečnostní opatření na území hlavního města Prahy. 

Jedním z největších rizikových faktorů z pohledu ohrožení České republiky 

teroristickým útokem může být i skutečnost, že naše země je tranzitním místem a současně 

i místem pro krátkodobý pobyt osob, které mohou být napojeny na nejrůznější teroristické 

skupiny či organizace, které tyto skupiny podporují, stejně jako pro jednotlivce tzv. 

radikálního zaměření. Od roku 2001 se ukázalo, že několik desítek osob podezřelých 

z teroristických trestných činů zadržených, nebo odsouzených v zahraničí, získalo vstupní 

víza do České republiky, případně tyto osoby použily Českou republiku jako tranzitní prostor 

do jiných destinací, kde vykonávaly nezákonnou činnost. V této oblasti je velmi důležitá 

především mezinárodní spolupráce v boji proti terorismu. 

Zájmy České republiky mohou být ohroženy také v zahraničí. Cílem teroristických 

útoků se mohou stát zastupitelské úřady, personál vojenských misí atd.. Známé jsou útoky na 

cíle spojené s Českou republikou v Iráku a Afghánistánu. Ohrožení mohou být také čeští 

turisté, například v roce 2005 zahynul český občan při útoku v egyptském letovisku Šarm    

aš-Šajch.  

Také u nás se objevily útoky na počítačové systémy v bankách, proto je třeba se 

pojistit proti různým formám zneužití informačních a komunikačních technologií teroristy.  

Je třeba také sledovat domácí extrémistické skupiny, které by se mohly stát při určité 

míře radikalizace významným rizikem. 

Nebezpečím pro občany této republiky mohou být také akce kriminálního charakteru, 

které sice nejsou spojeny s terorismem, ale hrozí při nich použití výbušnin, případně 

chemických a biologických látek. Tyto aktivity jsou často spojeny s „vyřizováním účtů“ mezi 

zločineckými skupinami, případně se jedná o pokusy vydírání adresované státu nebo jiným 

veřejným či soukromým subjektům. 

Nový rozměr ohrožení v dané souvislosti představuje perspektiva zneužití 

chemických, biologických, radiologických látek a jaderných materiálů teroristy, stejně jako 

prostor, který terorismu otevírají moderní informační a komunikační technologie. Z tohoto 

důvodu mohou být možným terčem teroristického útoku také různé chemické výrobní 

podniky na území České Republiky, ve kterých se nachází velké množství nebezpečných 

látek, které by mohly být zneužity pro případ teroristického útoku, anebo se samy stát terčem 

teroristického napadení. 
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Na základě výše uvedených důvodů zůstává boj proti terorismu jednou z priorit 

bezpečnostní politiky České republiky a naše země se musí na možnost otevřeného střetu 

s terorismem soustavně připravovat. [16] 

4.2 Možné cíle teroristického útoku v ČR 

Zamyslíme-li se nad tím, které objekty v České republice se mohou stát cílem 

teroristických útoků, můžeme v obecné rovině vyjmenovat zastupitelské úřady států, které 

prosazují své zájmy v krizových oblastech, soudní budovy, sídla politických stran, Poslanecká 

sněmovna, Senát, policejní služebny, kasárny, banky, tiskárny, školy, univerzity. Lze 

uvažovat také o napadení míst, kde se shromažďuje velké množství lidí, jako jsou hotely, 

restaurace, nádraží a velká obchodní a nákupní centra. V neposlední řadě mohou být 

napadeny ekonomické provozy, především ty, kde se nacházejí nebezpečné chemické látky. 

V ohrožení proto mohou být města s chemickými provozy, jako třeba Litvínov, Ústí nad 

Labem, Kralupy nad Vltavou, Neratovice atd..  Dalším lákadlem pro útoky teroristů mohou 

být i různé podniky na výrobu léčiv. V těchto podnicích se vyskytuje nejen obrovské 

množství nebezpečných chemických látek, ale také velké množství různých omamných látek, 

které by, po jejich odcizení, mohly být zneužity k další trestné činnosti. 

Zapomínat nesmíme ani na menší objekty, jako jsou například zimní stadiony, v jejich 

chladících agregátech se používá amoniak, jehož případné uvolnění do ovzduší může 

významně ohrozit obyvatelstvo středně velkého města. Vzhledem k tomu, že se v dnešní době 

tyto zimní stadiony nacházejí i v menších městech, je třeba se zamyslet nad jejich řádným 

zabezpečením proti případnému útoku.  

Možnými cíly teroristických útoků se mohou stát i jaderné a tepelné elektrárny. Na 

území České republiky se nacházejí dvě jaderné elektrárny. Jsou to elektrárny Dukovany 

a Temelín. Útoky na tato zařízení jsou pro teroristy lákavé i z ekonomického důvodu. Jsou 

totiž mnohem snazší a levnější než například výroba či krádež atomové bomby. Nebezpečí 

těchto útoků tkví také v tom, že při nich může dojít k iniciaci další ničivé činnosti. Varovným 

příkladem toho, co by mohl případný teroristický útok, zaměřený na jadernou elektrárnu 

způsobit, je známá havárie v Černobylu z roku 1986, i když zde se nejednalo o teroristický 

útok. Pravdou je, že nynější zabezpečení, především jaderných elektráren je na tak vysoké 

úrovni, že představa jejich zničení malým sportovním letounem je mylná. Pokud by došlo 

k útoku velkým letounem, byl by tento útok současným bezpečnostním systémem eliminován 

dříve, než by se vůbec přiblížil k danému cíli. Jako vážnou hrozbu lze tedy vidět narušení té 
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části přenosové soustavy, která vrací energii zpět do jaderné elektrárny a slouží k zabezpečení 

její vlastní produkce.    

Také napadení vodních elektráren či přehrad není příliš reálné. K jejich napadení 

a zničení by bylo zapotřebí velkého množství trhavin a dlouhodobější přípravy, což by 

vzhledem k jejich lokalitě asi neušlo pozornosti.  

Útok na přenosové soustavy energií může velmi vážně narušit chod státu, negativně 

ovlivnit život občanů a fungování ekonomiky. Účinek tohoto útoku by byl nejen v oblasti 

ekonomiky, ale měl by také psychologický dopad na obyvatelstvo. Možnosti jejich 

stoprocentní ochrany neexistují. Zvláště zranitelná mohou být místa, kde se sbíhá více částí 

přenosové soustavy. [7] 

 

4.3 Národní akční plán  

Rozhodující význam v boji státu proti terorismu má Národní akční plán (dále jen 

NAP). NAP je jedním z vnitřních dokumentů, který byl Českou Republikou přijat jako 

Usnesení vlády ČR 385 v roce 2002. Tento dokument navazuje na mezinárodní politická 

rozhodnutí, jako jsou rezoluce Rady bezpečnosti OSN 11 373 z roku 2001 k boji proti 

terorismu a Akční plán EU v boji proti terorismu z 21. září 2001. Z těchto dokumentů 

vyplývají jak pro mezinárodní společenství a jeho organizace, tak pro jednotlivé státy, včetně 

České Republiky, úkoly v boji proti terorismu. NAP uvádí klíčové orgány ČR, které jsou 

odpovědné za boj proti terorismu. Jsou to Vláda ČR, Bezpečnostní rada státu, Ústřední 

krizový štáb, Ministerstvo vnitra ČR a Zpravodajské služby.[12]  

 

5 Ochrana podniku 

Ochrana podniku je nezbytnou podmínkou pro zajištění prosperity firmy. Ochranou 

podniku se rozumí komplex systémových, materiálních, organizačních, technických, 

personálních a sociálně-psychologických opatření s cílem minimalizovat možné ztráty 

vlastnictví. Odpovědnost za bezpečnost organizace nese ten, kdo řídí podnik, to znamená 

ředitel, předseda představenstva, jednatel atd. Ten může delegovat své pravomoci na nižší 

management, ale odpovědnost zůstává na něm. Když mluvíme o bezpečnosti, nemyslíme tím 

jen bezpečnost práce, ale jde o bezpečnost v nejširším významu slova, tj. bezpečnost 

komplexní (viz. obrázek 1). [5] 
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obrázek 1 - Schéma bezpečnosti podniku [5] 

 

5.1 Současný stav bezpečnosti organizací, institucí a podniků 

Zabezpečení podniků, institucí a organizací v České republice má v posledních letech 

vzrůstající tendenci, přesto však patříme mezi země, kde náklady na tuto oblast nedosahují 

úrovně vyspělých států a to jak ve státním tak privátním sektoru. Zamysleme se nad tím, proč 

tomu tak je. 

Úroveň zabezpečení objektů státní správy, zejména zabezpečení proti teroristickým 

útokům, je velmi rozdílná. Je to způsobeno tím, že neexistuje závazný standard, který by 

určil, jak mají být státní úřady chráněny. 

Druhým důvodem tohoto stavu v České republice je finanční stránka. Účinné 

zabezpečení podniků a institucí je poměrně nákladná záležitost a většina institucí 

i podnikatelů tento problém začíná vnímat teprve po prvních závažných škodách a ztrátách. 

Také zahraniční investoři již otevřeně přiznávají podcenění místních bezpečnostních 

podmínek a z toho vyplývající nedostatečné finanční náklady na ochranu majetku. Také platy 

pracovníků v oblasti bezpečnosti a ochrany podniků v naší republice patří k nejnižším v EU.  

Vzhledem ke stále rostoucímu nebezpečí ohrožení teroristickými útoky je třeba zavést 

základní preventivní opatření, která by tuto možnost omezila. Je třeba hledat nová řešení 
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a nové přístupy. Naprosto základním požadavkem se stává posouzení dosavadní ochrany proti 

nejběžnějším formám teroristických útoků. Tam, kde je toto riziko vyšší, je nutná komplexní 

analýza bezpečnosti a na jejím základě potom revize současného stavu.Ta by měla reagovat 

na současný vývoj forem teroristických útoků. 

Vedle podhodnocení nákladů na bezpečnost je také vážným problémem legislativní 

vakuum v oblasti ochrany majetku a činnosti soukromých bezpečnostních služeb. Například 

u skladů léčiv, omamných, chemických a biologických látek chybí jednotné normy u objektů, 

kde množství těchto látek nedosahuje úrovně na níž by se vztahoval zákon o prevenci 

závažných havárií.  

Dalším problémem je neexistence systému vzdělávání obyvatelstva v oblasti civilní 

ochrany a je podceňována také bezpečnost současných informačních a komunikačních 

systémů. 

Vzhledem k tomu, že zákon nevyžaduje dokumentaci bezpečnostních opatření, je 

prakticky nemožné kontrolovat jejich uplatňování. 

 Průzkumem činnosti bezpečnostního managementu bylo zjištěno: jen zanedbatelné 

procento jejich činnosti je věnováno personální bezpečnosti. Vzdělávání v oblasti bezpečnosti 

je zaměřeno téměř výhradně na bezpečnost práce a požární ochrany. V oblasti školení 

bezpečnosti práce je podceňováno, nebo dokonce vůbec schází zmínka o rizicích spojených 

s klasickou bezpečností, tzv. security. Školení v oblasti dodržování klasické bezpečnosti 

a režimových opatření je pouze výjimečnou záležitostí. Z výše uvedeného je zjevné, že 

systém personální bezpečnosti je třeba zlepšit. 

Kromě personální bezpečnosti je velmi často podceňována i ochrana klasifikovaných a 

důležitých informací, kde jsou nedostatečně zabezpečeny informační systémy a současně se 

objevují nedostatky v administrativní bezpečnosti. [5] 

   

5.2 Bezpečnostní politika 

Vypracování bezpečnostní politiky podniku je základním krokem k zajištění jeho 

bezpečnosti. Systematický přístup k této oblasti je naprosto nezbytný, protože jednotlivé 

kroky na sebe musí navazovat a musí být dokumentovány. 

Celková bezpečnostní politika je dokument, který je nezbytný k vytvoření koncepce 

zabezpečení podniku ve všech oblastech. V obecné rovině obsahuje základní požadavky 
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organizace na zabezpečení a je zaměřen na ochranu hmotného i nehmotného majetku firmy, 

ochranu jejího dobrého jména a předmětu činnosti organizace. V tomto dokumentu musí být 

jednoznačně řečeno, co, proti čemu a jakým způsobem chránit. Obsah bezpečnostní politiky 

musí pokrývat veškeré aspekty zabezpečení ochrany organizace, počínaje např. ochranou 

budov přes definování jednotlivých skupin zaměstnanců, zálohování dat až po např. plán 

obnovy činnosti.  Tento dokument schvaluje vedení organizace a je závazný pro všechny 

zaměstnance. Jednotlivé požadavky jsou pak závazné i pro smluvní partnery a jejich 

zaměstnance prostřednictvím uzavřených smluv. Požadavky a zásady bezpečnostní politiky 

by měly beze změn platit i při reorganizačních změnách na menší či střední úrovni.  Přesto je 

třeba obsah bezpečnostní politiky pravidelně kontrolovat a revidovat s ohledem na aktuální 

vývoj.  

Standardy bezpečnostní politiky je možno najít zejména v ISO/IEC 17799:2000 IT: 

Code of Praktice for Information Security Management. Tyto standardy pomáhají zejména při 

definici cílů a strategií bezpečnostní politiky, nejsou však plnohodnotným návodem na její 

vypracování.  

Bezpečnostní politika organizace může být zpracována několika způsoby. Jednak 

využitím vlastních zdrojů, další možností je vypracování bezpečnostní politiky externí firmou 

a třetí možností je kombinace obou výše jmenovaných postupů, kdy v pracovním týmu 

externí firmy figurují i zaměstnanci podniku.  

Jaké jsou výhody a nedostatky jednotlivých variant. V případě využití vlastních zdrojů 

jsou největší výhodou zřejmě nižší náklady a také důkladnější znalost problematiky podniku. 

Ovšem v případě,že organizace nezaměstnává specialistu na bezpečnost, jeví se jako 

nejvýraznější nevýhoda, že běžný zaměstnanec nemá dostatek zkušeností a znalostí tohoto 

druhu práce a ani školení a případné konzultace s odborníky nemohou nedostatek zkušeností 

nahradit. Tento přístup také ukazuje na určité podcenění problému bezpečnosti, protože 

zaměstnanci řeší tento úkol vedle své normální činnosti. Tento přístup se jeví jako 

nesystematický a může vést i k závažným chybám.  

Výhodou externí firmy je profesionální přístup a dostatek zkušených pracovníků, 

vzdělaných v tomto oboru. Nevýhodou, která může vést k chybám bývá nedostatečná znalost 

podniku a často i neochota pracovníků podniku spolupracovat se zaměstnanci externí firmy. 

Další nevýhodou je nutnost seznámit externí pracovníky s „know-how“ podniku a s tím 

spojené riziko jeho vyzrazení.  
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 Zřejmě ideální variantou je příprava dokumentu bezpečnostní politiky externím 

týmem, jehož součástí jsou zaměstnanci podniku. Na tyto zaměstnance pak na základě 

uzavřené smlouvy přechází všechny znalosti potřebné pro údržbu a rozvoj bezpečnosti 

organizace. Toto řešení zabezpečí i další z potřebných podmínek úspěšného řešení, totiž aby 

celé řešení bylo chápáno jako samostatný a plnohodnotný projekt organizace. Tím by mělo 

být zajištěno dodržování termínů, poskytnutí potřebných kapacit, ať už finančních či 

kapacitních, potřebná podpora, autorita u ostatních pracovníků organizace a podobně. 

Řešení bezpečnostní problematiky musí být komplexní, aby nebyl zdůrazňován jeden 

způsob řešení namísto druhého a vznikl tak vyvážený ucelený systém. Aby tento systém mohl 

úspěšně fungovat je třeba pravidelně proškolovat pracovníky na všech úrovních a je také 

nezbytné, aby si i vedení podniku uvědomovalo nutnost bezpečnostní politiky a podporovalo 

jí, protože bez jejich zájmu a podpory nelze tento dokument úspěšně využívat.  

Důležitým aspektem úspěchu bezpečnostní politiky je jmenování zaměstnance 

podniku, který bude  odpovědný za realizaci projektu, který by byl jeho garantem. 

Tvorba a implementace bezpečnostní politiky vyžaduje standardní postup, který se 

skládá z následujících kroků: 

- předběžná studie, 

- zadání, 

- analýza rizik,  

- bezpečnostní politika organizace, 

- realizace bezpečnostní politiky, 

- realizace a tvorba bezpečnostní dokumentace nižší úrovně,  

- průběžná realizace osvěty – udržování bezpečnostního povědomí zaměstnanců. 

Předběžná studie je nutná pro získání přehledu o organizaci a činnosti firmy 

a základních informací o bezpečnostní situaci. Studie slouží pro stanovení rozsahu budoucích 

nutných prací, rozvržení a náplň jednotlivých etap a podle toho lze také zhruba určit jaké 

investice bude nutno použít. 

 Zadání slouží k vyjasnění požadavků na bezpečnost, které organizace stanoví ve 

spolupráci s řešitelem. Řešitel, po dohodě se zadavatelem, upraví zadání na základě 
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zákonných předpisů a požadavků zákazníka, může také navrhnout doplnění některých 

skutečností, které byly opomenuty. 

Pro bezpečnostní politiku je nutná kvalitně provedená analýza rizik. Analýza rizik 

poskytne na základě relativně obecných informací ze zadání řešitelskému týmu odpovědi na 

otázky, co chránit, proti čemu a jakým způsobem.  Výsledkem analýzy rizik je ocenění 

hmotných a nehmotných hodnot, což jsou aktiva organizace, včetně finančního ohodnocení. 

Analýza rizik také vytváří scénáře pro situace, kdy dojde k poškození, ztráty či nedostupnosti 

některých aktiv. Dalším výsledkem je seznam hrozeb, které ohrožují aktiva organizace, jejich 

ohodnocení a návrh jak postupovat na jejich minimalizaci. 

Velmi důležitým krokem úspěšného provedení analýzy rizik je výběr vhodné metody 

a případně příslušného nástroje. Výběr nejvhodnějších metod pro analýzu je vhodné nechat na 

externí bezpečnostní firmě, která má dostatek zkušeností s touto činností. 

Kvalitní bezpečnostní politika musí obsahovat minimálně tyto části: 

- Stanovení účelu bezpečnostní politiky, prohlášení o závaznosti bezpečnostní 

politiky pro pracovníky a deklarace plné podpory ze strany vedení organizace. 

- Definici požadované úrovně bezpečnosti. 

- Definici úrovní zabezpečení a míry odolnosti proti jednotlivým typům útoků. 

- Definici bezpečnostního managementu organizace. 

- Základní bezpečnostní opatření v oblasti administrativní, personální, fyzické 

a systémové. 

- Normy chování zaměstnanců organizace. 

- Havarijní plány a postupy v obecné rovině. 

- Deklarace souladu řešení bezpečnosti s relevantní legislativou a normami. 

Výsledný dokument, celková bezpečnostní politika rozpracovaná do jednotlivých 

kapitol, je po té předložena ke schválení nejvyššímu managementu organizace a poté by měla 

být uvedená v platnost. 

Uvedení vypracované bezpečnostní politiky do praxe předpokládá realizaci všech 

bezpečnostních návrhů uvedených v daném dokumentu. 

Přestože vypracování bezpečnostní politiky hraje významnou úlohu pro bezpečnost 

organizace a dosažení potřebné úrovně, není tím jediným, co je potřeba udělat. Dalším 



24 

krokem je vypracování veškeré dokumentace pro technickou i netechnickou oblast 

organizace. [3] 

 

5.3 Plán Fyzické ochrany 

Podniky musí zpracovávat celou řadu dokumentů, které jsou nutné pro přípravu 

a řešení při vzniku různých havárií. Patří mezi ně i bezpečnostní dokument nazvaný plán 

fyzické ochrany (dále v textu jen plán). V České republice existuje zákon č. 59/2006 Sb, 

o prevenci závažných havárií. Tento zákon se zabývá objekty a zařízeními, v nichž se 

vyskytuje nebezpečná chemická látka v množství překračující zákonem stanovené limity. 

Podle množství nebezpečné látky v podniku se tyto objekty nebo zařízení zařazují do dvou 

kategorií A a B. Všechny podniky, které spadají do skupiny A nebo B musí plán fyzické 

ochrany zpracovávat.  

Plán fyzické ochrany zasílá provozovatel objektu nebo zařízení krajskému úřadu 

a územně příslušné správě Policie České republiky.  

Vzhledem k narůstajícímu riziku teroristických útoků je tento plán vyžadován novelou 

zákona o prevenci závažných havárií. Podle nového ustanovení § 9 písm. a) zákona 

o prevenci závažných havárií je provozovatel povinen zpracovávat plán fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení, ve kterém uvede bezpečnostní opatření, jimiž jsou: 

- analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty nebo 

zařízení, 

- režimová opatření,  

- fyzická ostraha, 

- technické prostředky,  

- zápis o provedení funkčních zkoušek poplachového systému. 

Plán je rozdělen do několika částí. V úvodu je uveden popis daného objektu 

s identifikačními údaji podniku, jako jsou adresa, provozovaná činnost nebo telefonní čísla na 

důležitá místa. Dále je zde analýza možností neoprávněných činností, kterými mohou být: 

teroristické útoky, kriminalita, konkurence a vliv na životní prostředí. Z možných 

teroristických útoků se zde řeší např.: dopisové bomby, bomby v odložených zavazadlech, 

bomba dovezená do objektu, kontaminace vody a ovzduší, nájezd vozidla atd. Další část 
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plánu se věnuje rozboru jednotlivých akcí, které mohou nastat, jako jsou např. bombové útoky 

atd. V plánu jsou uvedena také režimová opatření pro: 

a) vstup osob do podniku – vstupní a výstupní režim zaměstnanců, vstupní a výstupní režim 

externích firem, návštěv a také zvláštní podmínky pro vstup např. Policie České 

republiky, osob mladších 15 let, exkurze atd., 

b) standardní opatření vstupu do podniku, 

c) vjezd a výjezd vozidel – včetně základních pravidel pro pohyb v areálu podniku, vozidla 

pro dopravu osob z a do objektu, vozidla pro dopravu materiálu z a do objektu 

a stanovené podmínky pro expedici materiálu. 

Fyzická ostraha je obsahem další části plánu. Jsou zde stanoveny důvody pro zřízení 

strážní služby a dále popis fyzické ostrahy, tzv. počet osob fyzické ostrahy, jejich pravomoci, 

co mají na starost atd. 

Dále jsou v plánu uvedeny technické prostředky. Oprávnění a povinnosti ostrahy 

(např. způsob zakročování), způsob využívání prostředků, kamerový systém, perimetrie 

a údržba zařízení. Další část je věnována zkouškám funkčnosti bezpečnostních opatření. 

V závěru tohoto plánu jsou uvedeny směrnice a zákony, ze kterých tento plán vychází.  

Struktura a provedení plánu fyzické ochrany může být u různých podniků odlišná 

vzhledem k tomu, že si je provozovatel zpracovává sám. [7] 

 

6 Zabezpečení podniku 

Zabezpečení podniku se skládá ze čtyř základních druhů ochran: 

1. Klasická ochrana 

2. Fyzická ochrana 

3. Technická ochrana 

4. Režimová ochrana 

Je také nezbytné, aby byla zajištěna správná kompatibilita těchto ochran. 
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6.1 Klasická ochrana 

Vývojově nejstarším typem ochrany objektu je použití mechanických zařízení, která 

jej mají chránit. Tato klasická ochrana se skládá především z různých zábran, které 

znemožňují odcizení, či zničení cenných předmětů, výrobků a zboží. Případně vytvářejí 

překážky v dosažení tohoto cíle.  

S klasickou ochranou se setkáváme v nejrůznějších podobách v každém objektu. Často 

je chápána jako postačující prostředek, ovšem je nutné si uvědomit, že je jen otázkou času, 

než budou tyto mechanické zábranné systémy překonány.  

Proto se v ochraně zavádí pojem zpožďovacího faktoru, který vyjadřuje dobu, po 

kterou je tento prostředek klasické ochrany schopen odolat kvalifikovanému napadení. Proto 

musí být klasická ochrana kombinována s ostatními druhy ochrany a všechny se musí 

navzájem doplňovat a podporovat.  

 

6.2 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana, jak už sám název napovídá, je prováděna fyzickými osobami. Může 

se jednat o vrátné, hlídače, strážné, hlídací službu, členy soukromých bezpečnostních služeb 

či policisty. Fyzickou ochranou rozumíme soubor činností způsobilé osoby pověřené 

ostrahou, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost 

střežených objektů a veřejný pořádek. Tato činnost je zaměřená především proti páchání 

trestné a jiné protiprávní činnosti. 

Od její úrovně je odvislá výsledná účinnost všech ostatních druhů ochrany. Sebelepší 

klasická, technická a režimová ochrana je závislá na lidech, kteří jí používají. Pokud nejsou 

schopni využít možnosti, které tyto prostředky poskytují, je celková úroveň ochrany málo 

účinná. Celková úroveň fyzické ochrany je u nás tradičně neutěšená a vzhledem k absenci 

příslušné legislativy není v dohlednu žádné zlepšení. Vyhláška z 80. let minulého století, 

FMV č.135/1982 Sb., která stanovila práva pracovníků fyzické ochrany, byla v roce 1991 

zrušena. 

Problémem fyzické ochrany je její finanční náročnost. Pořizovací náklady jsou na 

rozdíl od některých jiných druhů ochrany poměrně nízké, ale v porovnání s nimi je zde 

vysoká režie. Vysoké efektivnosti je dosahováno promyšlenou kombinací s dalšími 

dostupnými prostředky, například technickými či režimovými.[23]  
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Činnost ostrahy zahrnuje několik úkolů. Ostraha provádí kontrolní propustkovou 

službu. Stará se o to, aby nedocházelo k neoprávněnému vstupu a výstupu osob a vjezdu 

a výjezdu dopravních prostředků z a do podniku, včetně zabránění neoprávněného vynášení 

majetku. Dále provádí kontrolní činnost jejíž hlavní náplní je zabránění rozkrádání a ničení 

majetku, a protipožární a jiná ochrana proti mimořádným událostem. Ostraha také střeží 

prostor podniku tvz. strážní službou. K této činnosti může využívat pevná, pohyblivá 

a pochůzková stanoviště. Realizuje bezpečnostní opatření a zásah při mimořádných 

událostech či na základě signálu o narušení podniku. Jedná se o různé požáry, výbuchy nebo 

v případě narušení podniku pachatelem. Dále se starají o vyrozumění míst, které poskytují 

pomoc.   

 

6.3 Technická ochrana 

Klasická ochrana objektu je v současné době doplňována nejmodernějšími 

technickými prostředky, které využívají moderní způsoby zajištění bezpečnosti. Kombinace 

klasické ochrany s moderními technickými prostředky zajišťuje obtížnější překonatelnost 

ochrany podniku.  

Technická ochrana reaguje na změny vyvolané pachatelem i ve značné vzdálenosti 

a upozorňuje zásahové jednotky schopné zabránit pachateli v jeho činnosti a dopadnout jej 

dříve než dokoná plánovanou akci. 

Technická ochrana sama o sobě není ochranou v pravém slova smyslu, ale má směrem 

k pachateli bezprostředně jen odstrašující účinek. Zcela obecně jde o detekční systém, který 

zajišťuje a předává informace o situaci v chráněném prostoru. Situací v chráněném prostoru 

rozumíme souhrn fyzikálních, případně i jiných veličin, které jsou technickými prostředky 

vyhodnocovány z hlediska „jevů s charakterem nebezpečí“. 

Hlavními úkoly technické ochrany je podporovat ochranu klasickou a zvyšovat 

efektivnost ochrany fyzické. Podporou klasické ochrany se rozumí zajišťování a předávání 

informací o jejím napadení a umožňovat tak fyzické ochraně včasný zásah. Zvyšování 

efektivnosti fyzické ochrany spočívá v tom, že v důsledku použití prostředků technické 

ochrany je zapotřebí menší množství strážných, kteří hlídají podnik. Jsou-li tyto prostředky 

centralizovány, je možno snížit počet osob nutných k ochraně většího množství objektů 

a zvýšit tak účinnost ochrany.  



28 

Prostředky technické ochrany jsou označovány jako elektrické zabezpečovací systémy 

(dále jen EZS) a jejich parametry a podmínky jsou formulovány v ČSN EN 50131-1 

„Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy“. [23] 

 

6.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. Ve své podstatě režimová ochrana jednak zajišťuje 

možnost řádné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž snižuje zranitelnost chráněných 

zájmů množstvím dalších forem kriminální trestné činnosti, jako je vandalismus, výtržnosti, 

loupeže, přepadení, drobné krádeže a rozkrádání, pumové útoky, žhářství, sabotáže, 

průmyslová špionáž, případně i předstírání škod zaměstnanci. V praxi jde o směrnice pro 

vstup, odchod a pohyb osob v podniku, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz 

a využívání zabezpečovacích systémů, výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy atd. 

Aby byla režimová ochrana účinná, nestačí pouze vypracovat bezpečnostní směrnice, 

tj. režimová opatření, ale je třeba je uvést v život, a prosazovat jejich platnost v každodenním 

životě. Na tom se nutně musí aktivně podílet všichni pracovníci podniku, včele s jejím 

vedením. 

Režimová opatření se skládají z opatření vnějších a vnitřních. 

Vnější režimová opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek 

u chráněného objektu, tj. prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej 

opouštějí. Jsou to hlavně osobní a nákladové brány, kterými do objektu ústí železniční vlečka, 

prostupy pro lanovou dráhu, ale i propustí potoků a říček, které objektem protékají, napojení 

na velkoprůměrovou kanalizaci, propustí a ventilační šachty, kabelové šachty, kanály a šachty 

teplovodů, otvory pro přísun paliv, šachty s výtahy pro odvoz popele a odpadků atd. 

Opatření režimového charakteru většinou stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo 

nesmí do objektu těmito cestami vstupovat a objekt opouštět. Důležité je, že se také stanoví 

konkrétní kontrolní opatření, která se obvykle při projektování řeší předpokládanou ostrahou, 

tj. fyzickou silou. 

Vnitřní režimová opatření se týkají především dodržování bezpečnostních směrnic pro 

chování a pohyb osob a vozidel uvnitř podniku, může se jednat o rozdělení podniku na 
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několik oblastí nebo okruhů a zamezení nekontrolovaného pohybu mezi nimi. Do některých 

prostor mohou vstupovat pouze konkrétní osoby a nejcitlivější části podniku podléhají 

zvláštnímu kontrolnímu režimu. 

K zajištění ochrany před vniknutím osob či vozidel do vnitřního prostoru podniku je 

třeba vytvořit zvláštní režim v prostoru na vnitřní straně vnějšího ohrazení. Zde je nutná 

především přehlednost tohoto prostoru, tzn. nejen jeho vyčištění od objektů, které by bránily 

přehledu a skýtaly možnost úkrytu, ale také zajištění řádného osvětlení pro kontrolu tohoto 

prostoru v nočních hodinách. Je třeba také technicky zabezpečit vnější část ohrazení, 

například prostředky, které signalizují přiblížení se živého objektu nebo mechanického 

prostředku.  

Zvláštnímu režimu je třeba podřídit také pohyb veškerého materiálu a také zamezení 

úniku zbytných nebo neevidovaných materiálů a výrobků. K tomu napomáhá také skladový 

režim, který určuje způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení hranice objektu až po jeho 

opuštění a celá řada dalších dílčích opatření. [23] 

 

7 Charakteristika chemického podniku 

Jak už jsem zmínil v úvodu, v této práci se budu nadále zabývat imaginárním 

chemickým podnikem. Jako ve všech chemických provozech, tak i v tomto se nachází velké 

množství nebezpečných chemických látek. Tyto látky je třeba zabezpečit jak před krádeží, 

aby nebyly zneužity k prodeji na černém trhu, ale také před vnějším útokem, který by mohl 

mít závažné následky nejen pro zaměstnance podniku, ale také pro široké okolí. Schéma 

chemického podniku znázorňuje obrázek 2.  
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A … vrátnice 

B … administrativa 

C … sklad surovin a obalového materiálu 

D … výroba a laboratoře 

E … sklad hotových výrobků 

N … nákladové rampy pro kamiony 

P … parkovací plochy 

1 … řeka 

2 … silnice  

obrázek 2: Schéma chemického podniku 

Pro cíl této diplomové práce je dostačující toto zjednodušené schéma chemického 

podniku: pět objektů, které se zde nacházejí najdeme v každém chemickém podniku. Jedná se 

o vrátnici, administrativu, sklad surovin a obalového materiálu, výroba a laboratoře a sklad 

hotových výrobků. Dále jsou zde parkovací plochy a nákladové rampy pro kamiony. 

Z jižní části je podnik lemován silnicí druhé třídy. Ze severní strany podnik obtéká 

řeka a na východní a západní straně je volné, nezastavěné prostranství, pole. 
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7.1 Současné zabezpečení 

Každé zabezpečení jakéhokoliv podniku se skládá z následujících částí: obvodová 

ochrana neboli perimetr, který ohraničuje areál podniku, plášťová ochrana, jejímž cílem je 

především ztížit a prakticky znemožnit vniknutí do chráněných prostor objektů, prostorová 

ochrana, jejímž těžištěm ochrany jsou centrální body budovy, jako jsou schodišťové přístupy 

či výstupy, haly, spojovací chodby, vnitřní komunikační uzly atd. a předmětová ochrana, 

která, jak už z názvu vyplývá, se zabývá zabezpečováním různých cenných předmětů. 

Perimetr 

Perimetr podniku je zabezpečení oplocením, které je tvořeno svařovaným pletivem 

(viz obrázek 3). Jedná se o pletivo, které už lze pro svoje konstrukční provedení zařadit do 

tzv. bezpečnostní kategorie oplocení. Oplocení je 2 metry vysoké a má čtvercová svařovaná 

oka (50 x 50 mm) z ocelového drátu o průměru 2,5 mm. Tento plot se dá obtížně přestřihnout. 

Vstup a vjezd do areálu podniku je možný pouze přes vrátnici. Vstup a vjezd do areálu 

podniku je zabezpečen závorou a střežen fyzickou ostrahou.  

 

obrázek 3: Svařované pletivo[24] 

Obvodová ochrana   

Obvodové stěny skladů a výroby jsou tvořeny pevnými stavebními konstrukcemi 

o určité odporové odolnosti. Administrativní budova je tvořená cihlovým zdivem o tloušťce 

300 mm, provedené z plných cihel. 

Všechna okna u budov v podniku mají celoobvodové kování a jsou otevíratelná. Tento 

druh kování umožňuje několikanásobné uzávorování po celém obvodu okenního křídla. Je 
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zde použit i systém uzamčení oken. Kování je ovládáno klikou, která zajišťuje tři její polohy 

s možností uzamčení. Okenní křídlo může být uzamčeno i v poloze větrací štěrbiny. Skleněná 

výplň je tvořena dvojitou skleněnou tabulí.  

Dveře v areálu podniku jsou osazeny bezpečnostními zámky. Vchodové dveře do 

budovy administrativy jsou celoskleněné. Dveře do jednotlivých kanceláří jsou opatřeny 

bezpečnostními zámky a zárubně jsou zality betonem proti roztažení a zárubně jsou 

zabezpečeny zábranami proti vysazení dveří. Sklady jsou opatřeny dveřmi pro vstup 

zaměstnanců a velkými vraty pro příjem nebo výdej zboží ze skladu. Vrata jsou zatahovací 

celokovová opatřena bezpečnostním zámkem. V podniku je použit systém generálního klíče. 

Vniknutí na střechu je zabezpečeno nedostupným žebříkem, který se nachází ve výšce 

3 m nad zemí. Pro vstup na střechu je třeba použít přídavný žebřík. 

Prostorová ochrana  

Prostorová ochrana je zajišťována členy fyzické ostrahy a jejich pochůzkovou 

činností. Pro případ vzniku požáru je podnik zabezpečen prvky elektrické požární signalizace. 

Zařízení EPS se skládá z hlásičů požáru, ústředen EPS, doplňujících zařízení EPS. Tyto části 

vytvářejí systém, který akusticky i opticky signalizuje vzniklý požár, rozšiřuje informace 

o požáru na určené stanoviště, ovládá zařízení bránící šíření požáru, usnadňuje nebo přímo 

provádí protipožární zásah atd. V podniku jsou rozmístěny různé hlásiče požáru. Ty jsou 

obsluhovány buď pomocí tlačítek prostřednictvím lidského činitele anebo autonomně, kdy 

reagují na výskyt nebo změnu fyzikálních parametrů bez zásahu lidského činitele. Využívají 

se zde také stabilní hasicí zařízení a samohasící zařízení a zařízení pro odvod tepla a kouře.  

V podniku je také nezbytné, aby nedošlo k výpadku elektrického proudu. Tomu je 

zabráněno dvěma způsoby. Do podniku vede jeden hlavní přívody elektrické energie do 

trafostanice. Pokud by byla náhle přerušena dodávka elektrické energie do trafostanice, bude 

využito tzv. hlavního nouzového zdroje. Ten se skládá z několika dieselagregátů 

a zabezpečuje všechny systémy i výrobu, aby nedošlo k přerušení výroby. A další úrovní 

zabezpečení jsou náhradní zdroje elektrické energie, které mají všechny systémy přímo 

v místě jejich umístění. Důvodem tohoto zabezpečení není jenom možnost výpadku nebo 

selhání dieselagregátů, ale jsou také důležité z důvodu časové prodlevy od zapojení 

dieselagregátů.  
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Předmětová ochrana 

V podniku je umístěn trezor, ve kterém jsou uloženy nejcennější majetky podniku jako 

např. výrobní postupy. Krádežím drobných předmětů se předchází namátkovou kontrolou 

zaměstnanců při průchodu přes vrátnici. Každý zaměstnanec v podniku má svou 

uzamykatelnou skříň, ve které může uschovat své osobní věci. 

   

8 Bezpečnostní analýzy 

Při provádění bezpečnostní analýzy je nezbytné zvolit vhodné metody k určení 

charakteristických nebezpečí a ohrožení. Aby zabezpečení podniku bylo kvalitní a účinné, je 

důležité, aby ti, kteří provádějí bezpečnostní analýzu, se zabývali nejen pravděpodobnými 

budoucími situacemi, tj. proces prognózování, ale také méně pravděpodobnými 

a nepravděpodobnými situacemi, tj. proces posouzení hrozeb – analýza rizik. Analýza rizik je 

velmi důležitou složkou v procesu bezpečnostní analýzy. Bez provedení této části analýzy by 

bezpečnostní analýza nebyla ani kompletní, ani použitelná pro funkční řešení problému 

bezpečnosti. Analýza rizik musí dát odpověď na tři základní otázky: 

1. Jaká rizika – hrozby mohou nastat? 

2. Jaká je pravděpodobnost, že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu konfliktu? 

3. Jaké budou následky, když bezpečnostní konflikt nastane?[7] 

Po provedení bezpečnostní analýzy je třeba provést verifikaci jejich výsledků, která se 

provádí jinými vhodnými metodami. Následuje návrh opatření na minimalizaci rizika na 

akceptovatelnou hranici. Riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na 

snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika, tzv. princip 

Alara.[21] 

 

8.1 Výběr analýzy bezpečnosti chemických podniků 

Analýza a hodnocení rizik se v současné době provádí pomocí celé řady metodik 

a softwarových nástrojů. Tyto procedury tvoří podklady pro rozhodovací proces při řízení 

podniku. Výběr metodiky závisí na tom, zda údaje a data, která jsou k dispozici, jsou vhodné 

pro použití této metodiky a zda mají vypovídací hodnotu z hlediska rizik, která sledujeme. 

Poté následuje výpočet. Jednotlivé metody analýzy rizik jsou pomocným nástrojem 
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posuzovatele rizika, který vychází také ze svých praktických zkušeností, statistických údajů 

a úsudku. 

Při výběru metod bylo nutné přihlédnout k jejich dostupnosti a rozšíření aplikace 

v současné bezpečnostní praxi. 

K analýze rizik chemického podniku s ohledem na možné vnější napadení jsem pro 

svou diplomovou práci vybral nejdříve metodu identifikace ohrožení, konkrétně metodu 

grafického analytického modelování rizik, tzv. Ishikawův diagram příčin a následků. 

Důvodem proč jsem si zvolil tuto metodu je její dostupnost, přehlednost a schopnost co 

nejlépe stanovit nejpravděpodobnější příčiny rizika možného vnějšího ohrožení podniku.  

Kritérium k výběru vhodné metody výpočtu rizika a další metody k ověření výsledků 

bylo hledání dopadů možných vnějších útoků na podnik s chemickou výrobou a jejich příčin 

na základě systematicky a strukturovaně vymezeného selhání, vyjádřeného kvantitativním 

řešením. Metodu „selhání a jejich dopadů“ (Failure Mode and Effect Analysis, dále v textu 

jen FMEA), kterou jsem vybral, začíná svoje řešení postupem z hlediska procesů 

probíhajících v systémech a podsystémech podniku a teprve následně postupem z hlediska 

struktury, tedy perimetru, plášťové ochrany budov podniku, prostorové ochrany a předmětové 

ochrany. Výsledky této analýzy jsem vyhodnotil „Paretovým principem 80/20“ a graficky 

znázornil „Lorenzovou křivkou“. Výsledky této analýzy jsem verifikoval metodou 

„souvztažností“. 

 

8.2 Ishikawův diagram příčin a následků identifikace ohrožení podniku 

S Ishikawovým diagramem příčin a následků se někdy můžeme setkat také pod 

názvem „diagram rybí kostry“. Tuto pro zjišťování nějakého problému vyvinul profesor 

Kaoru Ishikawa. Pomocí této techniky můžeme proces strukturovat nebo identifikovat možné 

příčiny problému. Grafické znázornění je přehledné a podporuje vytváření hlubších nápadů. 

Brání nezralým a částečným řešením, a ukazuje relativní důležitost interakce mezi 

jednotlivými částmi problému. V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány 

zásadní faktory (příčiny), které způsobují řešený problém (následek). Každý zásadní faktor se 

dále analyzuje a hledají se dílčí příčiny. [21] 
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Možnou aplikaci diagramu „rybí kostry“, na podmínky zabezpečení podniku 

znázorňuje obrázek 4. S ohledem na velikost a čitelnost diagramu je tento zobrazen na 

samostatné straně. 
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obrázek 4: Uplatnění Ishikawova diagramu z hlediska analýzy podniku 
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8.3 Postup výpočtu identifikace rizika v podniku 

Na základě stanovených cílů diplomové práce v rámci analýzy rizik z hlediska 

možného vnějšího napadení chemických podniků jsem provedl posouzení sestávající ze 

strukturálního, tj. konstrukčního a procesního hlediska. Z hlediska struktury jsem stanovil 18 

rizik, která jsou použita k výpočtu metodou FMEA. Uvedený počet je stanoven jako příklad 

pro potřeby této diplomové práce a v praxi může být vyšší. K výpočtu hlediska struktury jsem 

zohlednil tyto čtyři bezpečnostní okruhy. 

Perimetr podniku, obvodovou ochranu, prostorovou ochranu a předmětovou ochranu. 

Procesní hodnocení rizik v podniku vychází z jednotlivých fází a aktivit probíhajících 

v podniku. Z hlediska procesu jsem stanovil 10 rizik, které jsem použil k výpočtu u metody 

FMEA. Uvedený počet byl stanoven pro potřeby této diplomové práce a v praxi může být 

vyšší. 

Za účelem ověření výsledků může být provedena analýza pomocí několika různých 

metod. Nejzávažnější rizika z hlediska struktury i procesu u všech metod jsou porovnána 

a vyhodnocena. V této diplomové práci jsem použil metodu FMEA, a pro ověření metodu 

Souvztažnosti. Kriteriem výběru těchto metod byla jejich přehlednost a jednoduchost. Ke 

stanovení limitu nežádoucího rizika u metody FMEA jsem využil Paretův princip, kde se 

stanoví pomocí Lorenzovy křivky kumulativní četnosti pravidlo 80/20. Nežádoucí rizika jsou 

v závěru srovnána se statistickými daty a na základě toho jsou stanovena nejzávažnější rizika 

možného vnějšího napadení chemického podniku, jež je nutné minimalizovat technickými 

a organizačně provozními postupy.[21] 

 

8.4 Analýza metodou FMEA 

Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda selhání a jejich dopadů – Failure Mode and effect Analysis (dále 

v textu FMEA) slouží ke kontrole prvků systému a identifikuje jednoduché poruchy. Vychází 

se ze vzorce pro výpočet míry rizika (viz. Vzorec 1). 

Vzorec 1: vzorec pro výpočet míry rizika 

R = P x N x H 

R … míra rizika 
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P … pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N … závažnost následků 

H … odhalitelnost rizika 

Jedná se o analýzu nazvanou možnosti poruch a jejich následků. K výpočtu byly 

použity obecné parametry fiktivního chemického podniku. Při provádění této analýzy byl 

podnik zabezpečen pouze základními technickými prostředky bez použití elektrických 

zabezpečovacích systémů, viz kapitola „Současné zabezpečení“. Na základě této analýzy 

navrhnu zabezpečení podniku tak, aby nejzávažnější rizika byla eliminována. Výpočtem jsem 

vybral stěžejní rizika daného subsystému a provedl jejich indexové hodnocení. Posuzoval 

jsem pravděpodobnost vzniku a existence rizika (P, nebo MPR), které stanoví, 

pravděpodobnost vzniku dané události nebo rizika od nahodilého až po téměř jistou a vysoce 

pravděpodobnou hrozbu. Dále posuzuji závažnost následků (N), která stanoví riziko 

závažnosti z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí. 

Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené škody až po nejvyšší škody či ohrožení života. 

Posuzoval jsem také odhalitelnost rizika (H), určující jak rychle a jak snadno lze dané riziko 

závažnosti z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob či životního prostředí. 

Stupně jsou seřazeny od nejmenší způsobené škody až po nejvyšší škody či ohrožení života. 

Posuzoval jsem také odhalitelnost rizika (H), určující jak rychle a jak snadno lze dané riziko 

či událost zjistit a odhalit v jejím počátku. Stupnice začíná možností odhalení v době spáchání 

činu nebo se doba odhalení prodlužuje na několik hodin, dní nebo může být riziko 

neodhalitelné. Parametry metody FMEA uvádí tabulka 1. Počet parametrů může být stanoven 

podle konkrétního řešeného problému a podmínek. V normě ČSN EN 60812:2006 techniky 

analýzy bezporuchovosti systémů – postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) se 

pro průmysl využívá rozpětí 10 parametrů, k analýze bezpečnosti chemických podniků pro 

potřeby této práce jsem použil pro přehlednost 5 níže uvedených hodnotících parametrů.  

tabulka 1: Jednotlivé parametry metody FMEA 

R (MPR) Výsledná (porovnatelná) míra rizika N Závažnost následků 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

11 – 50 Mírné riziko 3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

51 – 100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

Pomocí těchto hodnot jsem stanovil míru rizika (R) v intervalu (0,125>. Hodnoty 

jednotlivých indexů v tabulce jsou ke zvýšení bezpečnosti lehce nadsazené. Hodnoty 

jednotlivých indexů jsou voleny reálně až lehce nadsazené, pro zpřísnění rizik a zvýšení 

bezpečnosti. Při konečném vyhodnocování míry rizika byla vypočtena tzv. míra tolerance, 

která určuje hranici rizika vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet byl 

proveden pomocí Paretova principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven 

diagram a Lorenzova křivka (viz. obrázek 5 a obrázek 6). Výpočtem byly stanoveny všechny 

hodnoty míry rizika (R) a jejich celková suma označena za 100%. Jednotlivým rizikům pak 

bylo podle jejich bodové hodnoty přiřazeno procentuální vyjádření, tedy kumulativní četnost. 

Procentuální vyjádření jednotlivých nebezpečí bylo sečteno od nejvyšších hodnot, až do 

celkového součtu 80%. Identifikovaná nebezpeční, která spadají do stanoveného limitu 80%, 

jsem vyhodnotil jako rizika nepřijatelná. Pro nepřijatelná rizika jsem navrhl další opatření 

a výpočet provedl pro kontrolu znovu. Ostatní nebezpečí jsou vyhodnocena jako přijatelná 

a jejich stávající opatření dostačující. U každého rizika jsou uvedena kontrolní opatření, 

příčiny vzniku rizika, jejich následky a podmínky jaké je nutno dodržovat, aby k nežádoucím 

událostem nedošlo. Tabulky s výčtem a výpočty všech rizik jsou uvedeny v příloze jako 

tabulka 9 a tabulka 10. 

tabulka 2: Označení jednotlivých strukturálních rizik vypo čítaných metodou FMEA 

  Strukturální rizika P N H R 
paterův princip 

80/20 
1 Přelezení plotu 5 4 5 100 12,64 
2 Násilný vjezd vozidla do podniku 4 4 5 80 10,11 
3 Podezřelý předmět v areálu podniku  3 5 4 60 7,59 
4 Výpadek elektrického proudu 5 5 2 50 6,32 
5 Překonání dveří 4 4 3 48 6,07 
6 Překonání oken 4 4 3 48 6,07 
7 Vniknutí na střechu 3 4 4 48 6,07 
8 Násilné vniknutí do skladů 4 4 3 48 6,07 
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9 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru 
(administrativa, sklady, výroba) 3 5 3 45 5,69 

10 Použití nástražných výbušných systémů 2 5 4 40 5,06 
11 Použití velkoobjemové nálože v dodávkovém vozidle 2 5 4 40 5,06 
12 Prostříhání plotu 3 4 3 36 4,55 
13 Podhrabání plotu 3 4 3 36 4,55 
14 Požár 4 4 2 32 4,05 
15 Selhání lidského faktoru 3 2 5 30 3,79 
16 Překonání těžkou technikou 2 5 2 20 2,53 
17 Podezřelý pohyb osob v areálu podniku 3 3 2 18 2,28 
18 Násilný vstup přes vrátnici 4 3 1 12 1,52 

 

Identifikace rizik z hlediska strukturálního. Hodnoty míry rizika uvádí tabulka 2. 

V případě strukturálního hlediska je vypočtena míra tolerance R na hodnotě 36, tedy pro 

všechna identifikovaná nebezpečí mající větší nebo rovnou míru rizika R 36, byla navržena 

bezpečnostní opatření. Nepřijatelná rizika jsem označil červeně. Identifikace rizik z hlediska 

procesního. Hodnoty míry rizika uvádí tabulka 3. V případě procesního hlediska je vypočtena 

míra tolerance R na hodnotě 60 tzn., všechna identifikovaná nebezpečí mající větší nebo 

rovnou míru rizika R 60, byla navržena opatření ke snížení rizikovosti R.  

Paretova analýza
STRUKTURÁLNÍ HLEDISKO
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obrázek 5: Grafický výstup rizik ze strukturálního hlediska metodou FMEA 
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tabulka 3: Označení jednotlivých procesních rizik vypočítaných metodou FMEA 

  Procesní rizika P N H R 
Paretův princip 

80/20 

1 
Neoprávněný vstup osoby do neveřejných 
prostor 5 4 4 80 13,31 

2 Loupežný čin zaměstnance 5 4 4 80 13,31 
3 Zneužití dat zaměstnanců 4 4 5 80 13,31 
4 Nebezpečné látky v poštovních zásilkách 3 5 5 75 12,48 
5 Atentát na ředitele podniku 3 5 5 75 12,48 
6 Neoprávněné použití technologie 3 5 5 75 12,48 
7 Nezajištění skladu s nebezpečnými látkami 4 5 3 60 9,98 
8 Selhání lidského faktoru 3 3 4 36 5,99 
9 Použití střelné zbraně 2 5 2 20 3,33 

10 Požár 4 5 1 20 3,33 
 

Paretova analýza
PROCESNÍ HLEDISKO
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obrázek 6: Grafický výstup rizik z procesního hlediska metodou FMEA 
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Shrnutí výsledků: Vyhodnocením strukturálního i procesního hlediska metodou 

FMEA s použitím Paretova principu a Lorenzovy křivky, lze konstatovat, že nejzávažnější 

rizika jsou především: na perimetru přelezení a prostříhání plotu, násilný vjezd vozidla do 

podniku, a dále neoprávněný vstup osob do neveřejných prostor, loupežný čin zaměstnance, 

zneužití dat zaměstnanců, nebezpečné látky v poštovních zásilkách, atentát na ředitele 

podniku, neoprávněné použití technologie, nezajištění skladu s nebezpečnými látkami, 

podezřelý předmět v areálu podniku, výpadek elektrického proudu, překonání dveří, 

překonání oken, vniknutí na střechu, násilné vniknutí do skladů, použití velkoobjemové 

nálože v dodávkovém vozidle a použití nástražných výbušných systémů.  

Tato nejzávažnější rizika je třeba redukovat na akceptovatelnou úroveň. Návrhy 

bezpečnostních opatření jsou uvedena v kapitole „Návrhy zabezpečení podniku s chemickou 

výrobou“. 

 

8.5 Hodnocení rizika v chemickém podniku metodou souvztažnosti 

Za účelem verifikace výsledků předchozí analýzy jsem zvolil další metodu hodnocení 

rizika, metodu souvztažnosti. Aplikace této metody je vhodná pro posuzování celých objektů, 

v tomto případě chemického podniku. Metoda slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizika 

a objekty rizik. Prvotním krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Tyto jsem použil 

z předchozí analýzy FMEA. Celkový počet mnou vybraných rizik je 25. V dalším kroku 

následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání možných vzájemných vazeb mezi 

sebou. Pro tento účel byla sestavena tabulka s maticí již zmíněných 25 možných zdrojů rizika. 

Na ose X a Y jsou zaneseny shodné prvky systému rizik, která se v chemickém podniku 

vyskytují. Pokud se rizika vzájemně ovlivňovala, zvolil jsem jedničku, v opačném případě 

nulu. Nakonec jsem sečetl ve sloupcích i řádcích hodnoty zapsaných čísel a vypočítal 

koeficienty Kar a Kpr, což jsou procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty uvádí tabulka 5, která je výchozí pro grafické 

zpracování. Do grafu jsem zapracoval body, které uvádí tabulka 5 a následně jsem je rozdělil 

do čtyř kvadrantů podle polohy os O1 a O2. Osu O1 jsem vypočetl pomocí vzorce pro výpočet 

koeficientu Kar (viz. vzorec 2) a při výpočtu osy O2 jsem vycházel ze vzorce pro výpočet 

koeficientu Krb (viz. vzorec 3) na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé 
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čtyři kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti jednotlivých rizik 

v matici uvádí tabulka 4.  

vzorec 2: výpočet koeficientu Kar 

100
1

25

1 ⋅
−

=
∑

=

x

K
K i

ari

ar  [%] 

Kar  … koeficient procentního vyjádření počtu návazných rizik Rb 

Kari  … koeficient procentního vyjádření jednotlivých rizik Rb 

x  … počet rizik 

vzorec 3: výpočet koeficientu Krb 

100
1

25

1 ⋅
−

=
∑

=

x

K
K i

rbi

rb  [%] 

 

Krb  ... koeficient procentního vyjádření počtu návazných rizik Ra 

Krbi  ... koeficient procentního vyjádření jednotlivých návazných rizik Ra 

x  ... počet rizik 
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tabulka 4: Identifikace rizik pro analýzu souvztažností 

  Rb Ra       

  Identifikace rizik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

∑ K 
ar 

1 Přelezení plotu X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2 Použití nástražných výbušných systémů 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 14 

3 Podezřelý předmět v areálu podniku  1 1 X 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 11 

4 
Použití velkoobjemové nálože v 
dodávkovém vozidle 

0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 
5 

5 Požár 1 1 1 1 X 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 14 

6 Výpadek elektrického proudu 0 1 0 0 1 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 

7 Překonání dveří 1 1 0 0 0 0 X 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 12 

8 Překonání oken 1 1 0 0 0 0 0 X 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 11 

9 Vniknutí na střechu 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

10 Násilné vniknutí do skladů 1 1 1 1 0 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 18 

11 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného 
prostoru (administrativa, sklady, výroba) 

1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
17 

12 Prostříhání plotu 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 

13 Podhrabání plotu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

14 Selhání lidského faktoru 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 

15 Překonání těžkou technikou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

16 Podezřelý pohyb osob v areálu podniku 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 X 1 1 0 0 0 0 0 0 0 11 

17 Násilný vstup přes vrátnici 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 X 0 0 0 0 1 0 0 1 8 

18 Loupežný čin zaměstnance 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 X 0 0 1 1 1 0 1 15 

19 Nebezpečné látky v poštovních zásilkách 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 0 2 

20 Atentát na ředitele podniku 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 X 0 1 0 0 1 16 

21 Nezajištění skladu s nebezpečnými látkami 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 X 1 0 0 0 8 

22 Násilný vjezd vozidla do podniku 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 X 0 0 1 7 
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23 Zneužití dat zaměstnanců 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 X 0 1 13 

24 Neoprávněné použití technologie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 X 0 5 

25 Použití střelné zbraně 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 X 7 

∑ K pr 11 14 6 11 7 7 6 6 4 6 17 12 12 15 9 18 13 12 3 1 9 11 2 2 8   

 

 

tabulka 5: Stanovení koeficientů rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

K ar [%] x 13 58 46 21 58 21 50 46 21 75 71 17 8 29 8 46 33 63 8 67 33 29 54 21 29 

K pr [%] y 46 58 25 46 29 29 25 25 17 25 71 50 50 63 38 75 54 50 13 4 38 46 8 8 33 
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Pro výpočet os matice O1 a O2 jsem použil vzorec 4 a vzorec 5. 

vzorec 4: vzorec pro výpočet osy matice O1 

s
KK

O arar ⋅
−

−=
100

minmax
1001  [%]  

Karmax  ... nejvyšší hodnota koeficientu Kar 

Karmin  ... nejnižší hodnota koeficientu Kar 

s  ...  spolehlivost systému  

Karmax = 75 

Karmin = 8 

s = 80 % 

 

vzorec 5: vzorec pro výpočet osy matice O2 

s
KK

O prpr ⋅
−

−=
100

minmax
1002  

Kprmax  ... nejvyšší hodnota koeficientu Kpr 

Kprmin  ... nejnižší hodnota koeficientu Kpr 

s  ...  spolehlivost systému  

Kprmax = 75 

Kprmin = 4  

s = 80 % 

vzorec 4 a vzorec 5 jsem použil pro vypočet polohy os O1= 47% a O2= 43% a zanesl 

jsem je do grafu (viz. obrázek 7). V závěru je výstup celé metody tedy matice bezpečnostních 

rizik v chemickém podniku. 
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obrázek 7: Matice rizik provedená analýzou souvztažností 

Význam rozdělení grafu do čtyř kvadrantů uvádí tabulka 6. 

tabulka 6: Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažností 

 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

Touto metodou jsem identifikoval nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného 

systému, tedy oblast zvýšeného rizika, což jsou oblasti I. a II. Jsou to rizika číslo: 1, 2, 4, 11, 

12, 13, 14, 16, 17, 18 a 22. Podle shora uvedené tabulka 4 se jedná o přelezení plotu, použití 

nástražných výbušných systémů, použití velkoobjemové nálože v dodávkovém vozidle, 

neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru, prostříhání plotu, podhrabání plotu, selhání 

II. oblast  I. oblast  

IV. oblast  III. oblast  

O1  

O2  
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lidského faktoru, podezřelý pohyb osob v areálu podniku, násilný vstup přes vrátnici, 

loupežný čin zaměstnance, násilný vjezd vozidla do podniku. 

 

9 Návrhy zabezpečení podniku s chemickou výrobou 

Minimalizace rizik, které vyplývají z možného vnějšího napadení podniku 

s chemickou výrobou, je možná zavedením elektrických zabezpečovacích systémů (dále 

v textu EZS), elektrické požární signalizace (dále v textu EPS) a použití kamerových systémů.  

9.1 Návrh zabezpečení perimetru 

Základem bezpečnosti podniku je zamezení nekontrolovatelného vstupu nebo vjezdu 

do areálu podniku. Podle výsledku analýz jsou nejzávažnější rizika na perimetru přelezení 

oplocení, jeho prostřihnutí a podhrabání. 

Proti podhrabání je třeba oplocení doplnit o podhrabovou překážku. Ta je tvořena 

podhrabovými deskami o šířce minimálně 1 metr. Další možností je použití pevných 

ocelových roštů.  

Zabezpečení oplocení proti přelezení je možné použitím oplocení s detekcí narušení. 

Jedná se o elektronický systém s optickými vlákny, který doplňuje bezpečnostní oplocení 

k ochraně areálu podniku. Je plně použitelný v širokém rozsahu teplot a klimatických 

podmínek. Každý pokus o narušení oplocení je detekován elektronickým systémem, který je 

osazený a utěsněný uvnitř ocelových nebo plastových profilů. Rovněž pouhé ohnutí jedné 

z mřížových nebo plotových tyčí je okamžitě detekováno. Hlavní výhodou tohoto systému je, 

že nevykazuje žádné plané poplachy, proto se používá k zabezpečení objektů s vysokými 

riziky. V případě, že by došlo pouze ke kontaktu osoby s oplocením, a systém by tak mohl 

mylně tento dotek signalizovat jako narušení, je zabezpečení perimetru ještě doplněno 

infrazávorou z vnitřní strany podniku. Pro signalizaci narušení musí dojít k zaznamenání 

narušení jak elektronického systému s optickými vlákny, tak zároveň také signalizace 

narušení infrazávorou. Tím je zaručeno, že se pachatel dostal přes oplocení do areálu podniku. 

Na základě pořadí zaznamenání narušení je možno zjistit, jestli došlo k neoprávněnému 

vniknutí do podniku a nebo z podniku ven. Systém nevyžaduje žádnou údržbu. [23]  

Dalším bezpečnostním prvkem na zajištění perimetru je osvětlení oplocení podniku za 

snížené viditelnosti, tedy hlavně za tmy. Je také vhodné použití kamerových systémů pro 

snímání perimetru. Po signalizaci narušení perimetru pachatelem je tato osoba zachycena také 
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kamerovým systémem. Zde je ale nutné zajistit, aby kamery snímaly pouze prostor vymezený 

vnějším perimetrem podniku a nepřesahovaly hranice areálu.  

V okolí plotu se dále nesmí vyskytovat žádné předměty, jichž by bylo možné využít 

k jeho překonání. Zásadně v blízkosti plotu nesmí být skladován žádný materiál a do 

vzdálenosti alespoň 3 metry od plotu musí být udržovaná tzv. čistá zóna, aby bylo možné 

zřetelně kamerovým systémem nebo při obchůzce ostrahy zjistit případné překonání 

plotu.[24] 

Pracovníci ostrahy musí také věnovat pozornost okolí podniku, zejména parkujícím 

automobilům, ale také je nutné provádět kontroly výkopových a podobných prací v okolí 

objektu.[9] 

 

9.2 Zajištění kontroly vstupu do podniku 

Pro zajištění kontroly vstupu do podniku a násilného vniknutí do podniku se dá použít 

mechanické zábrany proti neoprávněnému vstupu. Tento systém se skládá z turniketu, čtečky 

identifikačního prvku a samozřejmě daného identifikačního prvku, který má každý 

zaměstnanec u sebe.  

Tento systém funguje tak, že každý zaměstnanec má svou identifikační kartu, kterou 

musí přiložit ke snímači nebo přívěsek pro bezkontaktní čtečky a na základě oprávnění vstupu 

ho turniket pustí. Každému přístupovému prvku se programově nastaví identifikační údaje 

uživatele a hlavně jeho oprávnění vstupu do jednotlivých částí objektu opatřených čtecími 

zařízeními. Aby následující zaměstnanec nečekal, až projde předešlý, elektronika umožňuje 

zapamatovat si 5 následných karet – průchodů. Tzn., že řada procházejících jde plynule. 

Jediným zádrhelem může být neplatná karta nebo nový zaměstnanec. 

 Všechny pokusy o průchod jsou monitorovány. Standardní elektronika zábrany 

disponuje funkcí Anti-Passback, což znamená, že zamezuje opakovanému vstupu do objektu 

jedním identifikačním prvkem a umí posílat informace o pohybu turniketu a ve spolupráci 

s přístupovým systémem vyhodnotí přítomnost na pracovišti, v objektu. Jestliže zaměstnanec 

přiloží svůj identifikátor, ale neprojde zábranou, systém vyhodnotí nepřítomnost. V případě, 

že osoba se rozhodne po přiložení karty neprojít, elektronika po nastavené době povolení 

k průchodu zruší. 
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Je třeba zvolit systém kontroly vstupu tak, aby odpovídal počtu střežených vstupů 

(dveří) a počtu uživatelů. Je třeba dbát také na uživatelsky orientovaný systém, který 

nezatěžuje uživatele složitou manipulací a dokáže zaznamenat datum a čas přístupu a také 

identifikaci osoby (pomocí čipu z identifikačního prvku) vstupující do chráněného prostoru. 

V této době se na trhu vyskytuje velké množství kvalitních a výkonných systémů pro 

kontrolu vstupu a záleží jen na každé organizaci, který z nich si vybere. 

Turnikety se provádějí v různých variantách a můžeme je rozdělit na nízké a vysoké. 

Z důvodu, že na vrátnici zajišťují bezpečnost také členové fyzické ochrany, a vstup do 

podniku je pod trvalým dohledem, postačí instalace nízkých turniketů o výšce 120 cm. [24] 

Z důvodů přehlednosti a viditelnosti je místo průchodu na vrátnici skleněné. Skleněné 

produkty jsou z bezpečnostního kaleného skla, které má mít odolnost proti průstřelu, průrazu 

a probití dle mezinárodních norem. Tím je také sníženo riziko násilného vniknutí přes vrátnici 

do areálu podniku.  

 

9.3 Zabezpečení neoprávněného vstupu do neveřejných prostor 

Pro zabezpečení nepovolených vstupů do určitých prostor je vhodné rozdělit podnik 

do jednotlivých zón. To znamená, že každý zaměstnanec bude moci vstoupit pouze do těch 

zón, kde má povolení. Pro toto zabezpečení se používají stejné identifikační prvky jako pro 

vstup do podniku. U každého vstupu do některé z budov či místností v podniku je umístěno 

čtecí zařízení, kde uživatel přiloží identifikační prvek a v případě povolení vstupu se mu dveře 

odemknou. V případě ztráty nebo odcizení identifikačního prvku lze tento zablokovat, aby 

nedošlo k jeho zneužití. 

Jedním z dalších bezpečnostních opatření je také viditelné nošení identifikačního 

prvku. Tímto způsobem můžeme rozpoznat osobu v areálu podniku, která tam nepatří. Pro 

pravidelně i nepravidelně se vyskytující pracovníky cizích organizací je třeba zavést řádný 

evidenční a identifikační systém.  

Do podniku vstupují nejenom zaměstnanci, ale také návštěvy. Zabezpečení návštěv je 

provedeno následovně. Daná návštěva se musí nejdříve zapsat na vrátnici a sdělit důvod svojí 

návštěvy a za kým jde. Po té obsluha vrátnice kontaktuje navštívenou osobu. Po té je návštěva 

v doprovodu člena ostrahy dovedena až k osobě, kterou chce navštívit. Po ukončené schůzce 

je návštěva opět v doprovodu člena ostrahy přivedena k vrátnici. Tímto způsobem je 
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zabezpečen neoprávněný vstup osob do neveřejných prostor, a je také zamezen 

nekontrolovaný pohyb cizí osoby v areálu podniku.  

Pro zabezpečení vstupu do kanceláří s citlivými informacemi je vhodné použít další 

systém kontroly vstupu, které vyžaduje dvojí ověření identity osoby. Ke zvýšení bezpečnosti 

pomůže instalace čtečky karet v kombinaci s biometrickou identifikací, například otisk prstu. 

Tento systém kontroly vstupu v kombinaci s kamerovým systémem a prvky EZS dokáže 

značně snížit rizika spojená nejen s neoprávněnou manipulací s citlivými informacemi 

v podniku. [29] 

Sklady s nebezpečnými chemickými látkami jsou zabezpečeny čtecím zařízením 

identifikačních prvků v kombinaci s číselným heslem.  

 

9.4 Zabezpečení vjezdu do podniku 

Z výsledků analýzy FMEA a po ověření analýzou souvztažností se jeví jako největší 

rizika u vjezdu vozidel do podniku jejich násilné vniknutí a použití velkoobjemové nálože 

v dodávkovém voze. I když u nás nebyl zatím podobný způsob útoku zaznamenán, ve světě 

jsou útoky provedené tímto způsobem časté, a proto je nesmíme podcenit. 

 Zabránění násilnému vjezdu do podniku je možné instalací průjezdových retardérů 

a hřebenové bariéry. 

Průjezdové retardéry tvoří umělá překážka umístěná na povrchu vozovky přes celou 

její šířku, která znemožňuje rychlý průjezd vozidla, které je přinuceno přibrzdit. Jedná se 

o „hrboly“, které jsou zpravidla asi 10 cm vysoké a 20 až 40 cm široké. Je možné umístit 

i více těchto retardérů za sebou.  

Hřebenová bariéra je bezpečnostní prvek, který znemožňuje vniknutí nebo uniknutí 

kolových vozidel do nebo z areálu podniku (viz. obrázek 8). Umisťuje se u vjezdu do 

podniku. Představuje maximální zajištění a zabezpečení, jakož i optimální kontrolu vozidel 

během provozní doby. Je třeba ji doplnit závorou, která sice nezabrání násilnému vjezdu do 

podniku, ale dává vizuální povolení či zákaz vjezdu řidičům vozidel. Jednotlivé hřeby bariéry 

jsou zakryty umělohmotnými kloboučky, které činí bariéru bezpečnou pro chodce. Perforace 

pneumatik vozidel je způsobena váhou vozidla a současně perforací umělohmotných krycích 

kloboučků. Doba vztyčení nebo spuštění hřebů nepřevyšuje jednu sekundu. Zařízení může být 

ovládáno ručně nebo automaticky z místa anebo dálkově na větší vzdálenost. [24] 
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obrázek 8: Znázornění zabezpečení vjezdu do objektu hřebovou bariérou a detailu hřebů[24] 

Možným způsobem ochrany proti vniknutí vozidla s nástražným výbušným systémem 

do objektu je použití rentgenů pro kontrolu automobilů. Tato zařízení jsou ale finančně velmi 

nákladná a proto si je běžný podnik s chemickou výrobou nemůže dovolit.  

Dalším velmi důležitým prvkem zabezpečení vjezdu vozidel do podniku je jejich 

důkladná kontrola. Tato kontrola je zajišťována členy fyzické ostrahy. Kvalita kontroly závisí 

nejen na schopnosti členů fyzické ostrahy, ale také především jejich proškolení. Členové 

fyzické ostrahy by měli při provádění kontrol u vjezdu, případně i vstupu do areálu podniku 

věnovat zvýšenou pozornost např. velmi nervózním, roztěkaným lidem, osobám, které přesně 

neví, koho chtějí navštívit. Osoba, která se snaží vnést do objektu výbušninu, by zřejmě 

vykazovala známky nervozity, pocení, rozrušení či známky abnormálního chování a bude 

možná trochu zmatená.[9] 

 

9.5 Zavedení ochrany pomocí kamerového systému 

Zavedením kamerového systému je velmi důležitým krokem k zabezpečení podniku. 

Pomocí kamerového systému se dá zajistit nejen bezpečnost v areálu podniku, a na jeho 

perimetru, ale také se dá použít pro zabezpečení technologií. 

Zavedení kamerového systému je velmi citlivá záležitost. Na základě zákona 

o ochraně osobních údajů, nesmí být zaměstnanci při práci monitorováni. Výjimku může 
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podniku poskytnout úřad pro ochranu utajovaných informací. Na základě udělení této 

výjimky smí podnik pro bezpečnostní účely archivovat tyto záběry po dobu 30 dnů. 

Zabezpečování skladů s nebezpečnými chemickými látkami spadá pod zákon o prevenci 

závažných havárií. Zde je používání kamerového systému bezproblémové. 

Kamerový systém se používá buď autonomně, nebo jako doplňkové zařízení pro 

akustickou a vizuální kontrolu objektů. Celý kamerový systém je složen z několika částí: 

- část, která zajišťuje snímání obrazu,  

- část, která zajišťuje přenos obrazu (signálu),  

- část, která přenesený signál zobrazuje, 

- část ovládací, 

- příslušenství.[7]  

Pro potřebu průmyslové televize se nejčastěji používají klasické analogové kamerové 

systémy. Tyto kamery mají malé rozměry a spotřebu, krátký náběhový čas, vysokou citlivost, 

odolnost proti poškození a mimořádně dlouhou životnost. Principiálně analogové kamery 

snímají pomocí CCD nebo CMOS snímacího čipu obraz ze zájmové oblasti a pomocí 

podpůrných obvodů jej odesílá analogově prostřednictvím přenosové trasy přes koaxiální 

kabel, optický kabel atd. ke zpracování do záznamového zařízení.  

V dnešní době je už standardem digitální záznam. V dnešní praxi se velmi často 

používají digitální kamery. Jsou to kamery, které používají ke zpracování signálu tzv. 

digitální signálový procesor – DSP.  Konkrétně to znamená, že analogový signál je již v těle 

kamery digitálně upraven, poté je převeden zpátky na analogový a v této podobě je poslán 

prostřednictvím jedné z již zmíněných přenosových tras dále ke konečnému digitálnímu 

zpracování. Tento složitý proces se používá hlavně z toho důvodu, že je ve světě 

nejrozšířenější a ještě nějakou dobu bude.  

Kamery mohou být rovněž vybaveny procesorem pro inteligentní analýzu obrazu – 

IVA (Inteligent Vidoe Analysis). Tuto vlastnost mají pouze nejmodernější kamery, které 

dokáží odhalovat podezřelé předměty, jako například odložený kufřík, nebo například mohou 

indikovat ztrátu například vozidla z hlídaného prostoru.  

Novinkou v oblasti kamerových systémů je používání síťových kamer. Oproti 

analogovým kamerám obsahují vše potřebné. Jsou vybaveny snímači videosignálu, obvody 

pro zpracování obrazu a web serverem. Takovou kameru lze bez jakýchkoliv dalších 
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převodníků přímo připojit do ethernetové sítě a pomocí webového prohlížeče k ní přistupovat 

odkudkoli. Další výhody jsou možnosti různého nastavení, např. kvality obrazu, velikosti 

datových toků, individuálních práv jednotlivých uživatelů, priorit poplachových vstupů apod. 

Další výhodou je, že síťové kamery mohou být napájeny přímo z datového kabelu. Takže pro 

instalaci IP kamery stačí přivézt pouze jeden UTP kabel a je vystaráno. Tím pádem „nestraší“ 

kolem kamer žádné napájecí adaptéry či svazky kabelů, jako videosignál, napájení, data, 

apod. V současnosti jsou k dispozici dokonce i venkovní kamerové kryty, které obsahují vše 

potřebné pro instalaci IP kamer.   

Další výhodou IP kamer je možnost lokálního záznamu přímo v kameře. Tyto kamery 

bývají vybaveny podporou paměťových karet, zejména pro zvýšení spolehlivosti záznamu. 

Jedná se o to, že při případném výpadku spojení do ehternetové sítě kamera automaticky 

ukládá snímaná data na paměťové médium a po obnoveném spojení všechna uložená data 

přesune do místa úložiště. Pro zpětnou analýzu záznamu se pak systém tváří, jako by 

k žádnému výpadku spojení nedošlo. [10]  

Při vybírání vhodných kamer pro systém průmyslové televize v podniku si musíme 

uvědomit, kde tyto kamery budou instalovány. Jiné požadavky jsou kladeny na kamery 

umístěné venku, jiné na kamery, které jsou určeny pro snímání uvnitř budov a jiné požadavky 

jsou kladeny na kamery, jejichž úkolem je záznam technologického procesu. 

Pro vnitřní umístění kamery se záběrem do 3 metrů je patrně nejvhodnější použít mini-

dome kamery s pevným objektivem (viz. obrázek 9), nejlépe s velmi širokým úhlem, tzn. 

ohniskovou vzdáleností 2,5 mm. Do větších prostor se záběrem do 10 metrů můžeme použít 

rovněž auto-dome kamery (viz obrázek 10), box kamery, zoom kamery či malé speed dome 

kamery. 
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obrázek 9: kamera mini-dome[30] 

 

obrázek 10: kamery auto-dome[30] 

Pro vnější kamery je nutné použít povětrnostní kryty, které splňují standard IP66 

a jsou schopné udržet za jakéhokoli počasí klima odpovídající rozsahu pracovních podmínek 

dané kamery. Proti nepříznivým klimatickým podmínkám se venkovní kamery osazují také 

střížky nad objektivy a případně i stěrači a ostřikovači. Další podmínkou pro venkovní 

kamery je, aby disponovaly funkcí Den/Noc. Je to pro případ, kdy je kamera instalována do 

prostředí s velmi ostrým denním světlem a naopak velmi slabým nebo žádným osvětlením 

během noci. Existují dva typy kamer Den/Noc. S mechanickým IR filtrem a kamery 

disponující pouze elektronickým přepínáním. Je lepší použití kamer s mechanickým IR 

filtrem, protože u elektronického přepínání může dojít při přepnutí do nočního režimu 

k jejímu rozostření. Některé kamery jsou schopny zaznamenávat také zvuky. Je už pouze na 
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uvážení, jestli je v daném podniku nutné zvuky zaznamenávat nebo ne. Další důležitou 

vlastností kamer je tzv. Antivandal systém kamery. Tímto systémem předcházíme jejím 

násilným zničením. 

Pro správnou funkci kamer je velmi důležitý výběr jejich objektivů. Pro kvalitní 

snímání obrazu ze scény s proměnlivými světelnými podmínkami je doporučeno používat 

objektivy s automatickou clonou. Zde je třeba upozornit, že existují dva typy ovládání clony. 

Video Iris a DC Iris. Proto je důležité zjistit, jaký typ objektivu kamera podporuje. Některé 

kamery podporují oba typy objektivů. V tomto případě je důležité mít kameru správně 

nastavenou pro použitý typ objektivu. Pro použití kamery s funkcí Den/Noc je vhodné použít 

objektivy s IR korekcí. Tyto objektivy se nazývají IR nebo rovněž D/N. Je to z jednoho 

prostého důvodu. Při přepnutí mezi režimy Den/Noc může dojít při použití objektivu bez IR 

korekce k rozostření. [10] 

Důležité je také zabezpečit kamery před odcizením. Proti krádeži se kamery dají 

chránit tak, že na sebe navzájem „vidí“, tzn., aby v případě útoku byla kamera monitorována 

jinou kamerou. Další způsob je nainstalování různých zabezpečovacích systémů, ale to je 

značně nákladné. 

Kamery na zabezpečení technologického procesu 

Při výrobě v podniku se zaměstnanci dostávají do styku s různými nebezpečnými 

i omamnými chemickými látkami. Tyto látky je třeba zabezpečit před krádeží, aby nebyly 

zneužity k prodeji na černém trhu nebo k jinému účelu. Toto zabezpečení je možné pomocí 

kamerového systému v provozu. Tento systém dokáže nebezpečné látky hlídat v celém 

technologickém procesu od jejich uskladnění až po jejich expedici.  

Kamery nesmí být používány pro sledování zaměstnanců při práci „živě“. Případné 

záznamy smí být použity pouze v případně nějakého incidentu pro dohledání důkazů. 

V podniku se provádějí pravidelné inventury. Na základě těchto inventur se zjistí, zda došlo 

k nějaké neoprávněné manipulaci s nebezpečnými látkami. Uvedu příklad: na začátku 

výrobního procesu je celkové množství nebezpečných látek 100 kg, to znamená, že na konci 

procesu musí být také 100 kg. Pokud se zjistí, že tomu tak není a nějaké množství 

nebezpečných látek se ztratilo, potom pomocí kamerového systému, který zaznamenává celý 

technologický proces, se zjistí, kde se stala chyba. 

Kamery, které se používají pro sledování přímo technologického procesu, jsou k tomu 

uzpůsobeny také svojí velikostí.  
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Velmi důležitým prvkem pro zabezpečení podniku s chemickou výrobou je nejenom 

použití různým elektrických a elektronických zabezpečovacích systémů a systému 

průmyslové televize, ale také jejich integrace. To znamená, aby v případě nějakého narušení 

nebo incidentu navzájem spolupracovaly. Například pokud detektor pohybu detekuje pohyb 

v chráněném prostoru, kamerový systém pomůže zjistit obsluze na velínu, jestli se jedná 

pouze o jednotlivce nebo o nějakou teroristickou skupinu a na základě těchto poznatků může 

dále reagovat. 

Zobrazování záznamů z kamer může být buď na černobílé, nebo barevné monitory. 

Záleží na druhu použité snímací kamery. U černobílých monitorů je rozlišovací schopnost 

vždy vyšší než rozlišovací schopnost libovolného prvku v řetězci průmyslové televize. 

Uváděny jsou hodnoty okolo 800 řádků. Barevné monitory mají většinou vstupy, výstupy 

s ovládacími prvky rozsáhlejší. Rozlišovací schopnost u barevných monitorů je parametr, 

který je nutno sledovat, neboť na rozdíl od černobílých monitorů a díky odlišné konstrukci 

obrazovky existují rozdíly v rozlišovací schopnosti, a to v závislosti na úhlopříčce, a hlavně 

na třídě výrobku. V dnešní době se už většinou používají barevné monitory. [22] 

    

9.6 Zabezpečení pláště budov 

V této části se zaměřím na eliminování rizika vniknutí do budov např. administrativy, 

ale i jiných objektů v areálu podniku. Jedná se především o rizika neoprávněného překonání 

dveří a oken a zamezení vniknutí na střechu. Zabezpečení pláště budov se provádí pomocí 

mechanických zabezpečovacích systémů a pomocí elektrických a elektronických zábranných 

systémů. 

Podstatným prvkem v oblasti mechanických prvků zábranného systému je jejich 

bezpečnostní úroveň. Ta je mírou odolnosti proti vniknutí do objektu. Pro zabezpečení 

objektů je třeba používat výrobky s certifikátem uvádějící bezpečnostní třídu podle normy 

ČSN P ENV 1327 a ČSN ENV 1630. Každý mechanický zábranný systém je překonatelný 

v reálném čase. Jeho úkolem je tento čas prodloužit na takovou dobu, kdy už bude chráněný 

prostor pod další ochranou, jako je například fyzická ochrana. Pro zvýšení bezpečnosti 

v chemickém podniku je třeba používat bezpečnostní prvky bezpečnostní třídy číslo tři – 

vysoká ochrana, která vychází z pyramidy bezpečnosti(viz. obrázek 11).  

 



58 

 

obrázek 11: Pyramida bezpečnosti[27] 

Pro zabezpečení proti násilnému vniknutí okny existuje mnoho mechanických zábran, 

jako jsou např. mříže, rolety, bezpečnostní fólie nebo bezpečnostní okna. Vhodným 

bezpečnostním prvkem proti překonání okenních výplní (skel) je použití bezpečnostních fólií, 

které se lepí z vnitřní strany okna (viz. obrázek 12). Tyto fólie je vhodné doplnit 

bezpečnostními předokenními roletami (viz. obrázek 13). Lamely rolety musí být vyrobeny 

z odolného materiálu.  Jednou z možností jsou tažené silnostěnné hliníkové profily, které mají 

vynikající pevnost. Po stranách musí zapadat do vodících lišt a po celkovém stažení musí 

zapadnout do sedací lišty. Zvýšením bezpečnosti je docíleno zamykacím systémem rolet, kdy 

je roleta po spuštění automaticky uzamčena a roletu nelze zvenčí nadzvednout. Místo 

bezpečnostních rolet se dají použít bezpečnostní mříže. Dá se říct, že kvalitní mříže zajišťují 

vyšší bezpečnost, ale nejsou příliš estetické. Záleží už na každém podniku, který z těchto 

bezpečnostních prvků použije. 

 

obrázek 12: ukázka bezpečnostní fólie[30] 
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obrázek 13: bezpečnostní roleta[28] 

Pro zabezpečení dveří se používají bezpečnostní dveře. Cílem jejich konstrukce je 

především zpevnění dveřního křídla, zvýšení počtu uzamykatelných a zajišťujících míst po 

celém obvodu dveří a vybavení uzamykatelnými systémy, které jsou odolné proti známým 

způsobům překonání. Dveře musí vyhovovat rovněž protipožárním požadavkům, a zároveň 

v případě mimořádných událostí by mělo být možné je otevřít v co nejkratší době.  

Jak dveře, tak okna jsou pro zvýšení bezpečnosti vybaveny také EZS. Například pro 

zabezpečení oken i dveří se dají použít kontaktní čidla, která při jejich rozpojení detekují 

narušení.[23, 24, 27] 

Zabezpečení vniknutí na střechu je možné zvýšením umístění přístupového žebříku na 

střechu tak, aby nebyl v dosahu ani při přístupu z nákladního automobilu. Další možností je 

místa přístupu na střechu zabezpečit oplocením. Tím dojde ke snížení rizika možného 

vpuštění nebezpečné chemické látky do budovy pomocí systému ventilace, který ústí právě na 

střeše. 

 

9.7 Zabezpečení neoprávněného použití technologií 

Riziko neoprávněného použití technologií se zabezpečuje automatizovaným 

provozem. Vše je řízeno počítačem. Do systému lze vstoupit pouze pomocí klíče, který mají 

jen určení jedinci. Pokud by i tyto osoby chtěly nějakým způsobem narušit technologii 

výroby, systém to zaznamená a zpustí se alarm. 
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Dalším způsobem kontroly je provádění inventur. O této problematice jsem se zmínil 

už v kapitole 9.5. 

 

9.8 Ochrana dat a informací 

Pro ochranu dat a důležitých informací je třeba vytvořit vyvážený systém 

organizačních a technických opatření. Tento systém bude mít za cíl odhalit a likvidovat 

možné hrozby. Nejprve je třeba vymezit okruh důležitých informací, dále stanovit práva 

přístupu k nim a manipulaci s nimi a v poslední řadě je třeba zabezpečit jejich archivaci. Ze 

statistik vyplývá, že 80 procent úniku informací je způsobeno selháním lidského faktoru. Po 

technické stránce je třeba využívat moderních elektronických zařízení při komunikaci. 

Počítače budou chráněny hesly, kódovacími programy a hardwarovými klíči. Vlastní počítače 

musí být řádně chráněny před napadením po Internetu, záznamová média uložena v trezoru 

a pro likvidaci písemných materiálů je třeba využít skartovacích strojů, případně jiných 

speciálních technik. [9] 

Dalším způsobem jak ochránit citlivé informace firmy je jejich bezpečné uložení 

a archivace mimo podnik. K tomuto účelu je nejlépe využít různé bankovní instituce. Zde 

mohou být citlivá data uložena jak v elektronické, tak v tištěné podobě. Přeprava těchto 

informací je prováděna členy fyzické ostrahy. 

Pokud se jedná o operativní dokumenty s citlivými informacemi, které je třeba mít 

stále k dispozici, tak ty jsou uloženy v podniku v požáru odolných trezorech opatřených 

číselným heslem.  

 

9.9 Zabezpečení poštovních zásilek 

Dalším možným nebezpečím pro organizace můžou být tzv. dopisní bomby. Může se 

jednat například o konkurenční boj nebo případný atentát na ředitele podniku. Pro snížení 

tohoto rizika je možné použít detektor poštovních zásilek. Tento detektor detekuje běžné 

dopisní bomby i žiletky v zásilce. V případě detekce se spustí alarm. Detektor nedetekuje 

obvyklé kovové kancelářské potřeby, jako jsou sponky a svorky, takže nedochází k falešným 

poplachům a zdržování procesu kontroly. [4] 
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Dalším způsobem, jak snížit riziko nebezpečných poštovních zásilek je kontaktování 

odesílatele, jestli nám poslal nějakou zásilku.  

Také je důležité si všímat podezřelých znaků na zásilce, jako jsou například 

nepravdivá adresa odesílatele, adresát odesílatele nezná, nebo takový druh zásilky neočekává, 

nepřiměřeně vysoké poštovné, nápisy jako tajné, do vlastních rukou apod., nesprávná barva 

nebo provedení poštovních razítek, jiné neobvyklé nápisy, razítka a nálepky. Na obalu můžou 

být například malé otvory jako po vpichu jehlou, mastné nebo špinavé skvrny, nápadné 

přelepení lepenkou, vyčnívající dráty, dráty pod obalem, u převázaných zásilek jeden konec 

provázku zaveden otvorem do obalu, nebo obálka zalepena až do krajů lepidlem. Dalšímy 

podezřelými znaky mohou být: velká hmotnost vzhledem k velikosti a druhu zásilky, zásilka 

je na jedné straně těžší, dopis tloušťky 5 mm a více, popřípadě zápach.[9] 

 

9.10 Zabezpečení proti výpadku elektrického proudu 

Zvýšení ochrany proti výpadku elektrického proudu lze docílit přívodem elektrické 

energie do podniku ze dvou na sobě nezávislých stran. Znamená to, že v podniku jsou dvě na 

sobě nezávislé trafostanice a v případě přerušení dodávky z jedné z nich je provoz elektrické 

energie schopna zajistit druhá. V případě výpadku obou jsou už v podniku zavedeny nouzové 

zdroje, dieselagregáty a náhradní zdroje energie přímo v místě všech systémů.   

 

9.11 Systém (pult) centralizované ochrany 

Systém centralizované ochrany (dále jen SCO) je zařízení, které umožňuje přenos 

a vyhodnocení signalizace narušení ze zabezpečených objektů do místa centrálního 

vyhodnocení pomocí linek jednotné telekomunikační sítě, teda telefonní linky, mobilního 

telefonu nebo radiové sítě. 

SCO nabízí zejména následující možnosti: 

- přenos a vyhodnocení signalizace pomocí bezdrátového spojení, GSM či kombinací obou 

druhů spojení; 

- významné využití počítačové a mikroprocesorové techniky; 

- pomocí Svolte i na dálku zpětně ovládat zařízení v chráněném prostoru, včetně jeho 

přeprogramování; 
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- celkové grafické znázornění narušení konkrétního místa v objektu a postupu pachatele, 

včetně audiosignalizace; 

- dostatečný prostor pro archivaci všech důležitých zpráv a informací z provozu SCO 

a stavu střeženého objektu; 

- využití zabudovaného systému CCTV k vyhodnocení situace na střeženém objektu, obraz 

je přenášen po vedení nebo bezdrátově a to buď jen v případě poplachu, nebo po celou 

dobu zapnutí EZS; 

- získání doplňujících informací nutných pro stanovení taktiky zákroku policie nebo 

soukromé bezpečnostní služby. 

Systém SCO je nejvyšší možnou integrací jednotlivých prvků a zařízení 

zabezpečování techniky.[9] 

 

9.12 Personální bezpečnost 

Pro zabezpečení podniku je také důležité, jací lidé v něm pracují. Provádět komplexní 

prověrku zaměstnanců, která by mapovala pracovní i mimopracovní činnost zaměstnanců 

s důrazem na dodržování loajality pracovníků vůči zaměstnavateli je značně omezené. 

Zaměstnavatel nemá oporu v zákonné úpravě. 

Za této situace zaměstnavateli nezbývá nic jiného, než věnovat velkou pozornost 

kvalitě výběrového řízení a průběžně kontrolovat nastavená bezpečnostní pravidla a postupy 

pro personální bezpečnost. 

Snížení rizik spojených s personální bezpečností může být docíleno zavedením 

komplexního bezpečnostního managementu. Komplexní bezpečnostní management je funkce 

nebo činnost zastávaná jedním či více specialisty zaměřenými na ochranu vlastnictví, a to jak 

hmotného, tak nehmotného, včetně osob. Bezpečnostní manažer má za úkol sledovat, zadávat 

a vyhodnocovat činnosti soukromých bezpečnostních služeb, navrhovat opatření v boji proti 

vnitropodnikové kriminalitě, vyhledávat vnitropodnikovou kriminalitu, dále má vliv na 

průběh přijímacího řízení uchazečů, sleduje minulost a fluktuaci uchazečů, zaměstnanců, 

vytváří ankety spokojenosti zaměstnanců, vytipovává potenciální pachatele, zajišťuje audity, 

zajišťuje anonymní informační linky, přijímá varování od ostatních zaměstnanců, získává 

informace pro dokazování trestného činu a podobně.[6] 
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Toto je jedna z možností, jak snížit rizika jako jsou loupežný čin zaměstnance, 

zneužití dat zaměstnanců a jiné protiprávní činnosti zaměstnanců. 

 

10 Ověření účinnosti návrhů zabezpečení 

Pro ověření účinnosti návrhů zabezpečení podniku s chemickou výrobou, a tím pádem 

snížení rizik, jsem použil opět analýzu možností poruch a jejich následků FMEA. Při 

ověřování jsem vycházel již z provedené analýzy FMEA z kapitoly 8.4. V případě 

strukturálního hlediska mi vyšla míra tolerance R 36. Všechna identifikovaná nebezpečí, která 

měla míru rizika R větší, nebo rovnou 36 se mi podařilo navrženými bezpečnostními 

opatřeními snížit na přijatelnou hodnotu (viz tabulka 7). 

tabulka 7: Ověření zabezpečení jednotlivých strukturálních rizik metodou FMEA 

  Strukturální rizika P N H R 

1 Podezřelý předmět v areálu podniku  2 5 3 30 

2 Vniknutí na střechu 3 4 2 24 

3 Selhání lidského faktoru 3 2 4 24 

4 Výpadek elektrického proudu 2 5 2 20 

5 Použití nástražných výbušných systémů 2 5 2 20 

6 Použití velkoobjemové nálože v dodávkovém vozidle 2 5 2 20 

7 Překonání oken 3 3 2 18 

8 Násilný vjezd vozidla do podniku 2 4 2 16 

9 Podhrabání plotu 2 4 2 16 

10 
Neoprávněný vstup osob do neveřejného prostoru (administrativa, 
sklady, výroba) 3 5 1 15 

11 Přelezení plotu 3 4 1 12 

12 Překonání dveří 2 3 2 12 

13 Násilné vniknutí do skladů 3 4 1 12 

14 Prostříhání plotu 3 4 1 12 

15 Požár 3 4 1 12 

16 Podezřelý pohyb osob v areálu podniku 2 3 2 12 

17 Překonání těžkou technikou 2 5 1 10 

18 Násilný vstup přes vrátnici 3 3 1 9 
 

 V případě procesního hlediska mi vyšla míra tolerance R rovna 60. Všechna 

identifikovaná nebezpečí, která měla míru rizika R větší nebo rovnou 60 se mi podařilo 
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navrhnutými bezpečnostními opatřeními snížit na přijatelnou hodnotu (viz. tabulka 7 

a tabulka 8). 

tabulka 8: Ověření zabezpečení jednotlivých procesních rizik metodou FMEA 

  Procesní rizika P N H R 

1 Zneužití dat zaměstnanců 3 4 3 36 

2 Nebezpečné látky v poštovních zásilkách 3 5 2 30 

3 Neoprávněný vstup osoby do neveřejných prostor 3 4 2 24 

4 Loupežný čin zaměstnance 3 4 2 24 

5 Atentát na ředitele podniku 2 5 2 20 

6 Neoprávněné použití technologie 2 5 2 20 

7 Použití střelné zbraně 2 5 2 20 

8 Selhání lidského faktoru 3 3 2 18 

9 Požár 3 5 1 15 

10 Nezajištění skladu s nebezpečnými látkami 2 5 1 10 
 

Abychom všechna strukturální a procesní rizika udrželi v oblasti přijatelných, je třeba 

správně a důsledně dodržovat navržená bezpečnostní opatření. 
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11 Závěr 

Cílem této diplomové práce byl návrh zabezpečení chemického podniku před možným 

vnějším napadením na základě provedených analýz a hodnocení rizik. Jak už jsem se zmínil 

v úvodu, z bezpečnostních důvodů nebylo možno pracovat s konkrétním podnikem, a proto 

jsem pro potřeby této práce vycházel z mnou vytvořeného podniku.  

Prvním krokem bylo provedení výběru vhodné metodiky pro analýzu a hodnocení 

rizik v daném podniku. K analýze rizik jsem zvolil metodu grafického analytického 

modelování rizik, tzv. Ishikawův diagram. K výpočtu rizika jsem použil metodu „selhání 

a jejich dopadů“ (Failure Mode and Effect Analysis), známou také pod zkratkou FMEA. 

Výsledky této analýzy jsem vyhodnotil „Paretovým principem 80/20“ a rozdělil tak rizika na 

přijatelná a nepřijatelná. Výsledky metody FMEA jsem verifikoval metodou „souvztažností“. 

Všechny výsledky analýz jsem pro přehlednost a názornost zpracoval ve formě tabulek 

a grafů. 

U rizik spadajících do skupiny nepřijatelných jsem navrhl řadu bezpečnostních 

opatření vedoucích ke snížení jejich nebezpečnosti na úroveň rizik přijatelných. 

Přestože jsem pracoval s imaginárním podnikem, je možno danou metodiku využít 

i v praxi pro konkrétní podnik při zadání konkrétních údajů jakéhokoliv chemického podniku. 
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12 Seznam použitých zkratek 

CCTV Průmyslová televize 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrický zabezpečovací systém 

FMEA Metoda „selhání a jejich dopadů“ (Failure Mode and Effect Analysis) 

MZS Mechanický zabezpečující systém 

NVS Nástražné výbušné systémy 
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