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bakalářské práce Ing. Václav Veselý.  

  

 Bakalářská práce je zaměřena na ochranu Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé 

Stráně. Hlavním cílem práce je zajistit a popsat rizika spojena s ochranou objektu a navrhnout 

způsob pro minimalizaci nebezpečí v objektu. V práci jsou uvedeny základní právní předpisy 

a normy související se zabezpečením vybraného objektu, dále je zde uveden popis objektu, 

dále charakterizuji základní druhy ochrany, stávající zabezpečení objektu.  
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Straková, H: Security of the structure of Dlouhe Strane Pumped storage hydro power plant 

using technical means of protection of buildings, Ostrava 2010 Bachelor thesis at Faculty of 

Safety Engineering at VŠB - Technical University of Ostrava. The supervisor of the bachelor 

thesis is Ing. Vaclav Vesely. 

This thesis is focused on security of the Pumping power station Dlouhe Strane. The purpose 

of the thesis is to secure and describe risks related with a security of the property and also 

suggest a method for hazard minimization in the property. The basic legislation as well as the 

technical standards related to security of selected property is stated in the thesis. This text also 

includes a description of the property, it´s current security and further features basic types of 

protection. 
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1 ÚVOD 

 Elektrická energie je jedna z nejpotřebnějších energii pro kaţdodenní ţivot. Jelikoţ 

elektrickou energii nedokáţeme v čistém stavu skladovat, musí elektrizační soustava 

v kaţdém okamţiku vyrobit přesně tolik elektrické energie, kolik se jí spotřebuje. Spotřeba 

elektrické energie však kolísá jak během dne, tak i v dalších obdobích. Velké energetické 

zdroje, jako jsou tepelné elektrárny, nejsou schopné a ani uzpůsobené rychle a pruţně 

reagovat na stále se měnící spotřebu. Vznikají tak ztráty z přebytku vyrobené energie. 

 Pouţívání přečerpávacích vodních elektráren je vedeno nutností zamezit těmto 

energetickým ztrátám. Takovéto typy vodních elektráren umí "skladovat" draze vyrobenou 

energii. Proces uchování nevyuţité energie, vyrobené převáţně v noci a o sobotách 

a nedělích, probíhá tak, ţe elektrická energie je v nich měněna na energii jinou. Takovou 

energii, která je trvale v pohotovosti a v kaţdém okamţiku je pouţitelná pro vykrývání 

energetických špiček a maximálních spotřeb. Jednou takovou elektrárnou je i elektrárna 

Dlouhé Stráně, která se nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky.  

  Cílem mojí práce je zjistit a popsat rizika spojená s ochranou objektu 

přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně a na základě teoretických znalostí a praktických 

poznatků navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

2 REŠERŢE 

 

KOPŘIVA, M, URBÁŠEK, M a kolektiv, Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně 

v Jeseníkách, rok vydání 1998 

 Kniha se zabývá Přečerpávací vodní elektrárnou Dlouhé Stráně. Je zde detailně 

popsána celá výstavba elektrárny. Kniha je rozdělena do několika kapitol, kaţdá kapitola 

popisuje výstavbu určité části elektrárny. Kaţdá kapitola je doplněna o obrázky a najdeme zde 

také technické údaje. 

 

KOPŘIVA, M, Generace Dlouhé Stráně, vyd. Šumperk, 2009, ISBN 978-80-86930-17-6 

 Tato kniha je jedinečným autobiografickým dokumentem z historie výstavby 

Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně v Jeseníkách. Kniha nám nabízí zcela nový 

pohled na výstavbu vodní elektrárny. Miroslav Kopřiva, který zastupoval investora výstavby 

jiţ od doby přípravy technologické části úvodního projektu, popisuje svoje vlastní záţitky, 

které provázely výstavbu elektrárny. Tato kniha nám však nenabízí ţádné technické údaje.  

3 PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

 Jedná se o souhrn základních právních předpisů a technických norem, které jsou 

potřebné k zabezpečení objektu. 

3.1 Právní předpisy 

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se jako všechny podniky řídí platnou 

legislativou České Republiky ve všech dotčených oblastech, které se provozu elektrárny 

týkají. V této práci uvedu jen některé zákony a vyhlášky, týkající se provozu přečerpávací 

elektrárny Dlouhé Stráně. 

3.1.1  Ústava ČR 

Ústava ČR je nejvýše postaveným zákonem v naší republice. Byla přijata Českou 

národní radou dne 16. 12. 1992 a je vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 

Sb. Ústava nabyla účinnosti dnem vzniku České republiky 1. 1. 1993. Je povaţována za 

normu s nejvyšší právní silou a spočívá na ní celý náš právní řád. Upravuje základní 

záleţitosti týkající se občana. Popisuje postup lidu ve státní moci, která je vykonávána 

prostřednictvím moci zákonodárné, výkonné a soudní.[1] 
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3.1.2  Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

ve znění pozdějších předpisů. Tato listina je deklarací základních lidských práv a svobod. 

Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou a jejich omezení je 

moţné pouze na základě zákona.[2] 

3.1.3  Trestní zákoník 

Trestní zákoník je zákon č. 40/2009 Sb. Tento zákon je postaven na formálním pojetí 

trestného činu. Pro spáchání trestného činu podle tohoto zákona stačí, aby byly naplněny 

všechny znaky skutkové podstaty. Zákon dělí trestné činy do dvou skupin a to na zločiny a 

přečiny. V rámci mojí bakalářské práce jsou nejdůleţitější okolnosti vylučující protiprávnost 

činu, které jsou v §28, 29,30,31,32.

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

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo 

moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závaţný nebo ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.” 

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

útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.” 

§ 30 Svolení poškozeného: „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, 

jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající 

čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně. Je-li takové svolení dáno aţ po 

spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, ţe osoba uvedená v 

odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. S 

výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s právním 

řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 povaţovat souhlas 

k ublíţení na zdraví nebo usmrcení.“ 
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§ 31 Přípustné riziko: „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a 

informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí 

nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku 

dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví 

člověka, aniţ by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo 

výsledek, k němuţ směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této 

činnosti zřejmě odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám 

lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.“ 

§ 32 Oprávněné pouţití zbraně: „Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“[3] 

3.1.4  Trestní řád  

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pojednává o postup orgánů 

činných v trestném řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle 

zákona spravedlivě potrestáni. Řízení musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů k zachování zákonů a pravidel občanského 

souţití i plnění povinností ke státu a společnosti. [4] 

3.1.5  Zákon o vodách 

 Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, který má za účel chránit 

povrchové a podzemní vody, stanovit podmínky pro hospodárné vyuţívání vodních zdrojů. 

Také stanovuje podmínky pro sniţování nepříznivých účinků povodní a sucha.[14] 

3.1.6  Energetický zákon 

 Energetický zákon č. 458/2000 Sb., který upravuje podmínky podnikání, výkon státní 

správy a regulaci v energetických odvětvích, kterými se rozumí elektroenergetika, 

plynárenství a teplárenství, jakoţ i práva a povinnosti fyzických a právnických osob. Tento 

zákon také upravuje distribuci a dopravu elektřiny.[15] 

3.1.7  Zákon o poţární ochraně 

 Účelem tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu ţivota a zdraví 

občanů a majetku před poţáry. Tento zákon mimo jiné popisuje povinnosti právnických a 

fyzických osob vykonávající činnosti podle zvláštních předpisů. [21] 
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3.1.8  Vyhláška o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly 

 Vyhláška 471/2001 o technicko-bezpečnostním dohledu nad vodními díly, vymezuje 

vodní díla podléhající technicko-bezpečnostnímu dohledu, také stanoví kritéria pro jednotlivé 

kategorie těchto vodních děl. Také upravuje rozsah a četnost provádění dohledu u 

jednotlivých kategorií vodních děl v jednotlivých etapách jejich přípravy, výstavby, 

rekonstrukce nebo provozu.[16] 

3.2  Technické normy  

 Jedná se o technické normy, které se vztahují k zabezpečení objektu pomocí 

poplachových systémů 

3.2.1  ČSN-EN 50131-1  Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy 

uvnitř a vně budovy – část 1: Systémové poţadavky 

 Tato norma specifikuje elektrické zabezpečovací systémy. V této normě jsou také 

popsány čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivů prostředí. [17] 

3.2.2  ČSN-EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budovy – část 6: Napájecí zdroje 

 Norma, která specifikuje napájecí zdroje elektrického zabezpečovacího systému, 

instalovaných v budovách. [18] 

3.2.3  ČSN-EN 50134-7 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci–

Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné řídící 

a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údrţbě systému přivolání pomoci 

včetně technického vybavení a organizování pomoci. [19] 

3.2.4  ČSN-EN50136 Poplachové systémy – Poplachové přenosové zařízení 

 Norma popisuje základní poţadavky na provedení, spolehlivost a bezpečnostní 

charakteristické znaky poplachových přenosových systémů. Také stanovuje poţadavky 

na spojení signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. [20] 
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4  HISTORIE VÝSTAVBY PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY 

DLOUHÉ STRÁNĚ 

Pro výstavbu přečerpávací elektrárny se musela vybrat vhodná lokalita. Studijní práce 

související s výstavbou, které byly zaměřeny na výběr vhodných lokalit, byly započaty v roce 

1957. Po několikaletém přerušení byly tyto studie opět obnoveny v roce 1962. V tomto roce, 

také vznikly studie o umístění přečerpávací elektrárny na území Čech a Moravy. Zpravováno 

bylo téměř 40 studií, ze kterých se vybírala nevhodnější lokalita na umístění přečerpávací 

elektrárny. Vhodná lokalita musela splňovat určité technické poţadavky. Jedním z hlavních 

technických poţadavků na umístění přečerpávací elektrárny je moţnost vybudovat dostatečně 

velké nádrţe s dolní nádrţí na přirozeném toku, také musel být zajištěn dostatečně potřebný 

energetický spád mezi nádrţemi. Všechny moravské lokality, které splňovaly technické 

poţadavky, byly situovány do Jeseníků. Tyto lokality byly porovnávány podle 

předpokládaných nákladů na instalovaný výkon a na vyrobenou energii v kWh. Toto srovnání 

je uvedeno v tabulce č. 1  

Tabulka č. 1 Srovnání jesenických lokalit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tabulky vyplývá, ţe nejvhodnější lokalitou jsou Dlouhé Stráně, protoţe jako jediné dosahují 

hodnoty 100%.  

V roce 1968 došlo k vyhodnocení všech variant, z čehoţ vyplynulo, ţe nejvhodnější bude 

umístit nově uvaţovanou přečerpávací vodní elektrárnu na tok Divoká Desná. V roce 1969 

byl zpracován první projektový úkol stavby Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. 

Stavba se původně měla realizovat v létech 1972 – 1978, ale bohuţel nebylo tomu tak. 

Hodnocená lokalita 
Výkon 

(MW) 

Náklady na 

instalovaný 

výkon kW (%) 

Náklady na 

vyrobenou 

energii kWh 

(%) 

Dlouhé Stráně 525 100 100 

Medvědí hřbet 523 122 118 

Bradlo 539 142 133 

Velký Děd 590 119 125 

Vysoká Hole 1 141 135 122 

Břidličná 675 144 136 

Černé Stráně 504 120 116 

Spálená 606 143 131 
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Od června 1969 museli účastníci výstavby respektovat skutečnost, ţe rozsáhlá oblast stavby 

se stala součástí Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. V roce 1977 byla realizace stavby 

rozdělena na dvě etapy. První etapa nazvaná jako přípravné práce se měla realizovat v létech 

1978 - 1980. A na ni měla v roce 1981 navazovat druhá část, nazvaná jako hlavní stavba. 

Do přípravných prací byly zahrnuty komunikace, ubytovací kapacity, zařízení stanoviště, jeho 

elektrifikaci a plynofikaci, zahájení násypu hráze horní nádrţe a zejména zpřístupnění 

prostoru podzemní elektrárny tunely a štolami. Do prací na hlavní části patřil výlom 

podzemních kaveren, těsnění hrází a další doprovodné objekty, ale zejména montáţ celé 

technologie. Stavební povolení pro hlavní část výstavby bylo k dispozici v listopadu 1980. 

K výstavbě hlavní části však nedošlo. Došlo k pozastavení tempa stavby, objevily se názory 

a snahy stavbu zcela zastavit a orientovat energetiku na dovoz špičkové energie. Tento útlum 

stavby trval několik let, coţ stavbě přineslo jisté potíţe. To vedlo k odsunu konečných termínů 

dokončení díla. Však toto neplánované zdrţení znamenalo pro elektrárnu modernizaci. 

Modernizace spočívala v tom, ţe byly nahrazeny čerpací jednotky. V původních plánech měly 

být instalovány čtyři jednotky po 150 MW ve třístrojovém uspořádání, díky modernizaci byly 

nainstalovány dvě jednotky po 325 MW ve dvoustrojovém uspořádání se dvěma strojovými 

jednotkami. Teprve rok 1987 znamenal definitivní ukončení období útlumu stavby. V roce 

1994, kdy měla být původně stavba ukončena, proběhla zkouška soustrojí TG1 a byla zjištěna 

technická závada, která měla za následek havárii soustrojí, coţ vedlo k odsunu konečných 

termínů. Celá výstavba přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně skončila 

31. 12. 1996. [5] 
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5 POPIS OBJEKTU 

 Objekty přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně jsou rozloţeny v údolí říčky 

Divoká Desná, přičemţ kaverny se strojovnou a transformátory jsou umístěny v podzemí 

vrchu Dlouhé Stráně, na jehoţ vrcholu je situována horní akumulační nádrţ. Rozdíl hladin 

horní a dolní akumulační nádrţe je 534 metrů. Celý komplex vodní elektrárny se skládá 

z těchto důleţitých objektů: 

5.1  Horní nádrţ 

  Uměle vytvořené jezero z části vytěţené a z části navezené o celkovém objemu 

2 720 000 m
2
. Objekt se nachází v nadmořské výšce 1 350 m. Přístup k jezeru je po místní 

komunikaci s odbočením vlevo před příjezdem k elektrárně, nebo šikmým kabelovým 

kanálem a dále z obce Loučná tzv. „Uhlířskou cestou“. Na obrázku č. 1 vidíme objekt horní 

nádrţe. 

 

 

      Obrázek č. 1 Letecký snímek horní nádrţe 

 

5.2  Dolní nádrţ 

 Uměle vytvořené jezero, které vzniklo přehrazením říčky Divoké Desné. Celkový 

objem nádrţe je 3 405 000 m
2
 vody. Přístup k jezeru je po místní komunikaci s odbočením 

vlevo před příjezdem k elektrárně nebo po schodech, umístěných na povodní straně hráze. 

Součástí dolního jezera je sdruţený objekt dolní nádrţe, který je zobrazen na obrázku č. 2, 

souţící k vypouštění a přečerpávání vody v rámci pracovního nasazení soustrojí. Dolní nádrţ 
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je s horní spojena dvěma odpadními tunely dlouhými 354 a 390 m. Na obrázku č. 3 je 

znázorněn snímek objektu dolní nádrţe.  

  

      Obrázek č. 2 Letecký snímek sdruţeného objektu dolní nádrţe 

 

 

 

      Obrázek č. 3 Letecký snímek dolní nádrţe 
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5.3  Budova údrţby a skladů 

  Nepodsklepený jednopodlaţní objekt z nehořlavých konstrukcí. Stavba je tvořena 

ocelovou konstrukcí s vyzdívkami z lehkých tvárnic, strop je ţelezobetonový do trapézových 

plechů, půdní prostor je tvořen ocelovými vazníky s prkenným bedněním a plechovou 

krytinou. Přístup na půdu je z jeřábové dráhy. Budova je rozdělena na část dílen a skladů. 

5.4  Budova garáţí, dieselgenerátoru a tepelných čerpadel 

 Jednopodlaţní zděný objekt, kde je umístěn prostor dieselgenerátoru. Dále je zde sklad 

hořlavých kapalin, který je členěn do čtyř prostorů. V objektu je umístěn sklad tlakových 

láhví, garáţe včetně dílny pro údrţbu a technologie tepelných čerpadel včetně akumulačních 

nádrţí. 

5.5  Správní budova 

 Zděný objekt o 5 nadzemních a 1 podzemním podlaţí. V budově jsou umístěny 

rozvodny 0,4 kV a 22 kV, kabelový prostor pod dozornou a dva kabelové kanály, které vedou 

do podzemí (z levého vede odbočka k vývodovému poli). V objektu se dále nachází dozorna, 

archiv, informační centrum, kantýna, kancelářský prostor, zasedací místnost a ubytovna 

montérů. 

5.6  Vývodové pole 

 Zděný objekt o 1 nadzemním a 1 podzemním podlaţí. Objekt včetně oploceného 

prostoru slouţí k vyvedení výkonu elektrárny. 

5.7  Podzemní objekty 

 Prostory tvoří kaverna strojovny 8 podzemních podlaţí a kaverna transformátorů 

4 podzemní podlaţí s dalšími prostory. Přístup do podzemních prostorů elektrárny je mnoţný 

komunikačním tunelem (hlavní přístupová cest), dále větrací štolou, přístupovým tunelem 

a v případě potřeby přes kabelový kanál na horní nádrţ s napojením do větrací štoly. [6] 
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6 POPIS FUNKCE  

 Jelikoţ celý areál elektrárny se nachází uvnitř Chráněné krajinné oblasti, 

je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí. V kaverně o rozměrech 

87,5 x 25,5 x 50 metrů jsou umístěny dvě 24 metrů vysoké soustrojí s reverzními 

Frencisovými turbínami, kaţdá má výkon v turbínovém reţimu 325 MW a v čerpadlovém 

reţimu je maximální výkon 312 MW, jedná se o největší reverzní vodní turbíny v Evropě. 

Frencisova reverzní turbína je zobrazena na obrázku č. 4. 

 

Obrázek č. 4. Frencisova reverzní turbína.  

 

 Horní nádrţ je s podzemní elektrárnou spojena dvěma přivaděči, kaţdý pro jedno 

soustrojí. Přivaděče mají délku 1 547 m a 1499m. Elektrárna je spojena s dolní nádrţí dvěma 

odpadními tunely o průměru 5,2 m. Tunely jsou dlouhé 354 a 390 metrů.[7]  

 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně plní v elektrizační soustavě několik 

významných funkcí – statickou, dynamickou a kompenzační. 
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 Statickou funkcí se rozumí přeměna nadbytečné energie v soustavě na energii 

špičkovou – v době přebytku elektrické energie v síti (především v noci) se voda čerpá z dolní 

nádrţe do horní a ve špičkách, v době nedostatku elektřiny, se v turbínovém reţimu vyrábí 

elektrický proud. 

 Dynamickou funkcí přečerpávací vodní elektrárny se rozumí schopnost plnit funkci 

výkonové rezervy systému, vyrábět regulační výkon a energii a podílet se na řízení kmitočtu 

soustavy.  

 Kompenzační provoz slouţí k regulaci napětí v soustavě.  

V případě potřeby dokáţe elektrárna z klidu do maximálního turbínového výkonu přejít 

za 100 sekund a energii dodávat nepřetrţitě šest hodin. Z čerpadlového do turbínového 

je moţno přejít za 150 sekund, z klidu do čerpadlového pak je potřeba 400 sekund. [8] 
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7  OCHRANA A BEZPEČNOST OBJEKTU 

 Pod pojmem ochrana si můţeme představit stabilní a relativně předvídatelné prostředí, 

ve kterém můţe jednotlivec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohroţení, bez strachu 

z vměšování nebo násilí. Obecně lze říct, ţe základem dobré ochrany objektu je prevence. 

Řešení problematiky zabezpečení objektu je prováděno komplexně na úrovni klasické, 

reţimové, fyzické a technické ochrany.  

7.1  Struktura integrovaného bezpečnostního systému 

 Bezpečnostní systém je sloţen z řady technických prvků, které jsou navzájem 

propojeny vazbami: 

1. Mechanického zábranného systému 

2. Signalizačních a monitorovacích systémů 

3. Systému organizačních opatření a ostrahy 

Při průniku těchto systémů, nám vznikne optimální bezpečnost, která je zobrazena na obrázku 

č. 5 

                

Obrázek č. 5 Znázornění optimální bezpečnosti 

 

7.1.1  Mechanické zábranné systémy 

 Jejich hlavním úkolem je ztíţit nebo prakticky zcela znemoţnit pachateli jeho vniknutí 

do chráněného objektu. Poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Doba, kterou musí 

pachatel vynaloţit na její překonání, je v mnohých případech delší, neţ je pro něho únosné. 

Mechanické zábranné systémy by měly zejména zabránit: 

 Násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru 

 Znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru 
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 Krádeţi předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

 Moţnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru 

Mechanické zábranné systémy můţeme vyuţívat v rámci tří zón: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Předmětová ochrany [10] 

7.1.2  Signalizační a monitorovací systém 

 Mají za úkol hlavně registraci a předání informace, ţe došlo k napadení, případně 

bliţší specifikaci místa napadení a předání této informace do řídícího centra. [10] 

 

7.1.3  Systém organizačních opatření a ostrahy 

 Prvky tohoto systému mají za úkol převzetí informace, ţe došlo k napadení objektu. 

Systém vyhodnotí vzniklý stav a přijímá odpovídající opatření k uvedení celého systému 

do stavu před napadením objektu. [9] 

 

7.2  Systém generálního a hlavního klíče 

 Jedná se o systém řazení a výroby klíčů v určitých funkčních úrovních, kde klíč 

nejvyšší úrovně odemkne všechny zámky a klíč nejniţší úrovně otevře pouze jeden přiřazený 

zámek. Takovýchto systémů je několik a dají se navzájem kombinovat:  

 Systém generálního klíče -  tento systém se skládá z několika na sobě nezávislých 

skupin hlavního klíče, ke kterým je zhotoven klíč nazvaný generální, kterým je moţno 

odemknout všechny zámky v celém objektu  

 Systém hlavního klíče – princip tohoto systému spočítá v konstrukci vloţek, kde 

kaţdá vloţka má svůj klíč, kterým nelze odemknout ţádnou jinou vloţku. K této 

skupině vloţek se zhotoví jiný klíč (hlavní, nebo skupinový), jimţ lze odemknou 

všechny vloţky ve skupině 

 Systém centrálního klíče – tento systém vyuţívá jednoho klíče k otevření většího 

počtu vybraných dveří. Je vyuţíván v domě, kde bydlí více nájemníků, kteří otvírají 

jedním klíčem svoje byty a společné prostory v domě, ale nelze odemknout byt 

druhého [10] 
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7.3  Základní druhy ochrany 

 Aby ochrana objektu fungovala, musí být prováděny jednotlivé druhy ochrany 

komplexně. 

Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy ochrany: 

 Klasická ochrana 

 Reţimová ochrana 

 Fyzická ochrana 

 Technická ochrana.[9] 

 

7.3.1  Klasická ochrana 

 Tento typ ochrany představuje vývojově nejstarší typ ochrany, patří k základům 

kaţdého zabezpečovacího systému. K zajištění ochrany příslušného objektu pouţívá taková 

mechanická zařízení, která jej umoţní spolehlivě ochránit. Zejména jde o vytváření různých 

zábran, znemoţňujících zpravidla odcizení či zničení cenný předmětů, výrobků, zboţí, 

zařízení atd., nebo vytvoření takové překáţky, která by pachateli ztíţila cestu k dosaţení jeho 

cílu.[9] 

7.3.2  Reţimová ochrana 

 Je to soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění 

poţadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

chráněného objektu. Reţimová ochrana také sniţuje zranitelnost chráněných zájmů a zajišťuje 

moţnost řádné funkce ostatních druhů ochrany. Reţimovou ochranu dělíme na: 

 Vnější 

 Vnitřní 

 

Vnější reţimová opatření 

 Vnější reţimová opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek. Především 

stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat a objekt opustit.  

 

Vnitřní reţimová opatření 

 Vnitřní reţimová opatření se především týkají dodrţováním bezpečnostních směrnic, 

které se týkají pohybu osob a vozidel v podniku, reţimu pohybu materiálu, reţimu 

skladových prostor, reţimu zacházení s informacemi.[9] 

 



23 

7.3.3  Fyzická ochrana 

 Fyzická ochrana završuje celý bezpečnostní systém. Provádějí ji vrátní, hlídači, 

stráţní, hlídací sluţby či policisté. Na fyzické ochraně jsou závislé i ostatní druhy ochran, 

které jsou účinné pouze do míry účinnosti lidí. Fyzická ochrana patří mezi nejdraţší typy 

ochrany, jelikoţ má sice poměrně nízké pořizovací náklady (výstroj, výzbroj a základní 

výcvik), ale vysokou reţii (platy).[9] 

7.3.4  Technická ochrana 

 Hlavní funkce technické ochrany spočívá v tom, ţe jejich prvky dokáţí velmi rychle 

reagovat na změny vyvolané pachatelem, uvádějí v činnost síly (zásahové jednotky), schopné 

v další činnosti pachateli zabránit a dopadnout jej ještě před dokončením svého jednání. 

Technická ochrana má dva základní úkoly: 

 Podporovat klasickou ochranu 

 Zvyšovat efektivnost fyzické ochrany 

Technickou ochranu dělíme do čtyř skupin, a to z hlediska: 

 Prostorového zaměření 

 Způsobu předání poplachového signálu 

 Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

 Stupně zabezpečení chráněného objektu [9] 

 

Prostorové zaměření 

 Technická ochrana z hlediska prostorového zaměření se člení do pěti skupin: 

1. Obvodová ochrana – signalizuje narušení obvodu pláště, coţ většinou bývá 

katastrální hranice, vymezená obvykle přírodními nebo umělými bariérami 

2. Plášťová ochrana – reagují na narušení pláště objektu, při nichţ je detekováno 

jakékoliv narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek 

3. Prostorová ochrana – signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném 

prostoru 

4. Předmětová ochrana – reagují na dotek nebo manipulaci s chráněným 

předmětem 

5. Klíčová ochrana – signalizuje narušení klíčových míst objektu [9] 
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Způsob předání poplachového signálu 

 Podle způsobu předávání poplachového signálu, který je uveden na obrázku č. 6., lze 

dělit systémy se signalizací do tří skupin: 

1. Lokální – při poplachu je spuštěna akustická nebo optická signalizace, při 

trestné činnosti plní lokální signalizace preventivní a informační funkci 

2. Autonomní – na poplach upozorní stálou sluţbu, je řešena jako akustická a 

optická signalizace, která je součástí zabezpečovací ústředny 

3. Dálkové – signál je vyveden u stálé sluţby, která má s uţivatelem objektu 

smluvní vazbu na vyhodnocení signálu a na provedení zákroku 

Obrázek č. 6 Blokové schéma předávaní poplachového signálu 
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Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

 Podle různých stupňů rizika pouţíváme různé elektrické zabezpečovací systémy. 

V tabulce č. 2 jsou uvedeny rizikové kategorie s druhy objektu, které chrání a kategorie podle 

ČSN 33 4590. 

Tabulka č. 2 Kategorie rizikovosti chráněného objektu  

Rizika Druhy objektu 
Kategorie 

dle ČSN 

Nízké 
Byty, vilky, malé provozovny, obchody, garáţe, objekty s nízkým 

objemem chráněných hodnot 
4 

Průměrné 

Sklady, provozovny, obchodní domy – splnění podmínek této 

kategorie je minimální podmínkou pro připojení objektového 

elektrického zabezpečovacího systému do policejního systému 

3 

Vysoké 
Peněţní ústavy, velká klenotnictví, prodejny zbraní, galerie, výroba a 

skladování opiátů 
2 

Nejvyšší 
Vybrané státní instituce, centrální úloţny, atomové elektrárny, státní 

pokladny, velkosklady výbušnin 
1 

 

Stupeň zabezpečení chráněného objektu 

 Stupeň zabezpečení chráněného objektu závisí na typu objektu, hodnotě majetku 

uvnitř, útočníkovi předpokládané znalosti bezpečnostních systémů a podle jeho vybavenosti. 

Ke kaţdému stupni zabezpečení je přiřazen odpovídající stupeň rizika a z toho můţeme 

předpokládat znalosti a vybavení narušitele. Stupně zabezpečení máme čtyři. 

1. Stupeň zabezpečení 1 (nízké riziko) – u tohoto stupně předpokládáme, 

ţe narušitelé mají malou znalost elektrických zabezpečovacích systémů a mají 

k dispozici snadno dostupné nástroje 

2. Stupeň zabezpečení 2 (nízké aţ střední riziko) – u druhého stupně mají 

narušitelé určité znalosti o elektrických zabezpečovacích systémech a pouţívají 

základní sortiment nástrojů a přenosových elektrických zařízení. 

3. Stupeň zabezpečení 3 (střední aţ vysoké riziko) – u tohoto stupně 

předpokládáme, ţe narušitelé jsou obeznámeni s elektrickým zabezpečovacím 

systémem a mají úplný sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení 

4. Stupeň zabezpečení 4 (vysoké riziko) – pouţívá se u objektů, u kterých má 

zabezpečení prioritu před všemi ostatními hledisky, narušitelé mají moţnost 
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zpracovat plán pro vniknutí a mají kompletní sortiment. Tento stupeň se 

pokládá za zcela výjimečný a pouţívá se například u jaderných reaktorů, 

raketových zařízení [9] 

7.4  Systém kontroly vstupů 

  Tento systém by se měl pouţívat vţdy tam, kde je zapotřebí zabránit přístupu 

nepovolaných osob k citlivým datům, vybraným prostorům či předmětům. Tento systém 

funguje na principu přidělování přístupových práv, která se nastavují pomocí stupňů 

oprávnění, podle prostorových, časových a personálních dispozic ve vztahu ke zcela 

konkrétním osobám, jeţ jsou vybaveny identifikačním prvkem. Díky takto nastavenému 

systému, můţeme sledovat pohyb osob v definovaných zónách, kontrolovat následnosti 

průchodu, vyhledávat osoby. Kaţdý systém automatické identifikace kontroly vstupů, bývá 

obecně sestaven z těchto částí:  

 Identifikačního prvku 

 Snímacího zařízení 

 Řídící jednotky 

 Centrální jednotky 

 Blokovacího zařízení  

 Jednotky zápisu [11] 

Nejčastějším tvarem pro identifikační prvek je karta, visačka nebo přívěšek. Podle principu 

činnosti můţeme identifikační prvky rozdělit na: 

 Magnetické identifikační karty 

 Optické identifikační karty s čárovým kódem 

 Indukční identifikační karty 

 Čipové identifikační prvky [11] 

7.4.1  Magnetické identifikační karty 

 Tato karta je klasický identifikační prvek ve formě plastové destičky, která má 

v současné době jednotnou velikost (54x85x08 mm), která je dána mezinárodními normami. 

Informace se zapisují pomocí nahrávací hlavy na magnetický prouţek, který obsahuje 

všechny údaje včetně oprávnění, kam můţe drţitel karty vstoupit. Nevýhodou těchto karet je 

jejich snadná kopírovatelnost, čímţ je dána malá bezpečnost, moţnost smazání údajů 

na magnetickém pásku a velká náchylnost k opotřebení. Magnetické karty se jiţ dnes moc 

nepouţívají, jsou postupně nahrazovány novějšími a z bezpečnostního hlediska kvalitnějšími 

vstupními systémy.[11] 
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7.4.2  Optické identifikační karty s čárovým kódem 

 Čárový kód je řada vertikálních čar různé tloušťky s mezerami. Pruhy a mezery 

se společně označují jako prvky. Kaţdý takovýto čárový kód obsahuje start znak, který 

funguje jako spouštěcí znak, zadanou informaci, kontrolní součet a stop znak. Řazení těchto 

čar a ploch musí mít svůj logický řád. Kaţdý čárový kód musí být proveden tak, aby byl 

schopen přečtení, dekódování a následného zpracování výpočetní technikou. Kdyţ 

identifikační kartou s čárovým kódem přejedeme nad snímacím zařízením, je vysílaný 

paprsek černými pruhy absorbován, zatímco od světlých mezer se odráţí. Fotosenzor snímače 

přijímá odraţené světlo a převádí je na elektrický signál, scanner vytvoří slabý signál pro 

mezery a silnější signál pro pruhy. Signál se dekodérem rozepíše do jednotlivých znaků 

čárového kódu a dekódovaná data se ve standardním formátu přenesou do počítače. 

Nevýhodou těchto systémů je riziko získání karty neoprávněnou osobou, přečtení kódu a 

vytvoření kódové samolepky na běţném počítači.[11] 

7.4.3  Indukční identifikační karty 

  Tyto karty jsou tvarově provedeny jako klasické plastové identifikační karty. Pracují 

na principu vyuţití elektromagnetické indukce. V nosiči je zakódovaná informace. Dostane-li 

se identifikační prvek do elektromagnetického pole snímače, odchází ke změně homogenity 

pole přesně stanoveným způsobem. Tato změna je snímačem vyhodnocena a převedena 

do datové podoby k dalšímu zpracování. Tyto karty mají větší odolnost vůči opotřebení, vyšší 

stabilitu záznamu a ztíţenou kopírovatelnost.[11] 

7.4.4  Čipové identifikační prvky 

 Tyto karty mají záznam informace v paměťovém čipu, který je zalisován do karty, 

přívěsku, štítku nebo speciálního kovového pouzdra. Při kontaktu nebo přiblíţení 

identifikačního prvku se snímačem dochází k předčtení, případně i k zápisu informace a 

následuje její další zpracování. Tyto karty vynikají odolností a spolehlivostí. Podle způsobu 

čtení informace lze čipové identifikační prvky rozdělit na: 

 Dotekové – tyto prvky pracují jako kontaktní, proto je nutný jejich kontakt se 

snímacím zařízením 

 Bezdotykové – jsou zaloţeny na radiofrekvenční identifikaci s nízkofrekvenční, 

kmitočtově modulovanou technikou přenosu signálu, kdy identifikační prvek přenáší 

zprávu ke snímacímu zařízení [11] 
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8 ELEKTRICKÁ POŢÁRNÍ SIGNALIZACE  

 Elektrická poţární signalizace patří mezi základní součást systému poţárně 

bezpečnostního zařízení. Je to soubor technických zařízení, která slouţí k rychlé detekci 

vznikajícího poţáru. Rozpoznání prvotních příznaků hoření je hlavním úkolem elektrické 

poţární signalizace. Na obrázku č. 7 vidíme blokové schéma systému elektrické poţární 

signalizace. Spojnice na obrázku, které propojují jednotlivé komponenty, zobrazují tok 

informací.[11,12] 

 

   Obrázek č. 7 Blokové schéma systému elektrické poţární signalizace  

 

8.1  Poţární hlásiče 

 Poţární hlásiče mají za úkol zjišťovat a hlásit poţár v nejranějším stádiu vzniku 

poţáru. Mají urychlit předání informací o poţáru určeným osobám. Poţár je doprovázen 

určitými charakteristickými jevy a příznaky, jedná se především o: 

 Neviditelné poţární plyny nebo aerosoly 

 Viditelný kouř 

 Viditelné světlo 

 První plameny 

 Zvýšená teplota 
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Poţární hlásiče můţeme dělit, podle několika jevů. V tabulce č. 3 je uvedeno členění podle 

ČSN EN 54. [11,13] 

Tabulka č. 3 Členění hlásičů podle ČSN EN 54 

Jev, podle kterého členíme Hlásič 

Vyhodnocený jev 
Hlásič tepla, plynů a plamene 

Hlásič kouře – ionizační, opticko-kouřový 

Způsob, reakce hlásiče na vyhodnocený jev 
Hlásič statický, multisenzorový, diferenční 

(rozdílový), diferenciální (přírůstkový) 

Konfigurace hlásiče Hlásič bodový, vícebodový, lineární 

Nulovatelnost 

Hlásič nulovatelný, samonulovatlný, dálkově 

nulovatelný, místně nulovatelný, nenulovatelný 

(s výměnnými elementy), nenulovatelný 

(bez výměnných elementů) 

Snímatelnost Hlásič snímatelný, nesnímatelný 

Přenos signálu Hlásič dvoustavový, vícestavový, analogový 

8.2  Ústředny elektrické poţární signalizace 

 Ústředny realizují v systému elektrické poţární signalizace několik důleţitých funkcí, 

mezi ně patří: 

1. Nepřetrţité napájení hlásičů poţáru a dalších prvků systému elektrické poţární 

signalizace 

2. Vyhodnocení signalizace hlásičů 

3. Signalizace provozních stavů obsluze 

4. Ovládání připojených zařízení 

5. Kontrola provozuschopnosti celého systému elektrické poţární signalizace 

Ústředny lze rozdělit do skupin podle komfortu vybavení, uţitých parametrů, kvality. Dále se 

ústředny mohou dělit podle počtu smyček, čímţ je určeno, kolik hlásičů je k ústředně 

připojeno. 

1. Ústředny konvenčně neadresné 

2. Ústředny konvenčně adresované 

3. Analogové ústředny 

4. Ústředny interaktivní [11] 
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8.3  Doplňková zařízení ústředen elektrického poţárního systému 

 Jedná se o takové komponenty a jejich soubory, které převádějí poplachový signál 

do takové formy, aby byla srozumitelná osobám, jimţ je určena. Mezi taková zařízeni 

například patří: 

1. Akustická signalizace 

2. Protokolová tiskárna 

3. Zásahová tiskárna 

4. Obrazová grafika 

5. Optické signalizace 

6. Mapy a tabla [11] 

 

8.4  Přenosové prostředky poţárního poplachu 

 Tato zařízení zprostředkovávají přenos poplachového signálu z ústředny do ohlašovny 

poţáru, tento přenos můţe být místní nebo dálkový. Systém elektrické poţární signalizace má 

význam pouze, kdyţ má na případnou poplachovou informaci někdo v krátkém čase 

odpovídajícím způsobem zareagoval.[11] 
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9 HODNOCENÍ RIZIK STÁVAJÍCÍHO ZABEZPEČENÍ A NÁVRH 

PRO MINIMALIZACI RIZIK  

 V této kapitole jsou popsána zabezpečení jednotlivých budov v objektu elektrárny 

a jsou zde uvedeny navrhovaná opatření pro minimalizaci rizik. Pro identifikaci rizik jsme 

pouţila Ishikawův diagram. Rozmístění jednotlivých budov je znázorněno v příloze č. 1. 

9.1 Popis stávajícího zabezpečení 

 Zde jsou uvedeny jednotlivé budovy areálu elektrárny a jejich stávající zabezpečení. 

9.1.1 Horní nádrţ 

 Jelikoţ se objekt horní nádrţe nachází na vrcholu kopce uprostřed Chráněné krajinné 

oblasti a kolem je stezka pro cyklisty, jak můţeme vidět na obrázku č. 8, je velmi obtíţné řešit 

obvodovou ochranu. Pokoušet se zamezit přístupu na horní nádrţ by nebylo ani moc účelné. 

Pokud by se někdo pokusil otrávit vodu v nádrţi, tak by to chod elektrárny nijak váţně 

neohrozilo. Pokus o narušení pláště nádrţe, aby byl zastaven chod elektrárny, je také velmi 

nepravděpodobný. Celá nádrţ je monitorována kamerovým systémem, který je ovládán 

z velína. Tato opatření jsou pro ochranu nádrţe dostačující.  

9.1.2 Dolní nádrţ 

 Objekt se nachází na přítoku říčky Divoká Desná. Kolem této nádrţe vedou také 

stezky pro cyklisty, jak je vidět na obrázku č. 8, tudíţ není moţné zamezit přístupu k dolní 

nádrţi. U této nádrţe je také malá pravděpodobnost, ţe by jí pachatelé poškodili, aby omezili 

chod celé elektrárny. Dolní nádrţ je monitorována kamerovým systémem, který je ovládán 

z velína. Tato opatření jsou pro ochranu dolní nádrţe dostačující.  
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Obrázek č. 8 Letecký snímek horní a dolní nádrţe 

 

9.1.3 Budova údrţby a skladů 

 V prostorech údrţby se nacházejí stroje, nářadí, které potřebuje údrţba k vykonávání 

své práce, dále zde najdeme svařovací soupravy s oxidem uhličitým. Ve skladu jsou uloţeny 

tlakové láhve s kyslíkem, acetylén, argonem a oxidem uhličitým. Při nedodrţení 

bezpečnostních předpisů, nebo při špatné manipulaci by mohlo dojít ke vzniku poţáru, coţ by 

ohrozilo chod elektrárny. Budova je z nehořlavých konstrukcí. V objektu jsou nainstalovaná 

čidla pro detekci kouře, případný poplach je signalizován na velíně. V budově jsou 

rozmístěny hasicí přístroje pro případné uhašení poţáru. Přístup k budově je z hlavní 

příjezdové cesty, která umoţňuje vstup do celého objektu elektrárny. Vchod do elektrárny je 

zabezpečen bezpečnostními vraty a bezpečnostním kamerovým systémem. Oba tyto 

bezpečnostní prvky jsou ovládány z velína. Na oknech jsou nainstalované mříţe.  
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9.1.4 Budova garáţí, dieselgenerátoru a tepelných čerpadel 

 V budově garáţí se nacházejí dva nákladní a čtyři osobní automobily. Skladuje se zde 

nafta, olej, olověné akubaterie a také se tu nachází dieselgenerátor. V tomto objektu je snad 

největší moţnost vzniku poţáru, jelikoţ jsou tu uskladněny hořlavé kapaliny a barvy všech 

tříd nebezpečnosti. Dále jsou zde umístěny autogenní svařovací soupravy a technologie 

tepelných čerpadel. Tento prostor není oplocen. V těchto prostorech můţe dojít neopatrným 

zacházením s tlakovými láhvemi k poţáru, coţ by ovlivnilo chod celé elektrárny. Prostory 

jsou vybaveny čidly pro detekci kouře a pro uhašení případného poţáru jsou zde ruční hasicí 

přístroje. Poplachový stav je signalizován obsluze na velíně.  

9.1.5 Správní budova 

 Nejdůleţitější částí je velín, ze kterého je prakticky řízen celý chod elektrárny. Dále tu 

jsou umístěny archívy, ve kterých je uloţena veškerá dokumentace týkající se elektrárny. 

Informační technickou jsou vybaveny kanceláře a zasedací místnost. Do budovy se denně 

dostane několik desítek lidí v rámci exkursí, jelikoţ se zde nachází informační centrum. Okna 

jsou proti vniknutí chráněná mříţemi, které mají za úkol ztíţit pachateli vstup přes okno. 

U všech důleţitých dveří jsou nainstalována čidla detekující pohyb. Jedná se o Passive Infra 

Red (PIR) čidla. Jejich funkce je zaloţena na zachycení změn vyzařování v infračerveném 

pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického vlnění. Zjednodušeně lze říci, ţe čidla jsou 

schopna zachytit pohyb těles, která mají jinou teplotu, neţ je teplota okolí.[12] 

Pokud by pachatel měl v úmyslu vyřadit elektrárnu z provozu, tak nejvhodnější by 

to bylo právě přes velín. Budova není oplocena a případné narušení by obsluha zjistila aţ při 

vniknutí do budovy.  

9.1.6 Vývodové pole 

 Kolem celého objektu vede plot s ostnatým drátem. Nachází se zde rozvodna 

na 400 kV. Narušení tohoto objektu nemá zásadní vliv na chod elektrárny, omezilo by to však 

dodávky do elektrické sítě odběratelů. Objekt je zabezpečen čidly pro detekci kouře a ručními 

hasicími přístroji, případný poplach je signalizován obsluze na velíně.  

9.1.7 Podzemní objekty 

 Objekt je tvořen nehořlavým stavebním systémem. Je zde umístěna celá technologie 

výroby elektrické energie. Přístup je moţný hlavním komunikačním tunelem, který je 

monitorován kamerovým systémem, jenţ je ovládán z velína. Vstup do jednotlivých částí 

podzemí je moţný díky bezpečnostním kartám, kaţdé otevření dveří je signalizováno 
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obsluze na velíně. Všechny kabelové tunely a všechny prostory podzemní elektrárny jsou 

také monitorovány kamerovým systémem, který je ovládán z velína. Celý objekt podzemní 

elektrárny je vybaven stabilním plynovým hasicím zařízením. Toto zařízení se pouţívá 

pro hašení poţárů, kde by hašením běţnými hasicími prostředky, jako je voda nebo pěna, 

byla způsobena větší škoda, neţ samotným poţárem. V podzemí elektrárny je hašení 

zajištěno pomocí CO2. Na obrázku č. 9 vidíme stanici stabilního hasicího zařízení s CO2 

s lahvemi zavěšenými na vahách. Stabilní hasicí zařízení se aktivuje po signalizaci poplachu 

od elektrické poţární signalizace. Po signalizování stavu poţár, je do třiceti sekund spuštěno 

hasicí zařízení. Podzemí elektrárny je vybaveno čidly pro detekci kouře.  

 

 

Obrázek č. 9 Stanice stabilního hasicího zařízení s CO2 s lahvemi zavěšenými na vahách. 

9.2 Hodnocení rizik pomocí Ishikawova diagramu 

 Ishikawův diagram, který je také znám pod názvem diagram následků a příčin nebo 

rybí kost. Diagram nám umoţňuje jednoduše znázornit konkrétní problém z hlediska jeho 

nejpravděpodobnějších příčin. Ishikawův diagram by měl znázornit všechny příčiny, které se 

k danému problému vztahují. Na obrázku č. 10 je znázorněn Ishikawův diagram. Výhodou 

diagramu je moţnost pouţití nejen pro hledání příčin určitého následku, ale také pro hledání 

jednotlivých alternativ řešení. [22] 

Největší nebezpečí hrozí ze strany zaměstnanců, jelikoţ lidský faktor selhává nejvíce. 

U zaměstnanců můţe dojít ke ztrátě vstupních karet, k sabotáţi nebo k vyzrazení důleţitých 

informací. V objektu elektrárny je také velké riziko vzniku poţáru, jelikoţ se zde skladují 

vysoce hořlavé látky. 
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Obrázek č. 10 Išikawův diagram 
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9.3 Navrhovaná zabezpečení pro minimalizaci rizik 

 Pro ztíţení podmínek případnému pachateli navrhuji objekty, které nejsou 

oploceny oplotit plotem s ostnatým drátem. Umístěním kamer na budovy, které by 

monitorovaly venkovní prostor kolem budov, by se o narušiteli vědělo ještě před vniknutím 

do budovy. Kamerový systém by byl ovládán z velína. Okna navrhuji zabezpečit 

magnetickými kontakty, které jsou tvořeny ze dvou dílů – jazýčkový kontakt a permanentní 

magnet. V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem 

permanentního magnetu. Při aktivaci oddálením magnetu se kontakt rozepne, a tím způsobí 

poplachové hlášení.[12] 

Pro ztíţení vstupu pachateli do budovy navrhuji stávající dveře vyměnit za bezpečnostní 

dveře, které zaručují téměř maximální bezpečnost chráněného prostoru. Bezpečnostní dveře 

se vyznačují následujícími prvky: 

 Zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání 

 Rozšířeným počtem uzamykacích a zajišťujících míst, odolných proti všem 

                        známým způsobům překonání 

 Vyztuţením nebo zesílením zárubní [10] 
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10 DALŠÍ ZABEZPEČENÍ OBJEKTU ELEKTRÁRNY 

  V této kapitole budou popsány další druhy ochrany, které nebyly uvedeny výše. Jedná 

se o reţimovou a fyzickou ochranu.  

10.1 Reţimová ochrana 

 Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je pro veřejnost otevřena všechny dny 

v týdnu, v pracovních dnech od 8 do 16 hodin a o víkendech od 9 do 15 hodin. V těchto 

hodinách probíhají na elektrárně exkurse, kaţdá skupina lidí má svého průvodce a jsou 

provedeni pouze po místech určených pro veřejnost (informační centrum, část podzemní 

elektrárny, horní a dolní nádrţ). Kaţdá návštěva, která chce vstoupit do objektu elektrárny, se 

musí nahlásit u vstupní brány, poté si ji vyzvedne doprovod a je vpuštěna do objektu. 

Dodavatelé, kteří jezdí do elektrárny, se po objektu pohybují bez doprovodu, ale kaţdý musí 

být předem řádně proškolen podle vnitřních předpisů elektrárny. 

 V elektrárně je třicet zaměstnanců, kteří pracují na směný provoz 24 hodin denně.  

Zaměstnanci se po areálu pohybují pomocí bezpečnostních karet, které jim umoţňují vstup 

do jednotlivých částí elektrárny. V elektrárně také funguje systém generálního klíče, který je 

nadřazen systému bezpečnostních karet.  

10.2  Fyzická ochrana 

 Fyzickou ochranu zajišťovala do roku 2000 specializovaná firma. Po ukončení 

činnosti této firmy si zajišťuje fyzickou ochranu elektrárna sama vlastními řadovými 

zaměstnanci, kteří provádějí pravidelné obchůzky po objektu elektrárny. K zajištění 

dostatečné ochrany takto rozsáhlého areálu jsou na strategických místech po objektu 

rozmístěny kamery, které umoţňují zaměstnancům sledovat dění v objektu z velína. Kamery 

hlavně monitorují objekty dolní a horní nádrţe a podzemí elektrárny, které jsou ovládány 

z velína dvěma zaměstnanci (strojník a elektrikář).  

Jelikoţ fyzickou ochranu zajišťují řadový zaměstnanci, kteří nejsou k výkonu této práce 

řádně vyškoleni a nemají potřebné vybavení, je pro ně zákrok proti případnému pachateli 

velice rizikový. Pro zvýšení efektivnosti fyzické ochrany doporučuji vyškolit zaměstnance, 

kteří budou mít na starost pouze fyzickou ochranu objektu elektrárny. Navrhuji na kaţdou 

směnu dát alespoň dva zaměstnance, kteří budou vybaveni: 

 Bezdrátovým komunikačním zařízením (vysílačky, mobilní telefony) 

 Obranými prostředky (teleskopický obušek, krátká kulová zbraň, obranný sprej) 

 Ostatní doplňky (pouta, svítilna, atd.) 
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11 ZÁVĚR  

 Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na zabezpečení přečerpávací vodní 

elektrárny Dlouhé Stráně pomocí prostředků technické ochrany. Cílem moji práce bylo zjistit 

a popsat stávající rizika s ochranou tohoto objektu a pokusit se na základě teoretických 

znalostí a praktických poznatků navrhnou opatření pro minimalizaci nebezpečí v tomto 

objektu.  

 Moji práci lze rozdělit do dvou částí. V první části jsem se zabývala právními předpisy 

a normami, souvisejících s ochranou přečerpávací elektrárny. Dále zde byl popsán historický 

vývoj, popis a funkce přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně.  

 Druhá část mé práce je zaměřena na zabezpečení objektu. Zde jsme se zabývala 

teoretickými částmi jednotlivých prvků technického zabezpečení. Dále jsem v této části 

popsala, stávají technické zabezpečení elektrárny, hledala rizika bezpečnosti pomocí 

Ishiakowa diagramu a navrhla moţnosti na sníţení rizik. 

 V praxi neexistuje ţádný systém, který by nešlo překonat. Kaţdé zabezpečení, které 

bylo v této práci popsáno, je nějak závislé na člověku, který můţe velmi snadno udělat chybu. 

Také záleţí na znalostech a schopnostech narušitele. Pokud narušitelé znají bezpečnostní 

systém a mají k jeho vyřazení z provozu vhodné prostředky, jsou schopni vyřadit 

bezpečnostní systém velmi rychle. Vývoj nových technologií nám umoţňuje dle finančních 

moţností zadavatele zabezpečovací systémy modernizovat.  
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