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analýza pomocí souvztažnosti na identifikovaná rizika v průmyslovém provozu. Výsledky 

jsou ověřeny analýzou možnosti poruch a jejich následků (FMEA). Na základě dosažených 

výsledků jsou navrhnuty inovativní opatření.   
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1 Úvod 

V dnešní době jsou kladeny čím dál větší nároky na zabezpečení objektů. Kořeny zabezpečení 

objektů sahají hluboko do minulosti. Už v dávných dobách lidé chránili svůj majetek. 

Kamenné hradby, vodní příkopy nebo padací mosty byly stavěny kvůli ochraně majetků 

a bezpečnosti osob. Hlídky hlídající území na strážných věžích monitorovaly obvodovou 

ochranu území. Tyto prvky ochrany stále fungují na stejném principu, akorát se posunuly 

s vývojem technologií na vyšší úroveň. 

Velký důraz je v současné době kladen na  terorismus, se kterým bojují snad všechny státy na 

naší planetě. Terorismus byl praktikován již v minulosti, ale ne takovými nebezpečnými 

metodami jako v současnosti. Při dnešním vývoji technologií je používáno nespočet metod. 

Tento vývoj nejde nijak zastavit a proto se musí neustále zavádět nová opatření, abychom 

mohli proti terorismu bojovat. 

Ve veřejném povědomí je událost, která se stala 11. září 2001. Po tomto datu se po celém 

světe započaly provádět opatření ze strachu z teroristické útoku. V České republice byl 

vypracován dokument Národní akční plán boje proti terorismu. 

Nemělo by být podceňováno zabezpečení objektů proti teroristickým útokům. V České 

republice nebyl teroristický útok doposud zaznamenán, ale nemělo by se však usnout na 

vavřínech. Připravenost na takové situace by měla být brána v potaz. Při dnešním vývoji ve 

vědě a pokroku lidstva může nastat jakákoli situace. Je tedy nutné lidstvo seznámit 

s možností, že takový útok může přijít.  Lidé by měli vědět jaké následky a dopady by to mělo 

na společnost.  

Občané České republiky by také měli umět zareagovat v případě výskytu teroristického útoku. 

Měli by být seznámeni, že v případě nalezení nástražného výbušného systému nebo 

podezřelého předmětu by měli kontaktovat Policii České republiky, která na místo vyšle 

pyrotechnickou službu Policie České republiky. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit stávající stav zabezpečení vybraného průmyslového 

provozu a zaměřit se na možnost uskutečnění teroristického útoku na vybraný objekt. Úsilí 

povede k identifikaci rizik vyskytujících se v objektu. Ke zjištění nepřijatelných rizik budou 

použity metody analýzy rizik. Jako první bude provedena analýza pomocí souvztažnosti 

a následné ověření výsledků analýzou FMEA. Na základě dosažených výsledků budou 

navrhnuta inovativní opatření, které povedou ke zvýšení zabezpečení objektu. 
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2 Rešerše 

ŠČUREK, R.: Ochrana objektu: Základní právní normy upravující ochranu objektů. 

Skriptum, VŠB-TU Ostrava, katedra 060, Ostrava 2007, s. 37. Skriptum je určeno pro 

studenty katedry bezpečnostních služeb na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy 

Báňské. Skripta seznamují studenty s právním rámcem v oblasti ochrany objektů. Jsou zde 

uvedeny základní právní normy a další právní normy týkající se ochrany objektů. Skriptum 

posloužilo ke zpracování právního rámce v teoretické části této bakalářské práce. 

ŠČUREK, R., SMETANA, M.: Terorismus. Skriptum, Ostravská Univerzita: Ostrava 2010, 

s. 109. Skriptum je určeno pro studenty Ostravské Univerzity. Studijní text seznamuje 

studenty s terorismem a jeho principy. Dále je uveden výčet náboženských směrů 

zneužívaných teroristy, boj proti terorismu a teroristické skupiny. Skripta byly přínosné 

v oblasti pochopení rozdělení terorismu a boje proti terorismu. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-TU Ostrava, 

katedra 060, Ostrava 2009, s. 115. Skriptum je určeno pro studenty katedry bezpečnostních 

služeb na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy Báňské. Ve skriptu jsou 

rozpracované jednotlivé analýzy rizik zaměřující se na letiště. Je zde vysvětleno, na jaké 

úrovni by mělo být letiště zabezpečeno. Skriptum bylo důležité z hlediska pochopení aplikace 

analýz rizik, které jsem v této práci řešil.  

MATOUŠEK, J., MIKA O. a VIČAR D.: Nové hrozby terorismu: chemický, biologický, 

radiologický a jaderný terorismus. Brno: Univerzita obrany, 2005. ISBN 80-7231-037-2. Ve 

skriptech je uvedena základní charakteristika terorismu. Skripta jsou zaměřena i na hrozby 

terorismu v České republice. Skripta byla přínosem k získání rozhledu v oblasti základních 

opatření koncepce ochrany a integrovaného záchranného systému v České republice. 

JANOŠEC, J. O terorismu: Pro pracovníky bezpečnostního systému. Ostrava: Sdružení 

požárního a bezpečnostního inženýrství, 2010, s. 108. SPBI SPEKTRUM. ISBN 978-80-

7385-097-5. Skripta se zabývají problémy v oblasti terorismu, analýzou poznatků, terorismem 

v bezpečnostním systému. Skripta posloužila z hlediska možných ohrožení objektů. Tyto 

informace jsou poté využity při zpracování možného uskutečnění teroristického útoku na 

vybraný průmyslový provoz. 
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3 Základní pojmy 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

- zařízení, které se skládá z hlásičů požáru, ústředen EPS a doplňujících zařízení EPS, což 

vytváří systém, který akusticky i opticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru nebo 

vzniklý požár. [1] 

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) 

- systém čidel (detektorů), ústředen, sirén, pultů centralizované ochrany a dalších 

technických zařízení sloužících k zabezpečení různých objektů a prostorů. [5] 

Likvidační práce 

- jsou činnosti k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí. [4] 

Mimořádná událost 

- je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují 

provedení záchranných a likvidačních prací. [4] 

Riziko 

- evolučně se vyvíjející negativní odraz přírody a lidské činnosti na samotnou lidskou 

společnost. [8] 

Objekt 

- ucelený a vymezený technický, ekonomický nebo jiný systém tvořený prvky hmotné či 

nehmotné povahy. [5] 

Terorismus 

- je společenský nebezpečný jev projevující se v národním i mezinárodním měřítku. Je to 

předem připravené, promyšlené použití násilí nebo hrozby násilím, obvykle zaměřené 

proti mnohdy nezúčastněným osobám, s cílem vyvolat strach, jehož prostřednictvím 

mají být splněny politické, ideologické nebo náboženské požadavky. [6] 

Záchranné práce 

- jsou činnosti k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých 

mimořádnou událostí. [4] 
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4 Právní rámec týkající se ochrany objektů 

Je nutné vyjmenovat základní právní normy, ze kterých ochrana objektů vychází, ale také 

zmínit další právní normy související s ochranou a řešenou problematikou. 

4.1 Základní právní normy ochrany objektů 

Ústava České republiky 

Přijata dne 16. 12. 1992 s účinností od 1. 1. 1993 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů České 

Republiky (dále jen ČR) jako zákon č. 1/1993 Sb., O vyhlášení Ústavy České republiky, ve 

znění pozdějších změn a doplnění. Jedná se o právní listinu, která je v ČR brána jako 

prvořadá. V Ústavě ČR nalezneme základní povinnosti, které se týkají občanů i České 

republiky. 

Je to soubor právních norem, který nám vyhlašuje jaké základní práva občané mají. Formuluje 

demokratické principy ČR jako svrchovaného, jednotného a demokraticky právního státu 

založeného na úctě k právům a svobodám člověka a občana.  

Každý občan ČR má své práva – právo na život a jeho ochranu, zákaz trestu smrti, právo na 

osobní svobodu, atd. Patří sem i politická práva, národnostní práva, etnická, sociální i kulturní 

práva. 

Ústava ČR se skládá z 8 hlav a Preambule – úvodní prohlášení, které charakterizuje základní 

poslání lidu v ČR. 

Preambule Ústavy ČR nám říká, že lidé jsou rozhodnuti chránit svůj majetek v souvislosti 

s ochrannou majetků či objektů. Je naléhavé vycházet z příslušných zákonů a nelze používat 

způsoby, které jsou v rozporu ze zákonem. Nutno připomenout, že občané mohou provádět to, 

co jim zákon výslovně nezakazuje, ale nesmí být přímo nuceni provádět to, co není v zákoně 

uvedeno. Základní práva a svobody jsou pod ochranou soudní moci. [10,15] 

Listina základních práv a svobod 

Je důležité uvědomit si, že Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy ČR. Je známa 

jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., O vyhlášení listiny základní práv a svobod, ve znění 

pozdějších změn a doplnění. Práva a svobody obsažené v tomto zákoně jsou nezadatelná, 

nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná (čl. 1), platí pro všechny bez rozdílu pohlaví, rasy, 

barvy pleti, jazyka, náboženství atd. (čl. 3).  
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Je zde uvedeno, že jakékoli omezení základních práv nebo svobod je možné jen na základě 

zákona. Skládá se z Preambule a 6 hlav, které tvoří 44 článků. 

Listina základních práv a svobod deklaruje: 

 základní principy demokratického svrchovaného státu, 

 právo na život (čl. 6), 

 nedotknutelnost osoby, zákaz mučení a krutého nebo ponižujícího zacházení (čl. 7), 

 právo vlastnit majetek (čl. 11), 

 nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností (čl. 13),   

 právo na informace (čl. 17) – má každý občan a přeneseně i organizace. [16] 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Je uvedeno, že základní povinností státu je: 

 zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR,  

 ochrana jejich demokratických základů, 

 ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. 

Bezpečnost ČR zajišťují ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, záchranné sbory 

a havarijní služby a dále jsou povinní se podílet podle tohoto zákona k zajištění bezpečnosti 

ČR státní orgány, orgány územních samosprávných celků, právnické a fyzické osoby. [17] 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších změn a doplnění. V trestním 

zákoně je přímo uvedena věta, že účelem je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR 

a nesmí se zapomenout na práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. V praxi je 

pro nás ale důležité respektovat, že prostředkem k dosažení účelu je pohrůžka tresty, ukládaní 

a výkon trestů a ochranná opatření. S ochranou objektu jsou úzce spojeny okolnosti vylučující 

protiprávnost, které jsou obsahem trestního zákona. Nejsou nebezpečné pro společnost 

a nejsou protiprávní. Jedná se o krajní nouzi, nutnou obranu, oprávněné použití zbraně, 

svolení poškozeného, přípustné riziko. Nejvíce jsou spjaty s ochranou objektu tyto okolnosti 

vylučující protiprávnost:  
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Nutná obrana (§29): ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

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

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ V nutné obraně může jednat jak ohrožený 

(sebeobrana), tak i osoba třetí (pomoc v nutné obraně).  

Krajní nouze (§28): ,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

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

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“  

Oprávněné použití zbraně (§ 32): ,,Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

zmocnění příslušných zákonných předpisů.“ [18] 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Jeho účelem je upravení postupů orgánů činných v trestním řízení, aby byly zjištěny trestné 

činy a aby došlo k spravedlivému potrestání pachatelů. V souvislosti s ochranou objektu je 

důležitý § 76 odst. 2 trestního řádu, ve kterém je uvedeno zadržení podezřelé osoby.  

Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestné činnosti nebo bezprostředně poté: 

 smí omezit kdokoli, pokud je to nutné, 

 ke zjištění totožnosti, 

 k zamezení útěku. 

Povinností je pak ihned předat zadrženou osobu např. policejnímu orgánu. K zadržení 

podezřelé osoby můžeme použít různé způsoby, např. uzamčení, spoutání. [19] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a personální bezpečnosti 

Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon upravuje zásady pro stanovení informací 

a definuje utajovanou informaci. Je to informace v jakékoli podobě zaznamenaná na 

jakémkoli nosiči označená v souladu s tímto zákonem, kdy její vyzrazení nebo zneužití může 

způsobit újmu zájmů ČR nebo může být pro tyto zájmy nevýhodná. Tato utajovaná informace 

musí být v seznamu utajovaných informací (§139).  
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V ČR máme čtyři stupně utajení informací. Jedná se o přísně tajné, tajné, důvěrné a 

vyhrazené. K zajištění ochrany utajovaných informací se používá personální bezpečnost, 

průmyslová bezpečnost, administrativní bezpečnost, fyzická bezpečnost, bezpečnost 

informačních nebo komunikačních systémů, kryptografická ochrana. [10, 20] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Vztahuje se na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, 

jiné orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby. Osobním údajem je údaj, kterým může 

být jakákoli informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. [10, 21] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/ 2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění. V zákoně 

jsou taktéž uvedeny souvislosti s ochranou objektu. Jedná se o část pátou, hlava I., která se 

týká předcházení ohrožení života a zdraví při práci. Kdy zaměstnavatel je povinen zajistit 

ochranu a bezpečnost zdraví s ohledem na rizika možného ohrožení života a zdraví. Je nutné 

přijímat opatření k prevenci rizik. Cílem zaměstnavatele je předcházet rizikům, odstraňovat je 

nebo alespoň minimalizovat na přijatelnou mez. [22] 
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4.2 Další právní normy týkající se ochrany objektů 

Hasičský záchranný sbor České republiky 

Jeho činnost je upravena zákonem č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České 

republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění. Jeho základním posláním je chránit životy 

a zdraví obyvatel, majetek před požáry. Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen 

HZS ČR) poskytuje i pomoc při mimořádných událostech. Podílí se také při provádění 

záchranných a likvidačních prací. HZS ČR je součástí integrovaného záchranného systému. 

Spolupracují například s fyzickými a právnickými osobami, kdy předmětem jednání je 

vzájemná spolupráce při poskytování pomoci. [2] 

Policie České republiky 

Od 1. ledna 2009 je upravena činnost Policie České republiky (dále jen PČR) novým 

zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění.  

PČR plní úkoly zejména ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. Z hlediska ochrany 

objektu bych uvedl tyto úkoly:  

 vede boj proti terorismu, kdy v případě provedení teroristického útoku na jaderný 

průmysl by mohl vést k velkým ztrátám na životech, 

 zajišťuje ochranu objektů určené např. pro bezpečnost vlády, 

 fyzická ochrana jaderného materiálu i při přepravě. 

Nastane – li případ, kdy je ohrožen střežený nebo chráněný objekt může policista použít zbraň 

k odvrácení nebezpečného útoku v případě, kdy marně vyzýval osobu, aby upustila 

od útoku. [2] 

Zákon o krizovém řízení 

Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), 

ve znění pozdějších změn a doplnění. Zákon uvádí pravomoce státních orgánů a orgánů 

územních samosprávních celků. Zahrnuje i práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

ve smyslu přípravy na krizové situace. Tyhle okolnosti platí pouze v případě nejedná – li se 

o zajištění obrany ČR. Myslí se tím vnější napadení. [23] 
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Zákon o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších změn a doplnění. 

Zákon předepisuje systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, ve kterých je 

situována nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek. Cílem  zákona je předcházení 

vzniku a omezení dopadů těchto havárií v objektech. Nesmí dojít k újmě na zdraví a životech 

lidí, hospodářských zvířat, životního prostředí, majetku v objektech a zařízení v okolí. Jsou 

zde uvedeny povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob. Platí pouze pro 

osoby vlastnící objekt a taktéž pro osoby, které užívají nebo budou uvádět daný objekt do 

provozu. Tento zákon se však nevztahuje např. na vojenské objekty a skládky odpadů. Aby se 

odlišily objekty s menším a větším množstvím nebezpečných látek zařazujeme objekty do 

skupiny A nebo skupiny B. Kdy ve skupině B jsou provozy, které obsahují vetší množství 

nebezpečných látek.  

Zákon taktéž obsahuje analýzu a hodnocení rizik závažné havárie. Dále jsou provozy povinny 

podle toho, do jaké skupiny nebezpečnosti jsou zařazeny, zpracovat bezpečnostní program 

nebo bezpečnostní zprávu. Provozovatel tohoto zákona také zpracovává plán fyzické ochrany, 

vnitřní havarijní plán a vnější havarijní plán, který se předkládá krajskému úřadu. [24] 

Zákon o Integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších změn 

a doplnění. Za integrovaný záchranný systém (dále jen IZS) se považuje koordinovaný postup 

jeho složek při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních 

prací. Základními složkami IZS jsou HZS ČR, PČR, Zdravotnická záchranná služba 

a jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí okresu jednotkami požární ochrany. 

Mezi ostatní složky patří např. vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil, ostatní záchranné 

sbory, havarijní a pohotovostní služby.  

Koordinace záchranných a likvidačních prací je prováděna na třech úrovních a to taktická, 

operační a strategická. IZS vznikl, protože každý den se v naší republice odehrávají události 

jako jsou nehody, havárie, živelné pohromy. Příkladem může být havárie v chráněném 

objektu, kde je třeba rychle zasáhnout z hlediska požáru. Havárie může být vytvořena 

úmyslně, např. teroristickým útokem. V takových případech je zapotřebí IZS. Tedy zapojení 

při nejmenším základních složek IZS. Důležitou roli při záchranných a likvidačních pracích 

hrají i fyzické a právnické osoby. [9] 
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4.3 Technické normy a vyhlášky související s ochranou objektů 

Uvedené technické normy se zabývají oblastí mechanických zábranných systémů 

a elektronických zábranných systémů: 

 ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání. Trezory se základní bezpečností, 

 ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření, 

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

Požadavky a klasifikace, 

 ČSN EN řady 50130 Poplachové systémy – Všeobecně, 

 ČSN EN řady 50133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, 

 ČSN EN 50134 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. [12] 

Vyhlášky, které se zabývají oblastí ochrany objektů: 

 vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých 

opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických a toxinových zbraní, 

 vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systému 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certi-

fikaci stínících komor, 

 vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové 

bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření 

splněných podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti 

podnikatele, 

 vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických 

prostředků. [12] 
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5 Terorismus 

Aktuální společnost prošla různými fázemi vývoje. Vstupuje se do období, kdy existuje 

neustálé ohrožení různorodými hrozbami. Příčinami je nerovnoměrný rozvoj mezi bohatými 

a chudými státy, války, konflikty, zadluženost, chudoba, hlad, nemoci, kriminalita, globální 

problémy a další aspekty, které provázejí lidstvo. Důležité pro současnou společnost je vnitřní 

a vnější bezpečnost, která je propojena celosvětově. V současné době patří mezi 

nejvýznamnější formu společenské hrozby terorismus.  

K popisu terorismu se používají různé definice, existuje jich mnoho. V základních pojmech je 

uvedena jedna z mnoha. Spousta lidí si myslí, že pojem terorismus vznikl až na konci 

20. století, ale není tomu tak. Tvrdí se, že kolébkou moderního terorismu je Rusko. Sdružení 

Národní vůle mělo snahu dostat společnost ze společenských a sociálních problémů 

prováděním atentátu. Dále se terorismus rozvinul do Evropy a USA, kde byl přijímán 

anarchistickými skupinami. Vývojové etapy terorismu se také vyskytovaly při hnutí v zemích 

tzv. třetího světa. Nejnovějším vývojem násilí prochází Blízký Východ, kde je příkladem boj 

Palestiny proti Izraeli. [6] 

Známá je událost, která se stala 11. září 2001, kdy byl proveden teroristický útok ve 

Spojených státech amerických. Cílem útoku byly budovy Světového obchodního centra. 

Tento útok měl výrazný vliv na mezinárodní politiku a významný dopad také na bezpečnost 

do budoucna. V mnoha státech byla přijata  nejrůznější bezpečnostní opatření. 

Velké nebezpečí v dnešní době vyplývá z tzv. ultraterorismu, který zahrnuje chemický, 

biologický, radiologicky, jaderný terorismus (CBRN). Jsou to zbraně, které jsou zařazeny do 

zbraní hromadného ničení, které jsou schopné způsobit hromadné ztráty na životech, zdraví 

a majetku. Často jsou však používány pouze formou výhružky. 

Strategie a taktika je pozorně připravována. Hlavním cílem teroristů je zastrašení veřejnosti 

a nabourání se do politického systému. Většinou se používají ozbrojené a útočné akce. 

Využívá se moment překvapení. Cíle jsou voleny tak, aby vybudily, co největší zájem médií. 

Klade se důraz na psychologický efekt útoku. [7] 
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5.1 Dělení terorismu 

Základní rozdělení terorismu je  mezi odborníky jasné: 

 cílovým objektem je vždy stát, 

 vedený vládnoucí skupinou nejčastěji proti opozici. 

V druhém případě se jedná o terorismus nestátní. Je dáno hned několik druhu rozdělení 

terorismu podle různých hledisek. Výčet některých těchto rozdělení:  

První hledisko – ohled na akční rádius 

 terorismus vnitřní, 

 terorismus vnější. 

Druhé hledisko – podle vnitřního terorismu 

 válečný terorismus – opatření prováděná vládou se znaky terorismu v období války, 

 státní terorismus – k upevnění moci se využívá politického nátlaku, 

 vnitřní revoluční terorismus – snaha změnit systém vlády. 

Třetí hledisko – mezinárodní terorismus 

 mezistátní terorismus – také známý pod pojmem podvratný, je tzv. skrytá válka 

probíhající v zemi protivníka, 

 koloniální terorismus – udržení nadvlády nad daným územím, 

 separatistický terorismus – snaha o ukončení nadvlády nad daným územím. 

Čtvrté hledisko – množství strategií 

 konvenční terorismus – teroristé využívají sečné, bodné, střelné zbraně ale také 

hořlavé a výbušné zbraně k dosažení svých cílů, 

 nekonvenční terorismus – používání výbušnin, které ukládají např. do vlaků a letadel, 

 ultraterorismus – je to použití CBRN látek k zneškodnění cílů, 

 kyberterorismus – útoky prostřednictvím počítačových sítí, při kterých lze vyvolat 

např. chaos v letecké dopravě, cíleně útočit na komunikační systémy. [13] 
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5.2 Metody terorismu 

Všechny metody terorismu mají za úkol vyvolat, co nejefektivnější psychologický účinek. 

Jsou vybírány a používány teroristy velmi pečlivě. Jsou velmi nebezpečné, surové a účinné na 

aktuální společnost. Hlavním cílem teroristů je vyvolat pocit strachu nejen u jedinců, ale také 

u velkého množství lidí. Teroristické násilí je jen předehra, tzv. zástěrka pro realizaci 

hlavního cíle, jímž je uplatnění skupinových zájmů v podobě manipulace. Dochází 

ke zmanipulování publika a následnému vtažení do děje. Využívají se k tomu teroristické 

nástroje, kterými je zastrašování, donucování, propaganda. [3] 

Cílem teroristického útoku je maximálně aspoň poškodit nebo úplně zruinovat určený cíl. 

Teroristé tudíž vymýšlí metody, které budou mít co nejničivější dopady. Z toho vyplývá, že 

ničivější metody jsou oblíbenější a více používané. [13] 

Teroristické metody rozdělujeme podle účasti teroristů na: 

Metody s přímou účastí teroristů 

 únosy letadel a lodí, 

 únosy lidí a braní rukojmí, 

 pumové atentáty, 

 sebevražedné atentáty, 

 vražedné atentáty. 

Metody s nepřímou účastí teroristů 

 zbraně hromadného ničení (nukleární terorismus), 

 rakety, minomety a řízené střely, 

 chemické zbraně, 

 nástroje kybernetického terorismu, 

 informační terorismus, 

 technologicky terorismus, 

 enviromentální terorismus. 



 

 

- 14 - 

Metody doposud známé nám napomáhají k prevenci a odhalování znaků, které mohou vést ke 

vzniku teroristických akcí. Pomocí metod odhalujeme teroristické skupiny a případně i  jejich 

činnost. Je důležité vytvořit obranné prvky k ochraně života, zdraví lidí a v neposlední řadě 

bezpečnosti státu. [3] 

5.3 Ohrožení objektů 

Teroristé nesmyslně ničí materiální, kulturní, informační a další hodnoty. Vůbec se neohlíží 

nad ztrátami lidských životů, hlavní je pro ně dosáhnout ohromení formou překvapení. 

Všechny důležité hodnoty se nacházejí v objektu a tudíž se všechna opatření proti terorismu 

provádí střežením objektu. Samozřejmě musím poznamenat, že střežení objektů se provádí 

hlavně na ochranu proti vloupáním, různým haváriím, požárům a proti dalším událostem. 

Základní typy střežení objektů jsou: 

 pracovníci ostrahy objektů a obsluhy technického systému, 

 technické systémy, informační systémy, 

 kombinace lidí, technických a informačních systémů. 

Důležité pro ochranu objektů je spolehlivost, rychlá reakce a kvalita. Tyto podmínky jsou 

z velké části systémově zabezpečeny a plní své úkoly. Každé zařízení či provozy mají své 

limity nebo jde o finanční záležitost. Mnohdy se vyskytují v provozech důležité sektory, které 

nejsou zabezpečeny průmyslovými kamerami. Nebere se v úvahu možnost výskytu 

nebezpečných chemických bojových látek. Někde dokonce neexistují bariéry pro vstup do 

objektů. V žádném případě nelze zabezpečit v objektu vše, co by mohlo být zneužito 

k teroristickému útoku. Je nutné se zaměřit na známá rizika. Bezpečnostní pracovníci by se 

měli zaměřit z hlediska teroristického útoku na zajištění proti napadení ze vzduchu, po zemi, 

pod zemí, oficiálními vstupními bránami, komunikační sítě. Je třeba v každém specifickém 

objektu vyhodnotit možné scénáře, které mohou být zneužity, jakými jsou průmyslové 

chemikálie, jedovaté plyny, kontaminace vody, nakažlivé nemoci, výbušné zásilky, řízení 

letového provozu, systémy řízení a další. [3] 
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5.3.1 Ohrožení průmyslové výroby 

Velmi pravděpodobné nebezpečí teroristických útoků představuje chemický průmysl. 

V dnešní době se chemické látky zpracovávají ve velkém množství a můžou vznikat při 

požárech. Mezi takové látky patří např. amoniak, fosgen, chlor, kyanovodík, oxid uhelnatý, 

kyselina dusičná. Tyto látky jsou vedeny pod pojmem průmyslových škodlivin. V případě 

úniku těchto látek dojde k ohrožení zdraví a života lidí. Dojde také k narušení životního 

prostředí. V průmyslových provozech a objektech se nacházejí látky toxické, které jsou 

potenciálně nejvíce nebezpečnými látkami - chlor, amoniak, kyanovodík a formaldehyd. Tyto 

škodliviny se vyskytují taktéž v petrochemických provozech, potravinářských provozech 

(chladící zařízení používající amoniak), vodárenské provozy, papírny, textilní závody (chlor). 

Tyto provozy jsou z hlediska teroristického útoku na prvních místech v seznamu teroristů. 

O provozy jaderné energetiky se teroristé zajímají z důvodu získání zdrojů radioaktivní 

kontaminace. Kritickými místy jsou jaderné reaktory, závody na zpracování jaderného 

odpadu, závody na výrobu jaderných paliv, sklady radioaktivních látek a laboratoře. Jak 

závažný dopad by mohla mít taková havárie na ekologický systém si můžeme jednoduše 

představit, příkladem může být zkušenost havárie elektrárny v Černobylu v roce 1986. [6] 

5.4 Teroristické útoky 

Pojem teroristický útok je podrobně popsán v zákonu č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve 

znění pozdějších změn a doplnění. Zde je tato problematika objasněna v § 311. 

Za teroristický útok je považována skutečnost, která je páchána s úmyslem poškodit ústavní 

zřízení nebo obranyschopnost ČR, narušení nebo zničení základních politických, 

hospodářských nebo sociálních struktur státu ČR nebo mezinárodní organizace. Patří sem 

i zastrašování obyvatelstva nebo protiprávní přinucení vlády nebo jiných orgánů veřejné 

moci. [18] 
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Podle trestního zákoníku ČR je za teroristický útok považován: 

 útok, který ohrožuje život nebo zdraví člověka mající za cíl způsobit vážnou újmu 

na zdraví nebo smrt, 

 provedení únosu včetně braní rukojmí, 

 poškození a zničení veřejných zařízení, dopravních systému, energetická 

a zdravotnická zařízení, bezpečnost uvedených zařízení atd., 

 narušení nebo přerušení dodávky vody, elektrické energie, 

 zmocnění se letadla nebo jiných prostředků osobní či nákladní dopravy, 

 nedovolené užívaní a vyrábění chemických, biologických, jaderných nebo výbušných 

zbraní. 

Ve všech uvedených případech bude osoba potrestána odnětím svobody v rozmezí pěti až 

patnácti let včetně možného trestu propadnutí majetku.  

Stejné potrestání čeká i osoby které, vyhrožují jednáním, které je uvedeno výše. To samé se 

týká i osob, které materiálně, finančně nebo jinak podporují teroristy. 

Může však nastat situace, kdy osobám hrozí odnětí svobody na dvanáct až dvacet let. 

Současně s tímto trestem může být uloženo propadnutí majetku nebo výjimečný trest. Jedná 

se o případy, ve kterých dojde: 

 k spácháni činu členem organizovaného skupiny, 

 vznikla – li těžká újma na zdraví nebo smrt, 

 k spáchání činu, při kterém přijde vetší počet lidí o přístřeší, 

 k přerušení dopravy ve větším rozsahu, 

 k škodě velkého rozsahu, 

 k ohrožení mezinárodního postavení ČR, 

 k spáchání takového činu za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu. 

Jakákoli příprava teroristického útoku je trestná. [18] 
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5.4.1 Možnost uskutečnění teroristického útoku v ČR 

Terorismus v ČR prozatím nepředstavuje vážnější bezpečnostní problémy. Uvádí se, že na 

našem území došlo k několika případům, které bychom mohli zahrnout do problematiky 

terorismu, avšak nikdy nebyla prokázána politická motivace. Nutno podotknout, že tento 

pojem je natolik rozvinutý, že občané ČR o takových to skutečnostech uvažují a mají strach 

z takových představ. Stačí se jen zamyslet, že náš stát je členem Evropské Unie (dále jen EU) 

a členem Severoatlantické aliance (dále jen NATO).  

Známé jsou případy, kdy Spojené státy americké vedou spory s jinými státy a ČR jim 

vypomáhá při těchto akcích vojenského charakteru. Mohla by to být záminka pro napadený 

stát k provedení teroristického útoku proti ČR. Na našem území se vyskytují významná místa, 

která by mohla být možnými cíly útoku. Takovýto provedený útok by v ČR přinesl změny 

v geopolitické a bezpečnostní situaci a museli bychom vytvářet nová bezpečnostní opatření, 

která se však neprojeví ihned. Záleží to na čase a financích. Do oblasti terorismu se zapojila i 

komise EU s návrhem legislativních úprav.  

V současnosti můžeme v ČR za možné zdroje terorismu považovat následující oblasti: 

 mezinárodní vztahy, 

 extremismus, 

 kriminalita, 

 patologičtí jedinci a skupiny. 

V oblasti mezinárodních vztahů můžeme hovořit o spojení s demokratickými zeměmi. Toto 

spojení však pro ČR přináší i rizika. Jedná se o účast na operacích, které jsou vedeny proti 

terorismu. Lze zde uvést případ, kdy Armáda ČR je přítomna na misích, které mají zajistit mír 

na územích Afghánistánu či Iráku. Z toho vyplývá, že možnými cíly teroristického útoku 

mohou být objekty např. ambasády. Jak už bylo uvedeno, v ČR nikdy nebyl zaznamenán 

teroristický útok a neexistoval na našem území strach z útoku. V ČR bylo i období nejistoty, 

které souviselo s datem 11.září 2011. Po této události byly v ČR zvýšeny bezpečnostní 

opatření. [3] 

 

 



 

 

- 18 - 

V ČR je extremismus definován jako souhrn určitých sociálně-patologických jevů, 

vytvářených více či méně organizovanými skupinami osob a příznivci těchto skupin. 

Dominuje odmítání základních hodnot, norem a způsobů chování v dnešní společnosti. 

Obvykle se používá sociální aktivismus, podpora verbálního a fyzického násilí proti 

oponentům a sociálním skupinám. Rozlišujeme extremismus levicový, pravicový 

a náboženský. Je zde snaha o zdokonalení struktury, organizace, koordinace a plánování. Je 

však zaznamenána situace z roku 2000 v Praze, kdy byly použity prostředky pro informační 

terorismus. Aktuální stav extremismu v ČR je neklidný. Dokument, který se zabývá 

protiextrémistickou politikou ČR se nazývá Strategie boje proti extremismu. 

Kriminalita v ČR stále stoupá. V této oblasti hrozí nebezpečí terorismu ze spojení kriminality 

a organizovaného zločinu. Jedná se o zneužívání informací, korupci, násilná kriminalita. 

Politika není jejich hlavním cílem, ale tyto skutečnosti ji mohou ovlivnit. Kriminalita může 

být zástěrkou pro zajištění financí, informací a zbraní k provedení teroristického útoku. 

Příslušníci národnostních menšin žijící v ČR mohou představovat potenciální nebezpečí 

v oblasti terorismu. 

Patologičtí jedinci patří do skupiny, která představuje nejmenší hrozbu z hlediska terorismu. 

I v ČR bylo pořízeno několik záznamů o použití nástražného výbušného systému. Nebylo 

však nikdy prokázáno, že se jedná o teroristický útok. 

Závěrem k této problematice můžeme konstatovat, že náš stát je relativně bezpečný. [3] 

5.5 Základní opatření k ochraně objektů 

V následující kapitole je uveden výčet opatření zabývajících se chemickým, biologickým, 

radiologickým a jaderným terorismem. Vychází se ze zkušeností převzatých z různých 

nasimulovaných nebo uskutečněných scénářů, kdy se snažíme získat jaké máme kapacitní 

možnosti. Publikace Nové hrozby terorismu rozděluje opatření do čtyř kategorií. 

Preventivní opatření 

 analýza rizik včetně studia pravděpodobných následků, 

 modelování a simulace situací, které by mohly nastat, 

 rozmístění detektorů a monitorovacích prvků, 

 odstrašování teroristů a teoretická příprava. [6] 
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Represivní opatření 

Úkolem represivních opatření je odhalování protiprávních příprav a podezřelých kriminálních 

aktivit, které mohou vést k přípravě teroristického útoku. Hlavní část této ochrany je 

zaměřena na eliminaci jednotlivců včetně teroristických skupin o kterých víme, že se 

připravují na provedení útoku.  

Ochranná opatření 

 pohotové varování, informování zaměstnanců včetně ohroženého obyvatelstva, 

 nezapomenout informovat složky IZS a další orgány nutné pro záchranu osob, 

 individuální ochrana a zdravotnická opatření, 

 zajištěnost evakuace a ukrytí obyvatelstva, 

 musíme zajistit postižený prostor a hlídat si pohyb osob, techniky a materiálu. 

Likvidační opatření 

K zrenovování oblasti, která byla zasažena, je podstatné mít připravené ochranné, záchranné a 

likvidační prostředky. Tento typ opatření obsahuje odpovědnost v oboru prevence, 

monitorování situace, detekce režimů, zhodnocení a upozornění, lékařskou pomoc, finanční 

pomoc a v neposlední řadě důležitý vztah k veřejnosti a médiím. Klíčovým prvkem je 

dokumentace sloužící ke zlepšení systému opatření v případě dalšího útoku, který může 

nastat. Jedná se o poučení se z chyb při dané likvidaci. Především nezapomenout na 

dekontaminaci zasažených osob a prostředků. [6] 

5.6 Boj proti terorismu 

Tato problematika už má poměrně dlouhou historii. První zmínkou boje proti terorismu bylo 

přijetí úmluvy Společností národů v roce 1937, nikdy však nenabyla účinnosti. V minulosti 

byly podepsány smlouvy o vydávání únosců letadel, úmluva proti braní rukojmí.  

Organizace spojených národů (dále jen OSN) přijala usnesení o prevenci mezinárodního 

terorismu. Spousta demokratických zemí tato opatření přijala do svého legislativního systému 

včetně ČR. 
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Je potřeba vyvíjet opatření v oblastech jako jsou úmluvy proti organizovanému zločinu, studie 

organizovaného zločinu, antikorupční programy a zřídit projekty, aby bylo zamezeno 

obchodu s lidmi. OSN vytvořilo Odbor prevence terorismu specializující se na posílení 

spolupráce a reakci států na terorismus. Je třeba vytvořit takovou strukturu, která bude 

pracovat jako jeden celek. Po teroristickém útoku v USA v roce 2001 byl přijat dokument 

zaměřující se na sjednocení států v boji proti terorismu. Předmětem tohoto dokumentu bylo 

odloučení od politické a vojenské výpomoci včetně finančních zdrojů. Je zapotřebí 

součinnosti policejních orgánů členských zemí, tajných služeb, civilní ochrany vedoucí 

k objevení teroristických aktivit. [7] 

5.6.1 Národní akční plán ČR boje proti terorismu 

Je důležité, že ČR bere v úvahu boj proti terorismu. Nutné poznamenat, že tyto skutečnosti 

řadí mezi prioritní a už jen tato zmínka znamená pokrok vpřed. Tento dokument je považován 

za protiteroristický prostředek. Teroristi mohou být lidé, kteří v ČR studovali danou 

problematiku zabezpečení nebo absolvovali kurzy bezpečnostních sborů, které se zabývají 

terorismem. Je tedy jednoduché říci, že jsme si takového teroristu vychovali a připravili sami, 

bohužel ve špatném slova smyslu. I přes tyto myšlenky ČR nebyla prozatím teroristickým 

útokem zasažena. [13] 

V dokumentu Národní akční plán (dále jen NAP) existuje seznam v němž jsou uvedeny 

důležité orgány pro boj proti terorismu. Těmito orgány jsou vláda ČR, Bezpečnostní rada 

státu, Ústřední krizový štáb, Ministerstvo vnitra ČR, PČR, HZS ČR, Zpravodajské služby. 

Tento boj je v působnosti Ministerstva vnitra ČR, PČR a Bezpečnostní informační služby. 

V případě závažnosti situace se počítá i s Ministerstvem obrany, Ministerstvem zahraničních 

věcí a Ministerstvem zdravotnictví. Síly bezpečnostního systému jsou zavázány zpracováním 

variant účasti sil důležitých při spolupráci hlavních orgánů a nesmí se zapomenout na 

zpracování opatření. Velký podíl na tvorbě opatření mají zpravodajské služby. Kromě vlády 

mají velký podíl na opatřeních i české nevládní organizace. ČR spolupracuje v boji proti 

terorismu s OSN, NATO a EU. [3] 
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Hlavními úkoly NAP je prevence teroristických útoků, kterou zastávají zpravodajské služby 

a PČR. Podstatná je spolupráce mezi zeměmi EU. V úvahu připadá zneužívání moderních 

technologií a vážnost spolupráce v okruhu mezinárodně-smluvních závazků. Určitě by měly 

probíhat cvičení mezi vojenskými a policejními útvary rychlého nasazení, které v případě 

teroristického útoku musí být schopny spolupracovat. Kontroly na úseku přepravy 

nebezpečných nákladů a kybernetických hrozeb musí být v dnešní době brány v potaz kvůli 

možnému výskytu újmy bezpečnostních zájmů ČR. V moderním světě i v ČR pozor na 

možný výskyt CBRNE látek.  

V NAP je zahrnut plán, který se zabývá: 

 spoluprací a komunikací mezi subjekty zapojenými do boje proti terorismu, 

 ochrana obyvatelstva a kritické infrastruktury, 

 zabráněním vzniku uzavřených přistěhovaleckých komunit, 

 aby se ČR vydala v boji proti terorismu zahraničně politickým směrem. [13] 
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6 Druhy fyzické ochrany objektů 

Pro zabezpečení objektů se používají čtyři základní druhy ochrany. Jedná se o klasickou 

ochranu, režimovou ochranu, fyzickou ostrahu a technickou ochranu. Vezme – li se v potaz 

otázka, která z uvedených typů ochrany objektů je nejdůležitější, dojde se k odpovědi, že 

žádná nemá prioritní postavení. Ochrana objektu musí fungovat jako celek. Objekt je tedy 

velmi dobře zabezpečen, jestliže je chráněn všemi uvedenými druhy ochrany. 

6.1 Klasická ochrana 

Jedná se o základní zabezpečení, které už bylo používáno lidmi v dávné historii. Používání 

mechanických zařízení v dávné době už sloužilo k ochraně před zloději. Pod pojmem klasická 

ochrana si představme např. stěny, okna, dveře, zámky, trezory, jejímž hlavním úkolem je 

odstrašit nebo časově prodloužit činnost pachatele. 

Klasickou ochranu můžeme rozdělit na: 

 obvodová – jedná se o opatření sloužící k ochraně určitého území nebo území 

vyskytujícího se v blízkosti objektu (brány, ploty), 

 plášťová – zabraňuje vstupu osobám, které nemají v objektu co pohledávat (okna, 

dveře), 

 předmětová – chrání důležité předměty vyskytující se uvnitř objektu (trezory, 

zámky). [12] 

Do této kategorie ochrany můžeme zařadit mechanické zábranné systémy (dále jen MZS). Je 

to systém, který se snaží znesnadnit proniknutí cizím osobám do míst v objektu, kde nemají, 

co pohledávat. MZS se používají i k zabránění manipulace z daným předmětem. Předností 

MZS je jejich pevnost. Základním úkolem je tedy posunout časový interval prolomení daného 

systému. Přičemž se bere v úvahu, že to třeba pachatele omrzí a přestane páchat nežádanou 

činnost. V úvahu se bere kvalita nástrojů a odborná znalost, kterou disponuje narušitel. 

U těchto systému se určuje tzv. průlomová odolnost, která nám říká, jaká je minimální doba 

k překonání systému. MZS se také rozdělují na obvodovou, plášťovou a předmětovou 

ochranu. 
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Nejvíce používaným druhem MZS  je oplocení. Slouží výhradně k obvodové ochraně objektu 

a rozdělujeme je na klasická drátěná oplocení, bezpečnostní oplocení, vysoce bezpečnostní 

oplocení, vrcholové zábrany, podhrabové překážky, vstupy a vjezdy. Uvádí se standardní 

výška oplocení 1,8 metru. Vše co je nižší je bráno pouze za podhrabovou překážku. Trestní 

zákon nám říká, že pouze překonání této limitní výšky je bráno za porušení zákona. 

Plášťová ochrana u MZS slouží ke ztížení vstupu do chráněného objektu, popřípadě abychom 

odradili pachatele od páchání trestné činnosti. Je dokázáno, že pachatelé se zkouší nejdříve 

dostat do objektu vstupními dveřmi. Pokud však neuspějí, následuje pokus proniknout 

okny. [11] 

6.2 Režimová ochrana 

Je tvořena věcnými a administrativně – organizačními postupy sloužícími 

k bezproblémovému chodu zabezpečovacích systémů. Režimová ochrana spočívá např. 

v kontrole osob při vstupu,  zodpovědnosti za EZS, vedení klíčového režimu.  

Důležité je uplatnění a použití režimové ochrany pro denní potřeby ochrany objektu. Nesmí se 

však zapomenout na vylepšování systému ochrany, kvůli zranitelnosti systému.  Rozdělujeme 

jí na vnější a vnitřní režimová opatření. 

Vnější režimová opatření se zabývají především podmínkami, ze kterých se může do 

chráněného objektu vstupovat a vystupovat. Z toho vyplývá, že se musí pohlídat prostory, kde 

se vozidla nebo osoby  dostávají do objektu, ale také místa kde objekt opouští. 

Dodržováním uvedených směrnic se zabývají  vnitřní režimová opatření: 

 osoby a vozidla se smí pohybovat jen v uvedených oblastech podniku, 

 zvláštní režim, do kterého můžeme např. zařadit zajištění osvětlení nebo režim 

strážných věží, který vykonává fyzická ostraha, 

 nesmí docházet k úniku jakéhokoli materiálu nebo výrobku (pohyb materiálu), 

 příjem a výdej materiálů (skladový režim), 

 zabezpečení vstupů do objektu (klíčový režim, identifikační prostředky, média). 
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Základním a nejvíce používaným opatřením pro ochranu majetku v objektu je klíčový režim. 

Většinou vedoucí zaměstnanec podniku vybírá jaký typ uzamčení se v daném objektu bude 

používat. Je důležité popřemýšlet, jaký typ zámku bude použit. Jelikož je zbytečné mít zámky 

vysoké kvality, pokud je v objektu majetek menších hodnot. Kvalita zabezpečení musí být 

přímo úměrná hlídaným zájmům. V dnešní době se používají zámky klasické, bezpečnostní, 

časové, elektronické. Při ztrátě klíče je nutné nahlásit ztrátu vedoucímu zaměstnanci. 

V případě ztráty klíčů od významných míst, musí být tato ztráta nahlášena ihned, aby nedošlo 

ke snížení zranitelnosti zabezpečení objektu. [12] 

6.3 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejstarší, stále nejpoužívanější způsob ochrany, ale také o nejnákladnější ochranu 

z širokého spektra možných způsobů ochrany. Má nízké pořizovací náklady, ale vysoké 

náklady na provoz. Provádí ji obvykle vrátní, hlídači, strážní, soukromé bezpečnostní služby 

nebo PČR. Je to souhrn činností oprávněné osoby, které je svěřena ostraha.  

Mezi její hlavní úkoly patří především: 

 zabezpečit ochranu osob a majetku, 

 veřejný pořádek, 

 zabezpečení střežených objektů. 

Úkoly fyzické ostrahy: 

 propustková služba – zákaz vstupu neoprávněným osobám, 

 obsluha turniketů, závor a dalších technických zařízení, 

 obchůzkové kontroly objektů, 

 klíčový režim – vydávání klíčů oprávněným osobám, 

 zadržení pachatele – nahlásit PČR, 

 v případě výskytu mimořádné události ihned nahlásit příslušné osobě vznik této 

události (požár, výbuch), 

 kontrolovat osoby na požití alkoholu, 

 vést záznamy o vzniklých událostech. 
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V případě páchání nežádoucí činnosti na území chráněného objektu nebo chce – li osoba bez 

oprávnění vstoupit na chráněné území, je člen ostrahy povinen vyzvat pachatele, aby upustila 

od protiprávního jednání. Daná osoba nemá, co pohledávat na daném území. V případě 

neuposlechnutí může člen ostrahy zasáhnout podle svých možností. Dalším oprávněním 

fyzické ostrahy může být dotázání se na předložení vstupního dokladu. [12] 

6.4 Technická ochrana 

Teprve v kombinaci s dalšími druhy ochrany se stává významným prvkem zabezpečení 

objektů. Jsou to technická zařízení, která slouží k identifikaci pohybu nebo činností, které jsou 

v objektu nežádoucí. Nemůžeme však tvrdit, že technická ochrana přímo pachateli v něčem 

brání. Má tzv. preventivní účinek, protože jen upozorňuje na změnu stavu v objektu. 

Do této kategorie ochrany řadíme elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). 

Signalizují opticky nebo akusticky narušení střežených zájmů. Každý EZS se skládá 

s ústředny, čidel, přenosových prostředků, signalizačních zařízení a doplňkových zařízení. 

Ústředna EZS je jádrem celého systému a plní tyto základní funkce: 

 přijímá a vyhodnocuje signály z čidel, 

 ovládá signalizační zařízení, 

 pomocí ni se nastavuje a řídí daný systém, 

 zajišťuje diagnostiku systému a napájení napojených zařízení.  

Čidla (detektory) jsou zařízení pracující na bázi detekce narušení, ke kterému využívají 

fyzikální změny. Tyto fyzikální změny jsou převáděny na elektrický poplachový signál. Čidla 

jsou napojena na ústřednu a měly by plnit požadavky na odolnost a změny prostředí (sníh, 

déšť) a zabezpečení proti sabotážím. 

Přenosové prostředky plní úkol na základě komunikace mezi ústřednou a signalizačními 

místy. Signalizační prostředky slouží k převedení informací na přijatelný signál. Doplňková 

zařízení se snaží uživateli usnadnit ovládání. 

K zabezpečení objektu používáme čtyři stupně, které jsou dány mírou rizika, znalostmi 

pachatele a nástroji, které používá. Máme tedy stupeň nízký, nízký až střední, střední až 

vysoký, vysoký. Přiřazení stupně EZS neprovádí uživatelé, ale nezávislá akreditovaná 

služebna vydáním např. certifikátu. [12] 
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7 Průmyslový provoz 

K vypracování bakalářské práce jsem si vybral společnost BIKE FUN International s. r. o. 

(dále jen BFI). Zabývá se výrobou všech druhů jízdních kol včetně elektrokol. V roce 2001 

byla firma založena holandskými investory, kteří firmu nadále vlastní. Průmyslový provoz se 

nachází v Kopřivnici, kde najdeme výrobní prostory včetně administrativy. Uvádí se, že ve 

společnosti pracuje přibližně 230 zaměstnanců a za rok se vyrobí okolo 130 000 kusů jízdních 

kol. Vyrobené produkty se z velké části exportují. Významní zákazníci jsou převážně 

z Holandska, Belgie, Německa. [26] 

 

Obrázek 1: Průmyslový provoz BFI 

7.1 Popis objektu 

BFI je situován v areálu Tatry Kopřivnice. Objekt byl původně ve vlastnictví Tatry a. s., která 

zde měla lakovnu. Přibližně před patnácti lety měla Tatra a. s. výrobní krizi a začala některé 

provozy bourat nebo rozprodávat. BFI lakovnu odkoupil a postupem času budovu přestavěl 

ke svým účelům. 

Podnik je rozložen na ploše 20 000 m
2
. Obvodové stěny jsou z cihlového zdiva. Střechu tvoří 

nosné konstrukce ocelové a příhradové, které jsou na ocelových sloupech. Plášť střechy je 

z trapézového plechu. Na něm se nachází tepelná izolace z polystyrenu o tloušťce 10 cm 

a hydroizolační fólie. Světlíky ve střeše jsou z polykarbonátu a jsou zespod pokryty 

sklolaminátem, aby nedocházelo k úkapům v případě požáru. Většina oken umístěných  

v obvodových stěnách jsou z polykarbonátu. Další okna v budově jsou klasická plastová 

s dvoukomorovým sklem. V obvodových stěnách nalezneme taky devět velkých vrat 

fungujících jako sekční automatická. 
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Vnitřní příčky jsou postaveny z více materiálů, např. příčky z drátěného pletiva, lamina, 

sádrokartonu, izolační panely z minerálních vln (PUR panely), zděné. Podlahy jsou asfaltové 

i betonové. Nad hlavním vchodem do firmy se nachází kanceláře administrativy a vedení. 

Objekt je rozdělen na několik úseků. Jedná se o lakovnu, údržbu, vzorkovnu, sklad ráfků, 

sklad kartonů, sklad dílů, výroba, tryskáče, sklad rámů, sklad kol v bednách, sklad vedle 

výroby. 

 

Obrázek 2: Půdorys objektu BFI 
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7.2 Aktuální stav zabezpečení 

V celém areálu Tatry a. s. Kopřivnice jsou ploty z vlnitého plechu s dvěma řadami ostnatého 

drátu sloužící k obvodové ochraně. Výška oplocení je vyšší než 1,8 metrů. V případě 

neoprávněného vniknutí do areálu se jedná naplnění skutkové podstaty trestního zákona. 

 

Obrázek 3: Oplocení areálu Tatry a. s. Kopřivnice 

Do průmyslového provozu BFI se můžeme dostat třemi vstupy. Hlavní vstup, vstup pro 

nákladní automobily a vstup pro pěší. Všechny vstupy zabezpečuje fyzická ostraha, která není 

soukromou bezpečnostní službou, ale jedná se o zaměstnance Tatry a. s. Kopřivnice. Vrátní 

pracují v třísměnném provozu (ranní, odpolední, noční) a vykonávají vnější režimová 

opatření. Jsou to podmínky, za kterých mohou osoby (automobily) vstoupit (vjíždět) do 

areálu. Jedná se o zaměstnance, dodavatele, odběratele a návštěvy. V případě návštěvy 

některé z firem, nacházejících se v areálu, je potřeba vyřídit vstup. Potřebný vstup se vyřizuje 

v ředitelské budově Tatry a. s. Kopřivnice, kterou nalezneme před hlavním vstupem. 

Prostory kolem objektu firmy BFI už nejsou chráněny oplocením a nenalezneme zde  

kamerové systémy, které by monitorovaly plášť budovy. Prvky zastupující klasickou ochranu 

objektu, bychom hledali marně. Okna nejsou zabezpečena mřížemi ani bezpečnostními 

fóliemi. Přitom jsou okna u hlavního vstupu nízko usazena. Hlavní vstupní dveře jsou 

hliníkové. Přibližně ze dvou třetin prosklené. Jsou opatřeny bezpečnostním zámkem 

a magnetickým čidlem. Jakékoli jiné vstupní dveře jsou také opatřeny magnetickými čidly. 
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Prostorová ochrana v objektu je zajištěna elektrickou požární signalizací (dále jen EPS) 

i EZS. Tyto systémy jsou rozprostřeny po celém objektu. Jejich úkolem je chránit prostory 

proti nežádoucímu vniknutí narušitelů a detekovat případný výskyt požáru. 

 

Obrázek 4: Hlavní vstupní dveře 

7.2.1 Elektrická požární signalizace 

Zabezpečení EPS v průmyslovém provozu BFI provedla společnost ALSYKO security, 

s. r. o., která sídlí v Novém Jičíně na ulici K Nemocnici. Tato společnost se zabývá ve větší 

míře fyzickou ostrahou majetku a osob. Společnost neustále monitoruje EZS a EPS na pultu 

centralizované ochrany, provádí kontroly objektů, dodávky a instalace. [25] 

Jednotlivé prvky EPS, které jsou použity uvnitř objektu. Jedná se o ústřednu EPS (dále jen 

UEPS), záložní akumulátor (dále jen AKU), přenosové zařízení (dále jen PŘZ), obslužný 

panel (dále jen OPPO), kouřové hlásiče (dále jen KH), tlačítkové hlásiče (dále jen TLH), 

lineární hlásiče (dále jen LH) a sirény. Siréna je umístěna u hlavního vstupu. 

 

Obrázek 5: Siréna EPS 
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Naproti vrátnice se ve stěně nachází UEPS, AKU a PŘZ. UEPS zajišťuje napájení systému ze 

sítě nebo při výpadku z AKU. Mezi hlavní činnosti UEPS patří vyhodnocovat signál 

z hlásících linek, předávání signálu o požáru a v neposlední řadě vede dozor nad správným 

provozem sama sebe. Kontroluje funkci i dalších komponentů v systému. PŘZ slouží 

k předání informací od UEPS do míst, kde sídlí společnost ALSYKO security, s. r. o. OPPO 

je vbudován do stěny vedle hlavního vchodu. Jedná se zařízení, které v případě požáru 

umožní ovládat zasahujícím hasičům některé funkce UEPS. Klíč k OPPO podle mě vlastní 

HZS areálu Tatry. [1] 

 

Obrázek 6: Obslužný panel EPS 

Umístění hlásičů na jednotlivých úsecích: 

 administrativní část budovy – 3 TLH 60 kusů KH, 

 lakovna – 20 kusů KH a 2 TLH, 

 údržba – 2 KH, 

 vzorkovna – 5 KH a 2 TLH, 

 skladu ráfků – 11 KH, 

 tryskáče – 3 KH, 

 sklad dílů – jedná se o 12 kusů LH, 

 výroba – čtyři LH, 

 sklad kol v bednách a sklad rámů – 3 kusy KH a 4 kusy LH, 

 sklad vedle výroby – nachází se zde jen KH. 
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Obrázek 7: Hlásiče na úseku lakovna 

Počet KH na lakovně je vysoký, protože se zde zachází s chemickými látkami. Největší úsek 

provozu tvoří výroba, nalezneme tady pouze 4 LH. Pravděpodobně nehrozí větší nebezpečí 

způsobené požárem. Ve všech kancelářích jsou KH a to z důvodu, aby nedošlo k náhodnému 

vzniku požáru anebo k úmyslnému zapálení cigarety. Zákaz kouření platí v celém objektu, 

v případě přistižení zaměstnance dojde k odejmutí prémií nebo při opakovaném porušování k 

ukončení pracovního poměru. 

Pro přiblížení zabezpečení objektu BFI budou uvedeny principy, podle kterých pracují 

používané hlásiče požáru. Zmínil bych se o TLH, KH, LH. 

KH se spouští v případě zjištění přítomnosti viditelných i neviditelných požárních aerosolů 

v ovzduší. [1] 

 

Obrázek 8: Kouřový hlásič umístěný na úseku lakovna 
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TL se používá v případech, kdy někdo ze zaměstnanců zjistil vznik požáru. Stačí 

promáčknout kryt ze skla a zmáčknout spínač. Umísťujeme ho výhradně v místech, kde se 

nachází více lidí. 

LH sleduje změnu fyzikálních parametrů v určité části úseku nebo určitém prostoru. [11] 

 

Obrázek 9: Lineární hlásič umístěný na skladě dílů 

7.2.2 Elektrický zabezpečovací systém 

Zabezpečení EZS v průmyslovém provozu BFI provedla firma EPROM s. r. o., která sídlí 

v Kopřivnici na ulici Husova. Společnost EPROM se specializuje na EZS, EPS, rozhlasové 

ústředny pro školy, zařízení na ochranu zboží, kamerové dohlížecí systémy atd. Prvky, které 

firma používá mají certifikaci od Národního bezpečnostního úřadu. [27] 

Prostorovou ochranu v objektu zajišťují následující prvky EZS. Je to ústředna EZS, ovládač 

EZS, pasivní infračervený vějíř (dále jen PIRV), pasivní infračervená záclona (dále jen PIRZ), 

napájecí zdroj, optická signalizace (dále jen OS), magnetické čidla (dále jen MČ), tísňový 

hlásič tlačítkový, pasivní infračervené duální čidlo (dále jen PIRD), pasivní infračervené 

stropní čidlo (dále jen PIRS), záložní akumulátor, čidlo rozbití skla (dále jen ČRS), elektrický 

zámek ovládaný čtečkou (dále jen EZČ), čtečka adresační (dále jen ČA). 

 

Obrázek 10: Ovladač EZS 
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Ústředna EZS se nachází na stejném místě jako UEPS a je sběrnicového typu. Také se pro ní 

používá název s přímou adresací čidel. Čidla jsou napojená na datovou sběrnici. Je to tzv. 

systém dotaz – odpověď, kdy ústředna se dotazuje a čidla odpovídají. Tento systém, který je 

v BFI používán je jednoduchý na montáž, avšak čidla jsou poměrně drahá. 

Nutno poznamenat, že v případě narušení střežených prostorů je BFI napojen na pult 

centralizované ochrany ve Frenštátě pod Radhoštěm. Objekt není monitorován firmou 

EPROM s. r. o., která EZS instalovala. 

V objektu se nachází čtyři ovládací klávesnice rozprostřené po celém provozu a záložní zdroj 

jehož umístění neuvedu. Tlačítkový hlásič jsem našel v projektové dokumentaci pouze na 

vzorkovně. 

Umístění čidel na jednotlivých úsecích: 

 administrativní část budovy – 15 PIRV, 3 ČRS a 18 MČ, 4 PIRD, 

 lakovna – 4 PIRZ A 3 MČ, 

 údržba – 1 PIRZ, 

 vzorkovna – 3 PIRV, 2 ČRS, 2 MČ, 2 EZČ a 2 ČA, 

 skladu ráfků – 2 PIRV a 3 PIRZ, 

 tryskáče – 1 PIRV, 

 sklad dílů – 4 PIRV, 8 PIRZ a 4 MČ, 

 výroba – 1 PIRV a  1 PIRZ, 

 sklad kol v bednách a sklad rámů – 4 PIRV, 2 PIRZ a 3MČ, 

 sklady vedle výroby – 7 PIRV, 23 PIRZ, 1 OS, 1 PIRS a 10 MČ. 
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Z bezpečnostních důvodů nebudou uvedena žádná schémata, na kterých je zobrazeno přesné 

umístění jednotlivých čidel. Pro ukázku je zobrazeno zabezpečení kanceláře nacházející se na 

úseku výroby. 

 

Obrázek 11: Zabezpečení kanceláře výroby 

Magnetické kontakty slouží v BFI výhradně k zabezpečení oken a dveří. Magnet je umístěn 

na křídlech dveří nebo oknech a jazýček na rámu.  

 

Obrázek 12: Magnetický kontakt na dveřích 

Největší zastoupení v objektu mají pasivní infračervená čidla, které jsou nainstalována 

k odhalení pohybu neoprávněné osoby v prostorech. V BFI se nalézají pasivní infračervená 

čidla vějířová, se záclonou, duální a stropní. ČRS odhalují akusticky případné rozbití skla. 

 

Obrázek 13: Pasivní infračervené čidlo  
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7.2.3 Zhodnocení stavu zabezpečení 

V této kapitole bych shrnul stávající stav zabezpečení průmyslového provozu BFI. Objekt 

BFI se nachází v areálu Tatry a. s. Kopřivnice. Oplocení je pouze kolem uvedeného areálu. 

Společnost BFI usoudila, že oplocení okolo provozu není nutné. Plášť budovy není 

monitorován kamerovým systémem a nenalezneme zde ani prvky zastupující klasickou 

ochranu budov (mříže, fólie). Prostorová ochrana je v objektu zajištěna pomocí EPS i EZS 

a kamerové systémy pro monitorování pohybu osob v objektu nainstalovány nejsou. 

Na základě zjištěných informací, bych uvedl vlastní názory na stávající zabezpečení objektu. 

Je dobré, že u vstupů do areálu Tatry a. s. Kopřivnice jsou vykonávána vnější režimová 

opatření. Myslím si však, že při vstupu do objektu BFI by měla být tato opatření vykonávána 

taktéž. Aby bylo zamezeno neoprávněnému vstupu osob. Chybí mi i bezpečnostní opatření, 

která by chránila plášť budovy. Mám na mysli třeba ochranu oken nebo kamerový 

monitorovací systém. Okna jsou v některých místech nízko usazena a hrozí možný vznik 

neoprávněného vniknutí. V objektu jsou přitom používána ČRS. Nechápu tedy, proč nejsou 

tyto čidla nainstalována aspoň v blízkosti oken. Kamerový systém by měl být podle mě také 

nainstalován, protože v objektu se nachází majetek o vysoké hodnotě. 

Z hlediska zabezpečení objektu pomocí EZS a EPS bych oba systémy hodnotil na velmi dobré 

úrovni. Čidla EPS jsou rozmístěna po celém provozu a podle mého názoru byla 

v nebezpečných částech provozu provedena instalace těchto čidel velmi důsledně. Čidla EZS 

jsou v objektu zastoupena ve značném počtu. Rozmístění čidel je provedeno důkladně. Bylo 

mi řečeno, že firma EPROM s. r. o. neustále kontroluje, zda je rozmístění čidel v pořádku. 

V tomto systému vidím pouze mezeru v nenapojení na kamerový systém. 
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7.3 Možnost teroristického útoku 

V průmyslovém provozu BFI by mohly nastat následující situace, které by mohly ohrozit 

zdraví a životy lidí v objektu. Teroristický útok může být proveden uložením nástražného 

výbušného systému (dále jen NVS), útokem pomocí chemické látky a převzetím podezřelé 

poštovní zásilky s NVS. Uvedené případy by mohly nastat jako případné vyřizování účtů 

s majiteli společnosti. BFI se v poslední době velmi zviditelnil ve svém oboru a stal se 

úspěšným výrobcem jízdních kol. Důležité také připomenout fakt, že majiteli nejsou čeští 

občané, ale holanďané. V dnešní době se však může stát cokoli, nutno tedy počítat i se 

zabezpečením objektu z hlediska teroristického útoku. 

7.3.1 Poštovní zásilky 

Tato metoda útoku by neměla být podceňována. Tvrdí se, že takové útoky jsou ve světě 

minimální. Ví však lidé, kteří v ČR přebírají poštu, že už byl u nás zaznamenán takový 

případ? Na poštovní zásilky by se měl brát zřetel. Jedná se o dopisy, obálky, balíky. 

V BFI přebírají poštovní zásilky na vrátnici (pouze obálky a dopisy). Poté korespondence 

putuje na sekretariát. V případě uložení NVS jsou v prvé řadě ohroženi zaměstnanci na 

vrátnici a poté sekretariát. Až následně se korespondence dostane do rukou příjemce. Větší 

zásilky, neboli balíky přebírají lidé pracující na daném úseku. Zaměstnanci musí vědět, že 

tyto NVS se spouští pouhou manipulací se zásilkou.  

 

Obrázek 14: Vrátnice – přebírání poštovních zásilek 

Ze systému přebíraní zásilek vyplývá připravit zaměstnance BFI formou školení. Zaměstnanci 

by měli být upozorněni na typické znaky podezřelých předmětů. Přečíst si informace na obalu 

a přitom se zaměřit na odesílatele včetně adresy, natištěné adresy. Podezřelý může být i velký 

nápis do vlastních rukou či tajné.  
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V případě balíku, ve které je zásilka uložena, mohou vyčnívat dráty. Měli bychom si dát 

pozor na zásilky velkých rozměrů ve kterých víme, že se nachází věc, která nedosahuje 

takových rozměrů. 

Při převzetí podezřelé zásilky do rukou, je třeba ji ověřit u odesílatele. Pokud to ale 

z nějakého důvodu nejde, dodržme následující postup: 

 zásilku ihned položit, nejlépe na vodorovnou plochu,  

 v žádném případě s ní nemanipulovat, 

 varovat ostatní osoby a opustit místnost, 

 zařídit, aby nikdo další do místnosti nevstoupil (označení dveří nápisem), 

 povolat pyrotechniky. 

7.3.2 Chemické látky 

Na úseku lakovna se používají chemické látky sloužící výhradně k upravování rámů. Rámy se 

zasílají z Číny a nejsou ve většině případů nijak upravovány. V prvé řadě se na rámy nanáší 

Chemacid nebo Bonderit, což jsou prostředky na leptání kovů. Tyto látky jsou nebezpečné při 

poleptání. Pro další  použití na lakovně nalezneme pearleascent, metaloid a blank. 

 

Obrázek 15: Chemická látka uložená na úseku lakovna 

Lakovna by se mohla stát cílem ultraterorismu, konkrétně pomocí chemické látky. Všechny 

nebezpečné látky jsou uloženy barelech. Velkou odpovědnost by měla mít osoba, která tyto 

látky přebírá. Musí kontrolovat jakou chemickou látku přebírá a v jakém množství. Osoby, 

které barely otevírají a manipulují s nimi by měly být vyškoleny pro bezpečnou práci s těmito 

látkami. 
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Mohla by nastat situace, kdy v barelu není uložena látka, která by tam měla být. Lze tomu 

předejít? Zjistíme to pravděpodobně až po otevření barelu a to v případě evidentního zápachu. 

Na lakovně se rámy namáčejí do chemikálií. Tyto chemikálie jsou v tzv. chemické lince. 

Linku obsluhuje jeden zaměstnanec. Na celé lakovně se nachází přibližně patnáct 

zaměstnanců. V barelu se klidně může nacházet místo dané látky i dusivá látka. Ty působí na 

náš organismus dusivě a tudíž by mohlo dojít k udušení osoby. Příkladem dusivé látky je 

fosgen. Mohl by se vyskytnout v barelu s názvem chemacid místo kyseliny fosforečné, která 

je jednou ze základních složek chemacidu. 

 

Obrázek 16: Chemická linka 

Kdyby byl proveden tento scénař, pravděpodobně by došlo k usmrcení zaměstnanců na 

lakovně, ale také hrozí rozšíření dusivé látky do dalších úseků. 

7.3.3 Nástražné výbušné systémy 

NVS jsou tvořeny obalem, výbušnou látkou a iniciačním systémem. Jsou schopny způsobit za 

určitého předem daného předpokladu výbuch. 

Nejvíce zranitelné místo je sklad vyrobených kol. V případě způsobení obrovské finanční 

újmy firmě BFI, by bylo tohle místo první na seznamu. Nachází se zde až 45 000 kusů 

vyrobených jízdních kol, kdy v průměru můžeme počítat cenu za jedno kolo na 15 000 Kč. 

Kdyby došlo k uložení NVS na tomhle úseku, těžko by ho někdo zpozoroval. Nachází se zde 

jednoduše řečeno krabice za krabicí. Ukrytí NVS by bylo velmi snadné. 
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Situace při níž by mohlo dojít k uložení NVS je následující. Stačilo by, kdyby odběratel přijel 

pro vyrobené jízdní kola. V průběhu nakládání kol do nákladního automobilu, by mohla 

podezřelá osoba nepozorovaně uložit NVS, který by mohl být nastaven na dálkové odpálení 

nebo na určitý čas. Záleželo by, jestli útočník tímto útokem chce způsobit majetkovou škodu 

nebo usmrtit osoby. V této situaci by šlo pouze o majetkovou škodu, protože na skladě se 

nachází asi pět zaměstnanců. 

 

Obrázek 17: Vyrobená jízdní kola uložená v krabicích 

K předcházení takovýmto událostem, by museli zaměstnanci kontrolovat krabice, ve kterých 

jsou kola uložena nebo prostor kolem těchto krabic. Nalezení by však podle mě bylo velmi 

náhodné, protože osoba ukládající NVS by si dala záležet na výběru místa k uložení. 

7.3.4 Zhodnocení možnosti teroristického útoku 

Z hlediska teroristické útoku by museli být zaměstnanci speciálně školeni na situace, které by 

se mohly objevit, případně nastat. Záleží však na zaměstnavateli, zda by vynaložil finanční 

prostředky k provedení školení nebo případných opatření proti terorismu. V ČR se tyto 

události doposud nevyskytly, tudíž pochybuji, že by se tato opatření prováděla. Kdyby však 

nastala definovaná situace, měli by lidé vědět jak se chovat a jak v takovém případě 

postupovat. Tím myslím neodkladně oznámit možné uložení NVS PČR, která povolá 

pyrotechnickou službu. V případě uložení výbušnin existuje dokument nazývající se typová 

činnost IZS zabývající se uložením a nalezením NVS. 
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8 Analýza bezpečnostních rizik průmyslového provozu 

Pro vyhledávání rizik v průmyslovém provozu BFI byla vybrána analýza souvztažností. Pro 

verifikaci výsledků bude provedena analýza možnosti poruch a jejich následků (FMEA). 

8.1 Analýza souvztažností 

Použití této metody je vhodné pro celé objekty. Metoda se řeší po jednotlivých částech. Jsou 

nám dány jednotlivé závěry, které jsou základem pro celkový závěr. [8] 

Jedním z prvních kroků je vyhledaní možných rizik v objektu BFI. Poté přijde na řadu 

ohodnocení dílčích rizik a vyhledání oboustranných vazeb mezi sebou. Bude sestavena 

tabulka, ve které budou uvedena nebezpečí identifikovaná v objektu BFI. V řádcích 

a sloupcích budou vypsány stejné prvky systému rizika. Následuje postup hodnocení. 

V případě, že se rizika vzájemně ovlivňují, zapíšeme jedničku. Pokud se neovlivňují zapíšeme 

nulu. Jednotlivé řádky a sloupce se sečtou a vypočteme koeficienty Kar a Kbr. Jedná se 

o procentní vyjádření návazných rizik Rb, které mohou nastat vyvoláním rizika Ra.   

Koeficienty jsou základem pro vyhotovení grafického vyjádření, viz Rovnice 1 a Rovnice 2. 

Do grafu vyneseme osy O1 a O2, viz Rovnice 3 a Rovnice 4, které nám rozdělí graf na čtyři 

kvadranty. Spolehlivost systému zvolíme 80%. [14] 

Výpočet koeficientu Kar 

Kar = [∑Kar / (x–1)]∙100   (1) 

 

Výpočet koeficientu Kbr 

Kbr = [∑Kbr / (x–1)]∙100   (2) 

 

Výpočet polohy osy O1 

O1 = 100 – [(KarMAX – KarMIN)/100]∙s           (3) 

 

 

 
Výpočet polohy osy O2 

O2 = 100 – [(KbrMAX – KbrMIN)/100]∙s           (4) 
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Tabulka 1:  Identifikace rizik pomocí analýzy souvztažnosti 

Identifikace rizika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ∑Kar 

1. požár v objektu 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 

2. únik chemické látky 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9 

3. teroristický útok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

4. překonání vstupních dveří 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3 

5. překonání oken 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 

6. neoprávněný pohyb osob 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

7. nefunkčnost EPS 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

8. nefunkčnost EZS 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

9. ztráta klíčů 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 

10. uložení NVS 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

11. záměna chemické látky 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 5 

12. špatné rozmístění čidel EPS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13. špatné rozmístění čidel EZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14. porucha strojů 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

15. újma na zdraví 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 6 

∑Kbr 3 1 7 4 2 9 3 10 9 5 4 2 6 1 0  

 

Tabulka 2:  Výpočet koeficientů rizika 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

K ar [%] x 57 64 36 21 14 36 29 29 36 36 36 0 0 36 43 

K br [%] y 21 7 50 29 14 64 21 71 64 36 29 14 43 7 0 

 

Tabulka 3:  Parametry k jednotlivým výpočtům 

Popis parametrů 

Kar MIN = 0  nejnižší hodnota Kar  

Kar MAX = 64  nejvyšší hodnota Kar 

Kbr MIN = 0 nejnižší hodnota Kbr 

Kbr MAX = 71    nejvyšší hodnota Kbr  

O1 = 49   osa x 

O2 = 43    osa y   

 s = 80 %    spolehlivost systému 
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Schéma 1: Matice rizik 

Tabulka 4:  Význam rizik v jednotlivých oblastech matice rizik [14] 

Význam rizik v dílčích oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

8.1.1 Zhodnocení analýzy souvztažností 

Pomocí analýzy souvztažností byla určena nejslabší místa bezpečnostního systému objektu 

BFI. Důležité jsou rizika nacházející se v I. a II. oblasti. V objektu se podle výsledků analýzy 

nenachází žádná primárně nebezpečná rizika. Nalezneme zde jen sekundárně nebezpečná 

rizika. Jedná se o rizika číslo 3, 6, 8, 9. Tedy teroristický útok, neoprávněný pohyb osob, 

nefunkčnost EZS a ztráta klíčů. Na rozhranní mezi II. a IV. oblastí vyšlo špatné rozmístění 

čidel EZS. Pro zvýšení stupně ochrany zjištěných rizik je nutné navrhnout zdokonalení 

zabezpečení těchto rizik.  
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8.2 Analýza možnosti poruch a jejich následků (FMEA) 

Pomocí této metody se identifikují nebezpečí založená na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, při kterých se hledají dopady a jejich příčiny. Kontrolují se jednotlivé prvky 

systému a identifikujeme dané poruchy. Vycházíme z uvedeného vzorce. 

Výpočet výsledné míry rizika 

R = P∙N∙H  (5) 

Tabulka 5:  Jednotlivé parametry vzorce [14] 

Jednotlivé parametry vzorce 

R výsledná míra rizika 

P pravděpodobnost vzniku rizika 

N závažnost následků 

H odhalitelnost rizika 

 

Tabulka 6:  Kategorie jednotlivých parametrů [14] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0 – 3  bezvýznamné riziko 1  nahodilá, velice nepravděpodobná 

4 – 10  akceptovatelné riziko 2  spíše nepravděpodobná 

11 – 50  mírné riziko 3  pravděpodobná, reálná hrozba 

51 – 100  nežádoucí riziko 4  velmi pravděpodobný vznik 

101 – 125  nepřijatelné riziko 5  trvalá hrozba 

H Odhalitelnost rizika N Závažnost následků 

1  riziko odhalitelné v době jeho spáchání  1  malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2  snadno odhalitelné riziko během pár min. 2  větší delikt, větší škoda 

3  odhalitelné riziko během dne 3  střední delikt, vyšší škoda 

4  nesnadno odhalitelné riziko (více dní) 4  těžký delikt, vysoká škoda 

5  neodhalitelné riziko 5  smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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Ze vzorce vyplývá, že jednotlivé indexy se mezi sebou vynásobí. Výsledná míra rizika se 

bude nacházet v intervalu (0, 125>. Výsledek, který vyjde se porovná s výslednou mírou 

rizika nacházející se v  tab. 6. Zjistíme tak, do kterého skupiny  identifikované riziko patří. 

Jakmile vypočteme míry rizika, seřadíme je sestupně kvůli lepší orientaci a práci s tabulkou. 

Následně vypočteme četnost a kumulativní četnost jednotlivých identifikovaných rizik. 

Využijeme k výpočtu Paterův princip 80/20 a sestavíme Lorenzovu křivku kumulativních 

četností. Ve výsledku dostaneme výčet příčin, u kterých musíme snižovat riziko. Nepřijatelná 

rizika budou v tab. 8 vyznačena oranžovou barvou. [14] 

Tabulka 7:  Ohodnocení identifikovaných rizik metodou FMEA 

Identifikovaná rizika Míra rizika Četnost Kumulativní četnost 

1. teroristický útok 50 14,7 14,7 

2. ztráta klíčů 36 10,6 25,3 

3. neoprávněny pohyb osob 36 10,6 35,9 

4. nefunkčnost EZS 24 7,1 42,9 

5. požár v objektu 24 7,1 50,0 

6. záměna chemické látky 24 7,1 57,1 

7. špatné rozmístění čidel EZS 24 7,1 64,1 

8. uložení NVS 20 5,9 70,0 

9. únik chemické látky 18 5,3 75,3 

10. překonání vstupních dveří 18 5,3 80,6 

11. překonání oken 18 5,3 85,9 

12. špatné rozmístění čidel EPS 16 4,7 90,6 

13. nefunkčnost EPS 12 3,5 94,1 

14. porucha strojů 12 3,5 97,6 

15. újma na zdraví 8 2,4 100 
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Graf 1: Paterova analýza a Lorenzova křivka 

8.2.1 Zhodnocení analýzy FMEA 

Pomocí analýzy FMEA byly ověřeny výsledky nejslabších míst, které vyšly v analýze 

souvztažností. V této metodě byla provedena Paretova analýza a v souvislosti s ní vytvořena 

Lorenzova křivka. Ve výsledku jsme dostali tato nepřijatelná rizika, které spadají do kategorie 

mírného rizika. Jedná se o teroristický útok, ztráta klíčů, neoprávněný pohyb osob, nefunguje 

EZS, požár v objektu, záměna chemické látky, špatné rozmístění čidel EZS, uložení NVS, 

únik chemické látky. 

Analýza FMEA potvrdila výskyt rizik, které vyšly v analýze souvztažností – teroristický útok, 

ztráta klíčů, neoprávněný pohyb osob, nefunkčnost EZS. 

Analýza FMEA také zjistila výčet dalších rizik nacházejících se v objektu BFI. Jsou to požár 

v objektu, záměna chemické látky, špatné rozmístění čidel EZS, uložení NVS, únik chemické 

látky. 

Je nutné navrhnout inovativní opatření k uvedeným rizikům nacházejících se v průmyslovém 

provozu BFI. 
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9 Návrh inovativních opatření 

Na základě dosažených výsledků prostřednictvím výpočtu provedeného analýzou 

souvztažnosti a po následné verifikaci výsledků analýzou možností poruch a následků 

(FMEA), se budu snažit navrhnout inovativní opatření pro průmyslový provoz BFI. Zaměřím 

se ve větší míře na rizika, která vyšla jako nejzávažnější v obou analýzách. 

Teroristický útok 

Návrh pro zdokonalení zabezpečení objektu v případě teroristického útoku je velmi obtížný. 

Existuje celá řada útoků, které mohou daný objekt ohrozit. Teroristický útok může být 

proveden nejen uložením NVS, ale také ze vzduchu nebo přes počítačové sítě apod. Doporučil 

bych proto zaměstnance varovat formou školení. Bylo by dobré je informovat,  jakým 

způsobem reagovat v případě vzniku nebo ohrožení teroristickým útokem. Zaměstnavatel by 

měl pořídit osobní ochranné prostředky. Zaměstnanci by měli být seznámeni, kde tyto 

prostředky naleznou a jak je používat. Určitě bych zaměstnance upozornil, aby se dívali 

kolem sebe. Hlavně ve skladech, kde se nachází velké množství krabic. V případě nalezení 

podezřelého předmětu, ihned tuto skutečnost ohlásit příslušnému útvaru PČR. V poslední řadě 

bych navrhl provedení cvičení a školení pro evakuaci osob z objektu. 

Ztráta klíčů 

Riziko ze ztráty klíčů většinou vyplývá z nedbalostí zaměstnanců. V objektu BFI jsou 

zodpovědní za klíčový režim dva vratní sedící na vrátnici. Zde jsou klíče uloženy. Klíče jsou 

vydávány na požádání. Navrhoval bych tedy zavést evidenci, kde by se zapisovalo kdy a kým 

byly klíče zapůjčeny a následně vráceny. Při přebíraní klíčů, by si měli vrátní vyžádat 

předložení průkazu totožnosti, např. občanský průkaz. V případě ztráty klíče by měli 

zaměstnanci ihned nahlásit ztrátu odpovědné osobě a ta by měla zajistit výměnu vložky.  

Klíče jsou na vrátnici pověšeny na háčcích připevněných na stěně. Dosavadní systém ukládání 

klíčů používaný v BFI je nebezpečný z hlediska možné krádeže nebo záměny pozice. Žádný 

klíč nemá svou pevnou pozici. Jednoduše řečeno klíče jsou pověšeny na volný háček. 
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Navrhoval bych změnu zabezpečení klíčového režimu a to ukládáním klíčů do klíčového 

trezoru. Trezor je rozdělen na několik přihrádek, do kterých se klíče ukládají. V tomto případě 

můžeme zamezit krádeži i záměně klíčů. Myslím tím, že při vrácení klíče, se klíč vrátí na 

svou pozici a nedojde k uložení klíče na nesprávné místo.  

 

Obrázek 18: Klíčový trezor [12] 

Neoprávněný pohyb osob 

Je důležité, abychom tomuto riziku předcházeli, protože může mít vážné dopady na chod BFI.  

Jedna z příčin neoprávněné pohybu osob je, že zaměstnanci tvrdí, že své spolupracovníky 

znají. K neoprávněnému pohybu osob také přispívají ztráty klíčů. Zaměstnanci by jsi měli 

všímat, kdo se kolem nich pohybuje. Jestli se jedná o oprávněnou či neoprávněnou osobu. 

Navrhoval bych, aby byli zaměstnanci při výkonu své práce vedeni i k pozorování osob ve 

svém okolí. Dále bych v objektu BFI nainstaloval kamerové systémy, které by měly 

monitorovat plášť budovy a prostorovou ochranu objektu. Nejvyšší zabezpečení bych 

doporučoval ve skladu vyrobených jízdních kol, kde se nachází přibližně 40 000 kusů. 

Nakonec bych na každém úseku v objektu BFI pověřil osobu, která by byla pověřena 

kontrolou podezřelých osob na daném úseku. 

Nefunkčnost EZS 

To znamená, že EZS se neuvedl v činnost. Může nastat porucha systému anebo zaměstnanec 

pověřený aktivací EZS tento úkon neprovedl. Aby nedocházelo k poruchám EZS je nutné 

provádět pravidelné revize systému. Navrhuji pověřit osobu, která bude mít na starost chod 

EZS a bude zajišťovat revize. Měla by být zřízena revizní kniha, do které se budou všechny 

revize zaznamenávat. Osoba odpovědná za uvádění EZS v činnost by měla znát základy 

systému EZS.  

 



 

 

- 48 - 

Je nutné pověřit i záložního zaměstnance, který bude kontrolovat, zda byl EZS uveden do 

provozu. Osoba pověřená ovládáním EZS může onemocnět a musí být v takovém případě 

připravena obsluhovat tento systém i záložní osoba. Je nutné také kontrolovat zda je záložní 

zdroj v provozu a není nijak poškozen. 

Požár v objektu 

Doporučil bych proškolení zaměstnanců, kteří se vyskytují na úsecích, kde hrozí nebezpečí 

vzniku požár. Připomenout jim, jak s jednotlivými látkami zacházet. Nezapomenout 

zaměstnancům připomínat, jak se na jednotlivých úsecích chovat a dodržovat určitá pravidla. 

Varovat zaměstnance, že v celém objektu je zákaz kouření. Navrhuji také pravidelně 

kontrolovat zařízení, ve kterých se nachází nebezpečné látky, které mohou způsobit požár. 

Nesmí se zapomenout na vyvěšení požární poplachové směrnice, požárního řádu a jejich 

aktualizace. 

Záměna chemické látky 

V této situaci nám nepomůže nic jiného než v případě jakéhokoli podezření při práci 

s chemickou látkou, ihned tuto látku přestat používat a zabezpečit ji. Doporučuji vyškolit 

zaměstnance, kteří s chemickými látkami manipulují osobou odborně způsobilou. Předmětem 

školení by měly být postup v případě zjištění záměny chemické látky. 

Špatné rozmístění čidel EZS 

V takovém to případě nezbývá nic jiného, než provedení nové montáže čidel EZS, protože 

aktuální rozmístění čidel EZS je nevyhovující. Hrozí nebezpečí vniknutí narušitele do objektu 

BFI. 

Únik chemické látky 

Zaměstnanci obsluhující zařízení s chemickými látkami by měli být pravidelně proškolováni 

o jejich vlastnostech. Nesmíme také zapomínat na pravidelné revize zařízení, ve kterých se 

chemické látky vyskytují. Znovu bych zavedl revizní knihu. Navrhují také školit 

zaměstnance, jak se zachovat v případě úniku chemické látky. 
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10 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem vyhodnotil nepřijatelná rizika nacházející se v průmyslovém 

objektu BFI a navrhl inovativní opatření vedoucí ke snížení výskytu těchto rizik. V objektu 

jsem identifikoval i rizika související s možnými teroristickými útoky, které jsem poté přiřadil 

do prováděných analýz rizik. 

Na začátku této práce jsem uvedl úvod, který souvisel se zadáním bakalářské práce. Sepsal 

jsem cíl práce, rešerši zdrojů a základní pojmy. V teoretické části jsem nejprve shrnul zákony, 

vybrané technické normy a vyhlášky, které se týkají ochrany objektů. Dále jsem v  teoretické 

části rozebral problematiku terorismu. Zaměřil jsem se na základní rozdělení, metody, 

ohrožení objektů, základní opatření, boj proti terorismu a definoval teroristický útok. 

V závěru teoretické části jsem uvedl druhy fyzické ochrany objektů, které musí pracovat 

pospolu, aby byl objekt dobře zabezpečen. 

V praktické části jsem uvedl zabezpečení průmyslového provozu BFI. Popsal jsem objekt 

a podrobně nastínil aktuální stav zabezpečení BFI. Zaměřil jsem se hlavně na zabezpečení 

pomocí EPS a EZS. Uvedl jsem jednotlivá čidla, která chrání prostory uvnitř objektu. Zabýval 

jsem se také možností uskutečnění teroristického útoku na daný objekt. Jako nebezpečná 

rizika jsem uvedl NVS, poštovní zásilky a chemické látky. 

Osmá kapitola tvoří stěžejní část bakalářské práce. Provedl jsem analýzy rizik na 

identifikovaná rizika. První analýza pomocí souvztažnosti vyhodnotila následující nepřijatelná 

rizika. Jedná se o teroristický útok, neoprávněný pohyb osob, nefunguje EZS a ztráta klíčů. Po 

provedení verifikace pomocí analýzy FMEA se mi potvrdila všechna čtyři nepřijatelná rizika 

a přibyla ještě tato rizika - požár v objektu, záměna chemické látky, špatné rozmístění čidel 

EZS, uložení NVS, únik chemické látky. 

V závěrečné kapitole své práce jsem pro všechny nepřijatelná rizika navrhl inovativní 

opatření. Podrobněji jsem se zaměřil na rizika, která byla vyhodnocena oběma analytickými 

metodami jako nepřijatelná. 

Došel jsem k závěru, že existuje nespočet rizik, které mohou ohrozit bezpečnost osob 

a majetku. Tudíž si myslím, že každý průmyslový provoz by měl mít zaměstnanou osobu, 

která se bude starat o bezpečnost. Doporučil bych společnosti BFI zaměstnat osobu, která 

bude vykonávat takovou pracovní náplň.  
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