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KONVIČNÝ, Martin. Studie řízení rizik objektu železniční stanice, bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB-TUO, fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012, 35 stran    

Bakalářská práce pojednává o tématu bezpečnostních systémů a ochran vlakových 

nádraží v České republice. Hlavním cílem je pozorovat, analyzovat a vyřešit bezpečnostní 

rizika železničních stanic. Zaměřuje se na popsání současné situace, vyjmenování 

nejrůznějších druhů bezpečnostních systémů a způsoby vyřešení komplikovaných 

a rizikových situací. V práci jsou dále uvedeny jednotlivé části zabezpečovacích zařízení, a to 

jak technicky, tak i jejich využití v reálném světě. V praktické části zkoumám konkrétní 

případ vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí, jeho úskalí a problémy, s nimiž se setkává 

a návrhy řešení a zlepšení současné situace.  
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The bachelor thesis deals with the topic of safety systems and protections of train 

stations in the Czech Republic. The main objective is to observe, analyze and solve all 

security risks of railway stations. This work focuses on describing of the current situation, 

enumerating various kinds of security systems and ways of solving complicated and risky 

situations. The paper also lists each of the security devices, both technically as well as their 

use in the real world. The technical part deals with specific case of the train station in 
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improvements of the present situation. 
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Úvod 

Dnešní doba finanční krize nutí člověka bez střechy nad hlavou a vyrůstajícího v těžkém 

sociálním prostředí nabýt majetku nelegální cestou, a to i přes riziko, že ohrozí život druhých. 

Tato situace člověka nutí chránit si svůj majetek, jakož i jeho zdraví a život. Podle psychologa 

A. H. Maslowa patří tato potřeba mezi pět základních potřeb člověka. Maslow definoval 

nárok na bezpečí, jako druhou nejzákladnější potřebu. Pro získání bezpečí se rozvíjí technická 

bezpečnost pro osoby a majetek, která vypomáhá lidem k zajištění jejich bezpečnosti. 

Bohužel, rozvojem zabezpečovacích systémů se také zdokonalují pachatelé, kteří se tyto 

systémy snaží deaktivovat či obejít za cílem zisku z jejich působení. 

Bakalářská práce se zabývá technickou bezpečností u vlakových nádraží, které se nachází 

ve velké většině našich měst či obcí. Tyto místa patří mezi velmi frekventované objekty, 

kterými projde velký počet cestujících, kteří využívají železniční dopravu jako transport do 

zaměstnání nebo k přemístění do jiného města. V této práci se budu snažit identifikovat 

a popsat aktuální bezpečnostní rizika spojená s ochranou prostorů vlakového nádraží a na 

základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout způsob pro minimalizaci 

identifikovaných nebezpečí a rizik vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí.  

V celé práci se zabývám právními předpisy k vybrané problematice, kde se nachází 

právní předpisy, technické normy a vnitřní směrnice. Jsou zde také rozebrány druhy ochran 

s jejich rozdělení. Dále se budu snažit o souhrnné zhodnocení stávajícího zabezpečení, 

objevení nedokonale zabezpečených míst a k tomu navrhnout ideální zabezpečení, které by 

vedlo k odstranění a minimalizaci identifikovaných nebezpečí a rizik vybraného vlakového 

nádraží a to z pohledu technické bezpečnosti. 
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1 Rešerše literatury 

 

ŠENOVSKÝ, Michail. Legislativa požární ochrany. 3., aktualizace vyd. Ostrava: 

Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2002, 20 s. ISBN 80-866-3498-1. 

Tento studijní text se zabývá základními informacemi o problematice požárního 

bezpečnostního zařízení. Pomocí této knihy se mi dostaly důležité informace o hlásičích 

a jejich rozdělení.[11]  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy 1. 

vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001, 205 s. ISBN 80-725-1076-2. 

 

Tato kniha poskytuje komplexní soubor informací o jednotlivých druzích ochrany 

objektu, prvcích PZTS používaných v těchto ochranách. Pro práci byla využita spousta 

poznatků z celé knihy.[15]  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. III. Díl, Ostatní zabezpečující systémy 

Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-725-1235-8. 

Kniha se zabývá ochranou automobilů, zboží a knihovního fondu, systému kontroly 

vstupů, průmyslových televizí a elektrickou požární signalizací. Pro práci bylo využito 

poznatků z kapitoly o systémech průmyslové televize a o elektrické požární signalizaci. [16] 
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2 Právní úprava se související problematikou 

Tato kapitola se zabývá základními právními předpisy a technickými normami související 

s technickou bezpečností osob a majetku.  

2.1 Právní předpisy ochrany objektů 

Při bakalářské práci je důležité uvést základní předpisy ochrany objektů, které jsou 

používány pro bezpečnost osob a majetku. Mezi základní předpisy řadíme Ústavu České 

republiky (dále jen ČR), Listinu práv a svobod, Zákon o drahách, Trestní zákoník, Trestní řád, 

Zákon o ochraně osobních údajů a další. 

2.1.1 Ústava ČR  

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR, která byla dne 16. 12. 1992 přijata Českou 

národní stranou a nabyla své účinnosti ke dni 1. 1. 1993. Ústava je nejvyšším zákonem v ČR, 

skládá se ze základních právních norem, které jsou závazné pro všechny orgány a občany 

Českého státu. Přesně určuje způsob tvorby a přijímání zákonů. Ústava ČR obsahuje 

preambuli (úvodní prohlášení) a 113 článků rozdělených do 8 hlav, které zahrnují základní 

ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou 

národní banku, územní samosprávu a přechodné a závěrečné opatření. [28] 

2.1.2 Listina základních práv a svobod 

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

změn. Tato listina byla přijata dne 16. 12. 1992 Českou národní stranou s platnosti od dne 

1. 1. 1993. Podle ústavy ČR je součástí ústavního pořádku ČR. Tato listina se skládá z 6 hlav 

obsahujících 44 článků. Hlavy obsahují obecná ustanovení, základní lidská práva a svobody, 

práva národnostních a etnických menšin, práva hospodářská, sociální a kulturní, práva na 

soudní a jinou právní ochranu a společná ustanovení. Listina oznamuje princip, že omezení 

základních lidských práv a svobod je možné pouze na základě zákona. Listina základních 

práv a svobod zaručuje toto: 

 Právo na život, 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromý je zaručena, 

 Osobní svoboda zaručena, 

 Každý má právo vlastnit majetek.[29]  

2.1.3 Trestní zákoník 

Trestní zákoník č.40/2009 Sb. je platná právní norma trestního práva hmotného. Nový 

zákoník nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2010 a současně byl zrušen dřívější československy 
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trestný zákon. Je složen ze dvou částí a to obecnou částí, která obsahuje 8 hlav o 139 článcích 

a zvláštní částí, kde nalezneme 13 hlav o 288 článcích. Cílem trestního zákona je chránit 

zájmy společnosti, ústavní zřízení ČR, práva a oprávnění zájmy fyzických a právnických 

osob. Prostředky k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládaní a výkon 

trestů a ochranná opatření. Nejzávažnější okolnosti vylučující protiprávní chování jsou§ 28-32 

a vybrané trestné činy zejména trestný čin § 205 a § 228 uvedeného zákona.[30]  

 § 28 krajní nouze – „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“.
1
 

 § 29 nutná obrana – „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“.
1
 

 § 30 svolení poškozeného – „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení 

osoby, jejíž zájmy, o nichž tato osoba může 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, vážně a srozumitelně; 

je-li takové svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně 

předpokládat, že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem 

k okolnostem případu a svým poměrům“.
1
 

 § 31 přípustné riziko – „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým 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“.
1
 

 § 32 oprávnění použití zbraně –„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem“.
1
 

 § 205 krádež –„Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, bude potrestán odnětím 

svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové 

hodnoty“.
1
 

                                                 

1
 Zákon č.40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 
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 § 228 poškození cizí věci –„Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, 

a působí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím 

svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné 

majetkové hodnoty. Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, 

pomaluje či popíše barvou nebo jinou látkou“.
1
 

2.1.4 Trestní řád 

Trestní řad nálezu Ústavního soudu č. 219/2010 Sb. ve znění pozdějších změn. Tento 

řád nabyl účinnosti 8. 7. 2010. Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona 

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

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů 

a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. A také 

pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona 

i povinností občanů.[33] 

 § 76odstavec 1 – „Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li dán 

některý z důvodů vazby, policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud 

proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání. K zadržení je třeba předchozího souhlasu 

státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení provést, jen jestliže věc nesnese 

odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, zejména byla-li osoba přistižena při 

trestném činu nebo zastižena na útěku“.
2
 

 § 76odstavec 2 – „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, 

k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit“.
2
 

2.1.5 Zákon o drahách 

Zákon o drahách č. 134/2011 Sb. ve znění pozdějších změn. Pojednává podmínky pro 

stavbu a provoz drah železničních, tramvajových, trolejbusových, lanových a stavby na těchto 

drahách. Je složena z 9 částí kde nalezneme vše potřebné k regulaci provozovaní drah, 

regulaci a technický stav drážních vozidel a také drážní úřad, který zjišťuje příčiny a okolnosti 

vážnějších nehod v drážní dopravě.[32]     

                                                 
2
 Zákon č. 219/2010 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 



 

6 

 

2.1.6 Zákon o ochraně osobních údajů 

Upravuje zákon č. 281/2009 Sb. ve znění pozdějších změn. Tento zákon nabyl své 

účinnosti až 1. 1. 2011. Tento zákon se využívá k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanovuje podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů.[31]  

2.2 Technické normy 

Jsou to dokumenty založené na souhlasu zúčastněných stran se zásadními otázkami 

řešení. Tímto se normy liší od právních předpisů, které mohou vznikat bez projednání 

a souhlasu všech těch, kterých se to týká. V současné době jsou technické normy 

kvalifikované doporučení, není tudíž závazná. Stanovíme základní požadavky na kvalitu 

a bezpečnost, slučitelnost, zaměnitelnost, ochranu zdraví a životního prostředí.  

 ČSN EN 50131-1 – Poplachové systémy - je specifikací pro poplachové, 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). Konkrétně popisuje čtyři stupně 

zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí.[23]  

 ČSN EN 50131-6 – Poplachové systémy - je specifikací pro napájecí zdroje PZTS 

instalovaných v budovách. Norma obsahuje požadavky pro napájecí zdroje instalované 

vně budov ve vztahu ke komponentům instalovaných v budově, které se normálně 

instalují na vnější plášť budovy.[24]  

 ČSN EN 50134 – Poplachové systémy – obsahuje doporučení poskytovatelům pro 

efektivní a účinné řídící a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze 

a údržbě sytému přivolání pomoci včetně technického vybavení a organizování 

pomoci.[25]  

 ČSN EN 50136 – Poplachové systémy – stanovuje základní požadavky na provedení, 

spolehlivost a charakteristické bezpečnostní znaky poplachových systémů. Zahrnuje 

všeobecné požadavky spojení s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem 

a poplachovým příjímacím centrem.[26]  

 ČSN EN 1627-30 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - tato norma 

určuje požadavky a systém klasifikace vlastností 

 odolnosti proti vloupání, [19] 

 odolnosti při statickém zatížení, [20] 

 odolnosti při dynamickém zatížení, [21] 

 odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vloupání.[22]  
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 ČSN EN 949 - Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - tato evropská 

norma platí pro všechny dveře. Tato norma určuje zkušební metodu pro zjištění 

poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako součásti dveřního 

kompletu, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního 

křídla.[18] 

 EN 1143 – Bezpečností úschovné objekty – tato evropská norma stanovuje základ pro 

zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, vestavěných do podlah a stěn, 

trezorových dveří a komorových trezorů podle hodnoty jejich odolnosti proti 

vloupání.[27]  

Směrnice pro provoz kamerových systémů se záznamovým zařízením – tato směrnice 

č. j. 1482/2010 je vydána SŽDC, která za kamerový systém odpovídá, opravuje a kontroluje. 

Jsou zde popsány, co kamery sledují, jakou mají pohotovostní dobu a kde se nacházejí a kdo 

je správcem kamer.[8]  

Směrnice k ochraně bezpečnosti osob a majetku ČD, a.s. – tato směrnice není veřejnosti 

přístupná. Používat jí smí pouze osoby s oprávněním. Tato směrnice konkretizuje jednotlivé 

činnosti v oblasti ochrany osob a majetku, definuje potřebné bezpečnostní standarty, 

stanovuje odpovědnost a jednotný postup při zabezpečovaní úkolů k ochraně osob 

a majetku.[9]  

3 Druhy ochrany objektů  

Na obrázku č. 1 vidíme základní rozdělení ochrany objektů do různých skupin. Každá 

ochrana má své specifické vlastnosti a proto je velmi důležité při vytváření jakéhokoliv 

zabezpečení tyto části použít a zároveň dobře zkombinovat. Čím větší spojitost těchto ochran 

je, tím je větší úroveň fyzické ochrany daného objektu.[14]  

 

Obrázek 1: Přehled druhů ochrany objektu [14] 

Ochrana objektu 

Klasická Technická Režimová Fyzická 
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3.1 Klasická ochrana 

Je jedna z nejstarších druhů ochran. S klasickou ochranou se setkáváme ve většině případů 

ochrany objektu. Podstatou je využití mechanických zábranných sytému, které zabraňují 

nepovolaným osobám vstupu do chráněného objektu. U těchto zábran se využívají jejich 

vlastnosti a těmi jsou pevnost a odolnost materiálu. V klasické ochraně se setkáme s ploty, 

mřížemi, zámky, dveřmi, bránami, okny, bezpečnostními fóliemi a se spoustou dalších. Tuto 

ochranu hodnotíme z hlediska časového překonání.  

Mechanické zábranné systémy rozdělujeme do 3 základních skupin: 

 Prostředky obvodová (perimetrická) ochrana objektu – zabezpečuje prostor okolo 

chráněného objektu (ploty, brány, zdi…), 

 Prostředky plášťová ochrana objektu – zabezpečuje vnitřní prostory daného objektu 

(dveře, okna, bezpečnostní fólie…),  

 Prostředky individuální ochrana objektu – zabezpečuje určitou místnost či věc 

(peníze, trezory, obrazy…).[14]  

3.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana tvoří soubor organizačně – administrativních opatření a postupů 

směřujících ke sladění nejpříznivějších ochran, jakými jsou klasická, fyzická a technická. 

U této ochrany je primárním problémem její prosazení, a to proto, že to vyžaduje kompletní 

podporu celého chráněného prostoru, ve kterém se pohybují jednotliví pracovníci. Dále 

snižuje kriminální činnost, jako je vandalismus, sprejerství, krádeže, sabotáže, žhářství atd. 

Režimové opatření lze dělit na dvě části:  

 Vnější režimová ochrana – vstupní a výstupní podmínky vně chráněného objektu, toto 

se týká hlavně osobních a nákladních vrat dále i propusti potoku, kanalizace. Toto 

opatření se zabývá řešením otázek „kdy, kde, jak a čím“ se dostal člověk dovnitř či 

ven z objektu. Toto opatření bývá kontrolováno bezpečnostní agenturou (fyzická 

ochrana). 

 Vnitřní režimová ochrana – omezení pohybu osob, materiálů, vozidel vně objektu. 

Tato se opět zabývá otázkami „kdo, kdy, kde a s čím“. U vnitřního opatření 

se využívají také služby fyzické ochrany.[14]  

3.3 Fyzická ochrana 

Je to ochrana, kterou vykoná člověk. Základ má v bezprostředním strážení objektu, 

předmětu a jiných chráněných zájmů. Toto opatření provádějí vyškolení pracovníci 
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soukromých bezpečnostních složek. Pracovníci fyzické ochrany v rozmezí svých práv 

zabraňují rozkrádaní firmy, poškozování majetku a neoprávněného vstupu či vjezdu 

do chráněného prostoru. Strážný je vybaven výzbrojí (donucovací prostředky)v souladu se 

zákony.[12],[14]  

3.4 Technická ochrana 

Jedná se o technický systém, který zjišťuje a předává informace o situaci v chráněném 

prostoru.  Funkce spočívá v rychlé reakci na změny  vyvolané nepovolanými osobami a jejich 

údaje o pozici narušení chráněného zájmu. Tento systém tvoří soubor snímacích, přenosných 

a vyhodnocujících zařízení, která jako celek signalizují nebezpečnou či neobvyklou situaci 

z hlediska narušení objektu, požáru atd. Technická ochrana podporuje klasickou ochranu 

a zároveň zvyšuje efektivnost ochrany fyzické. V klasické ochraně se zrychluje zásah fyzické 

ochrany a u fyzické ochrany se sníží náklady a to tím, že pomocí technických prostředků, 

které monitorují objekt, bude zapotřebí menší skupina bezpečnostních pracovníků. 

Pro začlenění technické ochrany lze dělit do čtyř zabezpečovacích skupin z hlediska: 

 Prostorového zaměření, 

 Způsobu předávání poplachového systému, 

 Kategorie rizikovosti chráněného objektu,  

 Stupně zabezpečení chráněného objektu.[14] 

 

3.4.1 Prostorové zaměření 

Z hlediska prostorového zaměření rozděluje technickou ochranu na pět typů: 

 Obvodová ochrana -  se rozumí narušení celistvosti objektu a odvozujeme od ní celou 

plochu chráněného zájmu. Každá plocha má své katastrální území, které muže být 

ohraničeno přírodními (potok, říčka) či umělými bariérami (ploty, zdi). 

 Plášťová ochrana – tato ochrana se už dostává blíže ke chráněnému objektu, ale 

pouze jen ke vnější části objektu či komplexe objektů. Dostává se k místům proniknutí 

do objektu, to jsou dveře, okna, vrata atd. Pro tuto ochranu se používají magnetické 

kontakty detekující otevření otevíratelných ploch, senzory na rozbití skla, nášlapné 

rohožky atd. 

  Prostorová ochrana. – detekuje pachatele již uvnitř daného objektu. Obvykle se 

jedná o zabezpečení vybraných prostorů, využívají se k tomu pasivní infračervené, 
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aktivní ultrazvukové nebo mikrovlnné detektory a duální kombinované senzory. 

Výběr senzoru závisí na místních podmínkách a na jeho stanovišti. 

 Předmětná ochrana - tato ochrana zabezpečuje jen předměty (trezory, obrazy), které 

mají zapotřebí vyšší bezpečnost.  Obvykle detektory předmětové ochrany tvoří 

samostatnou skupinu, přičemž umožnuje střežení těchto věcí i v době zvýšeného 

provozu. Při této fázi se pachatel dostává do bezprostřední blízkosti chráněnému 

předmětu. Používají se zde senzory seismické, kapacitní, závěsové a polohové. 

 Klíčová ochrana - nám naznačuje narušení klíčových míst v objektu (schodiště, haly, 

chodby) pachatelem a také nám ukazuje pravděpodobnost jeho pohybu po objektu. Při 

vyšetřování se nám pak vytvoří cesta, kudy přišel a odešel.[14] 

 

Při spojení těchto pěti ochran vzniká vícestupňová ochrana. Která se využívá pro ty 

objekty, které potřebují velmi vysokou ochranu proti vniknutí neoprávněných osob. Není 

nutné kombinovat všechny ochrany, pro některé objekty muže stačit např. trojitá ochrana.  

3.4.2 Způsobu předávání poplachového systému 

Podle způsobu předávání poplachového systému (viz. Obrázek č. 2) je možné 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy rozdělit na systémy se signalizací: 

 Lokální signalizace – je to preventivní a informační funkce lokální signalizace. Pokud 

se někdo přiblíží k chráněnému zájmu tak je spuštěna akustická či optická signalizace. 

 Autonomní signalizace – nedílnou součástí je výstup poplachové signalizace u stále 

přítomné služby, která provádí vyhodnocení signálu či přivolá pomoc. Tato 

signalizace je také jako lokální signalizace vybavena akustickou a optickou 

signalizací. 

 Dálková signalizace – se užívá pro objekty bez fyzické ochrany. Pro ochranu se užívá 

bezpečnostní služba, se kterou má majitel objektu sepsanou smlouvu. Když tato služba 

zachytí signál, tak jej vyhodnotí a provede se zásah.[3],[14] 
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Obrázek 2: Blokové schéma způsobu přenesení poplachového signálu [3] 

 

3.4.3 Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

Z hlediska stupně rizikovosti není možné použít všechny zabezpečovací systémy na 

všechny objekty, a proto se zařízení poplachové zabezpečovací systémy rozdělují na čtyři 

kategorie. V tabulce 1 nalezneme stupeň ochrany, druhy objektů a riziko.[3],[14] 

Tabulka 1: Stupně zabezpečení objektů [3] 

Stupeň 

zabezpečení 
Druhy objektů Riziko Typ útočníka 

1. 
Byty, vilky, malé provozovny, 

garáže 
Nízká 

Narušitel s malou nebo 

žádnou znalostí PTZS, má 

omezený základní výběr 

nástrojů 

2. 
Vlakové nádraží, obchody, 

sklady, obchodní domy, 

Nízká až 

střední 

Narušitel s určitou znalostí 

PTZS, má základní výběr 

nástrojů 

3. 
Klenotnictví, peněžní ústavy, 

galerie, prodejny zbraní 

Střední 

až 

vysoká 

Narušitel se znalostí PTZS, 

má všechny potřebné 

nástroje 

4. 

Sklady výbušnin, statní 

pokladny, atomové elektrárny, 

mincovny 

Vysoká 

Narušitel s podrobným 

plánkem vniknutí a 

s prostředky pro náhradu 

prvku PTZS 

 

Poznámka k zařazování objektu do míry rizika: Je-li objekt pojištěn, je vhodné 

stanovit míru rizika v souladu s požadavky pojišťovny. Z uvedených informací plyne, 

že nejvíce objektu v praxi se zařazuje do kategorie 2. [14] 
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3.4.4 Klasifikace prostředí pro zařízení 

Mimo kategorie pro zabezpečení je při výběru vhodného zařízení také myslet a zvážit 

prostředí, ve kterém bude daný komponent umístěn. Dle normy ČSN EN 50 131 – 1se určují 

čtyři třídy prostředí I až IV viz tabulka č. 2. V dokumentaci se uvádí u každého zařízení jeho 

třída.  

Tabulka 2: Třídy prostředí dle ČSN EN 50 131 – 1 [14] 

Třída Název Popis prostředí Rozsah teplot 

I Vnitřní Vytápěná obchodní a obytná místa +5°C až +40°C 

II Všeobecně vnitřní 
Přerušovaně vytápěná a nevytápěná 

místa (chodby, schodiště, sklady) 
-10°C až +40°C 

III Venkovní chráněné 

Prostředí vně budov kde komponenty 

nejsou vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky) 

-25°C až +50°C 

IV 
Venkovní 

všeobecné 

Prostředí vně budov kde komponenty 

jsou trvale vystaveny vlivům počasí 
-25°C až +60°C 

 

Dále do technické ochrany řadíme: 

 PZTS, 

 Elektronická požární signalizace, 

 Kamerový systém, 

 Přístupové systémy.[14] 

3.4.5 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací systémy (dále jen PTZS) slouží k upozornění na nebezpečí 

ve střeženém objektu. Především informuje o nežádoucím vniknutí do objektu. Každá PTZS 

je složená z několika základních částí, které mají svoji specifické vlastnosti a v součtu 

vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec (viz obrázek č. 3).[14] 
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Obrázek 3: Zabezpečovací řetězec [3] 

 Čidlo – je zařízení sloužící k detekci narušení bezpečnosti majetku. Pracuje na 

principu převodu jednoho z fyzikálních jevů, jež jsou příznaky narušení bezpečnosti. 

Čidla jsou připojena k ústředně, která vyhodnocuje stavy: poplach, sabotáž, porucha, 

střežení, klid a test. Detektory dělíme podle aktivity (aktivní, pasivní), napájení 

(napájecí zdroj a náhradní napájecí zdroj dobíjený a nedobíjený, baterie), dosahu 

(vnitřní, vnější), umístění plášťové, obvodové, prostorové atd.). 

 Ústředna – je jádrem celého PTZS. V systému PTZS zpravidla vykonává funkce:  

 Přijímání a vyhodnocování signálu z čidel, 

 Ovládá signalizační zařízení, 

 Umožňuje nastavení a řízení systému, 

 Zjišťuje napájení připojených zařízení atd. 

Dále se dělí na kabelové (smyčkové, sběrnicové, hybridní) a rádiové. 

 Ovládací zařízení – napomáhá ovládat PTZS zařízení a uvedení do stavu střeženo 

a stavu klid.  Toto zařízení lze ovládat pomocí klávesnice, biometrických čteček, 

dálkovými ovladači či  pomocí mobilního telefonu. 

 Přenosové prostředky – existuje řada komunikačních způsobů pro přenos zpráv mezi 

přenosovým systémem a přijímacím zařízením v centrále přijmu např. Pult centrální 

ochrany, který musí být schopen přijímat zprávy o poplachu vyslané z napojených 

objektů a náležitě vyhodnotit, ale i v případě opačných povelů.  

 Signalizační prostředky – tato část uvádí požadavky na signalizační zařízení 

používaná v PZS namontovaných v objektech či na objektech. Tyto zařízení musí být 
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instalována na těžko přístupných místech. Zařízení hlásí poplach nebo výstraha 

pomocí akustických a  optických signalizačních prostředků. 

 Doplňkové prostředky – jsou užitečné k ulehčení ovládání systému a umožňuje 

realizaci některých speciálních funkci. Patří sem všechna samostatná zařízení, která 

jsou řízena řídícími výstupy a která jsou umístěny v krytu ústředny či mimo ni.[14] 

3.4.6 Kamerové zabezpečovací systémy  

Kamerový zabezpečovací systém v angličtině Closed circuit television, (dále jen 

CCTV) je malý televizní okruh, který je instalován pro fyzickou ochranu daného objektu. 

Patři mezi velmi efektivní doplňující zařízení. Slouží především veřejným místům, kde jej 

můžeme využít nejen pro dokumentaci, ale i pro preventivní opatření. CCTV je tvořen těmito 

komponenty (viz. Obrázku č. 4.) : 

 Kamery – základem CCTV jsou bezpečnostní kamery monitorující sledovaný prostor. 

Obraz se převeden na elektrický signál a prostřednictvím přenosové zařízení odesílán 

k dalšímu použití. Kamery mohou být ovládané pomocí ovládací jednotky, kde, dle 

kamery, můžeme využit přibližovaní, otáčení, přidaní světla aj. 

 Multiplexory – využívají se při zobrazovaní záznamu z kterékoliv kamery. Pomocí 

multiplexorům můžeme zobrazovat různé kamery na jednom monitoru a zároveň 

zaznamenávat na záznamovém zařízení. Zobrazování záznamu kamer se objevuje na 

monitoru a to i na čtyřech kamerách najednou. Při využití více kamer se vytvářejí 

video-ústředny, které mají kapacitu kamer a monitorů mnohonásobně větší. 

 Monitory – se používají k zobrazení událostí, které jsou snímány pomocí kamer. 

Můžeme je rozdělit mezi analogové a digitální a také na černobílé a barevné, v dnešní 

době se využívají především barevné digitální monitory.   

 Ovládací jednotky kamer – tyto zařízení se užívají při monitorování velkých prostorů 

a tehdy kdy se umístění chráněného zájmu mění. Mezi standardní funkce dálkového 

ovládaní je pohyb kamery nahoru/dolů, vpravo/vlevo, přiblížit/oddálit atd. U kamer, 

které jsou vystaveny vnějšímu počasí, tak mohou mít ve výbavě stěrače a ostřikovače, 

které se ovládají pomocí ovládací jednotky.  

 Záznamové zařízení – hlavním úkolem je archivovat natočené záznamy, které se 

používají k dokumentaci událostí, které zachytila kamera. Jsou dva druhy signálů: 

analogový a digitální. Jejich rozdíl je jen v uložení záznamu (videokazeta nebo pevný 

disk). 
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 Přenosové zařízení – u toho zařízení rozhoduje velikost chráněného objektu, počet 

kamer a vliv okolního prostředí. V dnešní době máme 3 druhy přenosu: koaxiální 

vedení (řádově desítky až stovky metrů), symetrické vedení (dosah kolem deseti 

kilometrů), bezdrátové vedení (více než deset kilometrů). Bezdrátové vedení můžeme 

rozdělit na radiové, optické a laserové vedení.[3],[15] 

 

Obrázek 4: Uzavřený televizní okruh  

 

3.4.7 Elektrické požární signalizace 

Systém elektrické požární signalizace (dále jen EPS) je soubor mechanismů 

k vyhodnocování požární události v objektu. Slouží k rychlejší detekci a k ochraně životů 

a majetku před požárem. Včasná detekce počátku požáru dokáže často zachránit spousty 

životů a vysoké škody na majetku. Pro zřetelnější detekci se používají u hlásičů optické 

a akustické signalizace. K vyhrazeným bezpečnostním zařízením se vztahuje §41 vyhlášky 

č. 246/2001 Sb., což je Vyhláška o požární prevenci. EPS systémy jsou složeny z ústředny 

EPS, tlačítkových a samočinných hlásičů, požární poplachové zařízení, požární kabely, 

adaptéry a další příslušenství.[11],[15] 

 Ústředna EPS – je systém, který přijímá a vyhodnocuje výstupní elektrické signály 

hlásičů požáru. Ústředna oznamuje svůj provozní stav, ovládá doplňující zařízení EPS. 

Dále muže přímo či nepřímo ovládat systémy, které brání rozšíření požáru. 

 Hlásiče – jsou přístroje, které reakcí na daný signál vytváří výstupní elektrický signál, 

a to buď samočinně, nebo jsou uvedeny do činnosti osobou. Jejich základní rozdělení 

viz níže: 
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 Podle typu spuštění: 

 Tlačítkové – reagují prostřednictvím lidského činitele, 

 Samočinné – reagují na výskyt či změnu fyzikálních parametrů požáru, 

bez zásahu lidského činitele. 

 

 Podle typu detekce: 

 Bodové – sledují fyzikální parametry požáru na jednom místě, 

 Lineární (liniové) – sledují fyzikální parametry požáru na daném 

prostoru, 

 se vzorkováním vzduchu – hlásič nasává vzduch z různých místností 

a vyhodnocuje.  

 

 Podle druhu detektoru: 

 Kouřové – ionizačně – kouřový a opticko-kouřový, 

 Teplotní – bodový, lineární a liniový, 

 Vyzařování plamenem – reaguje na vyzařování plamene v určitém 

spektru či vlnových délkách, 

 Speciální – například ultrazvukové. 

 Podle detekční metody: 

 Maximální – reaguje na překročení nastavené mezní hodnoty 

sledovaného parametru, 

 Diferenciální – reaguje na rychlostní změnu sledované hodnoty, 

 Kombinované – obsahuje maximální i diferenciální část, reaguje 

v případě podnětu, alespoň jednou z těchto částí,  

 Inteligentní – hlásiče s vestavěnou inteligencí vyhodnocující fyzikální 

parametry. 

 Podle časového zpoždění: 

 Hlásiče se zpožděním – reagují ihned po překročení nastavené hodnoty, 

 Hlásiče bez zpoždění – sledovaný parametr musí překročit danou 

hodnotu po určitý časový úsek. Teprve po té se signalizuje požár. 

 Doplňkové zařízení – zde se řadí různé druhy sirén, relé desky, spínače, protokolové 

tiskárny, počítač, komunikační jednotky pro spojení s ohlašovnou požárů atd.[11],[15] 
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3.4.8 Přístupové systémy  

V dnešní době se přístupové systémy využívají pro zvýšení bezpečnosti u vstupních 

či výstupních prostředků (dveře, brány, turnikety, závory, výtahy atd.) do určitých prostorů, 

kam je vstup dovolen jen povolaným osobám. Způsobilá osoba, chce-li projít 

do zabezpečeného prostoru, musí být opatřena určitým identifikátorem. Pomocí identifikátoru 

se osoba prokazuje. Identifikačních principů je mnoho. Hlavně jsou různě složité. 

Ve složitosti se odráží převážně cena přístupového systému. Využívá se také kód (čip), který 

se vloží za pomocí klávesnice, karty nebo biometrické identifikace, jako je otisk prstu, 

skenování krevního řečiště na ruce či snímání oční duhovky.[5],[16]  

4 Charakteristika a vývoj vybraného vlakového nádraží 

Vlaková nádraží spadají pod nejvýznamnějšího dopravce a provozovatele drážní dopravy 

v České republice (dále jen ČR), tím jsou České dráhy a.s. (dále jen ČD a.s.). Tato společnost 

se v nedávné době rozdělila na tři základní části a to na České dráhy Cargo, a.s. (nákladní 

doprava), Správu železniční dopravní cesty, s. o. (hospodaření s železničními dopravními 

cestami) a původním ČD a.s. (osobní doprava). České dráhy navazují na 160 letou tradici 

železniční dopravy na území Čech, Moravy a Slezska až do roku 2008 byly největším 

zaměstnavatelem v ČR. Ve Valašském Meziříčí jsou prvotní zmínky o vlakovém nádraží již 

z roku 1884, kdy tehdy neslo název Krásno nad Bečvou. Tato stanice je velice důležitá, 

jelikož z tohoto místa se trať rozjíždí do 5 směrů: na Horní Lideč (ŽSR), na Hranice na 

Moravě, na Hulín, na Ostravu hlavní nádraží a na Rožnov pod Radhoštěm.[4]  

5 Charakteristika vybraného objektu 

Vlakové nádraží se rozprostírá na rozloze 20,2 hektarů sestávajících se z výpravní 

budovy, stavědla, vozovny, skladů, nocležen, prostorů s kolejemi a nástupišti. Tato bakalářská 

práce se zabývá bezpečnostní situací ve výpravní budově. Pro lepší orientaci v práci tento 

objekt rozdělen do tří částí a to:  administrativní budovu, vestibul a budovu dopravy. 

5.1  Popis administrativní části  

V první částí je třípatrová administrativní budova, kde se nacházejí různé druhy 

kanceláři. V celé budově se nachází jen základní mechanické bezpečnostní prvky, jako jsou 

zdi, okna, dveře. V této budově je pracovní provoz jen přes den, kromě jedné kanceláře 

v přízemí, kde se nachází pracoviště VPK s nepřetržitým provozem.  
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Obrázek 5: Administrativní budova železniční stanice VM 

5.2 Popis výpravní části 

V této druhé části zabezpečované budovy, lze nalézt sedm různě velkých místností, 

ve kterých se nacházejí: osobní pokladny, vestibul, čekárna, záchody, úschovna zavazadel, 

trafika, pekárna a restaurace s obchodem. Tato část byla v roce 2001 při stavbě ČD Centra 

rekonstruována a vybavená technickými bezpečnostními prvky. Jsou zde CCTV, PZTS, 

tísňové tlačítko, trezory, rolety a bezpečnostní dveře. Na všech vstupních dveří jsou vylepeny 

bezpečnostní piktogramy s upozorněním na to, že prostor je monitorován kamerovým 

systémem. V období mezi 22:25 a 3:20 ráno je tato budova veřejnosti uzavřena a to sedmi 

automatickými posuvnými dveřmi a jednou roletou umístěnou v podchodu (viz na 

obrázku č. 6). Ovládání automatických posuvných dveří je obsluhováno pracovníkem ČD 

centra pomocí ovládacího programu v počítači.  

 

Obrázek 6: Roleta v podchodu 
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Obrázek 7: Piktogramy zajištění objektu CCTV 

 

5.3 Popis dopravní části 

V poslední třetí části budovy železniční stanice se podlouhlá dvoupatrová budova dělí 

dle využití na aktivní část a pasivní část. V pasivní části se nachází 4 soukromé byty. Aktivní 

část jsou místnosti osobní dopravy, relé sál a kanceláře SŽDC. V prostorech osobní dopravy 

jsou mimo jiné i dopravní kancelář, ze které je řízena jízda vlaku v prostoru celé železniční 

stanice a přilehlých tratí. Relé sál obsahuje technické zřízení, které zajišťuje bezpečný 

železniční provoz železniční stanice. Bezpečnost této třetí části je velmi nízká, i když je zde 

provoz nepřetržitý, nacházejí se zde bezpečnostní prvky a těmi jsou zdi, okna a dveře. 

5.4 Popis stávajícího zabezpečení objektu 

Ze stávajícího zabezpečení lze nalézt v objektu mechanické zábranné systémy, jako jsou 

zdi, okna, dveře, ploty, rolety a trezory. Některé systémy již postrádají svůj bezpečnostní 

význam a jejich odolnost se od doby instalace velmi snížila. Na posuvných automatických 

dveřích jsou označeny piktogramy, které upozorňují na monitorování kamerovým systémem. 

V prostoru ČD centra pro uložení hotovosti a cenin slouží trezory, které se řídí dle EN 1143. 

 Z integrovaného bezpečnostního sytému je třeba zmínit CCTV, PZTS a tísňová 

tlačítka. Kamerovými systémy se zabývá směrnice č. j. 1482/2010 viz Kapitola 2.2 

„Technické normy“. Tento kamerový systém není dálkově ovládaný. Používá se pro 

pořizování záběrů z nástupišť a  veřejných prostor (vestibul, čekárna, ČD centrum). Ve stanici 

se nachází 9 kamer typu CCTV Philips, které jsou barevné a stacionární. Kamery zachycují 

výstup, nástup a pohyb cestujících v sledovaných prostorách výpravní budovy a nástupišť. 

Délka záznamu je 168 hodin (automatický provoz). Kontrolu a provoz CCTV provádí SŽDC. 

PZTS zařízení se nachází jen v jedné části a to v místě pokladen, kde je bezpečnost řízena 
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pomocí směrnice č. j. 55 336/2011-O30 viz Kapitola 2.2 „Technické normy“. Tísňové tlačítko 

se využívá u pokladen, kde vzniká riziko největší a to ztráty peněžní hotovosti. V blízkosti 

každého zaměstnance v osobní pokladně lze nalézt tísňové tlačítko.  

Fyzickou ochranu provádí firma SECURITAS ČR, která dohlíží na bezpečnost osob 

a majetku v prostorách vlakového nádraží. Bezpečnostní pracovník má stanovenou trasu 

obchůzky, kterou prochází v pěti bodech (A až E) a na každém bodě se pomocí karty potvrdí 

průchod (viz. Příloha č. 3.). Po dokončení obchůzky se zdržuje v blízkosti ČD centra 

a pokladen, kde zabezpečuje ochranu osob a majetku. 

6 Statistika bezpečnostních rizik vlakového nádraží v ČR 

Níže uvedená charakteristika obsahuje tři nejčastější rizika, kterými se narušuje poklidný 

provoz ve vlakových stanicích. Jsou to krádeže, vandalství a sprejerství. V následujícím grafu 

jsou vyobrazeny škody za rok 2011, kde jsou porovnány velikosti škody mezi vandalismem 

a sprejerstvím. V dalším grafu je poukázáno na krádeže majetku za poslední čtyři roky. 

Informace v grafech jsou omezené na rok 2011, jelikož starší záznamy jsou uschovány 

v archivech u Policie ČR nebo u ČD a veřejnosti nejsou k dispozici. 

6.1 Finanční ztráty způsobené poškozováním cizí věci 

Za pomoci KCOD Zlín jsem vytvořil graf, který zobrazuje všechny měsíce v roce 2011, 

k jakým ztrátám dochází při poškození cizí věci. 

 

Graf 1: Vývoj škod způsobené sprejerstvím v roce 2011 
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Z grafu lze konstatovat, že riziko „sprejerství“ je značným negativním jevem, jelikož 

sprejeři popisují čekárny, podchody, nástupiště, vagony apod. Za rok 2011 se škody 

na majetku vyšplhaly až na sumu okolo 27 milionům českých korun. K nejvýznamnějším 

škodám na majetku dochází v průběhu zimních měsíců, kdy jsou vnitřní prostory vlakových 

nádraží potenciálním útočištěm osob před nepříznivými klimatickými podmínkami 

(např. chlad). 

6.2 Finanční ztráty způsobené poškozováním cizí věci 

Za pomoci KCOD Zlín jsem vytvořil graf, který zobrazuje každý měsíc v roce 2011, 

k jakým ztrátám dochází působení vandalismu. 

 

Graf 2: Vývoj škod způsobené vandalismem v roce 2011 

 

Další graf znázorňuje škody způsobené vandalismem, čímž mám na mysli ničení 

majetku ČD a.s. Zde je částka za škody v roce 2011 relativně nižší oproti sprejerství. Částka 

činí okolo 15 milionů českých korun. Vandalismus je spojen s výtržnictvím, způsobeným 

fotbalovým či hokejovými přesuny fanoušků, a rozsah škod se odvíjí od sportovních klubů 

a jeho příslušnosti fanoušků, včetně vzájemným vztahů mezi jednotlivými fankluby.   

6.3 Trestná činnost na vlakových nádražích v ČR 

Ve spolupráci s Policií ČR byly získány materiály o krádežích na nádraží v celé ČR, 

který znázorňuje graf č. 3. 
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Graf 3: Vývoj trestné činnosti, krádeže na nádražích v ČR 

Počty krádeží na vlakových nádražích za poslední čtyři roky klesají a to za pomocí 

zlepšení fyzické ostrahy a zavedení kamerových systémů. Graf nám ukazuje počet zjištěných 

případů, dále ukončených a také ty případy, které se ještě neukončili a stále se prověřují.  

6.4 Finanční ztráty způsobené krádežemi na vlakových nádražích v ČR 

Opět za využití informací od Policie ČR byly poskytnuty informace o škodách, které 

vznikají při krádežích věci.   

 

Graf 4: Vývoj škod způsobených krádežemi věcí na vlakových nádražích v ČR 
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Z grafu č. 4 lze stanovit, že četnost incidentu a tedy i škod, má klesající tendenci, což je 

opět zlepšení FO a CCTV.  Bohužel se jedná především o škody trvalého rázu a proto 

návratnost peněz je minimální, což rovněž z grafu vyplývá. 

7 Analýza možných vad a jejich důsledků v hlavní budově stanice VM 

FMEA (Failure Mode & Effects Analysis) je strukturovaná metoda, která umožňuje 

odhadovat možné problémy a jejich následky u nově vznikajících výrobků, služeb, procesů 

nebo projektů. Následně pak vyhodnocovat vhodnost opatření sloužící k eliminaci těchto 

problémů. Princip této metody je založen na častou opakovatelnost poruch, jejich závažnost 

a snadnost jejich detekce. Nejprve je zapotřebí najít možné poruchy a určit následky, příčiny 

poruch a nalézt kontrolní mechanismy, jež těmto poruchám zabrání. Z těchto tří parametrů 

vypočítáme pomocí vzorce koeficient rizika, který po seřazení určí poruchy, na které se 

musíme zaměřit. Následně se pro stanovené poruchy určí způsob, jak jim předejít. Vychází 

z výpočtu uvedeného v rovnici č. 1, pomocí kterého je vypočítána míra rizika. Vypočtenou 

míru rizika pak bude vypsána v tabulkách č. 4 a č. 5. [10],[13] 

Rovnice 1: Výpočet míry rizika 

 [10]  

,kde R je míra rizika, P je pravděpodobnost vzniku rizika, N je závažnost následků a H je 

odladitelnost rizika. 

Tabulka 3: Parametry metody FMEA [13] 

R Míra rizika N Závažnost následků 

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

4-10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší delikt, větší úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 
Střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší 

51-100 Nežádoucí riziko 4 
Těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká 

101-

125 
Nepřijatelné riziko 5 

Smrt osob, velmi vysoká škoda 

majetku 
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P Pravděpodobnost vzniku následků H Odladitelnost následků 

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

2 Spíše nepravděpodobná 2 

Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 Nepravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (min. den) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 

 

Výpočet byl vypracován pomocí Paretova principu 80/20. Podle rizikovosti byl 

sestrojen graf a Lorenzova křivka. Za pomoci výpočtu, jsme zjistili všechny hodnoty míry 

rizik a jejich kumulativní četnosti. Rizika přesahující hodnotu 80% jsou rizika 

nepřijatelná.[10],[13]  

7.1 Zobrazení procesního hlediska  

Za pomoci vybraných nebezpečí, zjištění jejich příčin a následku, které jsou 

zaznamenána v tabulce č. 4., a za použití metody FMEA jsou na rizika navrhnuta různá 

opatření a pak jsou graficky znázorněna v grafu č. 5. 

Tabulka 4: Přehled procesních hledisek na míry rizika 

Č. 
Identifikace 

nebezpečí 
Příčina Následek P N H R Opatření 

1 
Přepadení 
pokladen 

Nedostatečné 
zabezpečení 

Zranění, psychická újma, 
hmotné škody 

4 4 2 32 
FO, 

CCTV, 

2 Krádež majetku 
Nedostatečné 
zabezpečení 

Majetkové škody 5 2 3 30 PZTS 

3 Sprejerství 
Nedostatečná FO 

a zabezpečení 
Majetkové škody 5 3 2 30 

FO, 

CCTV 

4 Ztráta klíčů Lidské selhání 
Vstup nepovolaných 

osob 
3 2 3 18 - 

5 Vandalismus Nedostatečná FO 
Hmotné a majetkové 

škody 
3 3 2 18 FO 

6 Krádež klíčů Lidské selhání 
Vstup nepovolaných 

osob 
3 2 3 18 FO 

7 Umístění NVS 
Nedostatečné 

zabezpečení, FO 

Zranění, majetkové 
škody 

1 5 3 15 
FO, 

CCTV 

8 
Poškození 

elektroinstalace 
Úmysl, nedbalost Majetkové škody 3 2 2 12 FO 

9 Pochybení FO 
Nedostatečné 

výcvik 

Škody na zdraví a 
zranění 

3 2 2 12 Výcvik 

10 
Napadení 

zaměstnance ČD 

Nedostatečná FO 

a zabezpečení 
Škody na zdraví a 

zranění 
1 2 2 4 FO 
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 Grafické znázornění analýzy z procesního hlediska, tabulky č. 4., jsou znázorněna 

v grafu č. 5, kde se graf skládá ze dvou na sobě závislých grafů. Bodový graf nám zobrazuje 

Paretovu analýzu a sloupcový graf metody FMEA.    

 

Graf 5 : Grafické znázornění analýzy z procesního hlediska 

Procesní hledisko je zobrazeno na tomto grafu, který nám vyhodnocuje jako 

nejzávažnější rizika přepadení pokladen, krádež majetku a sprejerství s vandalismem. Těmto 

rizikům se dá předejít pomocí zefektivnění práce FO a kvalitnějších bezpečnostních zařízení. 

7.2 Zobrazení strukturálního hlediska 

Za pomoci vybraných nebezpečí, zjištění jejich příčin a následku, která jsou uvedena 

v tabulce č. 5., a za použití metody FMEA navrhuji na rizika různé opatření a pak je graficky 

znázorňují v grafu č. 6. 

Tabulka 5: Přehled strukturálních hledisek na míry rizika 

Č. Identifikace nebezpečí Příčina Následek P N H R Opatření 

1 Překonání dveří 
Nedostatečné 
zabezpečení, 

nezajištěné dveře 

Vniknutí do budovy, 
krádež, vandalismus 

5 3 3 45 

PZTS, 

CCTV, 

zámky 

2 
Pohyb nepovolaných 

osob 

Nedostatečná 
FO 

Škody na majetku a 

životech 
4 2 5 40 FO 

3 Překonání oken 

Nedostatečné 
zabezpečení, 

nezajištěné okna 

Vniknutí do budovy, 
krádež, vandalismus 

4 3 3 30 
PZTS, 

mříže 

4 Požár 
Nedostatečné 
zabezpečení 

Hmotné a majetkové 
škody 

2 5 2 20 EPS, FO 
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5 
Vniknutí do objektu z 

podchodu 

Nedostatečné 

zabezpečení a 

FO 

Vandalismus, 

majetkové škody 
3 2 3 

 

18 

 

 

Režimová 

ochrana 

 

6 Poškození zámku 
Nedostatečná 

FO 
Vniknutí do budovy 5 1 2 10 FO 

7 Poničení kamer 
Nedostatečná 

FO 
Majetková škoda 2 3 1 6 FO 

8 Selhání PZTS Porucha, sabotáž 
Odpojení PZTS, 

nezajištění prostor 
2 2 2 6 

Opatření 

proti 

sabotáži 

9 Selhání CCTV Porucha, sabotáž 
Odpojení CCTV, 

nezajištění prostor 
2 2 2 6 

Opatření 

proti 

sabotáži 

10 Výtržnosti cestujících 
Nedostatečná 

FO 

Majetkové škody, 

zranění 
3 2 1 6 FO 

 

Grafické znázornění analýzy z procesního hlediska, tabulky č. 5. nalezneme v grafu 

č. 6, kde se graf skládá ze dvou na sobě závislých grafů. Bodový graf nám zobrazuje Paretovu 

analýzu a sloupcový graf metody FMEA.   

 

Graf 6: Grafické znázornění analýzy ze strukturálního hlediska 

Strukturální hledisko ukazuje problémy s překonáním oken a dveří, pohybu 

nepovolaných osob v objektu. To ukazuje na nedostačenou ostrahu a zabezpečení, především 

mechanických zábranných systémů.  
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8 Řešení rizika pomocí metody souvztažnosti  

Tato metoda se používá k ověření metody FMEA za využití jiné analýzy a to metodou 

souvztažnosti. Tato analýza se využívá pro větší komplexy objektu, jako je v našem případě 

vlakové nádraží. Prvotním krokem je vyhledání potenciálního rizika, zde se využívá předešlá 

analýza a její procesní a strukturální rizika. Dalším krokem je hodnocení rizik, pro tento 

případ se vytvořila tabulka č. 6. s maticí rizik. Do matice se pak podle vzájemného ovlivnění 

rizik zaznamenají jedničky nebo při neovlivnění rizik nula. Po sečtení sloupců a řádku 

stanovíme koeficienty Kra a Krb, které se vyznačí do grafu č. 7. Při použití vzorců v rovnici 

č. 2 se vypočítá souřadnice, které graficky znázorním do grafu č. 7.[10],[13]  

Rovnice 2: Výpočet souřadnic Kar a Kpr 

 [10]   

 [10]  

Tabulka 6: Přehled rizik u metody souvztažnosti 

 
Rb Ra ΣKra 

č. Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

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

2 
Pohyb 

nepovolaných osob 
1 X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 16 

3 Přepadení pokladen 1 1 X 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 12 

4 Krádež majetku 1 1 0 X 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 9 

5 Sprejerství 0 1 0 0 X 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 

6 Překonání oken 0 1 1 1 1 X 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 9 

7 Požár 0 1 0 0 0 0 X 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 9 

8 Ztráta klíčů 1 1 1 1 1 0 0 X 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 12 

9 Vandalismus 1 1 0 1 1 1 1 1 X 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 15 

10 
Vniknutí do objektu 

z podchodu 
0 1 1 1 1 0 0 1 1 X 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 14 

11 Krádež klíčů 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 X 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

12 Umístění NVS 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 X 1 0 1 0 0 1 0 0 9 

13 Pochybení FO 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 X 1 1 1 0 0 1 1 11 

14 
Poškození 

elektroinstalace 
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1 0 0 4 

15 Poškození zámku 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 X 0 1 1 0 1 9 

16 Poškození kamer 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 X 0 1 1 0 13 

17 Selhání PZTS 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 0 4 

18 Selhání CCTV 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 X 1 0 13 

19 
Výtržnosti 
cestujících 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 X 1 15 

20 
Napadení 

zaměstnance ČD 
0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 X 12 

ΣKrB 12 17 13 15 10 5 6 13 12 9 7 13 10 8 12 13 9 10 11 10 
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Tabulka 7: Přehled koeficientů rizika 

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

Kar[%] 63 84 63 47 37 47 47 63 79 74 53 47 58 21 47 68 21 68 79 63 

Kpr[%] 63 89 68 79 53 26 32 68 63 47 37 68 53 42 63 68 47 53 58 53 

 

Pro výpočet polohy os je velmi důležité určit spolehlivost systému. Pro naši situaci 

zvolím 80%. Z tabulky č. 7. zjistím maximální a minimální koeficienty rizik (Kar max, Kar 

min, Kpr max, Kpr min).[10] 

 

Výpočet osy matice: 

Rovnice 3: Výpočet pro umístění os O1 a O2 

   

     

Tabulka 8: Vypočítané hodnoty koeficientů 

Nejvyšší hodnota Kar  84 Nejvyšší hodnota Kpr  89 

Nejnižší hodnota Kar 21 Nejnižší hodnota Kpr 26 

 

Podle vzorců z rovnice č. 3 jsou vypočteny pozice os O1=49 % a O2=49% . Tyto osy 

jsou zakresleny do grafu matice souvztažnosti grafu č. 7. 

 

Graf 7: Graf matice rizik metodou souvztažnosti 

 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

3=8 

9 

10 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 18 19 
20 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

K
b

r[
%

] 

Kar [%] 

Graf souvztažnosti 
I.kvadrant 

II. kvadrant 

IV. kvadrant III. kvadrant 

O
2
 

O
1
 



 

29 

 

Tabulka 9: Přehled rizik analýzy souvztažnosti 

Oblast Míra rizika Identifikace rizik (body z grafu č. 7.) 

I. Kvadrant Primární 1,2,3,8,9,13,16,18,19,20 

II. kvadrant Sekundární 4,5,12,15, 

III. kvadrant Žádná primární rizika 6,7,14,17, 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost 10,11 

 

Tato metoda ukazuje primární a sekundární rizika, z čehož vyplívá, že nejslabšími místy 

v zabezpečení vlakového nádraží je pohyb nepovolaných osob v neveřejných prostorech 

a s tím související vandalismus, dále také krádež majetku, překonání dveřního systému 

a sprejerství. 

9 Návrh inovace zabezpečení pro vlakové nádraží 

Cílem této části bakalářské práce je najít nejlepší technické řešení, které by pomohlo 

zefektivnění technického zabezpečení vlakového nádraží současnými prostředky technické 

ochrany. Při použití výsledků z metod FMEA a souvztažnosti bylo vyhodnoceno několik 

rizik, která narušovala poklidný chod vlakového nádraží. Při návrhu je nutno brát v úvahu 

praktičnost, hospodárnost a proveditelnost. Z finančního a praktického hlediska byly navrženy 

převážně mechanické zábranné systémy.   

9.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrickou ochranu na vlakovém nádraží znázorňuje pouze plot, který je vyznačen 

černou čárou na obrázku č. 8. Při obchůzce kolem celého areálu bylo zjištěno, že plot je na 

více místech vyvrácený a z toho důvodu navrhují v co nejkratším čase opravu. Většina plotu 

je relativně ve vyhovujícím stavu. U hlavního vchodu do výpravní budovy by bylo užitečné 

instalovat kameru pro odhalování a stíhání trestné činnosti v prostoru před vlakovým 

nádražím.   
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Obrázek 8: Mapa areálu vlakového nádraží s naznačeným plotem 

9.2 Plášťová ochrana 

Jak je již v popisu objektu napsáno, celý objekt je rozdělen na tři části. Každá část má 

své vchody a východy. Jelikož budova bývá přes noc uzavřena, musí být všechny dveře 

a okna zajištěny, aby se pohyb nepovolaných osob co nejvíce snížil. Při možném vniknutí do 

určitých prostor může dojít k vysokým majetkovým ztrátám podle charakteru škody. Dvoje 

dveře jsou již nevyhovující, a proto bych je nahradil novými bezpečnostními dveřmi 

s bezpečnostním kováním (obrázek č. 9), které by byly pevnější a odolnější vůči případným 

pachatelům. Dveře u vstupu do budovy dopravy by bylo vhodné vyměnit za dveře s vyšším 

bezpečnějším stupněm. 

.    

Obrázek 9: Původní dveře dopravní budovy (vlevo) a navrhované bezpečnostní dveře (vpravo) [2] 
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Všechny okna v přízemí bych doplnil o pevné mříže, nejlépe kované. Na obrázku č. 10 

je zobrazeno původní okno bez mříže a v druhé části je okno zabezpečeno mříží. Mříže jsou 

prověřené klasické zabezpečení, které poskytuje skutečně maximální bezpečí při minimálních 

nákladech. Ve vnějších prostorech u pokladen navrhuji dvojité zabezpečení oken a to 

bezpečnostní folií a mříže, z důvodu většího finančního oběhu. Touto kombinací se zabrání 

prohození předmětů či znesnadní vniknutí pachatele do objektu. Bezpečnostní folii bych 

použil i pro vnitřní skleněné výplně u prodeje jízdenek.  

    

Obrázek 10: Původní okno bez mříže (vlevo) a s navrhovanými mřížemi (vpravo) [17] 

 

V prostorách nádraží je použit CCTV systém, o který se stará SŽDC a který pokrývá 

vestibul, a to třemi kamerami. Ale žádná z kamer nezachycuje prostor u vstupních posuvných 

automatických dveří do ČD centra, ve kterém se nachází mezinárodní pokladna se směnárnou 

a informacemi o vlakových spojích. Přes informace se dá vniknout do pokladen, čímž vzniká 

vysoké riziko přepadení pokladen a způsobení finanční škody. Mimo provozní dobu 

informací je tento prostor uzavřen stahovací roletou, ale během provozní doby jsou informace 

lehce překonatelné a z toho důvodu bych zde nainstaloval kameru HD-SDI s vysokým 

rozlišením a digitálním výstupním rozhraním (viz. Obrázek č. 11), která by zaznamenávala 

všechny osoby hned při vstupu do ČD centra. Kamera by byla umístěna naproti vstupu do 

dveří kvůli lepší identifikaci potenciálního pachatele. Dále do administrativní budovy navrhuji 

umístit kameru ke schodišti, kde bude kontrolovat pohyb osob v této budově. 
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Obrázek 11: Kamera HD-SDI [6] 

Z důvodu zabránění pohybu nepovolaných osob v prostorech pokladen a budovy 

dopravy navrhuji doplnit tyto části vlakového nádraží o přístupové systémy. Přístup bude 

umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou mít povolený vstup. Každý zaměstnanec má 

služební průkaz a prostřednictvím tohoto průkazu by se dostávali do vyhrazeného prostoru. 

U přístupového systému dochází i k vytvoření docházkového systému, který umožní snadnou 

evidenci a zpracování docházky zaměstnanců. Na obrázku č. 12 je ukázán služební průkaz 

s přístupovým systémem, pomocí kterého by se dostávali zaměstnanci na svá pracoviště.  

 

Obrázek 12: Přístupový systém a služební průkaz [5] 

 

9.3 Prostorová ochrana 

Prostory uvnitř objektu jsou chráněny pouze dveřmi a okny. Tato ochrana je 

nedostačující, proto bych doporučil do každé kanceláře, umístit jedno pohybové čidlo PIR 

(viz. Obrázek č. 13), které usnadní chránit majetek v kancelářích a to tím, že signalizuje 

pohyb nepovolané osoby v místnosti. Na signalizaci reaguje bezpečnostní služba, která se 

v co nejkratším časovém termínu dostaví na místo poplachu.  Prostor umístění navrhovaných 

čidel jsou znázorněny v příloze č. 1. a 2. 
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Obrázek 13: Navrhované PIR čidlo[1]  

9.4 Předmětná ochrana 

V celém objektu se nachází větší hotovost pouze ve výpravní budově. Konkrétně 

v osobních pokladnách, proto zde nalezneme jeden z předepsaných trezorů dle EN 1143. 

Tento trezor bych doplnil o otřesové a magnetické čidlo. Při použití čidel se sníží riziko 

otevření či vykradení. Navrhovaná čidla jsou zobrazena na obrázku č. 14.      

      

Obrázek 14: Magnetické (vlevo) a otřesové čidlo (vpravo) [7] 

 

9.5 Fyzická ochrana 

Tato ochrana naplňuje své předpoklady a snižuje potencionální vznik rizik. Každý den 

v intervalu od 10 hodin do 22 hodin pracovník firmy SECURITAS ČR obchází danou trasu 

s kontrolními body A až E (viz. Příloha č. 3.) a vrací se do blízkosti ČD centra, kde sleduje 

chování cestujících. Navrhuji pravidelné obměňování bezpečnostních pracovníků na 

vlakových nádražích. Když strážný zajišťuje bezpečnost jednoho nádraží opakovaně, dochází 

ke stereotypní práci a strážný není soustředěný tak, jako by byl na jiném, cizím nádraží.  
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9.6 Navrhovaný rozpočet pro zabezpečení vybraného vlakového nádraží 

Pro rekonstrukci stávajícího stavu zabezpečení vlakového nádraží ve Valašském 

Meziříčí byl navržen rozpočet okolo 120 tis. Kč. Ve zmíněné sumě by byly zahrnuty všechny 

bezpečnostní prvky, které jsou v současném zabezpečení nedostačující nebo chybí 

(viz tabulka č. 10).   

Tabulka 10: Rozpočet pro zabezpečení vlakového nádraží ve VM 

Č. 1 Druh Množství Cena za ks Cena celkem (Kč) 

1 Dveře Securido 2 13 800 Kč 27 600 Kč 

2 Kamera EN-CI20K-32 1 2 244 Kč 2 244 Kč 

3 AVIR-W28VAH venkovní kamera 1 5 988 Kč 5 988 Kč 

4 ACH-HD6000D HD-SI box kamera 1 7 068 Kč 7 068 Kč 

5 Mříže pevné kované - 1 300/m
2
 65 000 Kč 

6 Přístupový terminál Psi 40 2 5 988 Kč 11 976 Kč 

7 P25 Drátové PIR čidlo 20 370 Kč 7  400Kč 

8 Otřesové čidlo JA-82SH 1 813 Kč 813 Kč 

9 Magnetický detektor JA-83M 1 838 Kč 838 Kč 

Součet nákladů 121 527 Kč 
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Závěr 

Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku technické bezpečnosti osob  

a majetku v prostorách vlakových nádraží. Cílem práce bylo vytvořit návrh, který 

minimalizuje nebezpečí a rizika vybrané železniční stanice, za použití moderních technických 

prostředků. 

Teoretická část se věnuje právním předpisům a technickým normám, souvisejícím  

s oblastí ochrany osob a majetku. Další kapitoly se zabývají charakteristikou jednotlivých 

typů ochrany objektu a podrobným definováním jejich funkce a aplikace. 

Praktická část se věnuje popisu stávajícího zabezpečení na vlakovém nádraží 

ve Valašském Meziříčí. Dále jsou zde pomocí grafů zobrazeny a vyhodnoceny statistiky 

nejčastějších rizik a nebezpečných činností v areálech vlakových nádraží. Ze zjištěných údajů, 

týkajících se konkrétních nebezpečí a rizik, byly vypracovány dvě bezpečnostní analýzy. 

Pro identifikaci nebezpečí a rizik byla provedena analýza FMEA s Paretovým principem. 

Získané výsledky analýzy FMEA byly ověřeny metodou souvztažnosti. Pomocí těchto analýz 

byla identifikována nejzávažnější rizika, kterými jsou přepadení pokladen, překonání dveří  

a pohyb nepovolaných osob.  

Z provedených analýz tedy vyplývá, že strategie ochrany bezpečnosti osob a majetku 

ČD a.s., se zaměřuje převážně na zabezpečení pokladen, a to především z důvodu ochrany 

uložených financí, ale neklade patřičný důraz na zabezpečení administrativních prostorů. 

Na základě teoretických a praktických poznatků a vyhodnocení analýz byl vypracován návrh 

opatření na zvýšení bezpečnostní úrovně vlakového nádraží ve Valašském Meziříčí. 

Závěrečná část se zabývá návrhem konkrétních technických prostředků, pomocí kterých 

dojde ke snížení nedostatků ve stávajícím zabezpečení. Součástí návrhu je rovněž finanční 

rozpočet pro navrhovaná opatření. 

Věřím, že tato bakalářská práce by mohla posloužit jako předloha pro budoucí 

rekonstrukci zabezpečovacího systému objektu nádraží ČD a.s. ve Valašském Meziříčí. 
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Seznam použitých značek a zkratek 

 

CCTV  Closed circuit television 

ČD a.s. České dráhy akciová společnost 

ČSN  Česká státní norma 

ČR  Česká republika 

EN  Evropská norma 

EPS  Elektrická požární signalizace 

FMEA  Failure Mode & Effects Analysis 

FO  Fyzická ostraha 

HD-SDI High-Definition Serial Digital Interface 

KCOD  Krajské centrum osobní dopravy  

PČR  Policie České republiky 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Požární, zabezpečovací a tísňový systém 

SŽDC  Správa železniční dopravní cesty 

s. o.  Statní organizace   

VM  Valašské Meziříčí 

VPK  Vozová a přepravní kancelář 

ŽSR  Železnice Slovenské republiky 
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