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Anotace

CHMEL, Marek. Ochrana produktovodů před intencionálními útoky extremistických a 

teroristických skupin: diplomová práce. Ostrava: VŠB-TU, 2013. 59  s.

Tato  diplomová práce slouží k vymezení produktovodů jako prvků kritické infrastruktury. 

Dále je zde řešena obecná problematika produktovodů a rovněž jejich fyzická ochrana. V závislosti 

na  analýze  aktuální  a  predikované  bezpečnostní  situace  v  České  republice  a  Evropské  unii 

v kontextu s extremismem a terorismem, jsou navržena variantní řešení při zohlednění technické, 

technologické  a  ekonomické  náročnosti  ochrany  produktovodů  před  intencionálními  útoky 

extremistických a teroristických skupin. V konečné fázi práce je vybrána multikriteriální analýzou 

jedna varianta.
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Annotation

CHMEL, Marek. Protection of pipelines against intentional attacks by extremist and terrorist 

groups: Diploma thesis. Ostrava: VŠB-TU, 2013. 59 p.

One of the goal of this thesis is to define pipelines as element of critical infrastructure. There 

are also mentioned general issues of pipelines as well as their physical protection. In next part  of 

this  thesis alternative  solutions  were  designed,  depending  on analysis  of  current  and predicted 

security situation  in Czech republic and European union by extremist and terrorist groups. These 

alternative  solutions were designed by taking technical, technological and economic  performance 

into account.  In the final phase of this  thesis one  of  these variants  is selected by multi-criteria 

analysis.
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1 ÚVOD

Strategicky významné suroviny, jako jsou například ropa a zemní plyn, hrají klíčovou 

roli  v  oblasti  bezpečnosti  a  stability  státu.  Mimořádně  důležité  je  tedy  zabezpečit 

bezproblémový  a  plynulý  přísun těchto  látek  od  jednotlivých  dodavatelů,  prostřednictvím 

produktovodů.  Dodávky  ropy  skrz  ropovody  jsou  do  značné  míry  diferencované,  oproti 

zemnímu  plynu,  který díky geografickému rozmístění ložisek dodává,  z velké části pomocí 

plynovodů,  zemím  Evropské  unie  Rusko.  Procentuálně  vyjádřeno  se  jedná  o  více  než 

25 procent.  Rusko je i  přes napjaté  vztahy  s některými zeměmi do značné míry na tomto 

obchodování  ekonomicky  závislé.  Vzniká  tedy  vzájemná  symbióza  mezi  producentem 

a spotřebitelem. Jeden bez druhého by si situaci značně zkomplikovali. [11]

Jedinečnou pozici v tomto systému  zastávají  také „tranzitéři“,  což jsou  země, přes 

jejichž území produktovody procházejí, a tím zaujímají  strategicky významného postavení 

v systému produktovodních soustav. Jedná se například o země jako jsou Ukrajina, Slovensko 

a také Česká republika,  jenž je primárním objektem zájmu této práce a daná problematika 

bude situována do kontextu tohoto územního celku. Dopad na ekonomiku dotčených státu 

závisí na geografické poloze a také na míře začlenění do tranzitní soustavy.  Zde platí přímá 

úměra, že čím vyšší důležitost,  tím vyšší důraz musí být kladen na ochranu produktovodů 

před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin.   

Tyto  různorodé  nepřátelské  subjekty  představují  reálné  riziko  pro  ochranu  těchto 

chráněných  zájmů.  V  současné  době  jich  existuje  velmi  široké  spektrum.  V  souvislosti 

s produktovody  se  v  této  práci  budu  zabývat  extremistickými  a  teroristickými  směry 

operujícími  na  území  České  republiky  a  Evropské  unie.  Pokusím  se  navrhnout  možnou 

ochranou proti jejich negativním aktivitám.

Extremismus do značné míry souvisí s ekonomickou a sociální situací panující v dané 

lokalitě.  Rizikovější  jsou  tedy  země  se  slabší  ekonomikou. Je-li  obyvatelstvo  spokojeno, 

nepanují zde vhodné podmínky pro růst těchto aktivit. Vždy sice existuje určité procento lidí 

se  zakořeněnou  iracionální  nenávistí,  negativní  empirií  nebo  přílišnou  touhou  po  moci, 

snažících se o rekrutaci členů do svých extremistických organizací a udržujících napětí mezi 

některými skupinami populace,  ale  netěší  se velké oblibě,  dokud není na vzestupu  nějaká 

společensky  neakceptovatelná  situace,  při  které obyvatelstvo  ztrácí  víru ve  státní  aparáty 
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a vkládá důvěru ve sliby zdatných manipulátorů a dobře mířené propagandy. Pocity křivdy 

a bezpráví  mohou  vyústit  ve  značný  vliv  extremistických  organizací,  které  mohou  jako 

prostředek  k  docílení  svých cílů  zneužít  právě  již  zmíněných  produktovodů  k  ochromení 

infrastruktury  a  případně  i  zisku  dalšího  politického  vlivu.  Mnohdy  se  extremismus 

a terorismus prolínají, kdy například nejznámější extremistická organizace Blood & Honour 

má podsekci  s  názvem Combat 18,  která  se  podílela  na mnoha teroristických činech vůči 

svým odpůrcům a je takřka ve všech státech Evropy zakázána. Extremistickým skupinám jde 

prioritně o zisk většího vlivu mezi obyvatelstvem, aby mohli uskutečnit své plány. Většinou 

jde o svržení stávajícího demokratického režimu s cílem  nastolení nového systému zřízení, ať 

už se jedná o různé formy diktatury, feudalismu, anarchie a podobně.

Oproti tomu terorismus usiluje o vytvoření pocitu strachu, o sympatie obyvatelstva 

svými skutky často neusiluje. Obvyklé jsou útoky na civilní obyvatelstvo, razící heslo: „zabij  

jednoho a vystrašíš tisíc ostatních“. Útoky směřují k určitému cíli. Může jít o požadavek na 

stáhnutí vojáků z určitého území, jako se stalo v roce 2002 při obsazení moskevského divadla 

Na Dubrovce, kde se čečenští útočníci domáhali odvolání ruských vojsk z Čečenské republiky 

pod  hrozbou   usmrcení  vzatých  rukojmí.  Může  se  jednat  o  snahu územní  samostatnosti 

a mnoho dalších případů,  ve kterých by i produktovody mohly figurovat jako klíčový prvek 

ve vyjednávání, nebo prostředek k destabilizaci státu nebo skupiny států.  Evropská unie se 

díky  svým  aktivitám  a  angažovaností  v  různých mezinárodních  konfliktech,  stává  stále 

lákavějším cílem k útoku. Teroristické skupiny jsou tak  nestejnorodé, že je  takřka nemožné 

obsáhnout je v této práci všechny, proto se pokusím zaměřit pouze na různé teroristické směry 

a oblasti jejich zaměření.

Na základě analýzy aktuálních a predikovaných bezpečnostních hrozeb, vycházejících 

z působení výše popsaných subjektů, zde budou uvedeny tři variantní návrhy řešení ochrany 

produktovodů  s  ohledem na  jejich  technickou,  technologickou  a  ekonomickou  náročnost. 

V závěru práce bude vybrána nejvhodnější varianta na základě šesti zvolených kritérií, užitím 

multikriteriální rozhodovací metody.
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2 REŠERŠE

Diplomová práce se zaměřuje na ochranu produktovodů před intencionálními útoky 

extremistických a teroristických skupin. V této souvislosti byly použity publikace, zaměřující 

se  na  kritickou  infrastrukturu,  produktovody  a  jejich  ochranu,  extremismus  a  terorismus. 

V následující kapitole jsou rozvedeny publikace, pro tuto práci nejvýznamnější.

  

BASTL, Martin. Krajní pravice a krajní levice v ČR. Praha : Grada, 2011. 285s. ISBN 978-

80-247-3797-3

• Tato  publikace  si  klade  za  cíl  přehledně  a  srozumitelně  popsat  situaci  panující 

v oblasti  krajní  pravice  a krajní  levice  na území  České republiky v prvních deseti 

letech 21. století. Pro účely této práce jsem čerpal průřezem celého obsahu, zvyšujíce 

si povědomost o dané problematice. Hlavně v oblasti levicového spektra.

DUŠEK, Martin; MAZANEC, Michal. Fyzikální principy optických a optovláknových

snímačů [online]. [cit 2013-03-14]. Dostupné z: 

<http://www.crr.vutbr.cz/system/files/brozura_06_1206.pdf>

• Tento zdroj velmi dobře posloužil v problematice optovláknových snímačů, využitých 

při  zabezpečení  produktovodů.  Zejména  se jedná  o distribuované  teplotní,  teplotní 

a tlakové nebo akustické senzory. Srozumitelně zde je objasněn fyzikální princip, jež 

je v těchto snímačích použit.

FIELDING, Adrian. Pipeline security: New technology for today's demanding enviroment.  

[online].  [cit  2013-03-11].  Dostupné  z:  <http://www.pipelineandgasjournal.com/pipeline-

security-new-technology-today  %E2%80%99s-demanding-environment?page=show  >

• Jedná se o výborný článek v anglickém jazyce, zabývající se ochranou produktovodů. 

Nastínil základní východiska ochrany a poskytl pomyslný odrazový můstek k tvorbě 

konkrétních návrhů zabezpečení.
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CHMELÍK,  Jan  a  kolektiv. Extremismus.  Plzeň  : Vydavatelství  a  nakladatelství  Aleš 

Čeněk, 2012. 425s. ISBN 978-80-7380-376-6

• Kniha  řešící  běžný  pohled  na  aktuální  extremismus.  Posloužila  hlavně  v  oblasti 

obecné problematiky a na jejím základě je v této práci provedeno samotné základní 

rozdělení extremistických směrů.

LITERA,  Bohuslav;  HIRMAN,  Karel;  VYKOUKAL,  Jiří;  WANNER,  Jan. Ruské 

produktovody a střední Evropa. Praha : Eurolex Bohemia, 2003. 241s. ISBN 80- 86432-47-5

• Kniha pojednává o produktovodech a základní situací panující v dané problematice na 

území  Evropy.  Prostřednictvím ní  byly  získány klíčové  informace  o  geografickém 

rozložení  ložisek  a  následných vztazích  panujících  v tomto  sektoru.  Dále  poskytla 

soupis významných produktovodů a mnoho dalších souvisejících informací.
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3 TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST

Shrnutí platných  právních předpisů,  norem a  vyhlášek  k  zájmové  oblasti  ochrany 

produktovodů v České republice. 

3.1 PRÁVNÍ PŘEDPISY

Přehled právních  platných  předpisů,  norem  a  vyhlášek  k problematice  ochrany 

bezpečnosti osob a majetku v České republice. 

Ústava České republiky

• Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

• Jde o nejvýše postavený zákon v České republice  a definuje základní práva občanů 

a demokratické principy v České republice. [8] [53]

Listina základních práv a svobod

• Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů.

• Prvek ústavního  pořádku  České  republiky,  který  ustanovuje,  že  základní  práva 

a svobody  jsou  podle  tohoto  zákona  nezadatelné,  nezcizitelné,  nepromlčitelné 

a nezrušitelné. [8] [54]

Trestní zákoník

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

• Zabývá se trestním právem hmotným.  Určuje trestní odpovědnost  subjektů, definuje 

její zaniknutí a pojímá soupis singulárních trestných činů. [8] [56] 

Trestní řád

• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů.

• Specifikuje postupy orgánů činných v trestním řízení. Trestné činy je nutno patřičně 

zjistit, pachatele následně dle zákona spravedlivě potrestat. [8] [59]
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Občanský zákoník

• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Týká se především ochrany nedotknutelnosti vlastnictví. [8] [55]

Obchodní zákoník

• Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

• Definuje pozice podnikatelů  a obchodní  závazkové  relace,  jakožto i  některé 

specifické, s podnikáním provázané, vztahy. [8] [62]

Ochrana utajovaných informací

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

ve znění pozdějších předpisů.

• Udává směrnice pro  klasifikování informací  za  utajované a definuje  podmínky pro 

přístup k nim, jakožto i požadavky pro jejich ochranu, principy na stanovení citlivých 

činností a podmínky pro jejich výkon. [8] [61]

 

Ochrana osobních údajů

• Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

• Stanovuje práva verifikovat osobní údaje a metody nakládání s nimi. [8] [57]

Přestupky

• Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

• Specifikuje přestupkové  řízení,  definuje podmínky  zodpovědnosti  za  spáchání 

přestupku a následné uložitelné sankce. [8] [60]

Střelné zbraně a střelivo

• Zákon č.  119/2002 Sb.,  zákon o střelných zbraních a střelivu,  ve znění pozdějších 

předpisů. 

• Udává antecedence k uplatnění práva  na držení, nošení, a užívání zbraně  či střeliva, 

povinnosti i práva jejich držitelů, podmínky pro dovoz, vývoz, eventuálně tranzit a pro 
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provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, sankce a výkon státní 

správy v oblasti zbraní a střeliva. Podmínky provozování střelnic. [8] [58]

3.2 TECHNICKÉ NORMY

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

• Udává požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken. V kontextu této 

práce  hlavně  uzávěrů.  Obsahuje  varianty  otevírání:  otevírání  a  sklápění,  otáčení, 

sklápění, posunování (vodorovné a svislé), skládání a navinování jakožto i na pevné 

konstrukce. [8] [47] 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 1: Systémové požadavky 

• Definuje systémové  nároky poplachových  zabezpečovacích  a  tísňových  systémů. 

Specifikuje kritéria na  realizaci a  vlastnosti  instalovaných systémů a udává stupně 

zabezpečení spolu s třídami prostředí. [8] [48] 

ČSN  CLC/TS  50131-7  –  Poplachové  systémy  –  Poplachové  zabezpečovací  a  tísňové 

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace

• Poskytuje  instrukce k návrhu,  montáži,  provozu  a k  údržbě poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů.  Cílem je  uskutečnění kriteriálních účelových 

vlastností při minimálním kvantu planých poplachů. [49] 

ČSN EN 50132-7 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci

• Poskytuje  instrukce  a doporučení  zřizovatelům CCTV systémů,   metody pro  jejich 

instalaci, obsluhu, údržbu a testování systému. [50]
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3.3 VYHLÁŠKY

Fyzická bezpečnost

- Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.

- Udává bodové  ohodnocení  individuálních opatření  fyzické  ochrany,  nejnižší  míru 

zabezpečení  oblasti,  prvotní metodu hodnocení  rizik  a  náležitosti  certifikace  prvků 

zabezpečení. [8] [52]

Bezpečnost informačních a komunikačních systémů

- Vyhláška  č.  523/2005  Sb.,  o  bezpečnosti  informačních  a  komunikačních  systémů 

a dalších  elektronických  zařízení  nakládajících  s  utajovanými  informacemi 

a o certifikaci stínících komor.

- Definuje  požadavky na informační systémy nakládající s utajovanými informacemi. 

[8] [51]
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4 KRITICKÁ INFRASTRUKTURA

V  této  části  práce  bude  vymezen  pojem  kritická  infrastruktura  s  návazností  na 

produktovody,  ke konkretizaci  zájmových  chráněných subjektů,  jenž  jsou předmětem této 

práce díky své mimořádné důležitosti pro společnost a ekonomiku.

4.1 PRVKY KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Kritickou infrastrukturu každého státu tvoří prvky nezbytné pro jeho bezproblémovou 

provozuschopnost.  Jsou zkomponovány z takových fyzických a informačně technologických 

zařízení,  služeb,  sítí a  také  prostředků,   jež v  případě  poruchy nebo  zničení,  mohou  mít 

významný vliv  na  zdraví,  bezpečnost  nebo  ekonomickou  pohodu  občanů  eventuálně na 

fungování vlád dotčených zemí. [27]

Při poškození nebo úplné nefunkčnosti prvků kritické infrastruktury dojde ke kaskádě 

jevů negativně se odrážejících na:

• státním hospodářství,

• politické situaci,

• psychologickém stavu obyvatelstva,

• sociální situaci,

• životním prostředí,

• bezpečnosti a stabilitě státu. [24]

Kritická infrastruktura je  v této práci rozdělena celkem do deseti hlavních kategorií, 

které  se  následně člení  na další  podsekce,  jak je  uvedeno v tabulce  1.  Oblast  související 

s produktovody je pod číslem 1 s názvem Energetika.
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Mezi oblasti kritické infrastruktury patří:
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Tabulka 1: Oblasti KI [29]

Produkt/služba

1 Energetika

1.1
1.2 Plyn
1.3
1.4 Ropa a ropné produkty 

2
2.1 Zásobování pitnou a užitkovou vodou
2.2 Zabezpečení a správa povrchových a podzemních zdrojů vody
2.3 Systém odpadních vod

3
3.1
3.2
3.3

4

4.1
4.2
4.3
4.4 Výroba, skladování a distribuce léčiv a zdravotních prostředků

5 Doprava

5.1
5.2
5.3 Letecká
5.4 Vnitrozemská

6

6.1
6.2
6.3 Rádiová komunikace a navigace
6.4 Satelitní komunikace
6.5 Televizní a rádiové vysílání
6.6
6.7 Poštovní a kurýrní služby

7

7.1
7.2 Bankovnictví
7.3
7.4 Kapitálový trh

8 Nouzové služby

8.1
8.2
8.3 Zdravotnické záchranné služby
8.4 Letecká zdravotnická záchranná služba
8.5
8.6
8.7

9

9.1
9.2
9.3
9.4

10
10.1 Nakládání s odpady
10.2 Radioaktivní odpady 

č.   Oblast KI

Elektrická energie

Tepelná energie

Vodní hospodářství

Potravinářství a 
zemědělství

Produkce potravin
Péče o potraviny
Zemědělská výroba

Zdravotní péče

Přednemocniční a neodkladná péče
Nemocniční péče
Ochrana veřejného zdraví

Silniční
Železniční

Komunikační a 
informační systémy

Služby pevných telekomunikačních sítí
Služby mobilních komunikačních sítí

Přístup k internetu a datovým službám

Bankovní a finanční 
sektor

Správa veřejných financí

Pojišťovnictví

Policie ČR
Hasičský záchranný sbor

Armáda ČR
Radiační monitorování
Předpovědní, varovná a hlásná služba

Veřejná správa

Sociální ochrana a zaměstnanost
Diplomacie 
Výkon justice a vězeňství
Státní správa a samospráva

Odpadové hospodářství



Další možné dělení kritické infrastruktury je možné provést pomocí kritéria, které se 

zabývá dopadem na život. Vychází z anglického názvu  „lifeline support network“, tedy síť 

opory života. Klasifikace těchto infrastruktur je následovná:

• Skupina A – sítě propojených infrastruktur s velmi četným kvantem interakcí.

◦ Například: elektrická rozvodná síť, počítačová síť.

• Skupina B – sítě propojených infrastruktur pro dopravu materiálu s  četným kvantem 

vzájemného působení s ostatními infrastrukturními sítěmi.

◦ Například: plynovodní síť, ropovodní síť, kanalizační síť.

• Skupina  C  -  sítě  propojených  infrastruktur  pro  dopravu  materiálu  s  minoritním 

kvantem vzájemného působení s ostatními infrastrukturními sítěmi.

◦ Například: vodovodní síť.

• Skupina  D – sítě  se  společnými  infrastrukturami  poskytování  služeb  s  variantním 

množstvím interakcí s ostatními sítěmi.

◦ Například: síť distribuce potravin.

• Skupina E – zvláštní sítě, jejichž selhání má nepřímé následky na obyvatelstvo.

◦ Například: síť veřejné správy, finanční síť. [14]

Dle této klasifikace uvedené výše vidíme, že produktovody patři do skupiny  B,  což 

jsou  sítě  propojených  infrastruktur  pro  dopravu materiálu  s  četným kvantem vzájemného 

působení s ostatními infrastrukturními sítěmi. Z toho vyplývá, že jsou to objekty vysokého 

významu,  jejichž  nefunkčnost  by  vedla  k  velkým  škodám  na  fungování  ostatních 

infrastrukturních sítí a mělo by obrovsky dopad na obyvatele daného území.
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4.2 OCHRANA KRITICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochrana kritické infrastruktury spadá pod oblast zájmu státního i komerčního sektoru. 

Zatím  se  nepodařilo  nalézt  účinné  mechanismy  řízení  a  je  proto  nutné  používat  nástroj 

spolupráce mezi těmito dvěma subjekty. [36]

Významné ohrožení a hrozby pro kritickou infrastrukturu:

• přírodní síly,

• nedbalost personálu,

• průmyslové havárie a nehody,

• počítačové hackerství,

• terorismus,

• extremismus,

• organizovaný zločin. [24]

 Z  tohoto  výčtu  vyplývá,  že  působení  lidského  faktoru  hraje  v  ohrožení  kritické 

infrastruktury primární roli. V kontextu této práce se  ovšem  budu zabývat pouze ochranou 

před působení terorismu a extremismu. 
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5 PRODUKTOVODY

Za synonyma technické revoluce minulého století lze považovat suroviny jako je uhlí 

a pára. Vývojem technologií však byly postupně vystřídány ropou a zemním plynem, které 

neodmyslitelně  patří  do  naší  doby.  Jakékoliv  narušení  jejich  dodávky  do  energetické 

platformy naší  civilizace  bezprostředně ovlivňuje  stabilitu  států  a  dokonce i  celosvětovou 

ekonomickou situaci. Z této jednoduché premisy je vyvozen závěr, že prioritním aspektem 

této práce bude ochrana produktovodů, určených k transportu právě těchto fosilních paliv. 

Díky  své  důležitosti  představují  ve  vysoké  míře  potenciální  cílový  subjekt  útoku 

extremistických  a  teroristických  skupin,  jakožto  i  o  snahy k neoprávněnému čerpání,  čili 

krádeže. [11]

Česká republika v síti produktovodních systémů zaujímá pozici „tranzitéra“, protože 

nedisponuje dostatečnými přírodními nalezišti ropy a zemního plynu. Její zdroje neumožňují 

ani  pokrytí  tuzemské  spotřeby.  Znamená  to  tedy,  že  přes  její  území  vede  dodavatelská 

produktovodní soustava. Mezi tranzitérní země kromě ní patří například Slovensko, Polsko 

a Ukrajina.  Všechny  tyto  státy  díky  tomu  získávají  strategicky  významného  postavení 

a v závislosti na stupni jejich začlenění do tranzitní soustavy, také finanční a jiné ekonomické 

benefity. Zde však platí přímá úměra, že čím vyšší důležitost, tím vyšší důraz musí být kladen 

na ochranu produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin. 

[11]

Evropy, kde tato politika panuje již dlouhá léta. [11]

13



Zemní plyn je oproti ropovodům, díky geografickému rozmístění ložisek, dodáván na 

evropské trhy pouze  několika hlavními dodavateli,  přičemž Velká Británie, jenž je na tom 

procentuálně velmi podobně jako Rusko, hraje 

zanedbatelnou roli pro ostatní státy, jelikož svou 

produkci  i  zároveň  z  majoritní  části 

spotřebovává  a  vyváží  velmi  malé  množství. 

Největším  dodavatelem  na  trhu  tedy  zůstává 

Rusko  s  podílem  přibližně  25  procent,  což 

můžeme vidět i na obrázku číslo 2, kde většina 

plynovodů vede právě z tohoto území. Rusko je 

i  přes  napjaté  vztahy  s  některými  zeměmi do 

značné míry na tomto obchodování ekonomicky 

závislé.  Vzniká tedy vzájemná symbióza  mezi 

producentem  a  spotřebitelem.  Jeden  bez 

druhého  by  si situaci značně  zkomplikovali. 

Dalšími dodavateli jsou Alžírsko a Norsko s ročními dodávkami 11 až 12 procent. [11]

5.1 PRODUKTOVODNÍ AKTIVA

Typicky transportní a distribuční systém pro zemní plyn a ropu, může přesahovat až 

stovky i tisíce kilometrů, přičemž zahrnuje tisíce senzorů, 

pum a ovládacích zařízení. Produktovodní potrubí je pro 

docílení vyšší bezpečnosti umístěno v hloubce přibližně 

1,2 metrů pod zemí,  což můžeme vidět na obrázku číslo 

3.  Výlučně v oblastech  častých záplav  či  s  důlní  nebo 

tektonickou  činností,  se  potrubí  vede  na  povrchu.  [33] 

[41] 

Podzemní  úsek  může  být  negativně  ovlivněn 

vlhkostí  půdy,  prudkými  výkyvy  teplot  a  také 

probíhajícími  stavebními  pracemi  v  jejich  blízkosti. 

Korozi  musíme  předcházet  speciální  protikorozní 

ochranou. [33]
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Nadzemní  úsek  musíme  udržovat  v  řádném stavu,  rovněž  se  zde  užívají  speciální 

nátěry a musíme na něj brát zvýšený ohled, jelikož je dostupnější pro útočníky, než podzemní 

část. [33]

Produktovody jsou obecně méně náchylné k útokům než ostatní energetické zdroje, už 

jen proto,  že není jednoduché zjistit  jejich přesnou polohu.  Avšak táhnou se  územím  na 

dlouhé vzdálenosti různorodým terénem, což činí jejich ochranu finančně značně náročnou. 

Ta je založena primárně na preventivní detekci narušitele. Jako kritické místa se berou oblasti 

jako kontrolní centra, uzly, rozdělovače, skladovací nádrže a místa, kde se překonávají vodní 

toky. Zde je možno kumulovat prvky fyzické ochrany nad limitní mez pomyslné efektivnosti 

[40] [43] 

Pokud se nepodaří  útočníka  včas  zastavit  a  útok na  produktovod  se zdařil, vzniká 

velmi vysoká škoda se značnou ztrátou obsažené látky. Následný nekontrolovaný únik navíc 

představuje  potencionální  nebezpečí  pro  místní  obyvatelstvo  a  životní  prostředí.  Zcela 

nepřijatelný je útok extremistických nebo teroristických skupin, jenž může mít katastrofální 

následky. [40]

5.2 VÝZNAMNÉ PRODUKTOVODY V EVROPĚ

Mezi nejdůležitější ropovody patří Družba. Jeho celková délka činí 5327 km a spojuje 

tzv. Druhé Baku začínající u Samary, mimo jiné s Českou republikou a Německem. [11]

Významným plynovodem je Bratrství, neboli Brotherhood. Celková délka je přibližně 

2  700  kilometrů  s  roční  kapacitou  kolem  28  miliard  metrů  krychlových  ruského  plynu. 

Prochází i přes Českou republiku. [11]
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6 FYZICKÁ OCHRANA PRODUKTOVODU

Ochrana  produktovodu  představuje  důležitý  prvek  pro  bezproblémové  fungování 

společnosti. Útoky na ně nejsou ve světě ničím výjimečným a musíme předpokládat zhoršení 

bezpečnostní situace i v České republice. Například v Kolumbii bylo v časovém rozmezí let 

1996  až  2005  zaznamenáno  přibližně  600  případů  napadení  produktovodů a  v  Nigérii 

podnikají rebelové útoky na produktovody takřka v pravidelných intervalech. Může se to zdát 

jako vzdálená místa, ale v dnešní době globalizace nepředstavuje  distance takový problém 

jako v minulosti. Proto je důležité se zaměřit na zdokonalení stávající situace fyzické ochrany 

produktovodů. [41] [44]

Pojem fyzická ochrana produktovodu zaštiťuje celistvý systém elementů zabezpečení 

zabraňujících neautorizovanému přístupu, poškození  nebo zničení hmotného a nehmotného 

aktiva  souvisejícího  s  produktovody.  Cílem  provedení  návrhu fyzické  ochrany  je 

vyprojektovat a implementovat bezpečnostní opatření,  zajišťující dosažení  přijatelné úrovně 

zabezpečení. 

Brzká detekce narušitele je první linií prevence před  útoky. Hlavní pilíře zabezpečení 

jsou založeny na principu zjišťování, odrazení, zpomalení průniku do chráněného prostoru 

a zneškodnění narušitelů. Existují dvě strategie, které zahrnují:

• konstrukční  řešení  –  prevence  nebo minimalizace  útoků umístěním překážek,  jako 

jsou   ploty  a  jiné  mechanické  zábranné  prostředky  do  cesty  potencionálním 

útočníkům,

• monitorovací  řešení  –  rozmístění  a  pečlivé  monitorování  poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. [43]

Fyzická ochrana tedy zahrnuje subkategorie:

• Technická ochrana,

◦ mechanické zábranné prostředky,

◦ poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,

◦ ostatní technické prostředky ochrany.
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• Fyzická ostraha.

• Režimová ochrana,

◦ režimová, organizační a administrativní opatření. [4] [8]

6.1 TECHNICKÁ OCHRANA

Zakládá se  na své automatické monitorovací  a zabezpečovací  funkci a  reprezentuje 

prvek  pro  navýšení výkonnosti jiných  forem  ochrany.  Obstarává rovněž transport údajů 

o narušiteli na náležitá místa, pro jeho následnou identifikaci, nebo pro včas vykonaný zásah 

proti  nežádoucímu  počínání.  Technická  ochrana  aplikuje k ochraně  subjektu mechanické 

zábranné prostředky, poplachové zabezpečovací a tísňové systém, jakožto i ostatní technické 

prostředky ochrany. [4] [8]

6.1.1 Mechanické zábranné prostředky

Sémantika jejich  použití  se  zakládá  na  zabránění  nebo  zpomalení  nežádoucímu 

přístupu  osob do  objektu,  přičemž  objektem se  v  tomto  případě  myslí  ohraničený  volný 

prostor v blízkosti produktovodů nebo také konstrukční prvky produktovodu samotného. [8]

6.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  (PZTS)

Neslouží k tomu, aby pachatele zadržely a nikterak znesnadňovaly provedení útoku na 

chráněný zájem. Cílem je předat, v co možná nejkratším čase, informace o narušení k iniciaci 

patřičných protiopatření. Realizováno především:

- Detekční technika;

- CCTV, neboli uzavřené televizní okruhy;

- Bezpečnostní osvětlení; [3] [8] [18] 
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PZTS je prvek fyzické ochrany schopný  zabezpečení produktovodů jakékoliv délky 

a nezávisle  na  jejich  umístění.  Systém  je  vhodné  obohatit  i  o  nouzové  telefonní  linky 

umístěné na každém kontrolním centru, uzlu, rozdělovači a skladovací nádrži. [46]

Detekční  prvky jsou řešeny na několika principech snímání. Hlavní  vybraní  zástupci 

jsou zde rozděleni podle prostorového uspořádání:

• Rozprostřené (distribuované) senzory

◦ DTS - (distributed temperature sensors) distribuované teplotní senzory,

◦ DTSS - (distributed temperature & strain sensors) distribuované teplotní a tlakové 

senzory,

◦ DAS - (distributed acoustic sensors) distribuované akustické senzory.

• Zónové senzory  -  mohou být  rozmístěny tak, aby bylo docíleno vytvoření  relativně 

krátkých,  ale překrývajících se zón  a  stávají  se použitelnými i pro  efektivní ochranu 

produktovodů. [32]

DTS  a  DTSS představují  optovláknové  systémy,  jenž  jsou  s  využitím optického 

vlákna schopny určit teplotu, eventuálně mechanické napětí.  Toto optické vlákno si můžeme 

představit  jako  souhrn  několika  tisíců  senzorů.  Ty  umožňují  zisk informací o  teplotním 

(tlakovém)  profilu  podél  celého vlákna.  DTS  a  DTSS  systémy využívají takřka  všechen 

potenciál, které optické vlákno nabízí. Mezi výčet výhod můžeme uvést například:

• Rezistence k elektromagnetické radiaci,

• Rezistence k  vlivům agresivního prostředí  (musí  se  však  použít  speciálního typu 

kabelů),

• Monitorování tisíců naměřených hodnot v reálném čase,

• Bezproblémová instalace s velmi malou následnou potřebou údržby,

• Bezpečné využití i v prostředích s nebezpečím požárů nebo výbuchů,

• Dlouhodobá životnost, dosahující až 30 let.

• Bezprostřední určení polohy změn tlaku, teploty, popřípadě poruchy a událostí,
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• Optické  vlákno  může  dosahovat  délky až  10  km  v  případě  DTS  využívajících 

Ramanův rozptyl a až 30 km pro DTS využívajících Brillouinův rozptyl. [30]

Zkratka DAS představuje distribuované akustické senzory a jak už z názvu vyplývá, 

v tomto  případě  se  detekuje  zvuk podél  celého  optického vlákna.  Používají  se  především 

k zabezpečení  produktovodů  a  také  třeba  v  železniční  dopravě  k  monitorovaní  pohybu 

vlakových souprav a podobně. [26] [40]

Tyto  senzory  poskytují  brzké  varování  před  úniky  látky,  ilegálnímu  čerpání, 

bagrování a  celkovému narušení perimetru.  Pracují tak, že monitorují zvuk a vibrace v celé 

délce vlákna, nezávisle na jejich vzdálenosti od monitorovacího centra. [40]

DAS  umožňuje  v  případě  zabezpečování produktovodů  překonat  mnohá  omezení 

ostatních zabezpečovacích technologií. Specifikace technologie:

• Jeden systém pokryje až 50 kilometrů produktovodu, lze je navazovat až do libovolné 

délky několika systémů,

• Monitorování každého metru produktovodu v reálném čase, 24 hodin denně;

• Ihned odhalit a lokalizovat únik látky nebo hrozbu s přesností jednoho metru;

• Odhalit potenciální útočníky v blízkosti kabelu na vzdálenost:

◦ 5 až 10 metrů v případě pěšího způsobu dopravy,

◦ 5 až 15 metrů v automobilech,

◦ 20 až 50 metrů v případě těžké techniky;

• Určit směr a rychlost narušitelů;

• Nízká potřeba údržby a vysoká odolnost senzorů;

• Lze jej  nainstalovat  na existující  optický kabel,  což dramaticky snižuje  pořizovací 

náklady. [40] [41]
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Další  oblastí  je zónová ochrana  realizována pomocí bezdrátového senzoru RS-U. 

Navržena pro detekci narušitelů chráněného perimetru využívajíce snímání seismických vln, 

vzniklých pohybem osob, automobilů nebo jiných subjektů.

RS-U  využívá k napájení baterii a je zakopán do hloubky 30 až 50 centimetrů. Jen 

anténa z velmi tenkého drátu je ponechána na povrchu, není však pouhým okem v terénu na 

větší a střední vzdálenosti  viditelná. Radiová komunikace mezi dvěma senzory může být až 

na délku 1,5 kilometrů. Vlastnosti vykazující tento senzor jsou následující:

• Je použitelný v takřka jakémkoliv druhu půdy;

• Pracuje i pod sněhovou pokrývkou, nevyžaduje sezónní úpravy;

• Operační doba bez potřeby nabíjení baterie až 5 let;

• Senzor je relativně malý s nízkou hmotností;

• Detekční rádius:

◦ až 100 metrů pro osoby,

◦ až 200 metrů pro vozidla.

• Při detekci narušitele informuje v reálném čase obsluhu a aktivuje jakékoliv připojené 

zařízení. [46]

Dalším technických prvkem vhodným pro použití v technické ochraně produktovodů 

jsou uzavřené televizní okruhy, neboli CCTV (Closed Circuit Television). Lze je totiž využít 

také v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech. Při detekci narušitele, například 

pomocí  jiné  použité  technologie,  je  kamera  sepnuta  a  přenáší  důležité  informace  na 

odpovědná  místa,  nebo  může  průběh  události  i  zaznamenávat  pro  případné  následné 

vyhodnocení.  Prostřednictvím CCTV je fyzická ostraha schopná ověřit na kritických místech 

situaci bez nutnosti výjezdu a roste tak efektivnost systému.

Kritéria pro plánování návrhu CCTV:

• Umístění na kritických místech;

• Úhly snímaných záběrů,

• Vzdálenost přístroje od cílené oblasti pozorování,

• Nutné přijatelné rozlišení záznamové techniky pro funkčnost systému;
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• Obvyklé  světelné  a  povětrnostní  podmínky  v  oblasti  umístění, popřípadě  nutnost 

implementovat některou ze speciálních funkcí záznamové techniky do systému;

• Způsob vyhodnocování obrazu kamer;

• Záznam obrazu. [8] [10]

Následující alternativou zabezpečení produktovodů je vhodně umístěné  osvětlení na 

vytypovaných  místech.  Toto  opatření  skvěle  doplňuje  CCTV,  jelikož  značně  zvyšuje 

viditelnost  i bez použití  speciálních  technologií.  Osvětlení  také do značné míry poskytuje 

preventivní  opatření  před potencionální  škodou, protože může dojít  k vystrašení  útočníka. 

[43]

6.1.3 Ostatní technické prostředky ochrany

Tyto prostředky reprezentují prvky technické ochrany, jež se využívají ve specifických 

situacích nebo různorodých výjimečných případech. Například:

• Prostředky pro pozorování;

• Prostředky  k ochraně  informací  a  k bezpečnému  provozu  PC,  jakožto  ochraně 

uložených dat;

• Individuální ochranné prostředky;  

• Ochranné prvky vůči zbraním. [3]

Zde bych více rozvedl prostředky pro pozorování. Slouží ke kompenzaci nedostatků 

lidského  oka,  jelikož  jeho  citlivost  je  pouze  ve  viditelné  oblasti  světla.  Zvyšují  dohled 

a můžou být obohaceny o speciální funkce. Rozdělují se na dvě kategorie:

• Dalekohledy a speciální optické prostředky  - Přístroj k optickému přiblížení pomocí 

soustav čoček nebo zrcadel. Pro pozorování ve dne.

• Prostředky pro pozorování za snížené viditelnosti:

◦ Noktovizory  -  prostředky  zesilující  zbytkové  osvětlení,  násobí  viditelné  světlo 

i světlo v infračervené oblasti.
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◦ Termovizory - Prostředky zobrazující tepelné záření. Teplotní záření (elektromag.) 

pochází z termických pohybů částic. [19]

V kontextu s produktovody je nutné zmínit rovněž ochranu IT, jelikož některé systémy 

jsou náchylné na kybernetické útoky,  mířící například na řídící systémy, shromažďující data 

ze  senzorů  a  monitorující  produktovody.  Bez  těchto  informací,  které  mohou  být 

zmanipulovány  nebo  úplně  odstraněny,  je  značně  ovlivněna  bezpečnost  a  může  vést  ke 

katastrofálním následkům. Ochrana IT systému by tedy rozhodně neměla být podceňována. 

[41]

6.2 FYZICKÁ OSTRAHA

Princip této ochrany je založen na výkonu stanovených činností  fyzickými osobami 

proti nežádoucímu počínání subjektů v chráněném prostoru. Ostraha je doplňkovou ochranou, 

založenou  na  podpoře  ostatními  systémy.  Její  samostatný  výkon  není  efektivní,  tedy  ani 

žádoucí.  Fyzickou  ostrahu  je  možno  obstarat  soukromou  bezpečnostní  službou  nebo 

i speciálními útvary v rámci provozovatele produktovodu. 

Předmětem  zájmu  fyzické  ostrahy  jsou  hlavně  kritická  místa  produktovodu,  jako 

nadzemní  části  a  lokace  se  zvýšeným pohybem  osob  s  jednoduchým způsobem dopravy 

techniky, bez komplikací terénu. Fyzická ostraha má následující úkoly:

a) Střežení  chráněných aktiv –  vykonáváno  na pochůzkových, pohyblivých  a pevných 

stanovištích;

b) Zásah  –  za  předpokladu  mimořádné  události  či na  popud  o  narušení  bezpečnosti 

produktovodu. Směrnice zásahu musí být přesně definovány.

c) Předávání  informací  –  v  případě  vzniku  mimořádné  události  je  nutno  neprodleně 

kontaktovat  Policii  České  republiky,  hasičský  záchranný  sbor,  havarijní  službu, 

popřípadě lékařskou záchrannou službu.

d) Výkon jiných oprávněných úkolů zadavatele –  Musí být přesně vymezeny ve smlouvě 

a zahrnují doplňkové činnosti, jako konání spojovatele telefonní ústředny. [3] [8] [15]
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Velice efektivní je fyzickou ostrahu zkombinovat se systémem CCTV, jenž byl  blíže 

specifikován v kapitole  [6.1.2] a také s prostředky pro pozorování,  které byly blíže popsány 

v kapitole [6.1.3].

V  rámci  střežení  aktiv  fyzickou  ostrahou  je  nutné  provádět  i  průzkum  terénu 

cílového prostoru. Používají se dva hlavní způsoby pozorování – spěšné a detailní:

• Spěšné pozorování  -  rychlý  pohled na nejvýraznější  body,  terénní  jevy nebo další 

důležité prostory. Pozorovatel se nejprve soustředí na nejbližší místa, potom zkoumá 

ty vzdálenější,dokud není cílová oblast prohledána úplně. 

• Detailní pozorování – provádí se po spěšném průzkumu Bližší a důkladnější průzkum 

cílového prostoru. [34]

6.3 REŽIMOVÁ OCHRANA

Jedná se o systém administrativních a organizačních opatření. Je jimi přesně definován 

režim vstupu  osob  do  chráněného  prostoru,  například  pro  potřeby  provedení  oprav  nebo 

údržby  a  také  ochrana  dokumentů,  jakožto  i  jejich  pohyb  v  rámci  podnikové  struktury 

provozovatele  produktovodu. Lze  konstatovat,  že  režimová  ochrana  završuje  další,  v  této 

práci jmenované, typy ochran.  [8]

Konkrétní  opatření  v  rámci  režimové  ochrany  mohou  být  realizovány  například 

pomocí přidělení oprávnění osobám pro přístup do jednotlivých oblastí.  V případě, kdy je 

potřeba provést nějakou činnost na daném úseku produktovodu, dostane zaměstnanec přiřazen 

autentizační prostředek k ověření jeho identity. Tento prostředek může být realizován:

- heslem 

- předmětem (tokenem)

- biometrickou vlastností [8]
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7 BEZPEČNOSTNÍ SITUACE

Různorodost názorů je specifickým atributem každé společnosti. Ovšem vyskytuje se 

i zde určité malé procento lidí s extrémními názory a pocity nadřazenosti svého postoje nad 

ostatními  lidmi.  Tito  jedinci  se  snaží  o  své  pravdě  přesvědčovat  a  bojovat  za  ni  všemi 

možnými prostředky.  Následně se sdružují  do skupin  a organizací, které podle razantnosti 

a způsobů boje můžeme rozdělit na radikální, extremistické a teroristické. Panuje mezi nimi 

velmi  tenká  hranice,  mnohdy  se  prolínají.  Pro  lepší  pochopení  dané  problematiky  je  zde 

uvedeno vymezení těchto tří pojmů: 

• Radikalismus –   subjekty,  jenž  se  domáhají  změny  režimu  nebo  některých 

praktikovaných  činnostech  režimu,  ale  nesměřují  k  potlačení  nebo  odstranění 

klíčových  aspektů  demokratického  státního  zřízení.  Není  trestný,  často  nesprávně 

zaměňován s pojmem extremismus;

• Extremismus – výrazná ideologická stanoviska, vybočující z ústavního pořádku státu 

a porušující  ustanovení  přijatých  zákonů. Charakteristický  je  zde  vysoký  podíl 

netolerance vůči  názorově  či  jinak  odlišným subjektům. Stát  proti  extremistickým 

myšlenkám podniká, mimo jiné, i silné represe.

• Terorismus  – ilegální užití nebo  vyhrůžka užití síly  nebo  násilí,  zaměřená  proti 

individuálním subjektům, které ač přímo nesouvisí s požadovaným cílem útočníka, 

mají sloužit  k docílení  tlaku na vládu a  přinutit  ji  k ústupkům nebo vzbudit  pocit 

strachu  ve  společnosti  i  příslušníků vlády.  Primárním  účelem  je  tedy  dosažení 

ideologických, náboženských či politických cílů. [9] [12]  

Obecně vzato však takovéto projevy, alespoň co se týče České republiky, jsou natolik 

ojedinělé,  že představují  minimální  podíl  na celkové kriminalitě  a  dosud nepředstavovaly 

problém takových  rozměrů,  že  by narušoval  stabilitu  společnosti.  Není  však  moudré  toto 

nebezpečí do budoucna podceňovat. Imigrační politika mnohých evropských států přispívá 

k multikulturnímu obrazu společnosti, čímž může silně eskalovat mezirasové napětí, které má 

potenciál dohnat lidi k velmi opovrženíhodným činům. A hranice jsou v rámci Evropské unie 

otevřené.  Nicméně  existují  i  další  možná  rizika,  kromě  rasových  nepokojů  a  podobných 

pravicově extremistických problémů. Nemalou hrozbu představuje i levicový a náboženský 

extrémismus. 
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Vrcholem  v  ohrožení  bezpečnosti  společnosti  jsou  možné  teroristické  aktivity. 

Všechny tyto jmenované subjekty  budou rozvedeny v nadcházející části. [9]

7.1 EXTREMISMUS - AKTUÁLNÍ SITUACE A PREDIKCE

Extremismus je pojem, který je ve společnosti  a hlavně ve sdělovacích prostředcích 

vysoce frekventovaně využívaný. Je jim označováno cokoliv vybočující z obecně přijímané 

podoby normality. Jedná se tedy o činnosti, jejichž výkon se neslučuje s pohledem většinové 

společnosti  a  přijatých  zákonů.  Ne  vždy  je  toto  označení  správné.  Toleranční  mez  pro 

definování  extremismu je  značně subjektivní  a  i  dokazování,  například  skutkové podstaty 

trestného činu spáchaného v tomto duchu, je v mnoha případech problematické. Už jen proto, 

že  je  jednoduché  někoho  z  takových  aktivit,  třeba na  základě  křivých  svědectví,  obvinit 

a zneužit toho ve svůj prospěch. 

Spektrum  extremistických  skupin  je  rozčleněno  do  mnoha  kategorií,  jež  jsou 

zastupovány různorodým zastoupením organizací a struktur. Identifikovat základní  subjekty 

v rámci  přesného časového určení není složité,  jelikož tyto  hnutí,  organizace a subkultury 

v mnoha případech využívají  mediální  pozornosti  ke zviditelnění.  Navíc příslušníci  těchto 

subjektů nejsou často příliš loajální, když jsou podrobení důslednému výslechu. Identifikace 

konkrétních dominantních reprezentantů některého z extremistických proudů  však  není pro 

účel  této  práce  žádoucí.  Jde  totiž  o  tak  proměnlivou  položku,  která  prochází  neustále 

změnami,  odštěpováním  frakcí,  přejmenovávání   a  generační  obměně,  že  je  efektivnější 

zaměřit se na vývoj uceleného extremistického proudu a subproudů. Mezi ty hlavní patři:

• Pravicový extremismus;

• Levicový extremismus;

• Náboženský extremismus. [9] [12]

Predikce extremistických aktivit v rámci České republiky a Evropské unie je taková, 

že lze do budoucna předpokládat s nárůstem těchto aktivit všech zmíněných hlavních proudů. 

Do  značné  míry  zde  platí  i  provázanost,  jelikož  pokud  vzrostou  aktivity  pravicového 

extrémismu, posílí i opoziční síly v levicovém extremismu. Náboženský extremismus bude 

sílit  už jen z toho důvodu, že dochází k islamizaci Evropy a tedy  posílí  i  snahy šířit toto 

náboženství mezi ostatní obyvatelstvo.
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7.1.1 Pravicový extremismus

Rozdělení pravicově extremistického spektra v České republice lze provést na základě 

analytického  náhledu.  Realita  je  ovšem o  poznání  složitější,  jelikož  hranice  mezi  těmito 

subjekty se mnohdy prolíná. Jedná se o kategorie:

• Nacionalisté

◦ Neo-husitismus – souvislost s historickým husitským revolučním hnutím;

◦ Ultra-konzervativní směr – vztah k starým zvyklostem českých dějin; 

◦ Integrálně katolický směr – parciálně propojen s klerofašismem;

• Neonacisté

◦ Tradiční nacisté – ctí nadřízenost Německa. Uctívají ideologii, osobnosti 

a symboly Třetí říše;

◦ White Power – moderní neonacistické pojetí, kde je uznána pozice rovnoprávnosti 

pro český národ;

• „Nová“ ultrapravice

◦ Ucelený cíleně selektovaný výběr různorodých prvků z variabilních ideových 

proudů. Může se jednat i o extremizaci dosud nezávadných subjektů či tradic.

◦ Zaměření pouze na rasismus či xenofobii. [13]

Obliba  pravicového  extremismu  v  České  republice  není  momentálně  příliš na 

vzestupu.  Stále  se  ji  dostává  zanedbatelných  výsledků 

v získávání popularity u většinového obyvatelstva. Oproti tomu 

je  zde  ale velmi  silný  tzv.  „anticigánismus“.  Podle  agentury 

STEM a CVVM (centrum pro výzkum veřejného mínění) určilo 

majoritní  obyvatelstvo  vztahy  mezi  nimi  a  Romy jako špatné 

celých 78 procent dotázaných. Pouze 18 procent je označilo za 

dobré.  Podobný průzkum se zabýval také vzájemným soužitím. 

Občané  byli  dotázáni,  jaký  názor  by  měli  na  sousedství 

s příslušníky romské menšiny. Celých 36 procent odpovědělo, že 

by to bylo absolutně nepřijatelné, 27 procent by to vidělo jako 

problém a pro 24 procent by to bylo nepříjemné. Což dohromady 
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dává 87 procent nespokojených obyvatel.  Ze strany samotných Romů nelze očekávat brzkou 

razantní změnu přístupu k vzájemném soužití a respektování práva na noční klid a pořádek ve 

svém okolí.  Není tedy důvod se domnívat, že se situace zlepší.  Je tomu spíše spíše naopak. 

[21]

Z bezpečnostního hlediska nejsou podle mě v České republice patrné náznaky, že by 

některý  ze  subjektů  pravicového  extremismu  získal  nějaký  prospěch  z  napadení 

produktovodů. Tento čin by byl společností odsouzen, popularita by spíše klesla. Navíc jejich 

aktivity jsou směřovány na jejich odpůrce,  nebo příslušníky menšin.  Mimo to je i  mnoho 

příslušníků toho extremistického proudu velmi nevzdělaná a bez dostatečného výcviku nebo 

motivace. Takto složitý útok by byl zřejmě nad jejich schopnosti a velmi kontraproduktivní.

7.1.2 Levicový extremismus

Levicovému  extremismu  se  nedostává  tolik  pozornosti,  jako  jeho  pravicovému 

protějšku. Není tolik zastoupen ve studiích, zprávách a výzkumech a je tedy podstatně méně 

zmapován.  Nejčastěji  je  charakterizován  činnostmi  orientovanými na  kritiku  společnosti 

a cíleného působení k odstranění chyb.  Většinou  nepůsobí proti systémovému zřízení  státu, 

i když  i  tyto  varianty  působnosti  zde  jsou, jako  je  tomu  třeba  u  klasického  anarchismu 

a komunismu. [9]

Komunismus:

I  přes skutečnost,  že došlo k zhroucení  východního bloku, komunismus stále hraje 

důležitou roli v politickém spektru Evropy i České republiky. Tyto ideje jsou blízké milionům 

lidí.  Díky  počtu  svých  příznivců  je  právě  komunismus  dominantní  silou  levicového 

extremismu, zastoupený různorodým spektrem subjektů, lišících se razantností k prosazování 

svých  názorů.  Pro  představu,  jak  široce  může  být  komunismus  rozlišován,  je  zde  výčet 

hlavních ideových variant, jako dogmatický marxismus, marxismus-leninismus (ten se ještě 

dělí  na  stalinismus,  trockismus,  maoismus,  komunismy  třetího  světa,  neobolševismus  či 

neokomunismus),  levý  komunismus,  neomarxistické  komunistické  směry,  národní 

bolševismus. [1]
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Hlavními  rysy  komunistického  extremismu  jsou  touha  třídního  boje  s  následným 

nastolením beztřídní  společnosti,  majetková  práva  významných  objektů  by  přešla  lidu 

a konečné odstranění státu. [1]

Svými  myšlenkami  představují,  dle  mého  názoru,  vyšší  bezpečností  riziko  pro 

produktovody, jelikož takto zaměřená extremistická skupina může teoreticky spatřovat útok 

na něj, jako útok na samotnou konzumní společnost a otřást tak se základy kapitalismu.  Při 

správné následné manipulaci dovést lid k revoluci.

Anarchismus:

Anarchisté útočí na společenský systém i samotný stát. Jsou motivování myšlenkami 

rebelie  a  neposlušnosti.  Akt  boje  je  veden  širokým  spektrem  metod,  mezi  něž  řadíme 

symbolický  odpor,  spiklenecká  činorodost,  veřejná 

prezentace,  tajné aktivity,  násilná činnost, mírumilovná 

angažovanost,  šířením  myšlenky  pomocí  umění, 

kriminální nebo legální boj. [22]

Z  bezpečnostního  hlediska  produktovodů,  jde 

o nebezpečnou  skupinu.  Poškozením  nebo  jejím 

zničením může  být  do  značné  míry  ohrožena  stabilita 

jejich nepřítele, tedy státu. Navíc tyto skupiny neusilují 

o politický  vliv,  nemusí  tudíž  brát  v  potaz  negativní 

vnímání  společnosti  na  jejich  skutky.  Ovšem  musíme 

brát v úvahu, že členové anarchistických hnutí jsou často 

velmi  mladí  lidé  bez  prostředků  a  často  jde  jen 

o mladickou revoltu, která pomine. Ráznější akce pak jsou prioritně soustředěny na akce proti 

jejich  odpůrcům,  jako  jsou  různé  formy  pravicového  extremismu  a  celkově  rasismu 

a xenofobii.

7.1.3 Náboženský extremismus

Vyznačuje  se  popíráním  náboženských  práv  ostatních,  intenzivním  nátlakem 

k prosazování svého náboženství a silným opovržením k bezvěrcům. Ze svého přesvědčení 

mnohdy usilují o svrhnutí demokratického zřízení státu a nastolení teokratické vlády, což je 

vlastně  náboženská diktatura.  V některých případech projevují  tendence  k odstranění  celé 
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současné populace nebo její určité části. S náboženským extremismem se ale nemusíme setkat 

jen u malých, méně významných, náboženských směrů. Ve velkých světových náboženstvích 

existují  kromě  tolerantních  směrů  také  ty  extremistické,  sdružující  se  v  sektách,  kultech 

a podobně. [13]

Z bezpečnostního hlediska  představuje náboženský extremismu vůči produktovodům 

rizikový nevyzpytatelný faktor, snadno přecházející k terorismu. Sekty a náboženští fanatici 

usilující například o „očistu“ světa, můžou spatřovat prvky kritické infrastruktury jako lákavé 

k  pokusu  o  destabilizaci  společnosti  a  následného  nastolení  nového  řádu,  nebo  impuls 

k začátku náboženské války.

7.2 TERORISMUS - AKTUÁLNÍ SITUACE A PREDIKCE

Terorismus  si klade za cíl šokovat a vystrašit určitou skupinu obyvatel,  vlády  států 

nebo obojí.  Jde o vyhrocenou formu extremismu,  nebo  o  zcela samostatné aktivity.  Původ 

novodobého terorismu lze nalézt v anarchistickém hnutí, působícím v Ruska v období okolo 

roku 1875. V té době se z původních organizací s názvy Zemlja i vola a Narodnaja volja 

odtrhla extrémně  radikální  odnož,  v  jejichž  čele  působil  Michail  Alexandrovič  Bakunin. 

Volili výlučně boj prostřednictvím atentátů. [16] [20] 

Z hlediska predikce vývoje v České republice a Evropské unii se jedná o vzrůstající 

nebezpečí.  Bylo-li řečeno, že se předpokládá růst extremistických aktivit, nemůže tomu být 

jinak ani u terorismu, jelikož spolu úzce souvisí. 

Z bezpečnostního hlediska, v kontextu s produktovody, jde o vysokou hrozbu. V boji 

proti terorismu se Česká republika aktivně angažuje, z tohoto důvodu na sebe poutá pozornost 

a roste riziko útoku. Nejen toto jednání je však rizikové. Teroristických skupin je velká řada 

s různorodým zaměřením, jak vidíme v kapitole [7.2.1]. 

Teroristické skupiny bývají vycvičené a zfanatizované. Útočí bleskově, jejich aktivity 

jsou  utajené.  Překažení  aktivit  dobře  organizované  buňky  je  náročné.  Mnohdy  jsou 

podporované  zámožnými  jedinci,  kteří  se  drží  od  samotných  akcí  stranou.  V  následující 

tabulce  číslo  2 jsou  statistiky  teroristických  útoků  ve  vybraných  státech  Evropské  unie 

v letech 1968 až 2005. Jak vidíme, západní Evropa je těmito aktivitami postižena podstatně 

více než její střední a východní část. [6]
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7.2.1 Rozdělení terorismu

Terorismus lze rozlišovat jako:

• Kriminální - zločinecké aktivity s nepolitickým podtextem;

• Ultra-terorismus - nebezpečnější než ostatní, ale také mnohem obtížněji realizovatelný 

(například biologický, chemický, jaderný a radiologický terorismus);

• Státní – zastrašováním k prosazení zájmů vlád;

• Mezinárodní  – velice  významná  oblast,  aktivity  mezinárodních  subjektů.  Je  dále 

rozveden v další navazující části; 

• Podvratný  – v  období  probíhajícího  konfliktu,  diverzní  činnost  na  nepřátelském 

území; 

• Narkoterorismus – konkurenční boj brutálními zastrašujícími činy, mezi jednotlivými 

subjekty narkomafie;

• Počítačový – užití počítačové sítě a systémů k účelům diverzních a kriminálních činů;

• Elektronický  – snaží  se  o  paralýzu státu  vyřazením  nebo  zneužitím  elektroniky, 

elektrotechniky a počítačových sítí a systémů. [16]
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Tabulka 2: Teroristické statistiky [20]
Členský stát Počet incidentů Oběti

Spojené království 868 438
Španělsko 1282 286

Francie 1089 185
Německo 486 99

Polsko 14 3
Slovensko 8 1

Česká republika 8 0
Slovinsko 1 0



Mezinárodní terorismus. Hlavní hrozbu představuje:

• Fundamentalistický  terorismus  -  primární  roli  představují  náboženští  vůdci.  Jsou 

přesvědčení  o  božím  záměru  v  jejich  skutcích. Hlavní  ohniska  situována  mezi 

křesťanství, judaismus a islám.

• Etnicko-nacionální  terorismus  -  usilují  o  nezávislost  územního  celku  nebo  vznik 

vlastního státu. Například teroristická organizace ETA, snažící se o odtrhnutí Baskicka 

od Španělska a vyhlášení jeho nezávislosti. 

• Eschatologický  terorismus  -  tyto  skupiny  jsou  přesvědčeny  o  nevyhnutelnosti 

likvidace nynější populace, aby mohl následně vzniknout nový a čistý svět bez zla. 

Nejznámějším představitelem  je sekta Óm šinrikjó (Nejvyšší pravda) z Japonska.

• Vigilantistický  terorismus-  snaží  se  nahradit  stát  v  oblasti  vynucování  práva 

a pořádku,  jelikož  to  podle  nich  nedělá  dostatečně  důsledně. Jedná  se  například 

o latinskoamerické ”černé brigády”, jenž útočí na bezdomovce a podobně.  

• Single-issue  terorismus-  jde  o  jednopoložkový  terorismus,  který  bojuje  proti 

specifickým jevům, jako jsou například potraty.

• Postmaterialistický a environmentální  (ekologický) terorismus-  útoky na výdobytky 

moderní  společnosti  a  subjekty  reprezentující  negativní  ekologický  postoj  nebo 

činnosti. Jde tedy o akce proti laboratořím experimentujících na zvířatech, na řetězce 

restaurací a také i na osoby oblečené v kožichu a podobně.

• Propojení  organizovaného  zločinu  s terorismem-  praktiky  spojené  se  získáváním 

peněz a moci provozováním nelegálních aktivit. Například drogové kartely. [16]
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8 ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK 

Analýza bezpečnostních rizik představuje klíčovou část práce, jejichž prostřednictvím 

dojde k identifikaci možných rizik a jejich priorizaci.  Musíme si však uvědomit zásadní věc, 

že není možné eliminovat veškerá rizika,  z tohoto důvodu je nutné vymezit ty závažná a až 

těmi se zaobírat v následném návrhu zabezpečení produktovodu. Probabilita zrodu újmy musí 

tedy být na akceptovatelné hladině. Především je nutné si definovat pojmy:

- Nebezpečí – představuje zdroj rizika. Označováno jako atribut látky nebo fyzická  či 

fyzikální situace, jenž je schopná vyvolat negativní jev.

- Riziko – kombinace pravděpodobnosti zrodu negativního jevu za jednotku času a jeho 

konsekvencí.

- Aktiva  –  termín  označuje  veškeré  prvky  představující potencionální  hodnotu  pro 

chráněný  subjekt.  Tato  hodnota může  být  působením hrozby snížena.  Člení se  na 

hmotná  aktiva,  kde patří  výpočetní  technika,  konstrukce  produktovodu a podobně. 

Následně nehmotné, kam se řadí kupříkladu určité „know how“ a informace  [5] 

U  provádění  analýzy  rizik  je  nutné  vymezit  úseky  ochrany,  identifikovat  druhy 

nebezpečí  a jejich zdroje. Následně také odhadnout možné vyplývající  následky.  Toto lze 

provést ve čtyřech úkonech, které jsou znázorněny na obrázku 6.
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8.1 ISHIKAWŮV DIAGRAM

Představuje  graficko-analytickou metodu modelování rizik.  Kromě zmíněného názvu 

se lze setkat také s označením Diagram příčin a následku a rovněž Diagram „rybí kosti“. Mezi 

přednosti  této  metody  patří  možnost  přehledného  a  srozumitelného  zaznamenání 

potencionálních příčin a jejich následků. Formát vlastního diagramu lze upravit pro konkrétní 

řešenou problematiku.  Přičemž je  ale  vždy zachována  hlavní  páteř,  představující  celkový 

následek, z něhož se odvíjí jednotlivé oblasti a dílčí příčiny selhání.  Strukturální schéma je 

znázorněno na obrázku číslo 7.  [8] [28]

Podle  zmíněného  modelu  je  vytvořeno  schématické  znázornění  možného  útoku na 

produktovod  a  vymezeny  oblasti  možných  příčin  následku.  Vyobrazení kompletního 

diagramu je na obrázku číslo  8. Díky této analýze jsme získali představu o potencionálních 

nebezpečích a poslouží k detailnějšímu analyzování podrobnějšími metodami.
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Ishikawův diagram – Analýza produktovodů z hlediska protiprávních činů
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8.2 ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ PORUCH (FMEA)

Tato  analytická  metoda  slouží  k  výpočtu  rizika  identifikovaných  potencionálních 

nebezpečích a v tomto případě volně navazuje na Ishikawův diagram. Principiální základ této 

metody je charakterizován strukturovaným a systematickým vymezením selhání jednotlivých 

procesů  či  zařízení. Vyhodnoceny  jsou  jak  koncové  elementy,  tak  i  všechny  související 

systémy. Doporučuje se tuto metodu provádět ve spolupráci více lidí, ale může být zhotovena 

i jedním analytikem. Je však vhodné, aby byla alespoň zkontrolována další osobou. Rezultát 

této analýzy představuje  soupis  vymezených procesů a zařízení spolu s kvantifikací rizika, 

jenž reprezentují. [7]

Kvantifikace  rizika  se  docílí  provedením  výpočtu  dle  vzorce  (1).  Do  něj  budou 

dosazeny příslušné indexové hodnoty z tabulky číslo 3. [7]

R = P . Z . H (1)

R –  výsledná míra rizika P – pravděpodobnost vzniku 

Z – závažnost následků H – odhalitelnost rizika

Po vepsání potencionálních rizik do tabulek číslo 4 pro procesní [8.2.1] a číslo 5 pro 

strukturální hledisko [8.2.2] s následným subjektivním přiřazení indexových hodnot, je tedy 

uskutečněn výše uvedený výpočet (1).  Na základě výsledného rizika je  provedeno seřazení 

sestupně od nejvíce závažného až po ta zanedbatelná,  následováno finálním vyhodnocením. 

V tabulkách jsou zvýrazněny tučně ty nežádoucí a nepřijatelná.
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Tabulka 3: Indexové hodnoty FMEA [17]

R Výsledné riziko Z Závažnost následků
0-3 Bezvýznamné 1 Malý delikt, malá škoda

4-10 Akceptovatelné 2 Větši delikt, větší škoda
11-50 Mírné 3 Střední delikt, vyšší škoda
51-100 Nežádoucí 4 Těžký delikt, vysoká škoda
101-125 Nepřijatelné 5 Velmi vysoký delikt a škoda

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika
1 Nahodilá, velmi nepravděpodobná 1 V době spáchání
2 Spíše nepravděpodobná 2 Během několika minut
3 Pravděpodobná 3 Do jednoho dne
4 Velmi pravděpodobná 4 Den a více
5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné



Dalším určujícím hlediskem pro míru  rizika je  Paretův princip  80/20.  Ten pracuje 

s výsledky analýzy FMEA a aplikuje na ni hypotézu, že 80% následků je způsobeno z 20% 

příčin.  Díky ni  tedy zjistíme  přesnější  počet  rizik,  kterými  bychom se měli  zabývat. Pro 

prvky, které Paretův princip vyhodnotí jako nežádoucí, byla v tabulkách číslo 4 a 5 zvolena 

šedá barva výplně pole k jejich zvýraznění. [17]

Tato analýza je zde provedena ve dvou vyhotoveních, přičemž jako určující faktor pro 

varianty bylo zohlednění dle:

• procesního hlediska – lidský faktor a související rizika,

• strukturálního hlediska – možné technické a technologické rizika [35]

8.2.1 Procesní hledisko

V následující části byla provedena analýza FMEA s ohledem na procesní hledisko, 

které zahrnuje lidský faktor a související rizika.
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Tabulka 4: Výsledné hodnoty FMEA dle procesního hlediska [autor]

č. Událost P Z H R

1 Únik informací o produktovodech 5 5 5 125 12,68%
2 Nedostatečné prověření osob 5 4 5 100 10,14%
3 Zkorumpovatelnost osob 5 4 5 100 10,14%
4 Spolupráce s nepřítelem vydíráním 5 5 4 100 10,14%
5 Nástražný výbušný systém 5 5 4 100 10,14%
6 Únik informací o zaměstnancích 5 4 5 100 10,14%
7 Infiltrace nepřítelem 4 4 4 64 6,49%
8 Spolupráce s nepřítelem na základě náboženství 2 5 4 40 4,06%
9 Ozbrojený útok skupiny 4 5 2 40 4,06%
10 Spolupráce s nepřítelem na základě pomsty 2 5 4 40 4,06%
11 Nepozornost ostrahy 2 3 5 30 3,04%
12 Nedbalost zaměstnanců 3 2 4 24 2,43%
13 Neodstatečný výcvik ostrahy 3 2 4 24 2,43%
14 Ozbrojený útok jednotlivce 3 4 2 24 2,43%
15 Neefektivní taktika průzkumu terénu ostrahy 2 2 5 20 2,03%
16 Spolupráce s nepřítelem na základě ideologie 1 5 4 20 2,03%
17 Neodborná manipulace s prvky fyzické ochrany 1 2 4 8 0,81%
18 Špatná údržba prvků fyzické ochrany 1 2 4 8 0,81%
19 Špatné proškolení zaměstnanců 2 1 4 8 0,81%
20 Sabotáž 3 2 1 6 0,61%
21 Nedostatečně kvalifikovaná obsluha 1 1 5 5 0,51%

Σ 986 100,00%

Paret 
80/20



Vyhodnocení procesního hlediska dle FMEA, je začleněno do tabulky 4, kde je vidíme 

tučně  zvýrazněná.  Nejčastěji  se  zde  objevují  ty  rizika související  s  únikem  informací. 

Informace  představují  velmi  cenou  komoditu  a  bez  nich  je  útok  na  produktovody  těžce 

proveditelný,  ne-li nemožný, hlavně co se týká podzemních částí. Nevěděli by jeho přesnou 

lokaci. Oproti tomu představuje problém také získávání informací o subjektech souvisejících 

s bezpečností produktovodů. O jejich současné situaci a míře korumpovatelnosti či loajálnosti. 

Tento problém však lze jen velmi obtížně vyřešit, za předpokladu dodržení platných zákonů 

České republiky, jako je třeba zákon o ochraně osobních údajů. 

Pro  další  zkoumání  této  problematiky  byla  aplikována  Paretova  hypotéza  a  dle  ni 

vytvořen diagram, zobrazen na grafu 1.

Vyhodnocení procesního hlediska FMEA dle Pareta bylo zaneseno do grafu a zjistilo 

se, že dělicí čára, protínající bod v hodnotě 82,05%, rozděluje rizika na přijatelná, nepřijatelná 

a stanovuje toleranční míru na R≥40. Ty byly v tabulce 4 zvýrazněna šedou barvou. Z tohoto 

je zřejmé,  že se v tomto konkrétním případě procesního hlediska  nadále  musíme  zabývat 

riziky 1 až 10. Cílem pak je navrhnout fyzickou ochranu produktovodu tak, aby rizika klesly 

na míru přijatelnosti. [17] [31]

Stejně  jako  u  samotné  analýzy  FMEA,  vyšly  nejzávažnější  rizika  spojena 

s informacemi,  přibyly  však  ty související  s  dobrovolnou  spoluprací  a  útokem  vnější 

ozbrojené skupiny. 
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8.2.2 Strukturální hledisko

V následující části byla provedena analýza FMEA s ohledem na procesní hledisko, 

které zahrnuje lidský faktor a související rizika.

Vyhodnocení  strukturálního hlediska  dle  FMEA  je začleněno do tabulky  5,  kde je 

vidíme tučně zvýrazněná.  Strukturální hledisko představuje menší potencionální riziko než 

procesní. Technika je celkově méně nevyzpytatelná než lidský faktor. Rezultátem této analýzy 

bylo  zjištěno,  že  se  musíme  zabývat  ochranou  informačních  technologií  a  nesmíme 

podceňovat počet  rozmístěné detekční techniky.
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Tabulka 5: Výsledné hodnoty FMEA dle strukturálního hlediska [autor]

č. Událost P Z H R

1 Připojení na uzavřený síťový okruh IT 4 5 4 80 19,85%
2 Nedostatečný počet detektorů/slepá místa 3 5 4 60 14,89%
3 Nedostatečná ochrana IT technologií 3 5 4 60 14,89%
4 Neuspokojivé vybavení fyzické ostrahy 3 4 4 48 11,91%
5 Nízký počet vhodných prostředků pro pozorování 3 3 3 27 6,70%
6 Překonání těžkou technikou 5 5 1 25 6,20%
7 Překonání výbušninami 5 5 1 25 6,20%
8 Chybné rozmístění detektorů 1 4 4 16 3,97%
9 Zastaralá technologie detekce 1 3 5 15 3,72%
10 Špatná volba použitých detektorů 1 3 4 12 2,98%
11 Kamerový systém bez speciálních funkcí 3 3 1 9 2,23%
12 Porucha prvku technické ochrany 2 4 1 8 1,99%
13 Zastaralá technologie prostředků pro pozorování 2 3 1 6 1,49%
14 Výpadek napájení a porucha záložního zdroje 1 5 1 5 1,24%
15 Kamerový systém s nedostatečným rozlišením 1 4 1 4 0,99%
16 Porucha prostředku pro pozorování 1 3 1 3 0,74%

Σ 403 100,00%

Paret 
80/20



Pro další  zkoumání  této  problematiky  byla  aplikována  Paretova  hypotéza  a  dle  ni 

vytvořen diagram, zobrazen na grafu 2.

Vyhodnocení procesního hlediska FMEA dle Pareta, bylo zaneseno do grafu a zjistilo 

se, že dělicí čára protínající bod v hodnotě 80,65% rozděluje rizika na přijatelná, nepřijatelná 

a stanovuje toleranční míru na R≥25. Ty byly v tabulce 5 zvýrazněna šedou barvou. Z tohoto 

je zřejmé, že se v tomto konkrétním případě strukturálního hlediska nadále musíme zabývat 

riziky 1 až 7. Cílem pak je navrhnout fyzickou ochranu produktovodu tak, aby rizika klesly na 

míru přijatelnosti. [17] [31]

Stejně  jako  u  samotné  analýzy  FMEA,  vyšly  nejzávažnější  rizika  spojena 

s informačními technologiemi a detekční technikou, k nim však přibyly ještě potřeby správné 

vybavenosti  fyzické ostrahy,  adekvátní řešení prostředků pro pozorování a včasná detekce 

pokusů o překonání těžkou technikou, nebo rozmísťováním výbušnin. 
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8.2.3 Společné vyhodnocení analýzy FMEA

Z výsledků procesní i strukturální analýzy příčin a následků poruch se jeví jako jeden 

z  primárních  prvků  k  zohlednění  při  návrhu  zabezpečení  produktovodů  kvalitní  způsob 

ochrany  informací a  rovněž  i  jejich  získávaní.  Právě  informace  představují  velkou 

potencionální hrozbu pro další navazující prvky, jako jsou zaměstnanci, pracovníci ostrahy, 

přesné  umístění  podzemních  částí  produktovodů,  umístění  záložních  zdrojů  energie, 

rozmístění snímačů a podobně. 

Dále bychom se určitě měli vyhnout vzniku tzv. „slepých míst“ v zabezpečení, která 

by mohly případně být zneužitá k útoku, pokud by se o nich nepřítel dozvěděl, nebo využita 

vlivem náhody. U těchto kritických infrastrukturních subjektů není prostor pro nerozumnou 

úsporu finančních prostředků na úkor bezpečnosti.

8.3 ANALÝZA CARVER

Metoda  CARVER  je  založena  na  výběru  potenciálního  cíle  z  pohledu  útočníka. 

Původně  byla navržena  US  Speciálními  operačními  silami,  které  ji  užívali  ke  stanovení 

hodnoty chráněného aktiva pro vojenské údery.  Pomocí konkrétních faktorů, na kterých je 

tato metoda založena,  dojde k identifikaci kritických oblastí sledovaného cíle. Jde o velmi 

subjektivní metodu, přičemž musí analytik vždy přizpůsobit daná kritéria na konkrétní situace 

v kontextu s mnoha faktory.

Kritéria  k  dosažení  patřičného  výběru  vhodného  cíle  se  odvíjejí  už  od  samotného 

názvu této metody, jelikož:

• C – (Criticality) kritičnost,

• A – (Accessibility) přístupnost,

• R -  (Recuperability) obnovitelnost,

• V – (Vulnerability) zranitelnost,

• E – (Effect on Population) efekt na obyvatelstvo,

• R – (Recognizability) rozpoznatelnost.
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Pro definované potenciální cíle se k jednotlivým kritériím přiřadí klasifikační hodnoty 

od 1 do 5,  dané dle charakteristik každého faktoru uvedených v následující tabulce číslo 6. 

[35]
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Tabulka 6: Klasifikace faktorů CARVER [35]

č. Faktor Popis Stupně Klas.

1 Kritičnost Velmi nízká 1

C

Nízká 2

Střední 3

Vysoká 4

Velmi vysoká 5

2 Přístupnost Velmi nízká 1

A

Nízká 2

Střední 3

Vysoká 4

Velmi vysoká 5

Čas obnovy

3 Obnovitelnost Do půl dne Velmi nízká 1

R

Do 2 dnů Nízká 2

Do týdne Střední 3

Do měsíce Vysoká 4

Do 3 měsíců Velmi vysoká 5

4 Zranitelnost Velmi nízká 1

V

Nízká 2

Střední 3

Vysoká 4

Velmi vysoká 5

Míra vlivu na výkon celé infrastrukturní sítě 
po zničení nebo poškození. Odvíjí se od 
několika otázek: Jak rychle ovlivní poškození 
cíle aktivity našeho nepřítele? Jaké je 
procentuální vyjádření produkce ovlivněné 
poškozením? Má nepřítel náhradu za 
produkci poškozeného cíle? Počet cílů a 
jejich umístění v systému? 

Náročnost dosažení cíle. Cíle jsou přístupné 
za předpokladu, že lze snadno dosáhnout jejich 
bezprostřední blízkosti a nebo pokud je 
možnost provést útok přímou nebo nepřímou 
formou. Závisí také na faktorech jako jsou 
pravděpodobnost přežití a možnost úniku 
útočníků, schopnosti vniknutí/opuštění oblasti 
a kvantitu překážek nutných k dosažení cíle. 

Množství času potřebného k 
nahrazení, opravení a nebo 
překlenutí cílového subjektu. 
Závisí také na dostupnosti dílů 
potřebných k opravě a 
přístupném finančním kapitálu. 

Udává  rozsah úsilí s jakým bude docíleno 
poškození nebo zničení cíle. Závisí na 
charakteru a konstrukci cílového subjektu, 
předpokládané sumarizaci škod a 
dosažitelnosti vhodných prostředků pro 
provedení útoku (lidské, zbraně, výbušniny a 
vybavení, dopravní). 



Byla  provedena  analýza  rizik  z  pohledu  útočníka  a  určeny  základní  subjektivně 

zvolené potenciální cíle,  které byly zapsány do tabulky číslo 7. První část  této tabulky se 

zabývá  produktovodem  samotným,  druhá  část  si  klade  za  cíl  vyhodnotit,  který 

z produktovodů je lákavější k provedení útoku, zda ropovody, plynovody, nebo ostatní. 

K jednotlivým vybraným prvkům poté byla stanovena hodnota, dle klasifikace faktorů 

CARVER,  uvedená  v  tabulce  číslo  6.  Rezultátem  je  součet  těchto  hodnot,  udávající 

teoretickou ohroženost aktiva.

42

pokračování

č. Faktor Popis Stupně Klas.

5
Velmi nízká 1

E

Nízká 2

Střední 3

Vysoká 4

Velmi vysoká 5

6 Rozpoznatelnost Velmi nízká 1

R

Nízká 2

Střední 3

Vysoká 4

Velmi vysoká 5

Vliv na 
obyvatelstvo

Je určen pozitivní i negativní reakcí 
obyvatelstva. Bere se v úvahu reakce v okolí 
cíle a také územní i zahraniční reakce. Musí 
se zvážit i jestli v reakci na útok připadají v 
úvahu odvetné údery proti spřáteleným 
subjektům a jestli v tomto bude nepřátelské 
obyvatelstvo podporovat svou vládu či 
nikoliv.

Zhodnocení pravděpodobnosti záměny cíle 
vlivem povětrnostních, světelných, sezónních 
a jiných podmínek. Je dána velikostí a 
složitostí cílového subjektu, kvantitou 
specifických znaků, výcvikem a dostupným 
vybavením nepřátelských sil. 
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Tabulka 7: Výsledky CARVER [autor]

č. Možné cíle u produktovodů C A R V E R ∑

1 Produktovod – podzemní část 5 1 3 2 3 2 16

1.1 Masivní útok na konstrukci produktovodu 5 2 3 2 3 2 17

1.2 Narušení strukturální integrity pláště 5 2 1 2 2 2 14

2 Produktovod – nadzemní část 5 4 4 3 3 4 23

2.1 Nosná konstrukce 5 4 4 4 3 5 25

2.2 Masivní útok na konstrukci produktovodu 5 4 4 5 3 5 26

2.3 Narušení strukturální integrity pláště 3 4 1 3 2 5 18

3 Kybernetický útok 4 3 2 4 1 4 18

3.1 Technika s internetovým připojením 4 1 2 4 1 4 16

3.2 Technika s interní(uzavřenou) sítí 4 3 2 5 1 5 20

4 Útok na fyzickou ostrahu 5 4 1 3 4 4 21

4.1 5 4 1 3 4 4 21

4.2 4 2 1 4 5 3 19

4.3 5 2 1 4 5 2 19

5 Útok na zaměstnance 3 3 2 2 5 3 18

5.1 4 2 2 4 5 3 20

5.2 4 2 2 4 5 2 19

6 Útok na zdroj napájení 2 4 2 4 1 4 17

6.1 Útok na zdroj napájení i záložní generátory 5 1 2 2 1 5 16

Na pracovišti k zneschopnění práceschopnosti v 
době probíhajícího paralelního útoku
Mimo pracoviště – zastrašování (snaha k nucené 
spolupráci s pachateli)
Na rodinu ostrahy – zastrašování/únosy (snaha k 
nucené spolupráci s pachateli)

Mimo pracoviště – zastrašování (snaha k nucené 
spolupráci s pachateli)
Na rodinu – zastrašování/únosy (snaha k nucené 
spolupráci s pachateli)



Stejně jako u analýzy FMEA, vyšly nejzávažnější  rizika  spojena  s lidským faktorem 

a s informačními  technologiemi,  hlavně  tedy  v  uzavřené  síti,  kde  je  přístup  k  daleko 

citlivějším  informacím.  Ohroženější  je  nadzemní  část  produktovodů,  kam  musí  být 

soustředěna  zvýšená  pozornost  při  návrhu  fyzické  ochrany.  Ohroženější  jsou  primárně 

ropovody a plynovody.

8.4 VYHODNOCENÍ ANALÝZ

Dle rezultátu  jednotlivých zde uvedených analýz,  je patrný přibližný výpis hlavních 

potenciálních rizik, ohrožujících bezpečnost produktovodů. Je nutno brát na zřetel vysokou 

subjektivnost v jejich hodnocení. Nicméně pro účely této práce je tento stav dostačující. 

Sjednocením jednotlivých výsledků je zřejmé, že největší riziko můžeme předpokládat 

v  souvislosti  s  lidským faktorem.  Zejména  v  oblasti  jisté  prevence  před  útokem,  vlivem 

hrozících  úniků strategicky významných informací,  zneužitelných k přípravě  napadení.  Je 

nutné brát na zřetel rovněž bezpečnost informačních technologií a dbát na dobrou celkovou 

technickou a technologickou vybavenost složek fyzické ochrany. Ohroženější jsou nadzemní 

části produktovodu.
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Pokračování tabulky: Výsledky CARVER

č. Možné cíle u produktovodů C A R V E R ∑

Dle druhu produktovodu:

7 Útok na ropovody 5 3 3 2 3 3 19

7.1 Na území České republiky 5 2 3 2 4 3 19

7.2 Na území Evropské únie 4 4 3 3 3 3 20

8 Útok na plynovody 5 3 3 2 3 3 19

8.1 Na území České republiky 5 2 3 2 4 3 19

8.2 Na území Evropské únie 4 4 3 3 3 3 20

9 Útok na jiné produktovodní soustavy 2 2 3 4 1 3 15

9.1 Na území České republiky 2 2 3 4 2 3 16

9.2 Na území Evropské únie 2 2 3 4 1 3 15



9 VARIANTNÍ NÁVRHY OCHRANY PRODUKTOVODŮ

Na základě  provedených  analýz aktuálních a predikovaných bezpečnostních hrozeb, 

vycházejících  z  působení  extremistických  a  teroristických  skupin,  budou  v  této  části 

diplomové  práce  vyhotoveny  tři  variantní  návrhy řešení  ochrany produktovodů.  V úvahu 

budou brány faktory vykreslující technickou, technologickou a ekonomickou náročnost těchto 

návrhů.

V závěru této kapitoly bude vybrána nejvhodnější varianta dle šesti určujících kritérií, 

zvolených zpracovatelem této práce.

9.1 FYZICKÁ OSTRAHA – SPOLEČNÁ ČÁST

Jelikož je návrh fyzické  ostrahy zhotoven ve všech třech návrzích velmi  podobně, 

bude primárně řešen v této společné části a v nadcházejících návrzích už budou specifikovány 

jen drobné úpravy, kterých se dopustím v rámci variantnosti návrhů.

Fyzickou  ostrahu  doporučuji  zrealizovat  vlastní  speciální  strážní  službou,  zřízenou 

provozovatelem produktovodu.  Střežení chráněných aktiv  je  vykonáváno na pochůzkových, 

pohyblivých a pevných stanovištích.

Pochůzky  nejsou  z  bezpečnostního  hlediska  nejvhodnější  způsob  ochrany,  ale 

vhodným doplňkem. Pracovníci  strážní služby takto projdou všechny části produktovodu ve 

dvoučlenných  skupinách  po  celé  jeho  délce.  Odstraní například  spadlé  větve  ze  stromů 

a podobně. Ubezpečí se, že je vše v  naprostém  pořádku. Navrhuji, aby taková to prohlídka 

byla provedena v intervalech dvakrát týdně v proměnlivém čase.  V rámci plánované trasy 

pochůzky  doporučuji vytyčit  množství  kontrolních  bodů,  na  kterých  se  pracovníci  musí 

ohlásit, přičemž bude kontrolován i přibližný čas potřebný k uražený této vzdálenosti. Pokud 

tedy dojde k prodlení v ohlášení na navazujícím kontrolním bodě, přistoupí se k rádiovému 

kontaktu pochůzkové skupiny, popřípadě  k zásahu v případě nulové reakce. Minimálně jeden 

člen pochůzkové skupiny musí na sobě nést lokalizátor polohy na bázi GPS systému. V rámci 

střežení aktiv fyzickou ostrahou je nutné provádět i  průzkum  okolního terénu. Používají  se 

dva hlavní způsoby pozorování – spěšné a detailní. Toto bylo detailněji rozebráno v kapitole 

[6.2].
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Pohyblivá  stanoviště  v monitorovacích  dodávkách,  vybavenými  otočnými střešními 

termokamerami  a  rovněž  rozhraním  k  monitorovaní  stavu  již  použitých  snímačů  na 

produktovodech,  jsou  použita  v  mimořádných  případech,  například  při  opravě  nebo 

jakýchkoliv jiných úpravách. Toto období, kdy dochází v chráněné oblasti ke kumulaci osob 

je rizikové, proto je vhodné použít tyto pohyblivé stanoviště. Takto sestavená hlídka se skládá 

ze tří plně vybavených osob, schopných okamžitého zásahu v případě potřeby. Všechny své 

aktivity musí však hlásit na pevné stanoviště, odkud budou dostávat pokyny ke své činnosti. 

Nutný  je  také  stálý  rádiový  kontakt,  v  jehož  rámci  se  v  pravidelných  jednohodinových 

intervalech musí hlídka hlásit. Zároveň je velitel hlídky opatřen monitorem tepové frekvence, 

jenž tyto údaje neustále přenáší na pevné velitelské stanoviště.

Pevná  stanoviště  představují  zastřešující  prvek  vůči  ostatním  střežícím  činnostem. 

Musí  být  bezpodmínečně  neustále  schopny  monitorovat  situaci  za  každých  podmínek. 

Funguje  zde  směnný  provoz,  zajišťující  24  hodinovou  ochranu.  Zřízeny  jsou  ve  třech 

vyhotoveních:

• Velitelské  stanoviště  –  zde  je  hlavní  sídlo  střežící  služby.  Sleduje  a  vyhodnocuje 

veškeré informace. Pobývá zde velitel. Z tohoto místa je prováděno ověřování činnosti 

zaměstnanců  a rovněž  odtud vychází  pokyny k případnému zásahu.  Zajišťuje  také 

komunikaci se státní Policií.

• Pevná zásahová stanoviště – objekty pobytu členů zásahové jednotky. Jsou umístěny 

tak, aby byly schopny ve stanoveném úseku provést zásah do maximálně 20 minut od 

prvotního identifikování narušení chráněného prostoru.  Na tomto stanovišti přebývá 

minimálně 5 plně vybavených a vycvičených osob.

• Pevná zásahová stanoviště s heliportem – ekvivalent k předchozímu stanovišti. Je zde 

však zřízen heliport s vrtulníkem. K tomuto řešení se uchýlíme v případě, že vlivem 

složitosti  terénu  nebo  nevhodných  silničních  komunikacích,  nelze  docílit  jinými 

prostředky  stanovené  maximální  zásahové  doby  20  minut.  Plocha  pokrytá  tímto 

stanovištěm je podstatně větší, než v předchozím případě a chráněné plochy se nemusí 

překrývat,  pouze na sebe plynule navazovat. Je zde umístěn pilot a 4 plně vybavené 

a vycvičené osoby, z toho jeden odstřelovač, který neopouští vrtulník, kryje zásahovou 

jednotku ze vzduchu.
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Samotný zásah musí být proveden přesně podle platných směrnic a zákonů, které se ho 

týkají. Tyto směrnice jsou však obsahově natolik rozsáhlé, že by to vydalo na samostatnou 

práci  a  nebudou zde  konkrétně  řešeny.  Pouze zde zdůrazním,  že zadržení  osoby se musí 

neodkladně nahlásit příslušným státním orgánům, dle trestního řádů České republiky. 

Předávání informací  státním orgánům má na starosti, jak už bylo zmíněno, velitelské 

stanoviště.  Dochází  k  němu  po  náležitém  vyhodnocení  okolností  a  jejich  závažnosti. 

V případě  vzniku  mimořádné  události  je  nutno  neprodleně  kontaktovat  Policii  České 

republiky, hasičský záchranný sbor, havarijní službu, popřípadě lékařskou záchrannou službu 

anebo také odpovědnou osobu u provozovatele produktovodu.

Výkon  jiných  oprávněných  úkolů  zadavatele  je  zde  určen  zvýšeným  důrazem  na 

bezpečnost  informačních  technologií.  Strážní  služba  má  na  starosti  i  ochranu  venkovních 

přístupových míst,  kterými  by potenciálně  šel  zrealizovat  útok na interní  počítačovou síť, 

připojením parazitujících externích zařízení . Tito pracovníci absolvují speciální školení, aby 

získali dovednosti takovéto zařízení identifikovat a upozornit na něj. Samotnou manipulaci 

a forenzní analýzu však provedou odborníci na informační technologie.

9.2 REŽIMOVÁ OCHRANA – SPOLEČNÁ ČÁST

Dle rezultátu analýz představují pro režimovou ochranu a organizační opatření největší 

úskalí  samotní  zaměstnanci.  Je  potřeba  využít  všech  dostupných  legálních  mechanismů 

k zisku co nejvíce relevantních informací o těchto osobách. Čistý trestní rejstřík by měl být 

samozřejmostí. Mohlo by to pomoci odhalit míru korumpovatelnosti, nebo zjistit jiné rizikové 

faktory. Nicméně každý občan má však právo na soukromí, proto se nesmí překročit určitá 

pomyslná hranice. Což je velmi obtížné. 

Dále musí  být  na maximální  úroveň zredukován styk  zaměstnanců s informacemi, 

které  přímo  nepotřebují  k  výkonu  své  pracovní  náplně  a  omezen  jejich  pohyb  takovým 

způsobem,  aby  neměli  přístup  do  všech  sekcí  pracoviště,  ale  pouze  do  nutných  částí. 

I v případě  vstupu do chráněného prostoru produktovodu při  probíhajících opravách,  nebo 

podobných úkonech, je nutno důkladně dohlížet na pohyb a oprávněnost pobytu jednotlivých 

osob.  Každý  zaměstnanec  podílející  se  na  opravách  dostane  přidělenou  čipovou  kartu 

s proměnlivým digitálním kódem, definovaným při odchodu z hlavního sídla na místo konání 

činnosti. Ověření identity a správnosti kódu provádí vedoucí pracovník na místě.
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Organizační  opatření  v  oblasti  informačních  technologií  musí  být  definovány 

specifickými  ustanoveními uvedených v bezpečnostní politice IT, kterou je nutno vytvořit. 

Avšak velmi  zběžně se jedná o potřebu použití pouze originálního a aktuálního softwaru se 

současným použitím  variace  ochranných  programů,  jako jsou  firewall,  antivir,  antirootkit 

a podobně. Zároveň je každý zaměstnanec, bez ohledu na roli v organizaci, zavázán dodržovat 

obecná pravidla pro práci na počítačích, jako jsou například:

• Užití hesla k přihlášení ke svému účtu. Heslo musí být sestaveno z variace minimálně 

8 znaků, při použití velkých a malých písmen i číslic;

◦ Uchovat toto heslo v tajnosti;

◦ Změnit toto heslo  minimálně jednou za 3 měsíce;

• Po ukončení pracovní doby vypnout použitá zařízení;

• Při každém opuštění pozice nutnost odhlásit se ze svého osobního účtu;

• Nepokoušet se navštěvovat internetové stránky nesouvisející s pracovními úkony;

• Užívání zařízení pouze k definovaným úkonům;

• Zákaz neautorizovaného kopírování dat;

• Přísný zákaz vynášení dat na úložných zařízeních mimo pracoviště.

9.3 NÁVRH ZOHLEDŇUJÍCÍ TECHNICKOU NÁROČNOST

V této  variantě  návrhu zabezpečení  dojde k zohlednění jeho  technické náročnosti. 

Budou primárně vybrány prvky fyzické ochrany zajišťující konstrukční odolnost a prevenci, 

nebo  minimalizaci  útoků,  umístěním  překážek,  jako  jsou  zdi,  ploty  a  jiné  mechanické 

zábranné prostředky, do cesty potencionálním útočníkům.

9.3.1 Ochrana pláště 

Podzemní  část  produktovodu  je  již  v  podstatě  chráněna  půdou,  která  představuje 

dobrou ochranu proti velkému množství variantních útoků, podstatným zpomalením možného 

průniku pachatele.  Poskytuje čas k zásahu pracovníkům fyzické ostrahy. Nicméně v případě 

bleskového  napadení pomocí  těžké  techniky může  nastat  problém.  Pro  tyto  případy bych 
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zvolil  mechanický  zábranný  prostředek  v  podobě  lana,  zhotoveného  z  na  tah  odolného 

materiálu.  Rovněž musí být v proti-korozivní úpravě. Toto lano by bylo umístěno v hloubce 

zhruba 0,4  metrů  pod povrchem.  Připomínám,  že  produktovody se  umisťují  přibližně  do 

hloubky 1,2 metrů, jak bylo uvedeno v kapitole [5.1]. Tímto opatřením docílíme nemožnosti 

použití bagru k odstranění zeminy, jelikož bude lanem zastavena jeho činnost.

Ochrana nadzemní části produktovodů je o poznání problematičtější. V těchto místech 

musí být znatelně zvýšena tloušťka samotného pláště,  s použitém materiálů znesnadňujících 

průnik skrz. V těchto místech bude však hrát prioritní roli perimetrická ochrana a rychlý zásah 

fyzické ostrahy.

9.3.2 Zabezpečení perimetru

Podzemní  část  perimetru  produktovodu,  tedy okolní  zemina,  hraje  významnou roli 

v ochraně.  Její narušení musí být v co nejkratším intervalu zaznamenáno a tato informace 

předána  na  příslušná  místa,  zodpovědná  za  zpracování  a  vyhodnocování  takovýchto 

informací. V tomto návrhu doporučuji použít  distribuované akustické senzory  (DAS).  Jsou 

multifunkční a perfektně se hodí k ochraně podzemní části produktovodů. Rozhodl jsem se 

tedy, že nebudou chybět v žádném, v této práci zpracovaném, návrhu. Blíže byly rozvedeny 

v kapitole  [6.1.2].  Poskytují  nejen  perimetrickou  ochranu,  ale  i  monitorování  úniků  látky 

vlivem narušení integrity pláště a další výhodné funkce. Tímto řešením docílíme, že budou 

zachycený nejen pokusy o narušení půdy, ale již samotný pohyb a rychlost pachatelů  a do 

jisté míry lze i odhadnout jejich činnost, například podle specifického zvuku při odstraňování 

zeminy,  použitím  nástrojů.  Dovolují odhalit  potenciální  útočníky  v  blízkosti  kabelu  na 

vzdálenost:

◦ 5 až 10 metrů v případě pěšího způsobu dopravy,

◦ 5 až 15 metrů v automobilech,

◦ 20 až 50 metrů v případě těžké techniky;

49



U nadzemní  části  produktovodu  zaruší  detekci  perimetru  již  použitý  distribuovaný 

akustický senzor. Pro tuto rizikovější část,  kde je přípustná kumulace opatření,  bych  ještě 

navrhl  vsazení řady stromů po obou stranách. Docílíme tím podstatného  zpomalení  průniku 

těžké  techniky. Ale  opravdu  pouze  v tomto  případě  nadzemní  části,  jelikož  zde  nehrozí 

nechtěné odhalení přesné polohy, kterým bychom se dopustili u podzemní části. Tyto stromy 

by měly být umístěny v detekční vzdálenosti od distribuovaného akustického senzoru, aby 

došlo k odhalení možných snah o jejich odstranění.

Na neveřejných odlehlých komunikacích, v blízkosti produktovodů, doporučuji umístit 

závory,  znesnadňující  pohyb  vozidel  a  těžké  techniky.  Každá závora  musí  být  uzamčena 

a zároveň obohacena o jednoduchý magnetický spínač,  monitorující  její  případné zvednutí 

či jakékoliv jiné přerušení kontaktu. Takové jednání, které by vedlo k narušení závory, je již 

dostatečným impulsem k zásahu fyzické ostrahy.

Prostředky pro pozorování,  použitelné  k zabezpečení  perimetru  pracovníky fyzické 

ostrahy  při  provádění  pochůzkové  činnosti,  bych  zvolil  dalekohledy  a termovizory.  Tato 

kombinace  umožňuje  efektivní  provádění  průzkumu  terénu  ve  všech  časových 

i atmosferických podmínkách. Prostředky pro pozorování jsou blíže specifikovány v  kapitole 

[6.1.3].

9.3.3 Dohled strážní službou

V tomto  případě  nedochází  k  žádným modifikacím společných  ustanovení  fyzické 

ostrahy, jenž jsou uvedeny v kapitole [9.1].

9.3.4 Režimová a organizační opatření

V tomto případě nedochází k žádným modifikacím společných ustanovení  režimové 

ochrany, které jsou uvedeny v kapitole [9.2].
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9.4 NÁVRH ZOHLEDŇUJÍCÍ TECHNOLOGICKOU NÁROČNOST

V této variantě návrhu zabezpečení  bude zohledněna jeho technologická náročnost. 

Primárně  jsou  vybrány  prvky  fyzické  ochrany,  dle  jejich  vlastností  a  způsobů  užívání 

technických prostředků. Důraz v tomto návrhu bude kladen na detekční technologie a jejich 

aplikace na konkrétní situace. 

9.4.1 Ochrana pláště 

Podzemní  část  pláště  produktovodu  je  opět  dostatečně  chráněná  okolní  půdou. 

V tomto případě však již nepoužijeme, v předchozím návrhu zmíněné lano, ale zaměříme se 

na  včasnou  detekci  narušení  perimetru.  I  v  tomto  případě  je  zde  začleněn  distribuovaný 

akustický  senzor, sloužící jak na ochranu pláště, tak i na perimetrickou ochranu.

Ovšem v tomto případě dojde ke změně v případě nadzemní části.  Zde je plášťová 

ochrana realizována pomocí systému distribuovaného teplotního a tlakového senzoru (DTSS). 

Ten zajistí skvělou detekci integrity pláště. Blíže popsán v kapitole [6.1.2].

9.4.2 Zabezpečení perimetru

Podzemní  část   produktovodu  perimetricky  zabezpečíme  použitím  výborných 

distribuovaných  akustických  senzorů,  pro  jejich  multifunkčnost.  Blíže  byly  rozvedeny 

v kapitole  [6.1.2].  Jejich snímaná oblast není nikterak ohromující,  ale je vyhovující.  Navíc 

budou obohaceny řešení uvedenými v další části této kapitoly. 

Nadzemní část představuje vysoce ohroženou oblast a proto doporučuji umístění prvků 

uzavřeného  televizního  okruhu  (CCTV)  s  možností  termovizního  snímání  a  vysokého 

přiblížení. Ty budou umístěny na pevných kontrolních bodech, se schopnosti rotace o 360 

stupňů. Termovize způsobí funkčnost i za snížené viditelnosti a přiblížení podstatně zvyšuje 

rozlohu kontrolované oblasti. CCTV byly blíže rozvedeny v kapitole [6.1.2]. 

Společné prvky podzemní a nadzemní  části  produktovodu jsou bezdrátové  senzory 

RS-U. Detailněji  popsány v kapitole  [6.1.2].  Zkráceně  popsáno, se jedná o prvky vhodné 

k perimetrické  ochraně,  využívající  seismických  vln  k  rozpoznávání  narušení  chráněného 

prostoru, s velmi příjemným detekčním rádiusem,  který není příliš ovlivněn ani napadaným 

sněhem. 
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Detekční rádius:

◦ až 100 metrů pro osoby,

◦ až 200 metrů pro vozidla.

Tyto  prvky  navrhuji  umístit  po  celé  délce  nadzemní  části  produktovodu.  Vytvoříme  tak 

celistvou chráněnou oblast libovolné délky. Také je umístíme na blízké,  příliš nepoužívané 

nebo  zcela  uzavřené,  pozemní  komunikace  k  detekci  přijíždějících  vozidel.  Ve vhodných 

případech bych se uchýlil i k použití retardérů, nutících dopravní prostředky zpomalit.

I v tomto případě návrh zahrnuje vsazení řady stromů po obou stranách. Představuje to 

ekologické  řešení ochrany  a  podstatné  zpomalení  průniku  těžké  techniky. Opět  k  tomu 

přistoupíme  pouze v případě  nadzemní části,  jelikož zde nehrozí nechtěné odhalení  přesné 

polohy, kterým bychom se dopustili u podzemní části. 

Prostředky pro pozorování,  použitelné  k zabezpečení  perimetru  pracovníky fyzické 

ostrahy  při  provádění  pochůzkové  činnosti,  bych  zvolil  dalekohledy  a termovizory.  Tato 

kombinace  umožňuje  efektivní  provádění  průzkumu  terénu  ve  všech  časových 

i atmosferických podmínkách. Prostředky pro pozorování jsou blíže specifikovány v  kapitole 

[6.1.3].

9.4.3 Dohled strážní službou

V tomto  případě  nedochází  k  žádným modifikacím společných  ustanovení  fyzické 

ostrahy, jenž jsou uvedeny v kapitole [9.1].

9.4.4 Režimová a organizační opatření

V tomto případě nedochází k žádným modifikacím společných ustanovení  režimové 

ochrany, které jsou uvedeny v kapitole [9.2].
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9.5 NÁVRH ZOHLEDŇUJÍCÍ EKONOMICKOU NÁROČNOST

V tomto posledním návrhu dojde k výběru takových technických a technologických 

prvků ochrany, které představují nízkou ekonomickou náročnost, se současným zachováním 

funkčnosti systému na přijatelné úrovni zabezpečení. 

9.5.1 Ochrana pláště 

Podzemní  část  produktovodu bude chráněná opět  pouze  půdou a rozhodující  bude 

perimetrická ochrana. Užitím distribuovaného akustického senzoru (DAS) docílíme ochrany 

pláště a perimetru.

DAS navrhuji i pro nadzemní část produktovodu.

9.5.2 Zabezpečení perimetru

Podzemní část  produktovodu rovněž  perimetricky zabezpečíme použitím výborných 

distribuovaných akustických senzorů. Pro jejich multifunkčnost jsou ideální volbou i v tomto 

ekonomickém návrhu.  Blíže byly rozvedeny v kapitole  [6.1.2].  Jejich snímaná oblast  není 

nikterak ohromující, ale je vyhovující. 

Nadzemní  část  produktovodu  navrhuji,  kromě  použitého  DAS,  zkombinovat 

i s bezpečnostním  osvětlením,  které  se  aktivuje  v  případě  narušení  perimetru  snímaného 

systémem  DAS.  Pro  menší  ekonomickou  náročnost  navrhuji  umístění  prvků  uzavřeného 

televizního okruhu (CCTV) bez termovizního snímání. Vysoké rozlišení by však mělo zůstat 

zachováno.  V kombinaci  s  bezpečnostním osvětlením dojde k přijatelné viditelnosti.  Tyto 

kamery budou umístěny na pevných kontrolních bodech, se schopnosti rotace o 360 stupňů. 

CCTV byly blíže rozvedeny v kapitole [6.1.2]

I v tomto případě návrh zahrnuje vsazení řady stromů po obou stranách. Představuje to 

ekologické  řešení ochrany  a  podstatné  zpomalení  průniku  těžké  techniky.  Opět  jen 

u nadzemní části.

Prostředky pro pozorování,  použitelné  k zabezpečení  perimetru  pracovníky fyzické 

ostrahy  při  provádění  pochůzkové  činnosti,  bych  zvolil  dalekohledy  a noktovizory.  Tato 

kombinace  představuje  levnější  alternativu,  při  zachování  určité  míry  funkčnosti. 
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Odhalitelnost  skrytých  útočníků  za  snížené  viditelnosti  je  však  podstatně  redukována. 

Prostředky pro pozorování jsou blíže specifikovány v  kapitole [6.1.3].

9.5.3 Dohled strážní službou

Pochůzky jsou prováděny v intervalech dvakrát týdně v proměnlivém čase, ale pouze 

jedním zaměstnancem. Ostatní podmínky se neliší.

Posádka  u  pohyblivých stanovišť v  monitorovacích  dodávkách  je  zredukována  na 

pouhé dvě osoby. Zásah provedou pouze ve výjimečných případech po vyhodnocení situace 

velitelským stanovištěm. Primárně slouží pouze k monitoringu.

Pevná stanoviště se příliš nemění. Trvalá 24 hodinová ochrana je nutnou podmínkou. 

Jediné pozměnění je provedeno v definování maximální doby zásahu z pevného zásahového 

stanoviště, která je v tomto případě navýšena na 30 minut.

9.5.4 Režimová a organizační opatření

V tomto případě nedochází k žádným modifikacím společných ustanovení  režimové 

ochrany, které  jsou uvedeny v kapitole  [9.2].  Nedošlo by k žádným razantním finančním 

úsporám.

9.6 VÝBĚR VARIANTY

Výběr  bude  realizován  pomocí  multikriteriální  analýzy.  Základem  k  výběru 

preferované  varianty  je  definování  vhodných  posuzovacích  kritérií.  Ty  jsou  zastoupeny 

velkým písmenem abecedy, pro usnadnění jejich implementace do výběrových metod.

Kritéria:

A) Míra poskytovaného zabezpečení;

B) Pořizovací cena;

C) Náklady na provoz;

D) Dostupnost náhradních dílů;

E) Předpokládaná životnost;

F) Úroveň složitosti systémů pro obsluhu.
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Tyto kritéria jsou posouzena bodovou metodou v tabulce  8. Každé bylo subjektivně 

ohodnoceno na základě důležitosti, v kontextu s ochranou produktovodů, ve stupnici 1 až 10, 

přičemž 10 představuje nejvyšší důležitost. Následně došlo k procentuálnímu vyjádření, které 

bude užito v dalším rozhodovacím procesu. [39] [autor]

Dosažená  procentuální  důležitost  hrála  klíčovou  roli  v  hodnotícím  procesu, 

zpracovaném  v  tabulce  číslo  9.  K  variantám,  vypracovaným  dle  technické  [9.3], 

technologické  [9.4] a ekonomické  [9.5] náročnosti,  došlo k  přiřazení  číselných  hodnot 

v závislosti na míře, v jaké jednotlivá kritéria  splňují, z intervalu 1 až 10, kde 10 znamená 

nejpřijatelnější  stav.  Tyto  body jsou  zapsány  ve  sloupci  Bi.  Následným  krokem,  bylo 

provedeno posouzení v rámci vypočítané důležitosti (viz tabulka číslo 8). [39] [autor]

Kvantifikace výsledné důležitosti se docílí provedením výpočtu dle vzorce (2). Do něj 

jsou dosazeny příslušné hodnoty z tabulky číslo 8 a 9. 

Vi = Bi .  Di (2)

kde Vi – výsledná důležitost 

Bi – Bodové hodnoty kritéria vůči variantě návrhu 

Di – Důležitost kritéria
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Tabulka 8: Bodovací metoda [autor][39]

Kritérium Body Důležitost

i 1 – 10 Di

A 10 26%

B 8 21%

C 6 16%

D 4 11%

E 7 18%

F 3 8%

Součet: 38 100%



Konečným součtem výsledné komparační hodnoty Vi je docíleno zisku nejvhodnější 

varianty.  Dle  této  výsledné  hodnoty  můžeme  rozhodnout,  že  nejvhodnějším  variantním 

řešením ochrany produktovodů před intencionálními útoky extremistických a teroristických 

skupin  je  varianta  se  zaměřením  na  technologickou  náročnost.  I  přes  poměrně  vysokou 

pořizovací cenu dosahuje nejlepšího poskytovaného zabezpečení.
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Tabulka 9: Výběr varianty [autor]

Technická Technologická Ekonomická

i Bi Vi i Bi Vi i Bi Vi

A: 8 2,11 A: 9 2,37 A: 6 1,58

B: 4 0,84 B: 5 1,05 B: 6 1,26

C: 3 0,47 C: 4 0,63 C: 6 0,95

D: 4 0,42 D: 3 0,32 D: 5 0,53

E: 5 0,92 E: 5 0,92 E: 5 0,92

F: 6 0,47 F: 5 0,39 F: 5 0,39

Součet: 5,24 Součet: 5,68 Součet: 5,63



10 ZÁVĚR

V této  diplomové  práci  jsem se věnoval  problematice  ochrany produktovodů před 

intencionálními útoky extremistických a teroristických skupin. Primárně jsem se zaměřil na 

území České republiky, na jejímž případě jsem tyto návrhy vypracoval.

V  prvopočátcích  práce  jsem prozkoumal  teoreticko-právní  část,  aplikovatelnou  na 

oblast  ochrany  objektu.  Došlo  zde  k  specifikaci  a  popisu  klíčového  obsahu  jednotlivých 

platných vybraných zákonů, norem a vyhlášek. 

Další  kapitolu  s  názvem  Kritická  infrastruktura  jsem  použil  k  charakteristice 

stejnojmenného  pojmu  a  došlo  k  vymezení  produktovodů  jako  prvku  této  kritické 

infrastruktury, jakožto i možných dopadů, jenž jejich poškození či zničení může představovat. 

Bylo zde rovněž určeno, že produktovody představují infrastrukturní síť propojenou s mnoha 

dalšími prvky a s četným kvantem vzájemného působení s ostatními infrastrukturními sítěmi. 

Z  toho  vyplývá,  že  jsou  to  objekty  vysokého  významu,  jejichž  nefunkčnost  by  vedla 

k obrovskému dopadu na obyvatele.

Po kapitole uvedené výše, jsem se již soustředil konkrétně na produktovody. Došlo 

zde k rozhodnutí, že se v této práci budu zabývat ropovody a plynovody, pro jejich extrémní 

důležitost, vyplývající ze situace na trhu s těmito komoditami a geografickým rozpoložením 

jejich ložisek, demonstrovaných na přiložených obrázcích umístěných v této kapitole. Rovněž 

jsou zde uvedeny důležitá produktovodní aktiva a zdůrazněn význam jejich ochrany. Nechybí 

zde také výpis významných evropských produktovodů, speciálně těch pro Českou republiku.

Produktovody byly detailněji specifikovány, kapitola číslo 6 je již zaměřena na jejich 

ochranu a specifikování možných použitých prostředků a technologií. Je zde řečeno, že pojem 

fyzická ochrana zastřešuje ostatní subkategorie, jako jsou technická ochrana, fyzická ostraha 

a režimová  ochrana.  Tyto  pojmy  zde  jsou  rozvedeny  s  konkrétními  prvky,  použitelnými 

k ochraně produktovodů.

Nadcházející kapitola se mírně odchyluje od problematiky produktovodů a popisuje 

bezpečnostní situaci v kontextu extremistických a teroristických skupin. Pro lepší pochopení 

daného tématu jsou zde vymezeny nejzákladnější pojmy, které se musí rozlišovat. Jedná se 

o radikalismus,  extremismus  a  terorismus.  Přičemž radikalismus  není  pro  tuto  práci  příliš 

podstatný,  jelikož  se  jedná  o  činnosti  v  mezích  zákona.  Po této  definici  následuje  nástin 
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aktuální  situace  a  predikce  extremismu,  jenž  byl  rozdělen  na  pravicový,  levicový 

a náboženský.  Na konci  každé  této  podkapitoly  je  uveden  subjektivní  popis,  jak  vnímám 

jejich nebezpečnost  pro produktovody a možné teoretické motivy k provedení  útoku.   Po 

extremismu jsem se podobnou měrou věnoval také terorismu s přiloženou statistikou počtu 

teroristických  činů  v  jednotlivých  vybraných  zemích.  Vyplývá  z  ní,  že  je  na  tom Česká 

republika zatím dobře. V rámci Evropské unie je situace nejvážnější na západě. Terorismus 

představuje rozsáhlý pojem. Dělí se na mnoho různorodých frakcí, motivovaných rozdílnými 

cíli.

Na  základě  souhrnu  všech  získaných  informací  je  zde  provedena  analýza 

bezpečnostních rizik. Užito bylo tří metod, mezi něž patři Ishikawův diagram k přehlednému 

a srozumitelnému zaznamenáni potencionálních příčin a následků útoku na produktovod. Na 

tuto metodu volně navazuje Analýza příčin a následků poruch (FMEA), díky které docílím 

kvantifikaci  rizik.  Je  zpracována  s  ohledem  na  procesní  a  strukturální  hledisko,  spolu 

s aplikovaným paretovým principem. Poslední použitou analýzou je metoda CARVER, která 

se zpracovává z pohledu útočníka.  V kontextu této práce ji shledávám jako ideální volbu. 

Kapitola je uzavřena společným vyhodnocením provedených analýz.  Výsledky udávají,  že 

největší riziko můžeme předpokládat v souvislosti s negativním působením lidského faktoru. 

Hrozí úniky strategicky významných informací, zneužitelných k přípravě napadení. Nutné je 

rovněž dbát na bezpečnost  informačních technologií. Celkově ohroženější  vyšly nadzemní 

části produktovodů.

Vyvrcholením  této  práce  je  variantní  návrh  řešení  ochrany  produktovodů při 

zohlednění technické, technologické a ekonomické náročnosti.

Fyzická  ostraha  byla  zhotovena  společně,  pro  všechny  tři  varianty.  Jedině 

v ekonomicky zohledněném návrhu jsou definovány jisté malé odchylky.

Velice  podobný  případ  představovala  rovněž  režimová  ochrana.  Ta  je  ovšem  pro 

všechny tři návrhy stejná. Technické, technologické ani ekonomické zohlednění se na návrhu 

nikterak neprojevilo.

Poté  následuje  již  zmíněné  variantní  řešení  ochrany.  Jako  první  jde  o  zohlednění 

technické  náročnosti.  Pozornost  je  zde  kladena  hlavně  na  prostředky  fyzické  ochrany 

zajišťující  konstrukční  odolnost  nebo  zpomalení  útoků  vlivem  umístění  mechanických 

zábranných prostředků. 
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Dalším návrhem došlo k zohlednění technologické náročnosti, přičemž je kladen důraz 

na detekční techniku a různorodé technologie.

Konečným  návrhem  došlo  k  zohlednění  ekonomické  náročnosti.  Snažil  jsem  se 

zkombinovat předešlé varianty,  vybrat z nich ekonomicky výhodné prvky a rovněž trochu 

zredukovat přijatá opatření.

Posledním krokem se stal výběr vhodné varianty na základě zvolených kritérií. Použita 

byla  multikriteriální  analýza,  jejíž  pomocí  došlo  k  výběru  varianty  zohledňující 

technologickou náročnost. Poskytuje velmi dobré zabezpečení rychlou detekcí narušitele.

Všech  stanovených  cílů  tato  práce  úspěšně  dosáhla.  Návrhy  byly  zhotoveny  dle 

požadavků a pečlivě prozkoumány. Čerpáno bylo z mnoha českých i zahraničních zdrojů pro 

dosažení vysoké míry relevance použitých prvků fyzické ochrany k současné situaci na poli 

ochrany produktovodů.
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