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Úvod 

Ochrana majetku měla v historii lidstva vţdy důleţitý význam a je jedním z tradičních 

oborů lidské činnosti. Se zřizováním mechanických zábranných systému se setkáváme 

v raném středověku a jejich účel se nezměnil. Vţdy měly a mají za úkol chránit lidské zdraví, 

ţivot a zabezpečovat majetek. Ochrana majetku je v současné technicky pokročilé době 

prováděna technickými prostředky, které jsou čím dál dokonalejší. Můţeme očekávat, ţe 

vývoj některých typů zabezpečovací techniky zaznamená v dohledné době kvalitativní skok 

do naprosto nových dimenzí, zejména v oblasti bezpečnostních aplikací. 

Zvolené téma „Faktory ovlivňující rizika spojena s fyzickou ochranou vybraného 

informačního střediska“ je v této bakalářské práci komplexně řešeno v širších souvislostech 

fyzické ochrany objektu. 

Základním východiskem problematiky fyzické ochrany objektů je opodstatnění míry 

jejich zabezpečení. Z hlediska této míry lze objekty kategorizovat od základního aţ po velmi 

vysoké zabezpečení. Vybrané informační středisko, tedy objekt Integrovaného 

bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, je vzhledem ke své významnosti a 24 

hodinovému provozu zajišťujícího nepřetrţitou činnost centra tísňového volání zásadním 

objektem pří zvládání mimořádných situací. Tyto skutečnosti souvisí s poţadavkem na 

dokonalé zabezpečení objektu, kterého lze dosáhnout pouze v omezené míře. V objektu 

multifunkční budovy sídlí operační a dispečerská střediska Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje, Zdravotnické záchranné sluţby Moravskoslezského kraje, Policie 

České republiky, Krajské ředitelství policie České republiky, Městské policie Ostrava – 

sloţky a krizové štáby spolupracující v rámci Integrovaného záchranného systému. Jejich 

vzájemná kooperace a vyuţití nejmodernějších technologií k řešení a zvládnutí malých 

případů, ale i velkých havárií, mimořádných událostí a krizových situací na území celého 

kraje je důleţitá k zajištění bezpečnosti všech občanů Moravskoslezského kraje. 

Cílem práce je deskripce základních východisek a analýza rizik spojených s fyzickou 

ochranou informačního střediska. Pro analýzu a vyhodnocení efektivity fyzického 

zabezpečení objektu budou vyuţity údaje a informace poskytnuté Integrovaným 

bezpečnostním centrem Moravskoslezského kraje. Dílčím cílem je návrh inovativního 

zabezpečení fyzické ochrany objektu směřující k minimalizaci moţných rizik.  
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1 Rešerše 

Jedná se o ucelený soupis vyhledaných informací k dané problematice. 

1.1 Rešerše odborné literatury 

BRABEC, F. A kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha, 2001, 400 s., 

ISBN 80-86445-04-06. Tato publikace obsahuje bezpečnostní problematiku zabývající se 

prvky a systémy zajišťující bezpečnost organizací proti rizikům a jejich prevence. Popisuje 

principy a vyuţití kamerových, mechanických a poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. [2] 

KŘEČEK, S. A kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky. Blatná, 2006, 350 s., ISBN 

80-902938-2-4. Publikace patří k odborné literatuře v oboru poplachových systémů. Pokrývá 

problematiku poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, elektronické poţární 

signalizace, systémů průmyslové televize, ochrany automobilů i mechanických zábranných 

systémů, systému místního rozhlasu, aplikace přepěťových ochran a projektování na PC. [12] 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů I. díl. Mechanické zábranné systémy II. Praha 

2004, 180 s. ISBN 80-7251-172-6. Učební text obsahuje přehled problematiky v oblasti 

technické ochrany objektů. Ve skriptech jsou shrnuty současné poznatky a informace 

z dostupné domácí i zahraniční odborné literatury vztahující se k technické ochraně objektů, 

předmětů a přepravy peněz a cenností. [20] 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů II. díl. Elektrické zabezpečovací systémy. 

Praha 2001, 205 s. ISBN 80-7251-076-2. Ve skriptech nacházíme komplexní soubor 

informací o technické i moderní zabezpečovací ochraně, která pouţívá prvky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. [21] 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů III. Díl, Ostatní zabezpečovací systémy. Praha 

2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. Skripta volně navazují na předcházející dva díly 

mechanických a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Text přehledně 

informuje o ostatních zabezpečovacích systémech (ochraně automobilů, přístupových 

a televizních systémech, prvcích elektrické poţární signalizace, integrované ochraně zboţí 

a knihovního fondu) [23]  
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1.2 Rešerše právních a technických předpisů v oblasti ochrany objektu 

V této kapitole jsou uvedeny právní a technické předpisy související s bezpečností 

a ochranou objektu, osob a majetku v České republice. 

Základní právní předpisy 

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

Ústava České republiky společně s Listinou základních práv a svobod patří do 

ústavního pořádku, který je souhrnem předpisů s nejvyšší právní sílou v právním řádu České 

republiky. Je to soubor právních norem deklarujících základní práva občanů a definuje 

demokratické principy České republiky jako samostatného, svrchovaného a jednotného 

demokratického státu. [23] 

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

Listina základních práv a svobod vymezená Ústavou ČR deklaruje základní práva 

a svobody jako nezadatelné, nepromlčitelné, nezcizitelné a nezrušitelné. Deklaruje také 

princip, ţe omezení základních lidských práv a svobod je moţné pouze na základě zákona. 

Tento předpis je znak demokratických hodnot a vymezuje působení moci veřejné. [24] 

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

Občanský zákoník je základním předpisem soukromého práva. Upravuje majetkové 

vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakoţ 

i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují 

jiné zákony. [25] 

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

Trestní zákoník vymezuje co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a jaké 

tresty či jiné sankce lze za spáchání trestných činů uloţit. Účelem trestního zákona je chránit 

zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických 

a právnických osob. Popisuje některé okolnosti vylučující protiprávnost. [26] 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon o ochraně osobních údajů zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji 

a jejich zneuţití. Právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí je 

v souladu s právem Evropských společenství a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázána. V rozsahu působnosti tohoto zákona je stanoveno, kdo je oprávněn 

ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí nakládat, aby nebyly zneuţity. [27] 

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

Trestní řád neboli zákon o trestním řízení soudním uvádí, ţe kdokoliv, ať uţ se jedná 

o pracovníka soukromé či podnikové bezpečnostní sluţby stejně jako kteréhokoli jiný občan 

můţe osobu, která byla přistiţena při trestném činu, zadrţet, je-li to nezbytné k zajištění její 

totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Ten je však povinen zadrţenou osobu 

neprodleně odevzdat policejnímu orgánu, příslušníku ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Jestliţe nelze takovou osobu ihned předat, je potřeba některému z uvedených orgánů omezení 

osobní svobody bez odkladu oznámit. [28] 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákoník práce vymezuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Rovněţ upravuje právní vztahy kolektivní povahy. V páté části – Bezpečnost a ochrana zdraví 

při práci pak vymezuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky vedoucí k bezpečnému 

pracovnímu prostředí, dále pak přijímání takových opatření, která mají za cíl předcházet 

rizikům při práci, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik. [29] 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných formací a bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje zásady pro stanovení utajovaných informací a podmínky pro přístup 

k těmto informacím. Stanoví zásady a poţadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [30] 

  



5 

 

Nařízení ministerstva vnitra 

Nařízení ministerstva vnitra č. 50/2012, kterým se upravuje bezpečnostní 

ochrana areálů 

Nařízení stanoví pravidla bezpečnostní ochrany areálů, ochrany majetku a předmětů 

chráněného zájmu před neoprávněnými zásahy. Stanoví způsob jejich bezpečnosti, 

předcházení a zamezení jejich zneuţití, ohroţení, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě nebo 

odcizení, stanovit způsob ochrany a obrany areálů, ochrany ţivota a zdraví osob v případě 

vzniku mimořádné události. Dále stanoví způsob jejich zabezpečení, poţadavky na technické 

prostředky, podmínky jejich pouţívání, rozsah reţimových opatření, poţadavky na provádění 

ostrahy, podrobnosti dokumentace bezpečnostní ochrany. [14] 

Technické normy 

V této části práce jsou uvedeny technické normy vztahující se k ochraně objektu 

a řešící rozdělení a poţadavky na prostředky zabezpečovacích systémů. 

ČSN EN 50131-1 ED. 2 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy - Část 1: Systémové poţadavky [3] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci [4] 

ČSN EN 50133-1 – Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové poţadavky [5] 

ČSN EN 50134-1 – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 1: 

Systémové poţadavky [6] 

ČSN EN 50136-2 – Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

– Část 2: Poţadavky na systémy vyuţívající vyhrazené poplachové přenosové cesty [7]  
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2 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana představuje sjednocený systém dílčích prvků ochrany.  Jmenovitě to 

jsou technická ochrana, reţimová opatření a fyzická ostraha. Hlavním úkolem celého 

konceptu fyzické ochrany je nastavení hladiny bezpečnosti osob a majetku. 

Problematika fyzické ochrany musí být řešena vţdy komplexně. Cílem je navrţení 

a implementace bezpečnostních opatření k dosaţení stanovené úrovně fyzické ochrany. 

Následně pak nastavit pravidla pro její kontrolu a hodnocení. 

Fyzickou ochranu tvoří tři základní druhy ochrany: 

 technická ochrana, 

o mechanické zábranné systémy, 

o poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

o ostatní zabezpečovací systémy, 

 režimová opatření, 

 fyzická ostraha. [21] 

Schéma fyzické ochrany se skládá z technické ochrany, reţimových opatření a fyzické 

ostrahy. Všechny uvedené prvky jsou stejně důleţité a v systému fyzické ochrany zaujímají 

nezastupitelný prostor. Vazby mezi jednotlivými prvky vytváří průnik, který při správném 

nastavení můţe představovat optimální bezpečnost, ale i vysoká rizika v případě nesprávné 

vzájemné kooperace systémů. 

 

Obrázek 1: Schéma fyzické ochrany [zdroj: autor]  
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2.1 Technická ochrana 

Problematika technické ochrany je dělená do tří skupin. Jsou to mechanické zábranné 

systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a ostatní zabezpečovací systémy.  

Mechanické zábranné systémy vţdy odpovídaly technické úrovni dané doby, ať uţ se 

jednalo o mříţe, ploty, pancéřové pokladny, kované truhlice, různé druhy zámků apod. 

S technickým a technologickým pokrokem se tyto zábranné systémy vyvíjely, zdokonalovaly 

a zlepšovaly. Tento proces pokračuje i v dnešní moderní době. Zároveň se však objevují různé 

prostředky, jak lze tyto zábrany překonat. Historickým vývojem a soudobými zkušenostmi je 

potvrzeno, ţe pouze mechanické zábranné systémy nemohou dokonale chránit střeţený 

objekt. [20] 

Nová řešení do této oblasti vnesl nástup poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Ve většině případů tyto systémy neprokazují schopnost narušitele zadrţet, nebo mu 

zabránit v průniku do objektů. Jejich funkce spočívá především v signalizaci moţných hrozeb. 

Vyhodnocené informace se předávají obsluze. Ta vyvolá odpovídající akci cílenou na 

provedení zabezpečovacích úkonů, jako je zadrţení pachatele při jeho protiprávním jednání. 

Předávaná informace mívá různé podoby. Můţe se jednat o akustické, obrazové nebo světelné 

signály. [21] 

Obrázek 2 znázorňuje prvky struktury zabezpečení objektů fyzickou ochranou. Jsou to 

mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, reţimová 

opatření, fyzickou ostrahu, pojištění a zbytkové riziko. 

 

Obrázek 2: Schéma struktury prvků fyzické ochrany [zdroj: autor]  

Zbytkové riziko

Pojištění
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2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy patří k vývojově nejstarším typům ochrany. Jejich 

význam a účel se nezměnil. Spočívá v pouţití takových mechanických zařízení, která 

umoţňují příslušný objekt náleţitě chránit. Jde především o vytváření nejrůznějších zábran 

znemoţňujících odcizení či zničení hodnotných předmětů a vytváření překáţek, které 

pachateli znesnadní dosaţení jeho cíle. 

Mechanické zábranné systémy tvoří základ kaţdého zabezpečovacího systému. 

V nejrůznějších formách se s nimi setkáváme téměř v kaţdém objektu. Mechanické zábrany 

bývají často chápány jako naprosto dostačující ochrana proti vloupání. Tyto zábrany však 

mohou být klasifikovány pouze z časového hlediska, po které jsou schopny odolávat 

napadení. 

V ochraně objektu je zaveden pojem faktoru zpoţdění Δt. Vyjadřující časový interval, 

po který je konkrétní prostředek mechanických zábranných systému schopen vydrţet 

napadení přístupnými nástroji a metodami. Prostředky mechanických zábranných systému se 

vţdy musí kombinovat, doplňovat a podporovat s ostatními druhy ochrany. [21] 

Mechanickými zábrannými prostředky se zejména rozumí bezpečnostní prvky 

ohraničených prostor, vstupních systému dveří a oken, bezpečnostních skel, mříţí, fólií 

a vlastních uzamykacích systémů. 

Problematiku mechanických zábranných systémy, které jsou součástí bezpečnostního 

zabezpečení, můţeme rozdělit do tří skupin: 

 prostředky obvodové ochrany – tyto prostředky zajišťuji bezpečnost vyhrazeného 

prostoru okolo chráněného objektu, 

 prostředky objektové ochrany – prostředky, které zamezují vstupu nepovoleným 

osobám do objektu, 

 prostředky individuální ochrany – těmito prostředky jsou míněny přenosné 

i nepřenosné technické systémy. Mohou to být přenosné i nepřenosné trezory, vlastní 

zámky apod. [12]  
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2.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) představují relativně 

nový způsob ochrany objektů a zabezpečení prostor. Hlavní výhodou těchto systémů je, ţe 

prvky PZTS obecně povaţujeme za nejspolehlivější. Při zváţení poţadavků a technických 

moţností spolu s návazností na poţadovaný rychlý zákrok zásahové jednotky jsou tyto 

systémy nejhůře překonatelné. Díky těmto důvodům vhodně doplňují komplexní systém 

fyzické ochrany. 

Za hlavní funkci se povaţuje jejich velmi rychlá, prakticky okamţitá, reakce na 

vyvolané změny. Tyto změny jsou zapříčiněny pohybem, či jinou aktivitou pachatele. PZTS 

reagují na tyto změny, které mohou být indikovány i na větší vzdálenosti. PZTS uvedou 

v činnost síly, jeţ jsou schopny zamezit a zabránit dalšímu působení narušitele. Tímto zvyšují 

pravděpodobnost dopadení pachatele při páchání trestného činu, či jiného neoprávněného 

jednání. Tyto skutečnosti vedou ke zvýšení efektivity celého zabezpečení. 

PZTS nepředstavují ochranu samou o sobě a nejsou tedy ochranou v pravém slova 

smyslu. Znatelně působí na pachatele odstrašujícím účinkem. Obecně se jedná o detekční 

systémy. Jejich hlavním posláním není zamezit pachateli  v jeho neoprávněném jednání, ale 

poskytnout informace o narušení, tedy o pohybu pachatele ve chráněných zónách objektu. 

Situací ve střeţeném prostoru lze obecně chápat jako souhrn fyzikálních a jiných veličin, jenţ 

jsou prostřednictvím technických prostředků vyhodnoceny jako „jevy s charakterem moţného 

nebezpečí“. [21] 

Funkce poplachových zabezpečovacích a tísňových systému 

V oblasti zabezpečení objektů mají prvky PZTS schopnost doplňovat a podporovat 

dosavadní bezpečnostní opatření a plnit v něm následující funkce: 

 podpora mechanických zábranných systémů. To znamená zajistit a předat 

informace o napadení objektu a umoţnit včasný zásah fyzické ostrahy, 

 zvýšení efektivity fyzické ostrahy. Kvalitní provedení fyzické ostrahy objektu 

poţaduje důslednou pochůzkovou činnost hlídky kolem všech mechanických 

zábranných prostředků minimálně jedenkrát za interval zpoţďovacího faktoru. Při 

odborném výcviku a pouţití sladěných prostředků PZTS pak stačí menší zásahová 

jednotka, jeţ je připravena adekvátně reagovat na ohlášený poplachový signál. 
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Prostředky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů dělíme na: 

 prvky obvodové ochrany, 

 prvky plášťové ochrany, 

 prvky prostorové ochrany, 

 prvky předmětové ochrany, 

 ústředny poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

 dohledové a poplachové přijímací centrum. [12] 

Jednotlivé PZTS se sestávají z více základních prvků, které plní své specifické úkoly  

a funkce. Souhrn těchto prvků tvoří zabezpečovací řetězec, jenţ zobrazuje obrázek 3. 

Detektor je prvek reagující na fyzikální změny související s moţným narušením 

prostoru, či neoprávněnou manipulaci s chráněným předmětem. 

Ústředna PZTS přijímá a vyhodnocuje signály z detektorů. Ovládá signalizační, 

zapisovací, přenosová a další zařízení indikující narušení. Dále také napájí detektory a ostatní 

prvky PZTS. 

Přenosové prostředky mají za úkol vysílat výstupní data z ústředen do prostorů 

signalizace a přenášet pokyny v opačném směru. 

Signalizační zařízení převádí předané informace na vhodný signál. 

Doplňková zařízení ulehčují ovládání systému a umoţňují realizovat vybrané speciální 

funkce. [21] 

Obrázek 3: Schéma zabezpečovacího řetězce [zdroj: autor]  

Detektor

(Čidlo)
Ústředna

Doplňková
zařízení

Přenosové
prostředky

Signalizační
zařízení
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2.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Systémy průmyslové televize 

Tyto systémy představují uzavřený televizní okruh s anglickým názvem Closed Circuit 

Television (dále jen CCTV). CCTV přenáší signál prostřednictvím kamer na předem zvolený 

počet monitorů. Pouţívají se především pro monitorování střeţeného prostoru. Dále mohou 

plnit funkci preventivní ve formě psychologického efektu na případného pachatele. Mezi 

základní prvky CCTV patří monitory, záznamová zařízení, multiplexery, ovládací jednotky 

kamer a samotné kamery. Kamery představují nejdůleţitější komponent CCTV, protoţe 

kvalita celého systému je na nich závislá. Ke sdruţení a zpracování videosignálu slouţí 

multiplexery. Pouţitím těchto zařízení je moţno současně zobrazovat záznamy z více kamer 

na jednom monitoru. Pro přenos signálu se obvykle pouţívá rozhraní kabelových rozvodů či 

rádiových přenosů. CCTV systémy můţeme realizovat a následně provozovat jako samostatné 

systémy, nebo je lze vhodně kombinovat s PZTS. [2] 

Systém kontroly vstupu 

Základem systému pro kontrolu vstupu je zamezení přístupu neoprávněným osobám 

do vyhrazených prostor, případně zabránění přístupu k utajovaným a jiným důleţitým 

informacím. Systém umoţňuje kontrolovat pohyb osob v předem vymezených zónách, jejich 

sledování, monitorování jednotlivých průchodů apod. Identifikace uţivatele je prováděna 

prostředky technického charakteru, od prostého snímače identifikačních karet bez sloţitější 

evidence, po kompaktní systémy s centrální online evidencí, analýzou a případným 

připojením k dalším aplikacím. [23] 

Biometrické prostředky 

Princip činnost biometrických prostředků spočívá v porovnání vlastností biologických 

údajů jednotlivců, které jsou jedinečné a nezaměnitelné. Systém biometrické identifikace je 

podmíněn kapacitou počítačů při zpracování a vkládání nutných identifikačních informací do 

paměti počítače. Při identifikaci uţivatele se srovnává biometrická informace získaná čtečkou 

s  dříve vloţenými informacemi do paměti počítače. V praxi se pouţívá řada různých 

biometrických prostředků. Výsledek srovnávaných informací je podmíněn kvalitou 

a mnoţstvím zadaných informací do počítače. Biologickými prostředky jsou hlas, otisk prstů, 

otisk dlaně, obraz oční duhovky a obraz obličeje. [12]  
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2.2 Režimová opatření 

Reţimová opatření představují soubor organizačních a administrativních nařízení. 

Tato opatření vedou k zajištění nutných podmínek poţadovaných pro správnou funkci 

zabezpečovacího systému a sladění provozu chráněného objektu. Svou podstatou jsou 

reţimová opatření prvkem, který zajišťuje vhodné plnění funkcí ostatních dílčích druhů 

ochrany. Sniţuje zranitelnost objektů před různými formami kriminální trestné činnosti, jako 

jsou vandalismus, loupeţe, výtrţnosti, drobné krádeţe, přepadení apod. V praxi se jedná 

především o směrnice pro vstupy, odchody a pohyb osob v objektech, pro manipulaci 

s informacemi a hodnotami apod. 

Hlavním problémem reţimových opatření v praxi nebývá vytvoření efektivních 

bezpečnostních směrnic, ale následné prosazování a zavádění opatření do kaţdodenního 

provozu a chodu objektu. Toto se můţe podařit jenom za předpokladu úzké součinnosti všech 

pracovníků objektu a za plné podpory vedení. 

Reţimová opatření lze dělit na: 

 vnější, 

 vnitřní. 

Vnější režimová opatření 

Opatření týkající se zejména vstupních podmínek do chráněného objektu. Tyto 

podmínky stanovují jak, kde, kdy a čím mohou osoby a vozidla do prostor objektu vstupovat 

a následně jej opouštět po předem určených trasách. Stanovena kontrolní opatření se obvykle 

realizují prostřednictvím fyzické ostrahy. 

Vnitřní režimová opatření 

Jedna se o následující směrnice reţimových opatření objektu, které pří dodrţování 

vedou k omezení neoprávněného jednání: 

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu, 

 reţim pohybu materiálu v areálu, 

 reţim skladovaných materiálů. [21]  
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2.3 Fyzická ostraha 

Podobně jako je technická ochrana základním prvkem kaţdého systému ochrany, je 

pak fyzická ostraha jeho završením. Jedná se o způsob ochrany prováděné lidmi. Fyzickou 

ostrahu vykonávají vrátní, hlídači, stráţní, policisté a bezpečnostní sluţby. Na základě jejího 

provedení závisí konečná účinnost a efektivita ostatních prvků ochrany. Přestoţe jsou 

prostředky a postupy reţimové a technické ochrany realizované na velmi vysoké úrovni, 

jejich účinnost je závislá na schopnostech reakce lidí. Fyzická ostraha u nás tradičně 

představuje neutěšený problém, především díky absenci příslušné právní úpravy. 

Nejdraţším typem ochrany je fyzická ostraha. Ostatní druhy ochrany, na rozdíl od 

fyzické ostrahy, vyţadují sice značné počáteční investice, ale náklady na následný provoz 

jsou minimální. Proto je potřeba fyzickou ostrahu promyšleně kombinovat s dalšími 

vhodnými druhy ochrany z důvodů zvýšení efektivity systému. [21] 

Úkoly fyzické ostrahy 

 zamezit vstup osobám a vjezd vozidlům do chráněného prostoru přes místa k tomu 

neurčená, 

 zamezit neřízenému vynášení či vnášení, vyváţení či přiváţení zboţí, materiálu či 

jiného majetku do střeţených prostor objektu, 

 zamezit vzniku moţných mimořádných událostí v prostrou objektu.  

Formy fyzické ostrahy 

 bezpečnostní sluţba, 

 bezpečnostní dohled, 

 bezpečnostní ochranný doprovod, 

 bezpečnostní průzkum, 

 sluţba kontroly vstupu, 

 bezpečnostní zásah.  
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3 Zjednodušený model posuzování rizik fyzické ochrany objektu 

Zjednodušený model posuzování rizik znázorňuje postup při řešení problematiky 

zabezpečení objektů fyzickou ochranou, směřující k minimalizaci moţných rizik. 

Úlohou zaměstnavatelé je dostat riziko pod kontrolu. To znamená vytvořit takové 

podmínky, aby bylo dosaţeno maximální hodnoty akceptovatelného rizika. To předpokládá 

moţnost rizika identifikovat, analyzovat a klasifikovat tak, aby bylo moţné jim předcházet, 

případně navrhnout taková opatření, která by vedla k jejich minimalizaci. 

 

 
 
Obrázek 4: Zjednodušený model posuzování rizik fyzické ochrany objektu [zdroj: autor]  
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4 Vybrané informační středisko 

V roce 2011 byl v Ostravě uveden do provozu objekt Integrovaného bezpečnostního 

centra (dále jen „IBC“). Vzniklo ojedinělé pracoviště, které je unikátní v jedinečném řešení 

spolupráce záchranných sloţek nejen v České republice, ale i v cele Evropské unii. 

IBC pracuje s nejmodernějšími informačními technologiemi a komunikačními 

systémy. IBC je společné pracoviště sloţek Integrovaného záchranného systému pro příjem 

všech tísňových volání z území celého Moravskoslezského kraje (112, 150,155, 156, 158), 

vysílání sil a prostředků k mimořádným událostem a jejich koordinace na místě zásahu. 

Poskytuje prostor pro práci krizových štábů Města Ostravy a Moravskoslezského kraje, 

zázemí ředitelství Městské policie Ostrava a výjezdového střediska zdravotnické záchranné 

sluţby. Z jednoho místa Moravskoslezského kraje jsou předávány pokyny k výjezdu 

záchranných a zásahových jednotek do všech stanic a sídel hasičského záchranného sboru, 

záchranné zdravotnické sluţby a Policie České republiky v kraji. Ti k zásahům vyjíţdějí ze 

svých stanic stejně jako doposud. Jejich práce a činnost na místě zásahu je nyní řízena 

a koordinována z jediného společného prostoru z IBC. Všichni dispečeři spolupracují ve 

společném dispečerském sále. Je zde vytvořeno 31 dispečerských míst. Dále zde pracuje 

operační středisko pro spolupráci s externími institucemi (Armáda České republiky, Celní 

ředitelství, apod.) při řešení krizových situací. [11] 

 

 

Obrázek 5: Pohled na budovu IBC [11]  
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4.1 Základní údaje o objektu 

Název areálu a jeho dislokace 

Areál Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje, dále jen 

„areál“) je dislokován na ul. Nemocniční 11, v městské části Moravská Ostrava a Přívoz. 

Vlastník areálu 

Provoz a správu areálu z pověření vlastníka – Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) 

zajišťuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje. 

Zařazení areálu do skupiny 

V tomto areálu III. skupiny se vyskytují zabezpečené oblasti kategorie Důvěrné, ve 

kterých se zpracovávají a ukládají utajované skutečnosti. 

Útvary dislokované v areálu 

 krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru 

Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK), 

 operační středisko Zdravotnické záchranné sluţby Moravskoslezského kraje, (dále jen 

ZZS MSK) 

 operační středisko Policie České republiky (dále jen PČR), Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského kraje (dále jen KŘP MSK), 

 operační středisko Městské policie Ostrava (dále jen MěP Ostrava), 

 pracoviště dohledu kamerových systémů Městské policie Ostrava, 

 vybraná odborná pracoviště HZS MSK, ZZS MSK, PČR a MěP Ostrava. 

Areál IBC slouţí dále pro Moravskoslezský kraj k zajištění činnosti krizového štábu 

hejtmana kraje a pro Statutární město Ostrava k zajištění činnosti krizového štábu primátora 

města.  
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4.2 Stavebně technický popis objektu 

Objekt „Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje“ se skládá 

z jednoho podzemního podlaţí (dále jen PP) a sedmi nadzemních podlaţí (dále jen NP). 

Objekt je členěn do čtyř celků: 

 budova „A“ má 4 nadzemní a jedno podzemní podlaţí, 

 budova „B“ má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaţí, 7. NP je technické podlaţí, 

 budova „C“ má 6 nadzemních a jedno podzemní podlaţí, 7. NP je technické podlaţí, 

 budova „D“ má 3 nadzemní a jedno podzemní podlaţí, 

 vestavěný vnitřní dvůr má 2 nadzemní podlaţí. 

 

 

 

Obrázek 6: Schéma členění objektu [zdroj: autor] 

Vertikálně jsou všechna podlaţí propojena dvěma schodišti, 4 osobními a jedním 

nákladním výtahem. Suterén s přízemím je v budově „D“ propojen třetím schodištěm. 

Hlavní vstup je z ulice Nemocniční do budovy „A“ na úrovni 1. nadzemního podlaţí, 

z téţe ulice vede pomocí rampy vjezd do podzemní garáţe. Výjezd sanitek a příjezd cisterny 

pro naftové hospodářství je v úrovni 1. NP do ulice Na Fifejdách. 
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V 1. podzemním podlaží jsou především prostory technického zabezpečení. 

V budově „A“ a „D“ jsou tělocvična a sociální zařízení. V budově „A“ je umístěn šikmý sjezd 

pro vozidla z veřejné komunikace, manipulační prostor vozidel, vnitřní rampa k vykládání 

a nakládání materiálu a garáţové prostory vozidel. 

V 1. nadzemním podlaží jsou umístěné v budově „A“ vstupní hala, včetně rampy pro 

vozíčkáře, recepce a bufet. V budově „B“ a „C“ jsou umístěny garáţe pro sanitky, sklady 

a další prostory pracoviště střediska záchranné sluţby a Městské policie. V budově „D“ jsou 

umístěny další prostory technického zázemí. 

Ve 2. nadzemním podlaží je umístěn dispečerský sál, operační střediska HZS MSK, 

PČR KŘP MSK, ZZS MSK, MěP Ostrava, celního ředitelství a armády České republiky, 

včetně místností vedoucích směn operačních středisek. Z technického zázemí jsou zde 

umístěny v části „A“ pracoviště dohledu technologických signálů a pracoviště pro nouzový 

příjem tísňových volání, v části „D“ technologie videostěny a technologická místnost. 

Z ostatních prostor je v části „C“ odpočinková místnost, jídelna a čajová kuchyňka, v části 

„D“ areálu je archív IBC. 

Ve 3. nadzemním podlaží, v budově „A“, jsou kanceláře vedoucího oddělení 

krajského operačního a informačního střediska HZS MSK, vedoucího oddělení IBC HZS 

MSK, sekretariátu, pracovníků oddělení IBC a vedoucího oddělení ochrany obyvatelstva  

a krizového řízení HZS MSK. V budově „B“ jsou kanceláře krizového štábu MSK. V budově 

„C“ areálu jsou prostory pro pracovníky spojení a informatiky ZZS MSK a oddělení IBC HZS 

MSK.  V budově „D“ areálu jsou prostory krizového štábu Statutárního města Ostravy. 

Ve 4. nadzemním podlaží v budově „A“ a „C“ jsou prostory vyhrazené pro Městskou 

policii Ostrava a v budově „B“ jsou prostory oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení 

HZS MSK. 

V 5. nadzemním podlaží jsou prostory vyčleněné pro Městskou policii Ostrava. 

V 6. nadzemním podlaží jsou v budově „B“ 2 inspekční pokoje, jídelna, výdejní 

prostor a místnost pro mytí nádobí.  

V 7. nadzemním podlaží je v budově „B“ strojovna výtahů. V části „C“ je strojovna 

výtahů.  
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4.3 Režimové a bezpečnostní zóny objektu 

Vytvoření těchto zón vede ke zvýšení bezpečnostní úrovně v objektu. Dále pak 

k přehledné kontrole zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v zabezpečených oblastech. 

Areál objektu je rozdělen do dvou reţimových a čtyř bezpečnostních zón: 

 režimová zóna č. 1 - sluţební vozidla HZS MSK, MěP Ostrava a PČR KŘP MSK 

včetně jejich výbavy, která jsou umístěna v prostoru garáţových stání 1. PP, 

 režimový zóna č. 2 - výjezdová vozidla ZZS MSK, včetně jejich výbavy, která jsou 

umístěna v prostoru garáţových stání 1. NP, 

 bezpečnostní zóna č. 1 - místnost technologického sálu a sluţebna Městské policie 

Ostrava v 1. NP, 

 bezpečnostní zóna č. 2 - dispečerská pracoviště, operační střediska ve 2. NP, 

 bezpečnostní zóna č. 3 - kanceláře HZS MSK a místnosti krizových štábů ve 3.NP, 

 bezpečnostní zóna č. 4 - kanceláře ve 4. a 5. NP. 

Reţimové prostory č. 1 a č. 2 jsou nedílnou součástí celku areálu Integrovaného 

bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. 

 

 

Obrázek 7: Budova IBC MSK [11]  
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4.4 Faktory ovlivňující zabezpečení objektu 

Objekt IBC slouţí jako budova zajišťující bezpečnost občanů MSK při mimořádných 

událostech. Areál IBC je zařazen v souvislosti s nařízením ministerstva vnitra k jednotnému 

provádění bezpečnostní ochrany do III. skupiny (v tomto areálu se vyskytují oblasti kategorie 

Důvěrné, ve kterých se zpracovávají a ukládají utajované skutečnosti. Díky těmto důvodům 

musí být budova IBC dokonale zabezpečena. Do dnešního dne nebyl zaznamenán jediný 

zdařilý pokus o vniknutí do objektu. 

Vstupy do reţimových zón č. 1 a 2 jsou zajištěny hliníkovými garáţovými vraty, která 

jsou při svém provozu bezpečná a jako zavřená jsou odolná proti vloupání. Při výjezdu 

vozidel je otevírání vrat ovládáno čtečkou elektronického přístupového systému, případně 

pomocí dálkového ovládání z jednotlivých vozidel. 

Vstup do bezpečnostní zóny č. 1 je zajištěn celodřevěnými dveřmi pevné konstrukce 

opatřenými zámkem FAB napojeným na čtečku elektronického přístupového systému. 

Vstup do bezpečnostní zóny č. 2 je zajištěn celodřevěnými dveřmi pevné konstrukce 

opatřenými zámkem FAB napojeným na čtečku elektronického přístupového systému a dále 

je zajišťován kamerovým systémem. 

Vstup do bezpečnostní zóny č. 3 a 4 je zajištěn celodřevěnými dveřmi pevné 

konstrukce opatřenými zámkem FAB a u určených místností zároveň napojeným na čtečku 

elektronického přístupového systému. 

Rozdělení stávajícího popisu stavu zabezpečení fyzické ochrany budovy IBC: 

 technická ochrana, 

 reţimová opatření, 

 fyzická ostraha. 
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Technická ochrana 

Prostředky obvodové ochrany 

Jedná se o soubor prostorově vzdálených vnějších prostředků, které nejsou 

bezprostřední součástí objektu. Jsou umístěny na volné ploše, například parcele objektu 

a často vytvářejí kromě fyzické i právní hranice pozemku. 

Hlavními představiteli těchto prostředků jsou ochranné zdi, ploty a kamerové systémy. 

S těmito prostředky souvisí pouţívání dalších prvků, které musí být zabezpečeny: dveře, 

vrata, branky, apod. [12] 

Perimetr objektu IBC je zajištěn ze tří stran drátěným panelovým oplocení s volnými 

mezerami o výšce 2 metry, zaručujícím nadstandardní bezpečnost. Vyrábí se z kvalitní oceli, 

svařované panely jsou pozinkovány a plastifikovány, coţ zaručuje dobrou ochranu proti 

korozi. Po montáţi drátěných panelů do sloupku je tento systém nedemontovatelný. Plot 

rozděluje jednokřídlá automatizována posuvná brána pro pohyb sluţebních a výjezdových 

vozidel. Dále obvodovou ochranu zabezpečuje ze všech stran kamerový systém tvořený devíti 

kamerami strategicky rozmístěnými, tak aby pokryly cely prostor perimetru budovy. 

Kamerový systém je vyveden na stanoviště pracovníka (Městské policie Ostrava) recepce, 

který provádí pochůzkovou činnost. 

 

 

 

 1  Hlavní vstup do IBC 

 2  Vjezd do garáţe IBC 

 3  Výjezd z garáţe IBC 

 4  Výjezd sanitek ZZS 

 

 

Obrázek 8: Schéma rozmístění kamerového systému na perimetru objektu [zdroj: autor] 

        … kamerový systém 
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Prostředky objektové ochrany 

Jedná se o prostředky, které zabezpečují všechny vstupy stavebních otvorů objektu: 

dveře, okna, garáţová vrata, apod. [12] 

Dveře hlavního vstupu 

Dveře hlavního vstupu tvoří dvojkřídlové posuvné dveře poháněné automatickým 

pohonem. Tyto dveře jsou vhodné pro řešení hlavního vstupu a zaručují efektivní a bezpečný 

pohyb osob. O automatické otvírání se starají dva pohybové senzory s vestavěnými 

bezpečnostními infrazavory. Posuvných dveře mají skleněnou výplň. 

 

 
 

Obrázek 9: Dveře hlavního vstupu [19] 

Garážová vrata 

Vstupy do prostor garáţového stání jsou zajištěny hliníkovými garáţovými vraty, 

která jsou při svém provozu bezpečná a jako zavřená jsou odolná proti vloupání. Při výjezdu 

vozidel je otevírání vrat ovládáno čtečkou elektronického přístupového systému, případně 

pomocí dálkového ovládání z jednotlivých vozidel. 

 

 

Obrázek 10: Garážová vrata [15] 
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Dveře 

Celodřevěné dveře pevné konstrukce opatřené zámkem FAB napojeným na čtečku 

elektronického přístupového systému. Dveře jsou otvíravé ve směru úniku. Křídla jsou 

opatřena ve směru úniku uzávěrem, který umoţní snadné a rychlé otevření tohoto křídla – 

panikové kování s vodorovným madlem. Otevření těchto dveří ve směru úniku není 

blokováno elektronickou kontrolou vstupu. 

 
 

Obrázek 11: Dveře v objektu [8] 

Okna 

V celém areálu budovy se nachází okna se skleněnou výplní vsazena do hliníkových 

rámů. Hliníková okna krom svých typických vlastností disponují bezkonkurenční odolnosti 

proti vloupání, podpořená bezpečnostními prvky celoobvodového kování a bezpečnostními 

klikami. Konstrukce oken v objektu se liší, ve vybraných místnostech jsou okna otevíratelná, 

na chodbách neotevíratelná. 

 

 
 

Obrázek 12: Rez hliníkovým oknem [1]  
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Čidla na ochranu skleněných ploch 

Ve vybraných místnostech objektu se vyskytují akustická čidla rozbití skleněných 

ploch. Vyhodnocují akustický efekt při tříštění skla, jenţ je naprosto charakteristický. 

Elektronika čidla vyhodnocuje akustické vlnění a propouští pouze typickou část spektra 

tříštění skla. 

 
 

Obrázek 13: Čidlo na ochranu skleněných ploch [10] 

 

Pasivní infračervená čidla 

Ve vybraných místnostech objektu se vyskytují takzvané PIR detektory, které jsou 

schopny zachytit pohyb těles, která mají odlišnou teplotu, neţ je teplota okolí. Jejich funkce je 

zaloţena na zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra 

elektromagnetického vlnění. 

 
 

Obrázek 14: Pasivní infračervené čidlo [13]  
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Turniket 

V budově se vedle vrátnice nachází turniket. Toto zařízení funguje jako brána, kterou 

v jednu chvíli můţe projít pouze jeden člověk. Turniket je napojeným na čtečku 

elektronického přístupového systému a slouţí ke kontrole oprávněnosti vstupu a k evidenci 

příchodů a odchodů. Tento prvek technické ochrany jsou povinni pouţívat všichni 

zaměstnanci objektu. 

 

Obrázek 15: Turniket [16] 

Ústředna PZTS  

Ústředna PZTS vyhodnocuje veškeré signály z detektorů a ovládacích zařízení 

střeţených prostor v objektu. Na základě jejich analýzy v souladu s naprogramováním 

vyhodnotí způsob reakce. Ústředna PZTS disponuje vlastním zálohovacím zdrojem a je 

umístěna v místě s trvalou obsluhou po dobu 24 hodin v místnosti recepce v 1. NP. 

 

Obrázek 16: Ústředna PZTS [9]  
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Zajištění dodávky elektrické energie 

Zařízení, která musejí být v provozu i po vzniku poţáru, mají zajištěnou dodávku 

elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Jedná se o zařízení: 

 zařízení PZTS včetně zařízení, která PZTS ovládá, 

 ústředna PZTS, 

 další vyhrazená technická zařízení. 

Tyto náhradní zdroje jsou dimenzovány pro dodávku potřebné elektrické energie 

alespoň po dobu 45 minut. 

Náhradní zdroj elektrické energie pro objekt je řešen dvěma vlastními zdroji - 

prostřednictvím 2 diesel agregátů o výkonu 1300 kW s vlastní naftovou nádrţí o objemu 1000 

l nacházejících se v suterénu objektu. Diesel agregáty jsou dimenzovány pro dodávku 

potřebné elektrické energie po dobu 72 hodin. Náhradní zdroj elektrické energie slouţí 

k napájení dalších vytipovaných zařízení, která zabezpečují bezpečnost objektu. 

 

Obrázek 17: Diesel agregát [11] 

Prostředky individuální ochrany 

Jsou to prostředky, které jsou schopny slouţit samostatně. Především jako úschovné 

předměty. Svým charakterem mohou být zařazeny i do předešlých systémů ochrany. Tyto 

prostředky jsou zpravidla konečným místem úschovy finančních hotovostí, cenných papíru 

a vyhrazených dokumentů. Samozřejmostí je nejvyšší stupeň bezpečnosti prostředků 

individuální ochrany. Do této kategorie spadají především bezpečnostní kufry, přenosné 

bezpečnostní kontejnery, mobilní trezory a stabilní trezory [12].  
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Režimová ochrana 

Objekt IBC má 24 hodinový provoz. Činnost zaměstnanců v budově je dána vnitřními 

směrnicemi, organizačním a pracovním řádem. Otevírání, uzavírání hlavního vstupu a vjezdu 

do objektu IBC je řešeno ostrahou objektu IBC. Otevírání a zavírání garáţových vrat je řešeno 

pomocí dálkového ovládání ze sluţebních vozidel, příp. čtečkou elektronického přístupového 

systému.  Kaţdý příslušník a zaměstnanec pracující na IBC má přidělen klíč od své kanceláře 

a kaţdý příslušník, či zaměstnanec pracující na IBC vlastní sluţební průkaz, příp. kartu 

elektronického přístupového systému dle individuálně naprogramovaných přístupových 

úrovní. Systém je spravován oddělením komunikačních a informačních systémů HZS MSK. 

V místnosti recepce jsou rovněţ uloţeny klíče od všech vstupů, vjezdů a duplikáty klíčů od 

místností v objektu IBC pro případ mimořádné události. Vstup do objektu je povolen 

výhradně před hlavní vstup vybavený turniket napojeným na čtečku elektronického 

přístupového systému, kde je kaţdý zaměstnanec povinen evidovat svůj příchod a odchod 

z objektu pomocí karty kontroly přístupu. 

Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu areálu budovy IBC zajišťuje Městská policii Ostrava formou 

bezpečnostního zásahu na základě vyhodnocení záznam kamerového systému perimetru, nebo 

na podnět signalizace ústředny PZTS. 

V případě, ţe by došlo k napadení budovy IBC, vyšle Městská policii na tento podnět 

svoji zásahovou jednotku, která provede kontrolu objektu a oznámí výsledek správci objektu, 

kterému je narušení oznámeno. Je-li potřeba, kontaktují i Policii České republiky v případě 

zadrţení pachatele. 

Úkoly fyzické ostrahy budovy IBC: 

 v rámci moţností zabránění vstupu neoprávněné osobě nebo skupině osob do areálu,  

 další činnost dle pokynů Policie České republiky. 

Taktika zásahu proti neoprávněné osobě nebo skupině osob v areálu: 

 v rámci moţnosti zabránění vstupu útočníků do areálu, 

 v rámci moţnosti zabránění vzniku škod na majetku a technice, 

 přivolání PČR nebo Městské policie a provádět činnost dle jejich pokynů.  
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5 Identifikace faktorů ovlivňujících kritická místa objektu 

Myšlenková mapa (Příloha č. 1) 

Rizika pro objekt IBC efektivně zobrazuje myšlenková mapa. Ve stromové struktuře 

se objevují zapsané poloţky – technická ochrana, reţimová opatření, fyzická ostraha a další 

vlivy, které jsou rozpracovány do dalších významových podmnoţin. Všechny poloţky 

směřují ze středu mapy, hlavního kořenového uzlu problému - „riziko pro objekt IBC“. 

Technická ochrana: 

 dysfunkce mechanického zábranného systému, 

 dysfunkce poplachových zabezpečovacích a tísňových systému, 

 sabotáţ technického zabezpečení areálu, 

 havárie vyhrazených technických zařízení, 

 havárie inţenýrských sítí. 

Režimová opatření: 

 absence směrnice reţimových opatření, 

 neznalost reţimových opatření zaměstnanců areálu, 

 nedodrţení reţimových opatření zaměstnanců areálu. 

Fyzická ostraha: 

 selhání fyzické ostrahy, 

 podcenění rizikové situace, 

 porušení pracovní kázně fyzické ostrahy, 

 zdravotní indispozice, 

 nedostatečná školení, 

 neznalost pracovních předpisů fyzické ostrahy. 

Další vlivy: 

 napadení areálu, vniknutí cizí osoby, 

 vnesení kovové zbraně do areálu, 

 umístění nástraţného výbušného systému v areálu, 

 umístění nástraţného výbušného systému v okolí areálu, 

 vznik poţáru v areálu, 

 ţivelní pohroma.  
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5.1 Analýza rizik 

Analýza příčin a následků rizik 

Analytická metoda moţného způsobu a důsledku rizik, anglicky Failure Mode and 

Effects (dále jen FMEA), nachází vzhledem ke své všestrannosti uplatnění v celé řadě oblastí, 

zejména v oblastech řízení bezpečnosti a posuzování rizika. 

Podstatou metody FMEA je systematicky identifikovat všechna moţná rizika a jejich 

důsledky, identifikovat kroky ke sníţení nebo omezení vzniku příčin rizik a přehledná 

dokumentace celého procesu. 

Je to preventivní metoda, která dokáţe včasně identifikovat moţná hrozící rizika, vady 

či chyby, které mohou mít za následek ovlivnění funkce systému, konečnou kvalitu či 

bezpečnost. Základem této metody je zapsat všechna identifikovaná rizika do přehledné 

tabulky. Systematickým postupem zjistíme jednotlivé příčiny rizika a následně jejich 

důsledky, které by mohly vést aţ ke vzniku rizika. Míru rizika R vypočteme podle vzorce (1). 

         (1) 

 

Kde: R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost vzniku rizika, 

N – závaţnost následků rizika, 

H – odhalitelnost rizika. 

 
Tabulka 1: Parametru hodnoty FMEA [zdroj: autor] 

R Výsledná rizikovost N Závažnost následků rizika 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 neţádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Tabulka 2: Riziko, způsob rizika, důsledek rizika [zdroj: autor] 

 

Číslo Riziko Příčina rizika Důsledek rizika P N H R 

T
e
c
h

n
ic

k
á
 o

c
h

ra
n

a
 

1 
Dysfunkce 

mechanického 

zábranného systému 

Opotřebení, úmyslné 
poškození 

Narušení objektu 2 4 2 16 

2 

Dysfunkce poplachový 

zabezpečovacích a 

tísňových systémů 

Stáří, nedostatečná 

revize, výpadek el. 

energie 

Narušení objektu 2 4 2 16 

3 
Sabotáţ technického 

zabezpečení areálu 

Úmyslné poškození 

zaměstnancem areálu 

Neoprávnění vniknutí do 

objektu 
2 4 4 18 

4 
Havárie vyhrazených 

technických zařízení 
Neodborná montáţ 

Narušení technického 

stavu objektu 
1 3 2 6 

5 Havárie inţenýrských sítí 
Přerušení zásobováni el. 

energii, vodou a plynem 
Vyřazení PZTS 2 1 1 2 

R
e
ž
im

o
v
á
 o

p
a
tř

e
n

í 

6 
Absence směrnice 

reţimových opatření 

Porušení pracovních 

předpisů 

Neoprávnění pohyb v 

objektu 
1 3 2 6 

7 

Neznalost reţimových 

opatření zaměstnanců 
areálu 

Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců areálu 

Porušení pracovních 

předpisů 
2 2 3 12 

8 

Nedodrţení reţimových 

opatření zaměstnanců 

areálu 

Nezodpovědný přístup 

zaměstnance 

Hrubé porušení 

pracovních předpisů 
2 3 3 18 

F
y

zi
c
k

á
 o

st
ra

h
a
 

9 Selhání fyzické ostrahy Zdravotní indispozice 
Neoprávněné vniknutí do 

objektu 
2 3 3 24 

10 

Podcenění rizikové 

situace fyzickou ostrahou 
objektu 

Nezodpovědný přístup 

zaměstnance 
Narušení objektu 3 3 3 36 

11 
Porušení pracovní kázně 

fyzické ostrahy 

Laxní přístup 

zaměstnance 

Neoprávnění vniknutí do 

objektu 
2 3 4 36 

12 

Zdravotní indispozice 

zaměstnance fyzické 

ostrahy 

Nevyhovující zdravotní 

stav  
Narušení objektu 2 2 3 12 

13 
Nedostatečné školení 
zaměstnance fyzické 

ostrahy 

Laxní přístup školitele 
Neoprávnění vniknutí do 

objektu 
2 2 4 16 

14 
Neznalost pracovních 

předpisu fyzické ostrahy 

Nedostatečné proškolení 

zaměstnanců fyzické 

ostrahy 

Narušení objektu 2 2 4 16 

D
a
lš

í 
v
li

v
y
 

15 
Napadení areálu, 

vniknutí cizí osoby 

Nedostatečné 

zabezpečení objektu 
Narušení objektu 2 4 3 30 

16 
Vnesení kovové zbraně 

do areálu 

Nedostatečné 

zabezpečení objektu 

Ohroţení zaměstnanců, 

dysfunkce objektu 
4 5 5 100 

17 

Umístění nástraţného 

výbušného systému 

v areálu 

Nedostatečné 

zabezpečení objektu 

Ohroţení zaměstnanců, 

dysfunkce objektu 
3 5 5 75 

18 

Umístění nástraţného 

výbušného systému v 

okolí areálu 

Nedostatečné 

zabezpečení perimetru 

Ohroţení zaměstnanců, 

dysfunkce objektu 
3 3 5 60 

19 Vznik poţáru v areálu 
Nedbalost zaměstnance, 

porucha el. rozvodů 

Ohroţení zaměstnanců, 

dysfunkce objektu 
2 3 2 12 

20 Ţivelní pohroma 
Zanedbaný technický 

stav objektu 

Ohroţení zaměstnanců, 

dysfunkce objektu 
1 4 5 16 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Pro realizaci Paretova diagramu je třeba vytvořit si tabulku četností rizik. Paretův 

diagram se skládá ze dvou grafů, histogramu a Lorenzovy křivky. Histogram je sestavený 

z hodnot kumulativní četnosti R. Lorenzova křivka je tvořena hodnotami relativní 

kumulativní četností R. Pro výpočet hodnot kumulativní četnosti pouţijeme vzorec (2) a pro 

hodnoty relativní kumulativní četnosti vzorec (3). 

Provedením Paretova principu oddělíme podstatné faktory řešeného problému od 

méně podstatných. 

 

                            
 
    (2) 

 

Kde: Ni – kumulativní četnost daného rizika, 

n1- ni – hodnoty daného rizika. 

    
  

 
     [%] (3) 

 

Kde: Fi – relativní kumulativní četnost daného rizika, 

Ni – kumulativní četnost daného rizika, 

N – kumulativní četnost součtu všech hodnot daného rizika.  



32 

 

V tabulce 3 jsou znázorněny vypočtené hodnoty četností a výsledné rizikovosti. 

 
Tabulka 3: Výsledné rizikovosti, kumulativní četnosti, relativní četnosti [zdroj: autor] 

Číslo Riziko R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

četnost R (%) 

16 Vnesení kovové zbraně do areálu 100 100 18,98% 

17 
Umístění nástraţného výbušného 

systému v areálu 
75 175 33,21% 

18 
Umístění nástraţného výbušného 

systému v okolí areálu 
60 235 44,59% 

10 
Podcenění rizikové situace 

fyzickou ostrahou objektu 
36 271 51,42% 

11 
Porušení pracovní kázně fyzické 

ostrahy 
36 307 58,25% 

15 
Napadení areálu, vniknutí cizí 

osoby 
30 337 63,95% 

9 Selhání fyzické ostrahy 24 361 68,50% 

3 
Sabotáţ technického zabezpečení 

areálu 
18 379 71,92% 

8 
Nedodrţení reţimových opatření 

zaměstnanců areálu 
18 397 75,33% 

1 
Dysfunkce mechanického 

zábranného systému 
16 413 78,37% 

2 

Dysfunkce poplachový 

zabezpečovacích a tísňových 
systémů 

16 429 81,40% 

13 
Nedostatečné školení zaměstnance 

fyzické ostrahy 
16 445 84,44% 

14 
Neznalost pracovních předpisu 

fyzické ostrahy 
16 461 87,48% 

20 Ţivelní pohroma 16 477 90,51% 

7 
Neznalost reţimových opatření 

zaměstnanců areálu 
12 489 92,79% 

12 
Zdravotní indispozice 

zaměstnance fyzické ostrahy 
12 501 95,07% 

19 Vznik poţáru v areálu 12 513 97,34% 

4 
Havárie vyhrazených technických 

zařízení 
6 519 98,48% 

6 
Absence směrnice reţimových 

opatření 
6 525 99,62% 

5 Havárie inţenýrských sítí 2 527 100,00% 
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Do Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou jsou vloţeny hodnoty výše vypočtených 

četností, které na obrázek 18 graficky znázorňují závaţnost daného rizika. 

 

 
 

Obrázek 18: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [zdroj: autor] 

 

Vyhodnocení analýzy 

Pří pouţití Paretova principu rozlišíme podstatné od méně podstatného vyuţitím 

pravidla 60/40, které vychází z předpokladu, ţe všech 60% klíčových rizik tvoří rizika 16, 17, 

18, 10 a 11. Z grafu lze vyčíst, ţe se jedná o rizika vnějších vlivů a fyzické ostrahy. Zjištěna 

rizika představují neţádoucí riziko pro objekt IBC. Rizikům 15 a 9, které tvoří pouze mírné 

riziko pro objekt, by měla být věnována pozornost, při řešení minimalizace rizik. Rizika 3, 8, 

1, 2, 13, 14, 20, 7, 12, 19, 4, 6, a 5 jsou z bezpečnostního pohledu pro objektu zanedbatelná.  
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6 Návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany objektu 

Ačkoli je areál budovy IBC vzhledem ke své významnosti a faktu, ţe jde o novou, 

moderní budovu zabezpečenou na velice vysoké úrovni, nemůţe faktory ovlivňující rizika 

bezpečnosti eliminovat, ale pouze minimalizovat na přijatelnou úroveň prostřednictvím 

inovativních návrhů zabezpečení. K minimalizaci předpokládaných rizik jsou v areálu 

stanoveny bezpečnostní opatření, která jsou zabezpečovaná: 

 technickými prostředky – mechanickými zábrannými prostředky a prostředky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

 reţimovými opatřeními, 

 fyzickou ostrahou areálu vykonávanou zaměstnanci Městské policie Ostrava. 

 

Rizika pro objekt IBC 

Z výsledků provedené analýzy vyplývá, ţe nejzávaţnější rizika pro objekt neţádoucí 

jsou z kategorie vnějších vlivů a fyzické ostrahy objektu. Jedná se o tato rizika: 

 vnesení kovové zbraně do areálu, 

 umístění nástraţného výbušného systému v areálu, 

 umístění nástraţného výbušného systému v okolí areálu. 

 podcenění rizikové situace fyzickou ostrahou objektu, 

 porušení pracovní kázně fyzické ostrahy. 

Pro zjištěná neţádoucí rizika jsou v následující kapitole navrţeny inovativní postupy 

vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Pří implementaci inovativního návrhu do kaţdodenního 

chodu objektu zajistíme sníţení hladiny rizikovosti zabezpečení objektu na akceptovatelnou 

úroveň.  
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6.1 Inovativní technické prostředky minimalizující rizika 

Vnesení kovové zbraně do areálu 

Vnesení kovové zbraně do areálu představuje dle zpracované analýzy nejvyšší riziko, 

které by ve svém důsledku znamenalo ohroţení zaměstnanců a dysfunkci objektu. Příčinou 

tohoto rizika je nedostatečné technické zabezpečení objektu v oblasti hlavního vstupu. 

Inovativními prvky bezpečnostní problematiky neoprávněného vnesení kovové zbraně 

do areálu jsou detektory kovu. Tyto prostředky jsou schopny, při správné funkci a vhodném 

nastavení sníţit míru rizika na akceptovatelnou hodnotu. 

Vhodné umístění průchozího detektoru kovu mezi recepcí a turniketem umoţňuje 

snadnou obsluhu a zaručuje kontrolu všech osob, které do objektu vstupují. 

Průchozí detektor kovu Garrett Magnascanner MT 550 

Funkce nastavení citlivosti umoţňuje identifikaci různě velkých předmětů. Indikační 

cívky jsou umístěny v obou panelech po obou stranách, coţ značně ulehčuje indikaci 

hledaného kovového předmětu. Dvojí LED světelný graf umoţní přesně identifikovat stranu, 

v níţ se nalezený předmět nachází. 

Mnohočetnost snímacích cívek minimalizuje riziko chybné detekce a přináší moţnosti 

pro citlivější nastavení detekční citlivosti. Zvukový a světelný alarm spolu s kompletním 

automatickým diagnostickým programem řadí tento detektor mezi nejkvalitnější průchozí 

detektory. [17] 

 
 

Obrázek 19: Průchozí detektor kovu [17] 
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V případě, ţe obsluha průchozího detektoru kovu zjistí pozitivní nález kovového 

předmětu, je potřeba tento předmět přesně lokalizovat pomocí dalšího inovativního prvku, 

kterým je ruční detektor kovu. Obsluha detektoru tvořena fyzickou ostrahou je schopna tímto 

přístrojem odhalit falešný poplach, nebo pokus o vnesení zbraně do areálu. Příčina falešného 

poplachu je většinou způsobena přílišnou citlivostí přístroje. 

Ruční detektor kovu Garrett Super Scanner V 

Jeden z nejvíce uznávaných ručních detektorů, určených pro profesionály v oblasti 

ochrany majetku a osob. 

Maximálně citlivý, plně automatický přístroj bez nastavovacích prvků. Jednoduché 

a efektivní ovládání pomocí jednoho tlačítka. Speciální povrchová úprava a odolná 

konstrukce. Tento ruční detektor dokáţe odhalit středně velkou pistoli na vzdálenost 20 cm, 

velký nůţ do 15cm, dále: ţiletky, pouta, ořezávače, elektronické komponenty, malé šperky 

apod. 

Při provozu lze vyuţít moţnosti připojení sluchátek, umoţňující „tiché“ skenování. 

Velká snímací plocha umoţňuje rychlé a důkladné prozkoumání prohledávané osoby.  

Vlastnosti: ostrý zvukový signál. Červená kontrolka LED signalizující nález. Zelená 

kontrolka LED označující zapnutý detektor. Oranţová kontrolka LED signalizující slabé 

baterie. Stabilita, dosah a spolehlivost jsou hlavní vlastnosti, charakterizující tento ruční 

detektor kovů. [18] 

 

 

 
Obrázek 20: Ruční detektor kovu [18]  
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6.2 Inovativní opatření fyzické ostrahy minimalizující rizika 

Umístění nástražného výbušného systému v areálu, nebo jeho okolí 

Umístění nástraţného výbušného systému v areálu, nebo jeho okolí představuje 

závaţné, nesnadno odhalitelné riziko. Výbuch nástraţného výbušného systému by měl za 

následek ohroţení zaměstnanců a poškození budovy. Pro řešení takové to situace je zpracován 

plán, který stanoví způsob, jak zabezpečit rychlý a organizovaný postup v případě vzniku 

mimořádných událostí v areálu. 

Všichni zaměstnanci areálu IBC MSK jsou povinni se tímto plánem řídit a podílet se 

na zjištění mimořádné události v areálu, jejím odstranění, popřípadě zmírnění účinků 

(varování osazenstva areálu, vyrozumění specializovaných pracovišť, apod.) 

Inovativní opatření pro minimalizaci rizika spojeného s umístěním nástraţného 

výbušného systému v areálu, nebo jeho okolí jsou: Provádění pravidelných kontrol objektu 

a perimetru fyzickou ostrahou. Pohotová reakce ostrahy na podezřelé podněty. Pravidelná 

školení zaměstnanců o podezřelých předmětech a nástraţných výbušných systémech. 

Podcenění rizikové situace fyzickou ostrahou objektu 

Podcenění rizikové situace fyzické ostrahy můţe být způsobeno nezodpovědným 

přístupem, popřípadě neznalostí zaměstnanec. Důsledek toho to rizika můţe znamenat 

narušení objektu IBC. 

Za nedostatečné znalosti fyzické ostrahy mohou nedostatečná, nebo nevyhovující 

školení zaměstnanců. Zaměstnanci fyzické ostrahy musí být pravidelně proškolování a to 

zejména, na posty které zastávají, případně při změně pozice. Proškolování zaměstnanců by 

měli provádět odborníci, schopní předat své vědomosti a zkušenosti. 

Porušení pracovní kázně fyzické ostrahy  

V případě tohoto rizika je příčinou laxní přístup zaměstnance, coţ znamená hrubé 

porušení pracovních předpisů a ve svém důsledku můţe vest aţ k neoprávněnému vniknutí do 

objektu. Důleţitá je opatrnost při výběru nových zaměstnanců, protoţe nespolehlivost je 

specifická neţádoucí vlastnost, která lze minimalizovat jen velmi obtíţně. 

Tyto důvody by měly vést ke stanovení nových kriterií při výběru zaměstnanců.  
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6.3 Ekonomické zhodnocení inovativního zabezpečení 

Jako inovativní prvky zabezpečení objektu jsou navrţeny 1x průchozí detektor kovu 

Garrett Magnascanner MT 5500 a 2x ruční detektor kovu Garrett Super Scanner V. pouţití 

těchto prvků je opodstatněno v kapitole „Inovativní technické prostředky“. Jejich uvedením 

do provozu se minimalizuje riziko vnesení kovové zbraně do objektu a tím i chod objektu po 

stránce bezpečnosti. 

Inovativní návrh zabezpečení objektu vzhledem k aktuálně dostatečnému zabezpečení 

nejdůleţitějších prostor prvky elektronické kontroly vstupu nepracoval s prvky biometrické 

ochrany. Tyto prvky by do budoucna mohly představovat jednu z cest zvýšení bezpečnostní 

úrovně Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje. 

Souhrnná cena inovativního návrhu je ekonomicky přijatelná v porovnání s výší 

chráněných aktiv a celkové významnosti objektu. 

 
Tabulka 4: Celkové náklady na inovativní zabezpečení budovy [zdroj: autor] 

Celkové náklady na inovativní zabezpečení budovy 

Označení Popis 
Cena za 

kus [Kč] 

Množství 

[Ks] 

Cena 

[Kč] 

Průchozí 

detektor kovu 

Detektor kovu Garrett Magnascanner 

MT 5500 
142999 1 142999 

Ruční detektor 

kovu 

Detektor kovu Garrett Super Scanner 

V 
5299 2 10598 

Celkem       153597 
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Závěr 

Splnění cíle bakalářské práce bylo podmíněno získáním teoretických i praktických 

zkušeností i poznatků z dané problematiky fyzické ochrany objektů. V teoretické části jsou 

kromě literatury, právního a technického rámce vymezujícího fyzickou ochranu, podrobně 

rozpracovány jednotlivé prvky systému fyzické ochrany, kterými jsou technická ochrana, 

reţimová opatření a fyzická ostraha. 

Praktická část práce se zprvu zabývá samotným objektem vybraného informačního 

střediska, základními údaji, stavebně technickým popisem, rozdělením do bezpečnostních 

oblastí a jednotlivými prvky fyzické ochrany zajišťující bezpečný chod objektu. Další 

kapitola „Zjednodušený model posuzování rizika fyzické ochrany objektu“ slouţí 

ke komplexnímu pochopení problematiky zabezpečování objektů a pojetí fyzické ochrany 

jako celku. Kaţdý zabezpečený objekt i přes pouţití nejnovějších technologií se potýká 

s určitou hladinou zbytkového rizika. Tato rizika mohou představovat kritická místa objektu. 

K odhalení těchto kritických míst a jejich identifikaci slouţí myšlenková mapa, která je 

uvedena v příloze 1. Základní idea mapy vychází ze středu – riziko pro objekt IBC. Problém 

rizika objektu se pomoci synoptických vláken v mapě člení do dalších vrstev: technická 

ochrana, reţimová opatření, fyzická ostraha a další vlivy. Jednotlivé vrstvy se větví do 

koncových bodů, které představují faktory ovlivňující rizika spjata s fyzickou ochranou 

objektu. Tato rizika jsou vnesena do analýzy způsobů a důsledků rizik a následně 

vyhodnocena sestupně a seřazena podle závaţnosti pomoci Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou. Podstatou analýzy je systematicky identifikovat všechna moţná rizika a jejich 

důsledky, identifikovat kroky ke sníţení nebo omezení vzniku příčin rizika. Výsledek analýzy 

poukázal na kritická místa objektu, která jsou součástí dvou hlavních skupin: vnější vlivy 

a pochybení fyzické ostrahy. Mezi nejrizikovější faktory vnějších vlivů patří: vnesení zbraně 

do areálu, umístění nástraţného výbušného systému v areálu a jeho okolí. Další faktory 

ovlivňující fyzickou ostrahu jsou: podcenění rizikové situace fyzickou ostrahou objektu 

a porušení pracovní kázně fyzické ostrahy. Jednotlivými faktory rizika se zabývá kapitola 

„Návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany objektu“ ve kterém jsou navrţena 

jednotlivá opatření. Nejrizikovější faktor ohroţujíc objekt představuje vnesení kovové zbraně 

do areálu budovy. Pro toto riziko jsou navrţeny technické prostředky, včetně ekonomického 

posouzení návrhu. Tyto prostředky vedou k minimalizaci moţného rizika a k větší efektivitě 

fyzické ochrany objektu.  
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