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Cílem bakalářské práce je ochrana majetku v hasičské stanici v Lipníku nad Bečvou. První 

část obsahuje zákony, vyhlášky a technické normy, které se danou problematikou zabývají.  

Je zde objasněn i pojem fyzické ochrany. Další část je věnována popisu současného stavu 

zabezpečení hasičské stanice. V předposlední části je provedena analýza a jsou zde určena     

a vyhodnocena rizika. V poslední části jsou pro vyhodnocená rizika navržena nová opatření, 

která by rizika v zabezpečení majetku hasičské stanice minimalizovala. 
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Anotation  

ŠKOLUDÍKOVÁ, Petra. Physical protection fire - fighting station in Lipníku above Bečvou. 

Ostrava, 2013. 62 p. Bachelor work on the Faculty of security engineering VŠB – TU 

Ostrava, Security service department. Supervisor of the bachelor work Ing. Věra Holubová. 

 

The aim of this thesis is to protect property in the fire station in Lipnik nad Bečvou. The first 

part contains the laws, regulations and technical standards relates to that issue. There is also 

clarified the concept of physical protection. Next section is devoted to describing the current 

state of security fire station. In the penultimate part is done the analyse and are identified  

and assessed risks. In the last part for the risk assessment are proposed new measures  

that would minimized risks in the security of fire station property. 
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1 Úvod 

  

 Potřeba ochrany a zabezpečení je stejně stará jako lidstvo samo. V průběhu vývoje 

společnosti vyvstala nutnost chránit a zabezpečovat nejen život, zdraví a osobní majetek,     

ale i majetek firemní a státní. V dnešní společnosti je nezbytné zabezpečit a ochránit osoby, 

osobní vlastnictví, objekty, nástroje, ale stejně důležité je zabezpečit mnohé komodity proti 

jejich zneužití. Lidstvo, které je v současné době díky moderním technologiím těsně 

propojeno, musí zabezpečit a ochránit před zneužitím vedle hmotného majetku i citlivá data, 

duševní vlastnictví, bankovnictví a podobně. Ani v 21.století není kriminalita na ústupu, 

naopak, i přes veškerá opatření stále narůstá a potřeba zajištění bezpečnosti a ochrany osob    

a majetku je stále aktuální.  

 

 V práci se zabývám řešením fyzické ochrany hasičské stanice v Lipníku nad Bečvou, 

která sdílí jeden areál s dalšími cizími subjekty: Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy    

a Slezska - OSH ČMS, Sborem dobrovolných hasičů Lipník nad Bečvou a také se stolařskou 

firmou Petrys s.r.o.  

 Vzhledem k tomu, že se v areálu nachází několik cizích subjektů, není současné 

zabezpečení hasičské stanice ideální a existuje zde reálné nebezpečí vniknutí neoprávněných 

osob do prostor, které náleží pouze Hasičské stanici. Velmi problematický je z tohoto 

hlediska především prostor tzv. malého dvora, který společně sdílí Sbor dobrovolných hasičů                   

a stolařská firma Petrys.  

 Cílem tedy je: zhodnotit stávající zabezpečení hasičské stanice, provést analýzu 

zabezpečení jako celku, vyhledat nedostatky a možné příčiny hrozeb. Hlavním záměrem práce 

je odhalení nejslabších míst v zabezpečení daného objektu a navržení způsobu, jak tato slabá 

místa odstranit.  

 Abych se k cíli práce dopracovala, musela jsem důkladně poznat chod celého areálu 

Hasičské stanice, seznámit se s jeho zásadami a zvyklostmi, se systémem elektronického 

zabezpečení   a s přístupem zaměstnanců k procesům bezpečnosti. 

 

 Bakalářskou práci jsem rozdělila do osmi kapitol. V kapitole první je úvod. Druhá 

kapitola zahrnuje  teoreticko – právní část, v níž je uveden výčet základních právních 

předpisů, vyhlášek a technických norem, zabývajících se fyzickou ochranou osob a majetku. 

Třetí kapitola vysvětluje, co fyzická ochrana osob a majetku je, její podrobný popis                
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a prostředky používané k její realizaci. Ve čtvrté kapitole popisuji historii vzniku hasičské 

stanice, stavební řešení areálu, dispoziční uspořádání objektu a stručný popis okolí hasičské 

stanice. V páté kapitole se věnuji současnému stavu zabezpečení hasičské stanice. V šesté 

kapitole jsem provedla analýzu současného stavu, vyhledala jsem nedostatky a vyhodnotila 

možné příčiny hrozeb. V sedmé kapitole navrhuji nové způsoby fyzické ochrany, které         

by měly přispět k minimalizaci možných hrozeb. Do osmé kapitoly jsem vložila závěr            

a shrnutí celé bakalářské práce s uvedením přínosů pro danou problematiku.. 
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2 Teoreticky - právní část 

 

 Právní předpis, který by souhrnně řešil otázku fyzické ochrany osob a majetku, 

v České republice nemáme. Aby bylo možné tuto problematiku řešit, je nutné použít celou 

řadu technických norem, zákonů a vyhlášek, které se dané problematiky, byť i okrajově, 

dotýkají a z nich povinnosti odvodit. 

 

2.1 Zákony  

Výčet základních zákonů týkajících se této problematiky. 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Základním a nejvyšším zákonem České republiky, kterému podléhají všechny ostatní 

přijaté zákony a normy, je Ústava České republiky. Na základě Ústavy je Česká republika 

suverénním, jednotným a demokratickým právním státem, v němž jsou respektována lidská 

práva a svoboda. Součástí Ústavy České republiky je i mezinárodní Listina základních práv   

a svobod. [24] 

 

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

 Součástí ústavního pořádku české republiky je i mezinárodní Listina základních práv              

a svobod, která vymezuje vztahy mezi státem a občanem. Lidská práva a svobody jsou podle 

Listiny základních práv nezrušitelná, nepromlčitelná a nedotknutelná. K základním lidským 

právům a svobodám patří práva politická, práva menšin, práva hospodářská, sociální, kulturní, 

právo na soudní a právní ochranu. Omezení lidských práv a svobod je možné pouze              

na základě zákona. [25] 

 

K základním lidským právům a svobodám patří: 

- Každý má právo na život a nikdo nesmí být zbaven života.  

- Každý má nárok na nedotknutelnost své osoby a svého soukromí. 

 Tato nedotknutelnost může být omezena pouze v případech stanovených zákonem.  

- Každý má právo na ochranu před zasahováním do soukromého a rodinného života.  

- Každý má právo na ochranu osobních údajů. 

- Každý má právo vlastnit majetek a vlastnické právo má stejný zákonný obsah 

 a ochranu pro všechny vlastníky.  
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- Každý má právo na nedotknutelnost obydlí a bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí, 

 není dovoleno do něj vstoupit. [25] 

 

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

 Trestní zákoník je právní norma, jejímž účelem je ochrana Ústavy České republiky, 

ochrana zájmů společnosti a oprávněných zájmů fyzických a právních osob. Trestní zákoník 

obsahuje výčet trestných činů, trestů a ochranných opatření. [27] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 Zákon řídí postupy orgánů činných v trestním řízení a tím pomáhá k odhalení 

trestných činů a spravedlivému potrestání pachatelů podle zákona. [30] 

 

§ 76 Zadržení osoby podezřelé odstavec 2 z citovaného zákona zní: „Osobní svobodu osoby, 

která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je 

to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen 

tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 

předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit.“ [30] 

 

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

 Občanský zákoník slouží k ochraně a nedotknutelnosti vlastnictví, upravuje majetkové 

vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi státem a fyzickými                     

a právnickými osobami a vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osob, pokud tyto vztahy 

nepodléhají jiným zákonům. [26] 

 Výkon práv a povinností nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných 

zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Pokud je hrozba neoprávněného zásahu 

do práva bezprostřední, může ten, kdo je takto ohrožen, zásah sám přiměřeným způsobem 

odvrátit. [26] 
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon zajišťuje, aby postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení zajistil 

spravedlivou ochranu práv a oprávněných zájmů účastníků. Zajišťuje výchovu k zachování 

zákonů, k čestnému plnění povinností a úctě k právům jiných osob. [28] 

 

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

 Zákon zaručuje ochranu práv osob před neoprávněnými zásahy do soukromí, ukládá 

práva a povinnosti pro zpracování osobních údajů osob. [29] 

 

§ 13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů 

(1)  Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít            

 k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

 zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

 zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.  

(2)  Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 

 technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se 

 zákonem a jinými právními předpisy. 

 (3)  V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se 

  a)  plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají  

  bezprostřední přístup k osobním údajům, 

  b)  zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům                        

  a k prostředkům pro jejich zpracování, 

  c)  zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě                 

  či vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a 

  d)  opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány. 

 (4)  V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel    

 v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také 

  a)  zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly 

  pouze oprávněné osoby, 

b)  zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 

 zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům 

odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských 

 oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby, 

  c)  pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým              
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  a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány, 

  d)  zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. [29] 

 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon vymezuje zásady, podle nichž se stanoví informace jako informace utajované, 

upravuje podmínky přístupu k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu. 

Upravuje zásady pro stanovení citlivých činností, podmínky pro jejich výkon a pro výkon 

státní správy s tím spojený. Je to zákon, který komplexně řeší bezpečnost zvláštního druhu 

informace. [32] 

 

Ochrana utajovaných informací je zajišťována 

a)  personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít přístup         

 k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným 

 informacím, jejich výchova a ochrana, 

b)  průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování 

 podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění nakládání      

 s utajovanou informací u podnikatele v souladu s tímto zákonem, 

c)  administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, 

 zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, 

 případně jiném nakládání s utajovanými informacemi, 

d) fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě 

 zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus   

 o něj zaznamenat, 

e)  bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření, 

 jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajovaných informací,           

 s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost       

 v informačním nebo komunikačním systému a 

f)  kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných 

informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů  

při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací. [32] 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, právní 

vztahy kolektivní povahy související s výkonem závislé práce. Zákon určuje obecnou 

povinnost zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na možná 

rizika ohrožení života a zdraví osob při výkonu práce. Za bezpečnost a ochranu zdraví  

při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu 

svých funkcí. Díky implementaci právního řádu Evropské unie do obecně závazných předpisů  

České republiky v roce 2005 došlo k prolomení dosud výrazně vymezených hranic mezi 

bezpečností a ochranou při práci a ostatními bezpečnostními obory organizace. Nařízením 

vlády č. 101/2005 Sb. byla zaměstnavateli vymezena povinnost i v oblasti fyzické bezpečnosti 

pracoviště; nařízení v §3, odst. 3 písm. f) a g) ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit          

před uvedením do provozu a používání opatření pro zdolávání mimořádných událostí              

a povinnost zabezpečit pracoviště proti vstupu nepovolaných osob, a to i v popracovní 

době.[31] 

 

2.2 Vyhlášky 

 Zde uvádím výčet vyhlášek, které se vztahují k utajovaným informacím dle zákona     

č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

Vyhláška národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti             

a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

 Ve vyhlášce je stanoveno bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti, nejnižší míra zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metoda 

hodnocení rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace 

technického prostředku. [22] 

 

Vyhláška národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní 

bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

 Ve vyhlášce je stanoven způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci 

v dokumentu, druhy administrativních pomůcek a jejich náležitosti, organizační a technické 

požadavky na jejich vedení, náležitosti souhlasu k pořízení opisu, kopie, výpisu a překladu 

utajovaného dokumentu, způsob pořizování výpisu, podrobnosti o přepravě, přenášení, 
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převzetí a zapůjčení utajovaného dokumentu. Stanoví požadavky na přenosné schránky           

a obaly a jejich značení. [23] 

 

2.3 Technické normy 

 Zde uvádím technické normy k dané problematice. 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Norma stanovuje minimální požadavky na sledovací systémy uzavřených televizních 

okruhů s kamerami s monitory nebo videorekordéry, na řídící a pomocná zařízení nutná       

pro optimální použití v bezpečnostních aplikacích. [6] 

 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na instalované systémy, na jejich provedení a vlastnosti. 

Systémové požadavky platí pro poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, které mají 

společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích 

zdrojů s jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [5] 

 

ČSN EN 1300 +A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

 Norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání                                

a proti neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. 

V normě je i schéma klasifikace zámků s vysokou bezpečností na základě ocenění jejich 

průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému - neoprávněnému otevření. [3] 

 

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

Požadavky a klasifikace 

 Předběžná evropská norma stanoví požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí      

u dveří, oken a uzávěrů. Vztahuje se na otevírání následnými způsoby: otáčením, sklápěním, 

skládáním, otevíráním a sklápěním, posunováním (vodorovně a svisle) a navinováním,  

a také  na pevné konstrukce. [8] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 

 Pojem ochrana u nás nebyl dosud přesně definován, vycházím z obecně přijaté 

terminologie amerických specialistů G. Greena a R. J. Fischera, která byla použita v práci 

INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: Security World Publishing Co., Inc 1993. 

„Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec         

nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo 

násilí.“[20] 

 Fyzickou ochranu představuje soubor technických, organizačních a režimových 

opatření. Jejich účelem je zajistit bezpečnost osob nebo zabránit neoprávněnému nakládání 

s majetkem, tzn. neoprávněnému užívání, poškození nebo zcizení hmotného a nehmotného 

majetku. [1] 

 

Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana: 

- osob, 

- nehmotného majetku, 

- hmotného majetku. [1] 

 

 Osobami v rámci podniku jsou vlastní kmenoví zaměstnanci, externí smluvně vázaní 

pracovníci, ale i jiné osoby, které se nacházejí v objektech podniku. [1] 

 Hmotným majetkem je soubor movitých i nemovitých prvků ve vlastnictví podniku, 

nebo jsou podle zákona předmětem zájmu ochrany podniku. Ochrana hmotného majetku tvoří 

základ fungování podniku. [1] 

 Nehmotný majetek v  podniku představují informace, které podnik vytváří, přijímá 

nebo doplňuje na základě smluvní dohody, ujednání, zákona a podnikové normy nebo jiné 

závazné normy. Do této oblasti je nasměrováno hlavní těžiště ochrany podniku. Ochrana 

informací patří k nejsložitějším procesům v komplexním systému ochrany. [1] 

 

Fyzickou ochranu dělíme na: 

- Technická ochrana. 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

- Fyzická ostraha. 

- Režimová ochrana. 
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3.1 Technická ochrana 

 Hlavní funkce technické ochrany spočívá ve velmi rychlé reakci na změny, které 

vyvolal pachatel. Na základě těchto změn, které mohou být indikovány i na značné 

vzdálenosti, uvádí technická ochrana do pohybu síly, které jsou schopny pachateli zabránit 

v další činnosti a dopadnout jej ještě před dokonáním protispolečenského jednání. Technická 

ochrana vlastně není ochranou v pravém slova smyslu, ale má odstrašující účinek směrem 

k pachateli. [20]  

 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 K historicky nejstarším technickým zabezpečovacím prostředkům patří mechanické 

zábranné systémy. Účelem mechanických zábranných systémů je zabránit nepovolenému 

vniknutí do objektu, ať už jím je ohraničený volný prostor, budova, místnost či úschovný 

objekt. [1] Mechanický zábranný systém je rovněž účinnou překážkou proti jejich vykradení 

nebo poškození. [13] 

 

Prostředky obvodové ochrany  

 Prostředky obvodové ochrany představují soubor vnějších mechanických zábran, které 

nejsou přímo součástí daného objektu (budova, místnost, dveře), ale jsou od něj prostorově 

vzdálené. Nacházejí se na volné ploše, většinou parcele objektu, a často tvoří fyzickou            

i právní hranici pozemku. Hlavními představiteli takových ochranných zábran jsou ochranné 

zdi a ploty. [10] 

 

Prostředky plášťové ochrany   

 Posláním prostředků plášťové ochrany z hlediska bezpečnosti objektu je ztížit             

a prakticky znemožnit vniknutí pachatele do chráněného prostoru v objektu, případně ho       

od této činnosti odradit. Plášť objektu tvoří především stavební prvky budov a otvorové 

výplně. [19] 

 

Prostředky prostorové ochrany 

 Zabezpečují vnitřní prostory chráněného objektu. [10] 
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Prostředky předmětové ochrany 

 Prostředky předmětové ochrany mohou sloužit samostatně, převážně jako úschovné 

objekty. Představují konečné místo pro úschovu financí, šperků, cenností, cenných papírů      

a dokumentů. Tyto prostředky proto stojí na nejvyšším stupni bezpečnosti. Patří k nim 

mobilní i stabilní trezory, trezorové skříně, ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, přenosné 

kontejnery a kufry. [10] 

 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), jejich parametry            

a podmínky jsou stanoveny v ČSN EN 50131-1ed.2 „Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky. [20] 

 Každý PZTS je soubor čidel, hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace        

a přenosových zařízení, jejichž prostřednictvím je buď opticky nebo akusticky signalizováno 

na daném místě narušení střeženého objektu nebo prostoru. [1] Slouží  k signalizaci 

nebezpečí, které ohrožuje život nebo majetek. [13] Jednotlivé komponenty systému plní 

vlastní specifické funkce a vytvářejí zabezpečovací řetězec, zobrazený na obrázku 1. [1] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [1] 

  

 Detektor je zařízení, které reaguje na fyzikální změny související s narušením 

střeženého objektu či prostoru, a nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem. [20] 

 Ústředna následně přijímá a zpracovává informace z čidel. Umožňuje ovládání             

a indikaci zabezpečovacího systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. [20] 

 Doplňková zařízení usnadňují ovládání systémů nebo umožňují realizovat specifické 

požadavky. [1] 

 Přenosový prostředek přenáší výstupní informace z ústředny do místa signalizace, 

případně povelů opačným směrem. [20] 

 Signalizační zařízení převádí předané informace na vhodný signál. [20] 

Detektor 

(čidlo) 
Ústředna Přenosový 

prostředek 

Signalizační 

zařízení 

Doplňkové 

zařízení 
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Druhy technické ochrany z hlediska umístění čidel 

 Detektory PZTS se umísťují a směrují takovým způsobem, který umožňuje detekovat 

charakteristické rysy nebezpečí právě v tom momentě, kdy pachatel překonává chráněný 

prostor. [20] 

 

Obvodová ochrana  

 Obvodovou ochranu tvoří čidla, která chrání a signalizují narušení vnějších částí 

hlavně rozlehlých objektů nebo komplexů budov na samostatném pozemku. [10] 

 

Plášťová ochrana  

 Úlohou plášťové ochrany je včas signalizovat snahy pachatele o překonání chráněného 

objektu. Tuto ochranu tvoří vnější otvorové výplně (vstupní dveře, balkónové dveře, okna), 

ale i mnohdy opomíjené stavební prvky budov (obvodové zdivo, podlahy, stropy, střechy).  

Do skupiny plášťové ochrany patří kontaktní čidla, čidla destrukční, destrukčních projevů, 

tlaková akustická a bariérová. [10] 

 

Prostorová ochrana  

 Těžištěm prostorové ochrany jsou centrální body budovy. Základní dělení je na čidla 

pasivní a čidla aktivní. Prostorová ochrana je velmi dobrou alternativou nebo také doplněním 

současně nejlepší formy střežení, tj. plášťové ochrany. [10] 

 

Předmětová ochrana  

 Prvky předmětové ochrany jsou určeny hlavně ke střežení cenných předmětů                

a k zajištění jejich trvalé ochrany i v době vypnutí prostorových čidel. Cenné předměty 

mohou být samostatně či skupinově umístěné nebo volně stojící a předmětová ochrana 

k jejich střežení využívá čidla kontaktní, tlaková akustická, kapacitní, bariérová, trezorová      

a čidla na ochranu uměleckých předmětů. [10] 

 

Klíčová ochrana  

 Slouží k signalizaci narušení klíčových míst objektu, tzn. míst předpokládaného 

pohybu pachatele v daném prostoru (chodby, schodiště, haly). [20] 
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Kamerové systémy 

 Pro zabezpečení objektů se používají systémy průmyslové televize, což jsou uzavřené 

televizní okruhy (Closed Circuit Television, dále jen CCTV). Představují vhodný doplňek 

systémů EZS. Systém CCTV efektivním způsobem monitoruje střežený prostor a umožňuje  

tak kontrolovat i značně rozsáhlé prostory v reálném čase. Moderní technologie dnes dovolují  

přenos obrazu datovými linkami nebo pomocí internetu. Systém může obraz ze střeženého 

prostoru zaznamenávat na pásku nebo na digitální datové médium. Záznamy na médiích 

slouží k následnému vyhodnocení poplachových situací i ke zpětnému dohledávání dříve 

zaznamenaných informací. [2] 

 

Kamerové systémy jsou sestaveny z: 

Kamer 

 Kamera je základním prvkem CCTV systémů. Vytváří obraz a ten je přenášen           

do kontrolní jednotky. [2] Kamerové systémy jsou buď černobílé, barevné  

nebo kombinované. K běžnému příslušenství kamer patří, kromě různých držáků, konzol  

pro montáž kamer na stěny a stropy budov také kamerové kryty, které slouží jako ochrana 

kamer před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy. Při monitorování rozsáhlých 

prostor se používají také polohovací hlavice a systémy dálkového ovládání. [1] 

 

Monitorů 

 Monitory umožňují zobrazení dějů, které jsou snímány kamerou, a nebo jsou 

zaznamenávané na videorekordér. Pro CCTV to jsou jednoduché přístroje s minimem 

ovládacích prvků. Podle druhu snímací kamery se používají monitory barevné  

nebo černobílé.[21] 

 

Záznamového zařízení 

 K dokumentování dějů je vhodné zařadit do videořetězce záznamové zařízení           

pro archivaci. Je nutno klást velký důraz na systematičnost při práci se záznamem,                 

při jeho archivaci, při přepisování dat a na práci s daty. Pro archivaci záběrů z kamer             

se v současné době používá paměť videoobrazu, videorekordéry, videotiskárny a záznamy    

na pevný disk. [21] 
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3.2 Fyzická ostraha 

 Je souborem činností způsobilé osoby, která je pověřena ostrahou. Jejím stěžejním 

úkolem je zabezpečení ochrany osob a majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný 

pořádek. Činnost fyzické ostrahy slouží rovněž k zabránění trestné a jiné protiprávní činnosti. 

Fyzická ostraha může být realizována prostřednictvím soukromé bezpečnostní služby       

nebo vlastní ochranné služby organizace. [17] 

 

3.2.1 Formy fyzické ostrahy 

 Lze popsat jako vnější výraz nebo projev, který je společný určitým typovým druhům 

fyzické ostrahy. [1] 

 

Strážní služba   

Může být realizována: 

- na pevných strážnicích, 

- na pochůzkových strážnicích. 

Pracovník fyzické ostrahy zajišťuje vnější ochranu osob a majetku. Přitom především: 

- sleduje objekt včetně přilehlých komunikací a parkovišť, 

- zabraňuje nedovolené činnosti na těchto objektech a další úkoly. [1] 

 

Bezpečnostní dohled   

 Zajišťuje pracovník fyzické ostrahy v objektu či prostoru, zpravidla u chráněného 

prostoru, a to: 

- celoplošný dohled, 

- dohled nad vymezenými prostorami a určenými osobami. 

 Zároveň sleduje oprávnění pohybu, činnosti, dodržování vnitřního režimu, doprovod 

určených osob a dozor nad činnostmi a pracemi prováděnými cizími pracovníky, zabezpečení 

stanovených objektů a dalších úkolů. [1] 

 

Bezpečnostní ochranný doprovod   

 Je uskutečňován jako ochranný doprovod osob tzv. bodyguard. Ochranný doprovod 

cenností a finančních hotovostí. Ochranný doprovod kamionové přepravy, přepravy               

po železnici, vodní a lodní přepravy, letecké přepravy a dalších způsobů přepravy a přesunů.  
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Doprovody mohou být prováděny pěším způsobem, ve vozidle, doprovodným vozidlem     

nebo kombinovaným způsobem. [1] 

 

Bezpečnostní průzkum   

 Bezpečnostní průzkum je formou fyzické ostrahy, v jejímž rámci není zajišťována 

trvalá ochrana. Jedná se o momentální zjišťování a upřesňování stavu veřejného pořádku        

a bezpečnosti osob a majetku v daném čase a prostoru. Může být realizován pracovníky 

fyzické ostrahy jako průzkum přímo nebo na dálku s využitím elektronických systémů       

nebo v podobě detektivního průzkumu. [1] 

 

Kontrolní propustková služba   

 Zabezpečuje ochranu a režim vstupu a vjezdu do objektu či prostoru a opuštění 

objektu či prostoru. 

 

V rámci kontrolní propustkové služby pracovníci fyzické ostrahy: 

- zabraňují vstupu osob a vjezdu vozidel bez platného oprávnění, 

- zabraňují vnášení a vynášení předmětů, materiálů, zboží, 

- kontrolují a evidují přicházející / odcházející osoby a přijíždějící /odjíždějící vozidla, 

- poskytují informace návštěvníkům objektu, 

- vedou knihy příchodů a odchodů, 

- uzamykají v určené době vchody a výstupy do objektu, 

- vydávají oprávněným osobám klíče od objektů na základě stanovených zásad 

a pravidel, 

- doprovázejí návštěvy do objektu, 

- plní úkoly spojené s místem ohlašovny požárů, havárie a mimořádných událostí. [1] 

 

Bezpečnostní výjezd 

 Výjezdová skupina vyjíždí k místu narušení na základě informace pultu centralizované 

ochrany o narušení. Informace je přenášena z elektronického zabezpečovacího systému. 

 V rámci výjezdu musí být pachatel narušení zadržen, v souladu s ustanovením             

§ 76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé zákona 141/1961 Sb., trestní řád. Dále musí výjezdová 

skupina zjistit, zda skutečně došlo v objektu k narušení a zajistit napadený objekt do příjezdu 

policie. [1] 
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3.2.2 Metody fyzické ostrahy 

 K dosažení určitého cíle v určité lidské činnosti jsou vyžívány různé způsoby             

či postupy. [1] Fyzická ostraha používá následující metody: 

- fyzické pozorování,  

- osobní prohlídky a kontroly zavazadel,   

- kontroly osob,    

- kontroly vozidel a nákladů,    

- kontroly stavu, 

- kontroly dokladů a povolení ke vstupu,  

- fyzické zábrany a bariéry,  

- nasazení služebního psa,   

- přesvědčování,   

- obranné a ochranné zákroky,   

- evakuační a ochranná opatření,  

- zajištění místa činu. [1] 

 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana určuje, jakým způsobem budou lidé postupovat při ochraně 

podniku, a to v souladu se zákony a potřebami podniku. Jedná se o administrativní, 

organizační a věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy           

v oblasti výkonu a řízení za účelem sladění všech prvků, s cílem dosažení harmonického 

stavu v dané organizaci. [1] 

 

Režimová opatření dělíme na:  

- vnější,  

- vnitřní.  

 

Vnější režimová opatření  

 Týkají se zejména prostor, kterými se osoby a vozidla dostávají do chráněného objektu 

a kudy jej opouští, tedy vstupních a výstupních podmínek daného objektu. Vnější režimová 

opatření určují, kde, kdy, jak a čím se smí či nesmí do objektu vstupovat. [17] 
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Vnitřní režimová opatření  

 Vnitřní režimová opatření se zabývají především dodržováním následujících směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel na určité oblasti nebo okruhy podniku  

- zajištění osvětlení, vytvoření druhého vnitřního oplocení, které umožní do vnitřního 

prostoru oplocení vpouštět psy, vytvoření režimu strážních věží s fyzickou ostrahou  

- režim pohybu materiálu  

- skladové režimy, které určují způsob přijímání a vydávání materiálu a dalších opatření         

- režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, používanými 

pro systémy zabezpečení vstupů, kterým se určuje systém a způsob označování, 

odevzdávání a přidělování klíčů, jejich úschovy a evidence, uložení duplikátů               

a způsob jejich použití. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

4 Základní informace o hasičské stanici 

 

Hasičská stanice Lipník nad Bečvou, která zajišťuje nepřetržitý výkon služby, má své 

sídlo v areálu umístěném na okraji města poblíž autobusového nádraží. V oploceném areálu 

hasičské stanice sídlí dislokovaná jednotka požární ochrany kategorie Jednotky požární 

ochrany I (dále jen JPO I) s prostorami pro zázemí jednotky: garážemi, dílnami, sklady, 

hřištěm a ostatními venkovními plochami, to vše vidíme na obrázku 2.  

 

Obrázek 2: Hasičská stanice v Lipníku nad Bečvou [9] 

 

Prostory, v nichž dnes hasičská stanice sídlí, sloužily původně komunálním službám 

města Lipník nad Bečvou. V roce 1995 vedení Hasičského záchranného sboru okresu Přerov 

spolu s Okresním úřadem a Městským úřadem Lipník nad Bečvou odkoupily celý areál  

pro potřeby Hasičského záchranného sboru a dnes jej užívají společně jednotky Hasičského 

záchranného sboru (dále jen HZS), Sbor dobrovolných hasičů města (dále jen SDH)                 

a také Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska (dále jen OSH ČMS). Své sídlo má 

v tomto areálu i stolařská firma Petrys s.r.o. 

Areál hasičské stanice v Lipníku nad Bečvou tvoří komplex jednotlivých objektů          

a venkovních ploch. 

V hlavní dvoupatrové provozní budově je situováno sociální zázemí jednotky HZS      

a kancelář OSH ČMS. Na tuto provozní budovu navazují nedávno zrekonstruované garáže    
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pro techniku HZS. Dalšími objekty v areálu jsou stolárna, sloužící rovněž jako společenské          

a sociální zázemí SDH, výjezdové garáže SDH a čtyři objekty skladu. 

V letech 2006 a 2008 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2006 byla         

na základě energetického auditu provedena rekonstrukce kotelen a zateplení fasády hlavní 

budovy. V roce 2008 se podařilo vybudovat zcela nové výjezdové garáže se související 

zpevněnou výjezdovou plochu pro techniku HZS. V případě výpadku elektrické energie         

se automaticky rozbíhá nouzový zdroj, který pokrývá všechny provozní potřeby požární 

stanice. [9] 

 

4.1 Historie 

 Lipník nad Bečvou, město v Moravské bráně na řece Bečvě, je dnes městskou 

památkovou rezervací s mnoha cennými stavbami. Počátkem roku 1910 požádalo několik 

občanů české národnosti obecní výbor města Lipník nad Bečvou o povolení zřízení „českého“ 

sboru dobrovolných hasičů a schválení předložených stanov. Tehdejší německá většina 

obecního výboru žádost zamítla a předložené stanovy neschválila s odůvodněním, že ve městě 

existuje sbor dobrovolných hasičů (německých) již 36 let a místní potřebě vyhovuje.         

Proti zamítavému rozhodnutí města a c.k. místodržitelství v Brně byly ihned podány námitky 

na c.k. ministerstvo vnitra ve Vídni. Následkem zakročení zemského poslance a starosty 

České ústřední jednoty hasičské pro Moravu byly stanovy beze změny potvrzeny. Počátkem 

druhé poloviny 1910 byla již svolána první řádná valná hromada Českého sboru 

dobrovolných hasičů a dle stanov provedena volba výboru. Kromě veřejných sbírek              

se na vytvoření potřebného inventáře podíleli i hasiči města Prahy, kteří lipnickému sboru 

darovali stříkačku, množství hadic, žebříků a háků. Po skončení I. světové války v roce 1918 

se německý sbor hasičů v Lipníku nad Bečvou rozpadl a veškerý jeho majetek, movitý            

i nemovitý, přešel do rukou správy Českého sboru dobrovolných hasičů. Krátce nato byl 

název sboru změněn pouze na Sbor dobrovolných hasičů. Místní sbor se podílel na likvidaci 

požárů a živelných katastrof na Lipnicku dalších 60 let, než došlo ke zřízení profesionální 

jednotky ve městě. 

Rozvoj průmyslu, hlavně podniků TOS, SOLO, KAZETO, Polygrafia a nárůst bytové 

výstavby počátkem 80. let minulého století společně s dlouhými dojezdovými časy jednotek 

Přerov a Hranice přispěly k vytvoření profesionální hasičské jednotky a v Lipníku                

nad Bečvou od 1.9.1985 také sloužili na místní požární stanici tři příslušníci Okresního 
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veřejného požárního útvaru, a to na každé směně jeden strojník. K tomuto účelu město 

poskytlo budovu v Palackého ulici. 

Hasičská stanice zpočátku dispozičně vyhovovala potřebám Správy a Útvaru Sboru 

PO, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o starší budovu, bylo nutno provádět různé opravy            

a úpravy. Práce prováděli příslušníci Hasičského záchranného sboru svépomocí spolu se členy 

Sboru dobrovolných hasičů a Městský úřad, který k těmto úkolům přistupoval velice kladně, 

mnoho prací vstřícně financoval. 

 Vedení Hasičského záchranného sboru okresu Přerov ve spolupráci s Okresním 

úřadem Přerov a Městským úřadem Lipník nad Bečvou se podařilo odkoupit objekt bývalého 

Podniku bytového hospodářství v Mánesově ulici. Následovaly opět úpravy garáží, terénu, 

místností pro výkon služby atd. Datem 25.10.1995 se profesionální jednotka včetně Sboru 

dobrovolných hasičů do těchto nových prostor přestěhovala. [15] 

 

4.2 Stavební řešení areálu požární stanice 

 Hasičská stanice v Lipníku nad Bečvou je umístěna téměř na západním okraji města 

v areálu, ležícím na pozemku nepravidelného obdélníkového tvaru o celkové rozloze         

2200 m
2
. Zastavěno je v areálu 1100 m 

2 
plochy.  

Areál hasičské stanice je tedy značně rozsáhlý a leží ve svažitém terénu. Celý 

pozemek je oplocený plotem z drátěného pletiva, část jeho jižní hranice tvoří obvodové zdivo 

hlavní budovy. Vstup do objektu je možný několika způsoby: vstupními plastovými dveřmi 

hlavní budovy, jednoduchou kovovou brankou, která přímo sousedí s hlavní budovou, 

posuvnou bránou, která se nachází na západ od hlavní budovy a dvoukřídlou bránou              

na východ od hlavní budovy. Malá část pozemku, předzahrádka před hlavní budovou,         

viz. obrázek 3, je neoplocená.  

Venkovní zpevněné plochy areálu hasičské stanice mají asfaltový, případně betonový 

povrch, část pozemku je zatravněná a osázená stromy. V severní části areálu se nachází hřiště 

s travnatým povrchem, viz obrázek 3. 

Část areálu, kterou převážně užívá stolařská firma Petrys, je od prostor, užívaných 

HZS oddělena jednak stavebně budovami, jednak pomocí elektronické kontroly vstupu. 

Stavební objekty v areálu požární stanice tvoří komplex devíti budov, z nichž je pět 

samostatně stojících. Nachází se zde tedy hlavní budova, stolárna, přístřešek, výjezdové 

garáže I a II, ocelosklad a tři ocelokolny, viz. obrázek 3. 
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Obrázek 3: Komplex budov [autor] 

 

Hlavní budova, kterou vidíme na obrázku 2, je nepodsklepená zděná stavba o třech 

nadzemních podlažích, zakončená plochou střechou pokrytou plechovou krytinou. Hlavní 

budova je ve všech třech podlažích stavebně propojena s přístavbou garáží I, a to tak,            

že 2.nadzemní podlaží (dále jen NP) hlavní budovy navazuje přímo na 1.NP přístavby  

garáží I. Garáž I s přístavbou je přízemní zděná budova, která je zastřešená plochou střechou, 

pokrytou částečně plechovou krytinou a částečně krytinou z PVC. Přístavba garáže I je          

ve všech třech podlažích stavebně propojena s hlavní budovou a to tak, že 2.NP hlavní 

budovy navazuje přímo na 1.NP přístavby garáží I. a budova garáží dále navazuje na budovu 

stolárny. Budovy garáže I a stolárny nejsou navzájem průchozí. Stolárna je přízemní zděná 

budova, je zastřešená plochou střechou a jako střešní krytina jsou použity modifikované 

asfaltové pásy. Budova stolárny navazuje na budovu přístřešku a ani tyto budovy nejsou 
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navzájem průchozí. Přístřešek je přízemní, ze tří stran zděná budova zastřešená plochou 

střechou s pevnou krytinou. Nosnou funkci čtvrté stěny zajišťují ocelové sloupy. Ocelokolny 

I, II, III jsou tři vedle sebe stojící přízemní budovy. Jejich nosnou konstrukci tvoří ocelové 

příhradové vazníky. Obvodový i střešní plášť tvoří hliníkový, popř. pozinkovaný plech. Garáž 

II je přízemní zděná budova zastřešená plochou střechou s plechovou krytinou. Ocelosklad je 

přízemní budova, její nosnou konstrukci zajišťují ocelové sloupy a ocelové příhradové 

vazníky. Obvodový i střešní plášť oceloskladu tvoří hliníkový plech. 

 

4.3 Dispoziční uspořádání požární stanice 

 Půdorys areálu hasičské stanice má tvar nepravidelného obdélníku, svažujícího            

se od severu k jihu a na pozemku se nachází komplex devíti budov. 

 Hlavní budova stojí v jižní části areálu a spolu s přilehlými garážemi a stolárnou 

rozděluje areál na dvě samostatné části. Do každé z těchto dvou částí je zajištěn samostatný 

vstup.   

První, menší část areálu se nachází na východ od hlavní budovy. Je to tzv. malý dvůr    

a prostory v této části areálu užívá převážně firma Petrys s.r.o. Vjezd do této části objektu je 

možný dvoukřídlou bránou, která je otevřena pouze během pracovní doby firmy Petrys. Z této 

části areálu je možný přístup k budově stolárny, v níž má stolařská firma Petrys své kanceláře   

i stolařskou dílnu. Částečně budovu stolárny využívá pro své potřeby i Sbor dobrovolných 

hasičů a část budovy je trvale uzamčena a připravena k případnému využití pro Hasičský 

záchranný sbor Olomouckého kraje (dále jen HZSOL). Dále v této menší části areálu stojí 

budova přístřešku. Přístřešek využívá firma Petrys jako skladovací prostory pro stolařský 

materiál. Budovy, a nebo části budov, užívané cizími subjekty, nejsou komunikačně 

propojeny s částmi budov, které užívá HZSOL, případně jsou části budov užívané HZSOL 

zabezpečeny technickými prostředky. 

 Na západ od hlavní budovy se rozkládá větší část areálu, která slouží výhradně 

potřebám Hasičského záchranného sboru a vjezd do této části areálu je přes výjezdovou 

plochu požární techniky hlavním vjezdem, chráněným pojezdovou bránou. Brána je 

elektronicky ovládaná z výjezdových vozů, náhradní ovladač je uložen v kanceláři velitele 

družstva. V dané části areálu stojí hlavní budova s přilehlými garážemi. Garáže II jsou vedle 

hlavní budovy, garáže I navazují na hlavní budovu zezadu. Za garážemi I stojí  

ocelokolny I, II, III a budova oceloskladu.  
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V 1.NP hlavní budovy jsou umístěny garáže pro osobní vozidla, nachází se zde 

posilovna, sušárna a sklady. Ve 2.NP jsou prostory, tvořící zázemí sloužícím směnám, 

kancelář SHČMS a další provozní místnosti. Prostory Sdružení hasičů Čech, Moravy              

a Slezska (dále jen SCHČMS) jsou od ostatních částí hlavní budovy stavebně odděleny a mají 

samostatný vstup z ulice. Ve 3.NP jsou kanceláře, sociální zařízení a ložnice. Pro styk 

s veřejností jsou určeny místnosti kanceláře velitele družstva, která se nachází v 2.NP, dále 

kancelář velitele stanice, ta se nachází ve 3.NP a prostor v zádveří za hlavním vchodem. 

V budově garáže I s přístavbou parkují zásahová vozidla, jsou zde také náhradní zdroje 

elektrického proudu, kotelna, sklady nářadí, materiálů, pěnidla a sorbetů.  Budovy ocelokolen 

I, II, III jsou určeny k parkování přívěsů, k uskladnění překážek na požární sport a jiného 

materiálu. V garáži II parkuje svá vozidla SDH, nachází se zde také dílna a šatny SDH           

a kotelna. V oceloskladu jsou uskladněny automobilové kontejnery. Hřiště na severním konci 

této části areálu slouží hasičům jako tréninková plocha. 

 

4.4 Popis okolí 

 Hasičská stanice se nachází na západním okraji města v blízkosti autobusového 

nádraží, ale ani centrum města není příliš vzdálené. Za areálem je vedena trať Českých drah.           

Před hlavní budovou je vedena místní komunikace a naproti hasičské stanice, přes cestu, leží 

městský hřbitov. V těsném sousedství areálu hasičské stanice je zástavba rodinných domů      

se zahradami a také rybník. 

 

Obrázek 4: Poloha Hasičské stanice [32] 
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5 Popis stávajícího stavu zabezpečení 

  

 Bezpečnostní ochrana rozsáhlého areálu hasičské stanice, v němž se nacházejí i cizí 

subjekty, je v současnosti zajištěna: 

- technickými prostředky, kterými jsou mechanické zábranné prostředky, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, 

- fyzickou ostrahou, vykonávanou dozorčí službou z řad příslušníků HZSOL, 

- režimovými opatřeními. 

 

5.1 Technické prostředky 

 Technickými prostředky rozumíme takové bezpečnostní prvky, s jejichž pomocí lze 

zabránit, ztížit nebo oznámit narušení bezpečnostní ochrany. 

 

5.1.1 Obvodová ochrana 

 Areál hasičské stanice je ohraničen po celém obvodu drátěným pletivem vysokým      

1,8 m s ostnatým drátem. V severní části areálu je oplocení vyvýšeno na výšku 3 m. Hlavní 

vjezd do areálu je opatřen dálkově ovládanou posuvnou bránou, viz obrázek 5. Vpravo         

od hlavní posuvné brány, v těsném sousedství hlavní budovy, je zabudovaná jednoduchá 

kovová branka, která je opatřena poplašným zabezpečovacím a tísňovým systém, který je       

ve skutečnosti elektronickou kontrolou vstupu (dále jen EKV). Branka bývá uzamčená,      

viz. obrázek 6. Celý areál je osvětlen 10 venkovními lampami, které při setmění zapíná 

senzor. Do prostoru malého dvora, ze kterého je přístup i k sídlu firmy Petrys, je další vjezd 

do areálu. Tento vjezd chrání dvoukřídlá brána, opatřená visacím uzamykacím zámkem,       

viz. obrázek 7. Brána bývá v pracovní době firmy Petrys otevřená, mimo pracovní dobu je 

uzamčená. 
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Obrázek 5: Posuvná brána [autor]                                                      Obrázek 6: Branka s EKV [autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Brána do stolárny Petrys [autor]  

 

5.1.2 Plášťová ochrana 

 Hlavní budova: vstup do hlavní budovy je možný jednak z ulice, jednak z prostoru 

malého dvora uvnitř areálu požární stanice. 

 Vstup z ulice je opatřen dvoukřídlými prosklenými dveřmi, vstup z malého dvora je 

přes jednokřídlé prosklené dveře, opatřené z venkovní strany dveřním madlem. Vstup do části 

OSH ČMS, který má také sídlo v hlavní budově, je opatřen jednokřídlými prosklenými 

dveřmi. Všechny uvedené vstupy do hlavní budovy jsou vybaveny EKV. Okna ve všech 

patrech hlavní budovy jsou plastová s klasickou skleněnou výplní. 
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 Garáže, které jsou rovněž součástí hlavní budovy, mají vjezd zajištěn přes dvoukřídlá 

plechová vrata opatřená dosickým zámkem a jsou trvale uzamčena. 

 Garáž I: budova garáže I má půdorys ve tvaru písmene L a je přístupná ze tří stran. 

Hlavní vstupy přiléhají k prostoru výjezdové plochy HZS, další možný vstup do budovy je 

umístěn na straně obrácené směrem k ocelokolnám a třetí vstup je z prostoru malého dvora. 

 Hlavní vjezd přes výjezdovou plochu je zajištěn pomocí trojích automatických vrat, 

která se po průjezdu vozidla okamžitě zavírají pomocí dálkového ovladače, viz. obrázek 8. 

 Další vstup do budovy garáže I z výjezdové plochy umožňují jednokřídlé plastové 

dveře, opatřené uzamykacím systémem FAB, viz. obrázek 9. 

      

Obrázek 8: Automatická vrata [autor]                                   Obrázek 9: Dveře do garáže I [autor] 

  

 Z prostoru přiléhajícího k ocelokolnám je jeden vstup do budovy garáže I,                    

a to do dílny. Vstup je opatřen jednoduchými plechovými dveřmi s dosickým zámkem. 

 Z malého dvora je přístupná v budově garáže I kotelna, plynoměr, dílna, prostory 

mycího boxu a chodba, spojující malý dvůr s garáží. 

 Vstup k plynoměru je zabezpečen jednokřídlými plechovými dveřmi, opatřenými 

dosickým zámkem. Jsou trvale uzamčeny. 
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 Dílna a mycí box mají vjezd chráněn dvoukřídlými plechovými vraty s dosickým 

zámkem a kovovými západkami. Vrata jsou trvale uzamčena. 

 Chodba, spojující garáž s malým dvorem, má vstup opatřen dvoukřídlými plastovými 

dveřmi s uzamykacím systémem FAB a EKV, dveře jsou z venkovní strany opatřeny dveřním 

madlem. 

 Stolárna: vstup do stolárny je situován z prostoru malého dvora a je možný 

dvoukřídlými prosklenými dveřmi s uzamykacím systémem FAB. Dveře jsou otevřeny pouze 

v pracovní době firmy Petrys, v mimopracovní době jsou uzamčeny. Okna stolárny jsou        

ve velmi špatném technickém stavu. Jsou dřevěná se skleněnou výplní. Ve druhé polovině 

roku 2013 je plánovaná jejich výměna za plastová.       

 Ocelokolny I,II,III: vstup do tří objektů ocelokolen je přes dvoukřídlá plechová vrata 

opatřená visacím zámkem. Vrata jsou trvale uzamčena, viz. obrázek 10 a 11. 

      

Obrázek 10: Ocelokolna I [autor]                                    Obrázek 11: Ocelokolna II [autor] 

  

 Garáž II: vjezd do garáže II je chráněn dvoukřídlými plechovými vraty s dosickým 

zámkem. Vrata jsou trvale uzamčena. Součástí garáže II je kotelna a šatny SDH . Do těchto 

prostor je vstup přes jednokřídlé dřevěné dveře s uzamykacím systémem FAB                      

viz. obrázek 12.  
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Obrázek 12: Garáž II [autor]                                     

  

 Ocelosklad: vjezd zajišťují dvoje dvoukřídlá skládací plechová vrata opatřená 

dosickým zámkem. Další dvoukřídlá skládací plechová vrata do oceloskladu jsou umístěna    

na straně od garáže II. Tato vrata jsou opatřena dosickým zámkem a jsou trvale uzamčena   

viz. obrázek 13. 

 

Obrázek 13: Ocelosklad [autor] 

 

5.1.3 Prostorová ochrana 

 Jednotlivá patra v hlavní budově požární stanice jsou průchozí. Kanceláře, čistá šatna, 

denní místnost, kuchyň, posilovna, tělocvična, sušárna, sklady, sociální zařízení, ložnice         

i místnost pro styk s veřejností mají osazeny dřevěné dveře plné s uzamykacím systémem 

FAB. V garáži I jsou sklady, mycí box, dílny a kotelna rovněž opatřeny dřevěnými dveřmi 

plnými s uzamykacím systémem FAB. 
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5.2 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha areálu hasičské stanice je zajišťovaná nepřetržitě po dvacet čtyři hodin 

denně dozorem, který vykonává v rámci služby vždy jeden z příslušníků HZS OL. Povinností 

dozorčí služby je provádět během dvacetičtyřhodinové služby v nepravidelných intervalech 

kontrolní obchůzky po areálu, při nichž si všímá jakýchkoliv podezřelých skutečností. 

 Dozorčí služba mimo jiné kontroluje, jestli se v areálu nepohybují nepovolané osoby   

a ověřuje funkčnost zabezpečení vstupních míst do areálu. Poslední pochůzku dozorčí služba 

absolvuje ve 22:00 hod. a při ní překontroluje uzamčení všech vstupů do budov v celém 

areálu, provede vizuální kontrolu oken a ověří, zda je, s výjimkou prostor s nepřetržitým 

výkonem služby, ve všech objektech zhasnuto. 

 K povinnostem dozorčí služby patří i monitoring a evidence vstupu osob a vjezdu 

vozidel do areálu. K evidenci vstupu osob slouží Kniha návštěv a k evidenci vjezdu Kniha 

vozidel, v nichž dozorčí služba eviduje všechny vstupy osob bez oprávnění a návštěv 

s doprovodem a vjezdy cizích vozidel do areálu. 

 V rozsahu, který je stanoven Provozním řádem, mají osoby s oprávněním vstup          

do areálu povolen bez evidence v Knize návštěv. 

 

5.3 Režimová opatření 

 Provozní řád stanovuje pravidla pohybu příslušníků a zaměstnanců a ostatních osob 

v areálu, manipulaci s klíči a identifikačními prvky systému EKV. 

Vstoupit, případně vjet do areálu hasičské stanice a do budov stojících v tomto areálu je 

možné několika různými vchody a vjezdy, které ukazuje tabulka 1 a jsou vidět na obrázku 14. 

 

Tabulka 1: Vstupy do budovy  

Číslo vchodu Vstup Opatření 

1. Z ulice do hlavní budovy čtečka čipů 

2. 
Do budovy garáže I přes výjezdovou plochu 

HZSOL. Vchod se nachází uvnitř areálu 
EKV 

3. 
Do hlavní budovy z prostoru malého dvora, nachází 

se uvnitř areálu 
EKV 

4. 
Do garáže a skladů z malého dvora, nachází se 

uvnitř areálu 
EKV 

5. Do dílny z venkovní plochy uvnitř areálu 

vchod je opatřen 

dosickým zámkem a 

je trvale uzamčen   

6. Z ulice na výjezdovou plochu HZSOL uvnitř areálu EKV 
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 Hlavní výjezdová brána - zajišťuje vjezd z ulice do areálu hasičské stanice                   

na zpevněnou výjezdovou plochu HZSOL. Bránu v případě vjezdu/výjezdu otevírá/zavírá 

strojník pomocí dálkového ovladače. Náhradní ovladač od hlavní brány je uložen u velitele 

družstva. Vstup do areálu přes hlavní bránu mohou užívat služební vozidla HZSOL, vozidla 

HZSČR a vozidla SDH. 

 Brána, zabudovaná vpravo od hlavní budovy – umožňuje vstup z ulice do tzv. malého 

dvora ke stolařské dílně firmy Petrys. Vstup slouží převážně vozidlům firmy Petrys a jejím 

zákazníkům. Odemykání a zamykání této brány zajišťují pracovníci firmy Petrys. 

 Řidič vozidla je při vjezdu do areálu požární stanice odpovědný za prokázání 

oprávněnosti vstupu do areálu všech osob ve vozidle. Dozorčí služba je oprávněna provádět 

se souhlasem řidiče a za jeho přítomnosti namátkovou kontrolu zavazadlového či nákladního 

prostoru vozidla vjíždějícího či opouštějícího areál požární stanice. 

Vstup osob do areálu: 

 Osoby s oprávněním mají vstup do areálu povolen bez evidence v Knize návštěv,        

a to v rozsahu nezbytném k výkonu služby nebo práce. Oprávnění ke vstupu prokazují tyto 

osoby služebním nebo zaměstnaneckým průkazem nebo identifikačním prvkem systému 

elektronické kontroly vstupu. 

 Osoby bez oprávnění a návštěvy s doprovodem se evidují v Knize návštěv. Vstup     

bez evidence v Knize návštěv je možný pouze do prostor určených pro styk s veřejností. 

 Klíče, případně karta elektronické kontroly vstupu mohou být vydány pouze uživateli 

příslušného prostoru. Klíče od určených objektů a místností jako je ocelokolna, ocelosklad, 

kotelna jsou uloženy u velitelů družstev. Záložní klíče od určených místností jsou uloženy 

v samostatné uzamykatelné schránce v kanceláři velitele družstva. 
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Obrázek 14: Vchod s EKV a vchod bez EKV [autor] 

 

5.4 Zhodnocení stávajícího zabezpečení objektu 

 Ocenění si, z mého hlediska, zaslouží velmi dobře zpracovaná režimová ochrana 

hasičské stanice v Lipníku nad Bečvou. Velitel požární stanice důsledně dbá na to,               

aby jeho podřízení absolvovali veškerá školení a trvá na přísném dodržování Provozního 

řádu. Zdá se, že všichni členové HZSOL jsou velmi zodpovědní a dbají na to, aby byl objekt 

požární stanice co nejméně ohrožen.  

 Ihned při mém prvním obeznámení se s hasičskou stanicí mne zaujala rozloha celého 

areálu a uspořádání budov uvnitř areálu, které prakticky znemožňuje, aby byl celý areál dobře 

přehledný. Jsou zde proto místa, která jsou budovami krytá a myslím si, že stávající oplocení 

areálu pletivem, i když dostatečně vysokým, není nejbezpečnější způsob ochrany. 

 Jako nejvíce riziková se mi ale zdá opuštěnost areálu v době výjezdu hasičů k zásahu.    

Zde vidím opravdu velké riziko neoprávněného vstupu do areálu požární stanice,              

neboť nejenže je areál bez dozoru, ale také není stoprocentní jistota, že je brána dovřená. 
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 Velkým problémem v zabezpečení je podle mého názoru i samotná přítomnost cizího 

právního subjektu v areálu HZS. Firma, která v areálu sídlí, má odlišnou pracovní dobu          

a navíc do firmy vjíždí cizí osoby, zákazníci firmy Petrys. Tyto osoby se nikde neevidují. 

 Dvoukřídlá brána, kterou firma Petrys užívá, není v dobrém stavu, je zkorodovaná, 

nepříliš vysoká a bylo by opravdu snadné ji překonat. Rovněž mi připadá velmi riskantní,      

že je brána během pracovní doby stolařské firmy odemknutá a nestřežená a umožňuje           

tak komukoli vstup nejen ke stolařské firmě, ale i do prostor malého dvora, z nichž by mohl 

vniknout do budov HZS.  
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6 Analýza bezpečnostních rizik spojených s fyzickou ochranou 

 hasičské stanice 

 

 Analýza rizika se týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do posuzování rizik             

a k rozhodnutí o tom, zda je třeba rizika ošetřit, a o tom, které strategie a metody ošetření jsou 

nejvhodnější. Do analýzy rizik patří určení následků a jejich pravděpodobnost                      

pro identifikované události rizika, přičemž se bere v úvahu přítomnost nebo nepřítomnost        

a efektivnost jakýchkoli existujících prvků řízení rizika. Následky a jejich pravděpodobnosti 

jsou potom zkoumány za účelem stanovení úrovně rizika. [4] 

 Hodnocení rizika je možno provést jen na základě konkrétních, pravdivých                   

a ověřených datových souborů o dané poruše. Cílem je zajistit rozhodování ve prospěch věci. 

Proto musí být používán otestovaný soubor kritérií, který zaručuje objektivitu, nezávislost       

a nezaujatost hodnocení. [12]  

 V současnosti je známo velké množství metodik analýzy rizik. Kritériem pro výběr 

dvou metod, které jsem použila, bylo především to, že jsem mohla pomocí diagramu příčin     

a následků stanovit jednotlivé poruchy a pomocí metody FMEA vyhodnotit ty nejzávažnější.  

 

6.1 Diagram příčin a následků 

 Diagram příčin a následků představuje strukturovanou metodu, která slouží 

k identifikaci příčin problému či nežádoucí události. Pomocí této metody jsou možné 

přispívající faktory uspořádány do obsáhlých kategorií a mohou tak být zohledněny všechny 

možné hypotézy. Informace jsou pak seřazeny buď do diagramu typu rybí kost – Ishikawův 

diagram, a nebo do diagramu v podobě stromu. [4] 

 

Příčiny, které by mohly usnadnit překonání fyzické ochrany hasičské stanice jsou: 

 

Nedostatečná ochrana technickými prostředky 

- možnost vniknutí na pozemek plotem nebo bránou, 

- technická závada na elektronické bráně, 

- možnost vniknutí do objektu vraty, oknem, dveřmi. 

 

Pochybení fyzické ostrahy 

- nedostatečné proškolení dozorčí služby, 
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- v případě výjezdu jednotky není prováděna fyzická ostraha areálu, 

- nespolehlivost dozorčí služby, 

- časové zaneprázdnění. 

 

Nedostatečná režimová ochrana 

- nespolehlivost dalšího právního subjektu sídlícího v areálu (SDH, Petrys), 

- nedodržování dokumentů, 

- nespolehlivost zaměstnanců. 

 

Všechny uvedené příčiny jsou rozpracovány a znázorněny na obrázku 15 pomocí diagramu 

příčin a následků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

Obrázek 15: Diagram příčin a následků – překonání fyzické ochrany hasičské stanice [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

 Analýza způsobů a důsledků poruch, anglicky Failure Mode and Effects Analysis 

(dále jen FMEA) je technika, používaná pro identifikaci způsobů, kterými mohou součásti, 

systémy či procesy selhat ve splnění záměru jejich návrhu. 

 Jedná se o systematický způsob, jehož účelem je zjištění potenciálních poruch, jejich 

příčin a důsledků na technické parametry systému. [4] [7] 

 

Metoda vychází z výpočtu uvedeném ve vzorci. 

 (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnou [31] 

 

 Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulce 2. Jejich počet může být stanoven 

podle konkrétního řešeného problému a podmínek, k analýze bezpečnostních rizik spojených 

s fyzickou ochranou požární stanice postačí 5 parametrů. [18] 

 

Tabulka 2: Jednotlivé parametry metody FMEA[31] 

R (MPR) Výsledná míra poruchy N 
Závažnost 

následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malá 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 
Větší 

 

11-50 Mírné riziko 3 Vyšší 

51-100 Nežádoucí riziko 4 
Vysoká 

 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 
H 

Odhalitelnost 

poruchy 

1 
Nahodilá, velice 

nepravděpodobná 
1 Velmi vysoká 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Vysoká 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Střední 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nízká 

5 Trvalá hrozba 5 Velmi nízká 
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 Dále jsem v tabulce 3 stanovila jednotlivé poruchy, které se vztahují k dané 

problematice. Vycházela jsem z diagramu příčin a následků, při kterém bylo zjištěno,             

za jakých situací dochází k překonání fyzické ochrany požární stanice. Poté jsem jednotlivým 

poruchám přiřadila hodnotové parametry. Jejich vynásobením dle vzorce (1) jsem získala 

výslednou hodnotu rizikovosti poruchy R. 

 

Tabulka 3: Označení jednotlivých poruch vypočítaných metodou FMEA – 1.část 

Číslo Porucha Způsob poruchy Důsledek poruchy P N H R 

1. 
neoprávněné vniknutí 

na pozemek plotem 

opotřebení, 

mechanické poškození, 

překonání plotu 

možnost vniknutí 

do areálu a 

objektu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku 

3 4 2 24 

2. 
neoprávněné vniknutí 

na pozemek bránou 

mechanické poškození, 

překonání brány, 

přeštípnutí visacího 

zámku 

možnost vniknutí 

do areálu a 

objektu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku 

4 4 4 64 

3. 

možnost vniknutí do 

objektu přes 

elektronickou bránu 

technická závada, 

úmyslné poškození, 

překonání brány 

vniknutí do areálu 

a do objektu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku 

2 2 3 12 

4. 
možnost vniknutí do 

objektu přes okno nedbalost, 

spolupráce se 

zaměstnancem, 

pochybení 

zaměstnanců, 

násilné vniknutí 

vniknutí do 

objektu následně i 

do areálu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku, 

zneužití citlivých 

údajů 

5 5 2 50 

5. 
možnost vniknutí do 

objektu přes vrata 
4 4 2 32 

6. 
možnost vniknutí do 

objektu přes dveře 
4 5 2 40 

7. 
nedostatečné znalosti 

dozorčí služby 

nedostatečné proškolení 

zaměstnanců 

lhostejný přístup 

zaměstnance při 

poruše nebo 

poplachu 

1 5 4 20 

8. 

v případě výjezdu 

jednotky není 

prováděna fyzická 

ostraha areálu 

není prováděna fyzická 

ostraha, 

opuštěnost areálu, 

nikdo se v něm 

nenachází 

možnost vniknutí 

do areálu a 

objektu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku 

4 5 4 80 

9. 
nespolehlivost 

dozorčí služby 

nekvalifikovaní 

zaměstnanci 

lhostejný přístup 

zaměstnanců při 

poruše nebo 

poplachu 

3 4 4 48 
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Tabulka 3: Označení jednotlivých poruch vypočítaných metodou FMEA – 2.část 

10. 
vytíženost dozorčí 

služby 

nemožnost vykonávat 

dozorčí službu, jiné 

úkoly 

možnost vniknutí 

do areálu a objektu 
3 3 4 36 

11. 

nespolehlivost 

právního subjektu 

sídlícího v areálu 

(SDH, Petrys) 

nekontrolovatelný 

vstup, 

nedodržování 

režimové ochrany, 

spolupráce s SDH a 

Petrys při páchání 

trestné činnosti, 

úmysl 

možnost vniknutí 

do areálu a 

objektu, 

poškození, 

znehodnocení a 

krádež majetku 

3 5 4 60 

12. 
nespolehlivost 

zaměstnanců 

nedodržování režimové 

ochrany, 

nedostatečné školení 

zaměstnanců, 

úmysl 

možnost vniknutí 

do areálu a objektu 
2 3 4 24 

13. nedodržování nařízení 

nedostatečné školení 

zaměstnanců, 

nedostatečná kontrola 

dodržování nařízení 

možnost vniknutí 

do areálu a objektu 
1 4 4 16 

 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 Pro sestavení Paretova diagramu je nutné si vytvořit tabulku četností poruch. Paretův 

diagram je sloučením dvou grafů a to histogramu, sestaveného z kumulativní četnosti 

výsledné rizikovosti R a Lorenzovy křivky, tvořené relativní kumulativní četností výsledné 

rizikovosti R. K výpočtu kumulativní a relativní kumulativní četnosti slouží vzorec (2) a (3). 

Použitím Paretova principu můžeme oddělit důležité faktory od méně důležitých. Ty méně 

důležité se označují za „životné důležitou většinu“ a zbylá část za „užitečnou většinu“. [16] 

 

 (2) 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy  

n1 – ni – hodnoty dané poruchy [16] 

 

  (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy  

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy [16] 
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 Vypočtené hodnoty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné 

rizikovosti poruchy jsou uvedeny v tabulce 4. 

 

Tabulka 4: Výsledná rizikovost R, kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R % 

8. 
v případě výjezdu jednotky není prováděna 

fyzická ostraha areálu 
80 80 15,81 

2. neoprávněné vniknutí na pozemek bránou 64 144 28,46 

11. 
nespolehlivost právního subjektu sídlícího 

v areálu (SDH, Petrys) 
60 204 40,32 

4. možnost vniknutí do objektu přes okno 50 254 50,20 

9. nespolehlivost dozorčí služby 48 302 59,68 

6. možnost vniknutí do objektu přes dveře 40 342 67,59 

10. vytíženost dozorčí služby 36 378 74,70 

5. možnost vniknutí do objektu přes vrata 32 410 81,03 

1. neoprávněné vniknutí na pozemek plotem 24 434 85,77 

12. nespolehlivost zaměstnanců 24 458 90,51 

7. nedostatečné znalosti dozorčí služby 20 478 94,47 

13. nedodržování nařízení 16 494 97,63 

3. 
možnost vniknutí do objektu přes 

elektronickou bránu 
12 506 100 

 

 Hodnoty výše uvedených četností jsem zanesla do Paretova grafu s Lorenzovou 

křivkou, která je vidět na obrázku 16. 
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Obrázek 16: Paretův graf s Lorenzovou křivkou 

 

 

 V grafu jsem použila Paretův princip 80/20, který určuje hranici poruchy vyhodnocené 

jako přijatelné nebo nepřijatelné. Z grafu je jasně patrné, že 80% všech poruch tvoří poruchy 

8, 2, 11, 4, 9, 6, 10, 5. Těmto poruchám by měla být věnována zvýšená pozornost a měly  

by se rozhodně řešit, aby bylo dosaženo větší bezpečnosti požární stanice. Poruchy 1 a 12 

mají stejné rizikové číslo 24, tudíž by jim měla být také věnována náležitá pozornost. Poruchy 

7, 13, 3 jsou z pohledu bezpečnosti požární stanice zanedbatelné. 

 Pro poruchy 8, 2, 11, 4, 9, 6, 10, 5, 1, 12 budou navržena nová opatření  

nebo doporučení, která by měla vést k jejich minimalizaci.  
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7 Návrh nového opatření fyzické ochrany areálu hasičské 

 stanice 

 

 V této kapitole se zaměřím na návrh nových opatření s vyčíslením nákladů na jejich 

realizaci.  

 Hodnota celého objektu požární stanice byla oceněna na částku 50 milionů korun. 

Majetek uvnitř budov je odhadován na 20 milionů korun. Cílem práce je zabezpečit majetek 

uvnitř hlavní budovy, garáží I a II, oceloskladu a ocelokolen I, II, III, nikoliv budovy samotné   

a proto budu vycházet z hodnoty majetku, tedy z 20 milionů korun. Obecně platí, že náklady 

na bezpečnostní opatření by měly činit zhruba 10% z hodnoty zabezpečovaného majetku. 

Náklady na nová bezpečnostní opatření by tedy v tomto případě neměly přesáhnout částku     

2 miliony korun. 

 Vzhledem ke všeobecně známé nepříznivé situaci v oblasti financování záchranných 

složek, nemohou být podle zadavatele náklady na navrhovaná bezpečnostní opatření vyšší, 

než 200 tisíc korun. 

 

7.1 Technické prostředky 

Rizika, která vyžadují nová opatření jsou: 

- neoprávněné vniknutí na pozemek bránou, 

- možnost vniknutí do objektu přes okno, 

- možnost vniknutí do objektu přes dveře, 

- možnost vniknutí do objektu přes vrata, 

- neoprávněné vniknutí na pozemek plotem. 

 

Neoprávněné vniknutí na pozemek bránou 

 Bránou může pachatel na pozemek HZS OL vniknout tak, že bránu přeleze. Další 

možností je, že v době výjezdů hasičů využije pachatel času, kdy se brána zavírá a okamžik, 

než se brána zcela uzavře, využije ke vniknutí na pozemek. Pachatel by pak mohl působit 

trestnou činnost přímo v areálu požární stanice. 

 Navrhuji: kamerový systém bez obsluhy, který bude sledovat zavírání hlavní brány  

i garážových vrat. Je rozebrán v kapitole 7.2. 
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Možnost vniknutí do objektu přes okno 

 Vniknutí do hlavní budovy je možné buď sklepními okny, která mohou nedopatřením 

zůstat otevřená po tréninku zaměstnanců v posilovně nebo tělocvičně, a nebo jejich rozbitím. 

Dalším možným způsobem vniknutí do hlavní budovy je rozbití oken v prvním patře budovy, 

a to jak z ulice, tak i z malého dvora. Do garáže I může pachatel proniknout okny v přízemí 

z prostoru malého dvora. 

 Navrhuji: na sklepní okna v hlavní budově namontovat mříže od firmy Mříže RAAB,  

které jsou spolehlivé a chrání před proniknutím do budovy. Na okna v prvním patře hlavní 

budovy nalepit fólii typu SC 8 a na okna garáže I v přízemí rovněž nalepit fólii typu SC 8     

od firmy Pučálka. Sklo, na kterém je nainstalovaná bezpečnostní fólie po napadení útočníkem 

praskne, ale bezpečnostní fólie ho udrží kompaktní a zabrání pachateli v průniku                   

do objektu. [14] 

 

Tabulka 6: Náklady na zabezpečení oken 

Typ Popis Množství [m
2
] Cena za m

2
 [Kč] Celková cena 

SC 8 Bezpečnostní fólie 43 750 32 250 

 Mříž  7 2700 18 900 

Celková cena 51 150 

Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH a instalace. 

 

Možnost vniknutí do objektu přes dveře 

 Vniknutí do objektu může usnadnit případná technická závada na elektronickém 

zavírání. Dalším možným způsobem je rozbití skleněné výplně dveří, překonání zámku nebo 

vypáčení dveří. Do hlavní budovy může pachatel vniknout jak z ulice, tak z malého dvora.  

Do budovy garáže I může vniknout z malého dvora. 

 Navrhuji: do všech dveří se skleněnými výplněmi instalovat fólii typu SCX od firmy 

Pučálka a překontrolovat stav zámků u dveří. 

 

Tabulka 5: Náklady na zabezpečení dveří 

Typ Popis Množství [m
2
] Cena za m

2
 [Kč] Celková cena 

SCX Bezpečnostní fólie 3 990 2 970 

Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH a instalace. 

 

Možnost vniknutí do objektu přes vrata  

 Vrata hlavní budovy, garáže I, II a oceloskladu jsou opatřena uzamykacím systémem 

FAB. Pokud by pachatel překonal uzamykací systém u hlavní budovy, mohl by vniknout 
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přímo do hlavní budovy a garáže I., kde může odcizit majetek nebo způsobit trestnou činnost. 

Vrata ocelokolen I, II, III jsou opatřena visacím zámkem. V ocelokolnách je uložen posypový 

materiál, při případném vniknutí pachatele by tudíž nevznikla významná škoda. 

 Navrhuji: při provádění obchůzky dozorčí službou kontrolovat, zda jsou všechna vrata 

uzamčena. 

 

Neoprávněné vniknutí na pozemek plotem 

 Pozemek je příliš rozsáhlý a nelze jej celý přehlédnout. Hasičská stanice sousedí         

z jedné strany s cizím právním subjektem, v sousedství má rovněž zástavbu rodinných domů.          

Na severní straně areálu je 3 m vysoký plot s ostnatým drátem. Kdyby chtěl pachatel vniknout 

do areálu plotem, musel by překonat jeden ze zmiňovaných subjektů, případně by musel plot 

mechanicky poškodit nebo přelézt. 

 Navrhuji: zkontrolovat stav celého oplocení a ostnatého drátu kolem areálu a případné 

zjištěné nedostatky odstranit a opravit.  

 

7.2 Fyzická ostraha 

Rizika, která vyžadují nová opatření jsou: 

- v případě výjezdu jednotky není prováděna fyzická ostraha areálu, 

- nespolehlivost dozorčí služby, 

- vytíženost dozorčí služby. 

 

V případě výjezdu jednotky není prováděna fyzická ostraha areálu 

 Po dobu 24 hodin se v areálu požární stanice nachází vždy jedna sloužící směna. 

V případě výjezdu k zásahu vyjede zasahující vozidlo z garáže na výjezdovou plochu HZS, 

vrata garáže si pomocí dálkového ovladače uzavírají příslušníci HZS přímo z vozidla. 

Zásahový vůz projede přes plochu HZS k hlavní bráně, kterou posádka vozu ovládá pomocí 

stejného dálkového ovladače jako vrata garáže. Po průjezdu vozidla bránou ji posádka vozu 

ovladačem uzavře. Zde by mohla nastat situace, při níž dojde např. k selhání dálkového 

ovládání nebo k mechanické závadě na bráně a brána by zůstala nedovřená. Příslušníci HZS 

by si tohoto stavu nemuseli všimnout, neboť nemohou z časových důvodů /do 3minut musí 

vyjet k zásahu/ sledovat, zda se garážová vrata a brána úplně zavřely. Areál po výjezdu 

zůstává bez dozoru. 
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 Navrhuji: v objektu použít kamery s IR přísvitem. Kamerový systém bude mít dvě 

kamery umístěné uvnitř plochy HZS. Kamery budou zaznamenávat zavírání garážových vrat 

a hlavní brány, budou nainstalovány na lampách venkovního osvětlení a kabeláž bude tažena 

pod zemí v hloubce 0,4 m. Typy použitých kamer jsou rozepsané v tabulce 7, navrhla jsem 

typ kamer od firmy ESCAD Trade. Rozmístění kamer je znázorněno na obrázku 17. 

Kamerový systém se bude skládat z videomaticového přepínače, monitoru, záznamového 

zařízení, klávesnice pro videomatici, videorekordéru a nástěnného napájecího zdroje. 

Kamerový systém bude bez obsluhy, po příjezdu hasičů ze zásahu bude záznam prohlédnut 

zaměstnancem, který má v daný den dozorčí službu a zároveň i pověření od provozovatele 

kamerového systému. Doba archivace záznamu z obou připojených kamer bude tři po sobě 

jdoucí kalendářní dny. Po uplynutí této doby bude záznam automaticky smazán. V případě 

vzniku nežádoucího stavu na zařízení (např. poškození, porucha) zařízení umožní provést 

kopii záznamu na externí nosič dat. Monitor bude umístěn v kanceláři velitele družstva.  

 Tento navržený kamerový systém podléhá zákonu č. 101/2000Sb., O ochraně 

osobních údajů a o změně dalších zákonů. Záznamy z kamer mohou sledovat pouze osoby, 

které mají od provozovatele kamerového systému pověření za účelem ochrany majetku. 

Pokud by záznamy sledovaly nepověřené osoby, došlo by k porušení povinnosti, uvedené  

v § 5 odst.1 písm.f) ZOOU zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, ke kterému 

byly shromážděny. 

 

Tabulka 7: Náklady na kamerový systém – 1. část 

Typ Popis 
Dosvit 

[m] 
Kusů 

Cena za 

jeden kus 

[Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

AVDIR-

WTD10VAH 

True Day/Night Super HiRes 

antivandal kamera s vari-

objektivem a IR LED 

35 1 5 999 5 999 

RYK-

2W83L4VF 

Venkovní barevná Super HiRes 

IR kamera s variobjektivem 

40 1 4 586 4 586 

SM42B Videomatice 4in/2out - 1 10 050 12 161 

DCBD Klávesnice pro videomatice  - 1 7 224 7 224 

VS228H Širokoúhlý monitor  - 1 4 234 4 234 

PSW12-4P3A Nástěnný napájecí zdroj 

12VDC, 4 porty 

- 1 1 590 1924 

RG59 Venkovní systémový kabel, 

koax + napájení CCTV kamery 

- 70 m 24Kč/m 1 680 

OSE-506 Lisovací BNC konektor pro 

koaxiální kabel 

- 4 23 92 

HDD-3T-

NVR 

Pevný SATA disk - 1 5 554 5 554 
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Tabulka 7: Náklady na kamerový systém – 2.část 

CCTV-TAB Tabule "objekt je střežen 

kamerovým systémem" 

- 1 103 103 

AVH306 Síťový digitální videorekordér - 1 7 790 9 426 

- Instalace - - - 17 894 

- Projektová dokumentace - - - 15 895 

Celkem 86 722 

Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH  

 

 

Obrázek 17: Rozmístění kamer [autor] 

 

Nespolehlivost dozorčí služby 

 Nespolehlivost je nezjistitelná do té doby, než vznikne problém. Může být také 

způsobena nedostatečným školením, zaneprázdněností zaměstnanců a v neposlední řadě           

i únavou, jejíž příčinou může být i přílišná různorodost vykonávaných úkolů vedle hlavní 

pracovní náplně, kterou jsou zásahy HZS.  

 Navrhuji: kontrolu celého areálu velitelem družstva nebo velitelem stanice. 
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Vytíženost dozorčí služby 

 Na zaměstnance je během dne kladeno velké množství úkolů, mezi něž patří mimo 

jiné výcviky, školení, opravy, tréninky. Proškolování členů HZS probíhá pravidelně a velitel 

družstva dbá na správnou koordinaci činností svých podřízených.  

 V tomto směru nenavrhuji žádná opatření. 

 

7.3 Režimová ochrana 

Rizika, která vyžadují nová opatření jsou: 

- nespolehlivost zaměstnanců, 

- nespolehlivost právního subjektu sídlícího v areálu (SDH, Petrys). 

 

Nespolehlivost zaměstnanců 

 Může být způsobena nedostatečným školením, zaneprázdněností zaměstnanců, 

neochotou nebo nedodržováním nařízení. Neochota dodržovat nařízení je vlastnost velice 

špatně odhalitelná, proto musí být zaměstnavatel při výběru zaměstnanců velmi obezřetný.  

Výběrová řízení při přijímání nových členů HZS jsou velice přísná a náročná a zahrnují mimo 

jiné i psychologické testy. 

 Nenavrhuji žádná opatření. 

 

Nespolehlivost právního subjektu sídlícího v areálu (SDH, Petrys) 

 Příslušníci SDH jsou poučeni, jak se v areálu Hasičské stanice mají chovat. 

Zaměstnanci firmy Petrys jsou rovněž poučeni a i ve vlastním zájmu dodržují ustanovená 

nařízení. Brána, která je však ve velmi špatném technickém stavu, si zamykají a odemykají 

sami.  

 Navrhuji: z důvodu nevyhovujícího technického stavu oplocení a brány u vstupu       

do firmy  Petrys  nainstalovat novou elektronickou bránu, která se bude otevírat na zazvonění. 

Navrhuji posuvnou bránu s elektromotorem od výrobce ZAMAZ s průjezdovou šířkou                   

4 m a výškou 1,8 m. Dále doporučuji nový plot s podhrabovými deskami a ostnatým drátem       

o výšce 1,8 m a délce 40 m od firmy PLOTOVÉ STUDIO PP. 

 

Tabulka 8: Náklady na zabezpečení brány a plotu – 1. část 

Popis Množství [m] Cena za m [Kč] Celková cena 

Pletivo pozinkované 40 77 3 080 

Napínací drát 80 6 480 

Napínací element 4 ks 14 56 
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Tabulka 8: Náklady na zabezpečení brány a plotu – 2. část 

Sloupek  10 ks 216 ks 2 160 

Vzpěra  3 ks 200 ks 600 

Ostnatý drát 40 6 240 

Podhrabové desky 14 ks 467 ks 6 538 

Držák podhrabové desky průběžný 6 ks 121 ks 726 

Držák podhrabové desky koncový 2 ks 63 ks 126 

Úchyt pletiva k podhrabové desce 14 ks 85 ks 1 190 

Brána s elektromotorem 1 ks - 37 527 

Celková cena  52 723 

Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH a instalace. 

 

Celkové náklady na navrhované zlepšení zabezpečení hasičské stanice činí 193 565 Kč. 

 

Tabulka 9: celkové náklady na zabezpečení 

Popis Cena [Kč] 

Kamerový systém 86 722 

Fólie na okna 32 250 

Fólie na dveře 2 970 

Mříže na sklepní okna 18 900 

Brána a plot 52 723 

Celková cena 193 565 

 

Dále jsem pouze doporučila kontrolu stávajícího zabezpečení, zde se již nejednalo o finanční 

návrh.  
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8 Závěr 

 

 Hlavním záměrem této bakalářské práce bylo odhalit nejslabší místa v současném 

zabezpečení majetku hasičské stanice v Lipníku nad Bečvou a navrhnout způsob, kterým      

by se zjištěné nedostatky v zabezpečení daly odstranit. 

 K dosažení výše uvedeného cíle bylo nutné se nejdříve seznámit s každodenním 

fungováním hasičské stanice, zhodnotit její stávající zabezpečení, provést analýzu                   

a vyhodnotit případná rizika. Poté jsem se mohla věnovat návrhu nových bezpečnostních 

opatření, která by pomohla vylepšit dosavadní zabezpečení a která by pomohla odstranit 

zjištěné poruchy. 

 Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí. První část, teoreticko-právní, je zaměřena    

na objasnění pojmu fyzické ochrany osob a majetku. Věnuji se zde formám, dělení a funkcím 

jednotlivých prvků fyzické ochrany. Do právní části jsem zahrnula výčet základních právních 

předpisů, norem a vyhlášek, které danou problematiku řídí nebo s ní úzce souvisejí. 

 Do druhé hlavní části jsem zařadila aktuální informace o současné pozici hasičské 

stanice i o historii jejího zřízení v Lipníku nad Bečvou, okrajově jsem se zde zmínila  

o blízkém okolí stanice. Značnou pozornost jsem v této druhé části věnovala popisu 

stavebního a dispozičního uspořádání celého rozsáhlého areálu hasičské stanice. 

 Ve třetí části bakalářské práce je zahrnut popis stávajícího zabezpečení celého areálu 

požární stanice, jednotlivých budov i rozsáhlého přilehlého pozemku. Je zde rovněž 

zhodnocení stávajícího zabezpečení a identifikace jeho nedostatků pomocí analytických 

metod. 

 Ve čtvrté, poslední části práce jsou navržena a finančně vyčíslena nová opatření 

fyzické ochrany majetku hasičské stanice. Z analýzy vyplynulo, že režimová ochrana stanice 

je na dobré úrovni a nevyžaduje nová opatření. Nová opatření podle analýzy nevyžaduje       

ani obvodová ochrana areálu, protože plot je dostatečně vysoký, opatřený ostnatým drátem     

a je v dobrém technickém stavu. Výjimku tvoří pouze část plotu a brána, která zpřístupňuje 

tzv. malý dvůr a sídlo firmy Petrys.  Zde je plot nízký, prorezivělý a stejně tak i brána, která 

navíc zůstává v pracovní době firmy Petrys otevřená a nestřežená. Zde je podle mne největší 

problém v zabezpečení hasičské stanice a proto jsem navrhla výměnu plotu a instalaci nové 

elektronické brány. Specifický problém v zabezpečení představuje podle mne hlavní brána     

a vrata garáže I. Obojí se ovládá dálkovým ovladačem. Hasiči, kteří musí vyjet k zásahu 

během tří minut, nemohou z časových důvodů čekat až do jejich úplného dovření a v době 
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jejich výjezdu je navíc areál bez dozoru. Pachatel by mohl dobu, než se brána zcela dovře, 

využít ke vniknutí do prostor hasičské stanice i do garáže I. Zde jsem proto navrhla kamerový 

systém bez obsluhy se záznamem, který ovšem podléhá zákonu č. 101/2000 Sb., O ochraně 

osobních údajů a o změně dalších zákonů. 

 Jako rizikové se jeví i některé mechanické zábranné systémy, především nechráněná 

sklepní okna hlavní budovy. Ve sklepních prostorách mají hasiči posilovny a může se stát,    

že okna zůstanou po tréninku nedopatřením otevřená. Navrhla jsem proto, aby byla tato okna 

osazena mřížemi. Stejně nezabezpečená jsou i okna v I. patře hlavní budovy a okna v přízemí, 

vedoucí do garáže I. Na tato okna jsem doporučila nalepit bezpečnostní fólie. Instalovat 

bezpečnostní fólie jsem doporučila i k ochraně skel prosklených dveří. 

 Současná fyzická ochrana majetku hasičské stanice je v podstatě na dobré úrovni, 

s výjimkou výše uvedených nedostatků. Přijetím mnou navrhovaných opatření by se i tyto 

nedostatky odstranily a nová opatření by jistě přispěla k tomu, aby byla ochrana majetku 

účinnější. 
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CCTV Closed Circuit Television - uzavřené televizní okruhy  
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ČSN P Předběžná česká technická norma 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EKV Elektronická kontrola vstupu 

EN Evropská norma 

ENV Předběžná evropská norma 

EZS Elektrická zabezpečovací signalizace 

FMEA Failure Mode and Effects Analysis - Analýza způsobů a důsledků poruch  

HZS Hasičský záchranný sbor 
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ZOOU Zákon o ochraně osobních údajů 
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