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Abstrakt  

ŠALÁTOVÁ, J. Modelování kritické cesty v objektech zvláštního významu. Ostrava: VŠB 

– TU, FBI, 2013. 83 stran. Disertační práce. 

 

Disertační práce se zaměřuje na způsob, jak co nejefektivněji vyhodnotit stávající 

zabezpečení v objektech zvláštního významu. Kritériem hodnocení jsou tzv. kritické cesty. 

Cílem práce je vytipování analýz hodnocení vhodných pro určení slabých míst v systému 

zabezpečení objektu, a následně navržení obecného postupu, jak by bylo možné hodnotit 

účinnost systému fyzické ochrany v objektech zvláštního významu. 

Pro hodnocení bezpečnostních rizik objektů se nabízí využívat metody analýzy rizik, které 

pomohou určit pravděpodobnost výskytu ztráty majetku a určují, zda síly a prostředky 

vynaložené na bezpečnostní systém byly využity efektivně. Vzhledem ke skutečnosti, že 

disertační práce bere v úvahu pouze fyzické průniky skrz bezpečnostní systém budovy, byl 

pro určení kritických cest využit komplex „tradičních“ metod analýzy rizika a metody 

hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany vyvinuté pro jaderná zařízení.  

Z několika praktických cvičení pro vybrané objekty zvláštního významu je v práci navržen 

model, jak kritickou cestu objektem určovat, resp. jak ukázat na slabá místa v zabezpečení 

budovy. 
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Abstract  

ŠALÁTOVÁ, J. The Critical Paths Modelling in Buildings of Special Significance. 

Ostrava: VŠB – TU, FBI, 2013. 83 pages. Dissertation work. 

 

The dissertation work is aimed to the most effective way of security evaluation in buildings 

of special significance. The evaluation measure is so called critical paths. The work target 

is selecting suitable evaluation analysis that can determine weaknesses in building 

protection system, and afterwards making a suggestion of common procedure how it is 

possible to evaluate protection system effectiveness in buildings of special significance. 

For security risk evaluation of buildings is possible to use methods of risk analysis which 

can determine property loss probability and determine whether resources spent on security 

system have been utilized effectively. In view of the fact that the dissertation work takes 

into consideration just physical penetration through building security system, there was 

used a complex of traditional methods of risk analysis and effectiveness evaluation 

methods of a building security system developed for nuclear facilities. 

From several practical workout for selected buildings of critical infrastructure in the work 

there is shown a model how determine a critical path in building or rather show 

weaknesses in the building security system. 
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Předmluva 

Základem integrálního systému řízení bezpečnosti objektu je sjednocovat všechna odvětví 

bezpečnosti (požární ochranu, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a ochranu 

osob a majetku, …) při dodržení společných zásad: 

1) Komplexnost řešení při uplatňování opatření v oblasti technického zabezpečení, 

organizačních opatření a fyzické ostrahy. Základem veškerých bezpečnostních 

opatření je prevence, která jde ruku v ruce s úrovní technického zabezpečení, 

integrací bezpečnostních systémů a schopností jejich dokonalého využívání. 

2) Efektivnost navrhovaných a realizovaných bezpečnostních opatření je hodnocena 

z pohledu dosažení potřebného omezení působení rizik s ohledem na stanovené 

cíle. 

3) Vytvoření přiměřených zdrojů pro realizaci bezpečnostních opatření, jež zaručí 

dosažení požadované úrovně zabezpečení. 

4) Prosazování bezpečnosti jako nedílné součásti procesu řízení.  

5) Periodické hodnocení rizik a zranitelnosti jako nedílné součásti procesu 

bezpečnostního plánování.  

6) Vytvoření prostoru pro bezpečnostní management společnosti, včetně nezbytných 

pravomocí.  

7) Periodické naplňování a hodnocení úrovně bezpečnosti.  

8) Ochrana člověka jako hlavní nástroj realizace bezpečnosti. 

 

V současné době dochází k nárůstu nových hrozeb (přírodní katastrofy, havárie vnější a 

vnitřní, nekalé obchodní praktiky a úniky informací, terorismus, závažná trestná činnost, 

napadání řídicích systémů hackery, apod.) a k nárůstu útoků na vybrané subjekty kritické 

infrastruktury států. Není pochyb o tom, zda se naše země může stát terčem takového 

útoku. Otázkou je jenom, kdy se tak stane, a jaké cíle budou zvoleny. Lze předpokládat, že 

objekty zvláštního významu budou jedním z hlavních cílů. Koordinovaným útokem může 

dojít k vyřazení kritických prvků zásobování např. základními potravinami, pohonnými 

hmotami, vodou, elektřinou, a to způsobí vážné problémy pro chod státu a zabezpečení 



7 

jeho základních funkcí. Tuto realitu bude negativně ovlivňovat i psychologický aspekt 

hrůzy, který čin vyvolá. 

V rámci budov zvláštního významu by měla být samozřejmostí ochrana vybraných objektů 

proti útokům (ať teroristickým či jiným trestným činům). Tyto budovy nebo jejich části 

mají svá nejzranitelnější místa, jež jsou vždy útočníkům určitým způsobem dosažitelná. 

Cesty možného průniku objektem ke strategickému zařízení označujeme jako kritické 

cesty. Doba potřebná k překonání překážek od vstupu do objektu až k cíli, musí být delší, 

než je doba, kterou potřebuje bezpečnostní služba k eliminaci útočníků. Hodnocení kritické 

cesty slouží k analýze účinnosti navrženého systému ochrany budovy a tím se zajišťuje 

zpětná vazba mezi navrženými opatřeními a jejich funkčností a účinností.  

Návrh účinného zabezpečovacího systému vyžaduje metodický přístup, ve kterém musí být 

uvažováno s cílem systému ochrany vzhledem k dostupným zdrojům. Po vytvoření 

systému musí zákonitě dojít k jeho posouzení, zda a do jaké míry odpovídá návrhu a zda 

dosahuje zamýšlených cílů. Vybudováním systému ochrany avšak nic nekončí. Systém 

fyzické ochrany by se měl pravidelně podrobovat zranitelnostní analýze, která odhalí 

slabiny či nedokonalosti systému. Díky určení slabých míst je možné zodpovědně provést 

změny nebo vylepšení systému zabezpečení.  

 

Omezení teroristických útoků je jednou z priorit všech vlád, a proto se hledají stále nové 

způsoby řešení i pomocí vědních disciplín. Systematický přístup k zajišťování ochrany 

objekty zvláštního významu, příp. prvků kritické infrastruktury odráží přístup společnosti 

k řešení jednotlivých oblastí bezpečnosti, zejména za účelem prevence a snižování hrozeb 

a z nich vyplývajících rizik. 

 

Ráda bych na tomto místě poděkovala panu doc. Michailovi Šenovskému za podnětné rady 

při vedení práce a všem, bez jejichž ochoty, trpělivosti a shovívavosti by nemohla 

praktická část mé disertační práce vzniknout. 
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Výkladový slovník 

EZS [15] 

poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, vstupu nebo pokusu o vstup 

narušitele do střežených objektů. Jedná se o soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, 

prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích a ovládacích 

zařízení, jejichž prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno na určitém místě 

narušení střeženého objektu nebo prostoru. Podstatou elektronického zabezpečení je 

prostorová a plášťová ochrana. 

fyzická ochrana kritické infrastruktury 

soubor bezpečnostních opatření plánovaných a realizovaných k ochraně subjektů a objektů 

kritické infrastruktury před útoky fyzických osob 

chráněný zájem 

předmět nebo objekt, na jehož ochraně má společnost zájem a tento objekt ochrany je 

svěřen do péče příslušného orgánu 

kritická cesta 

cesta, po které může útočník proniknout skrz bezpečnostní prvky a dosáhnout tak cíle 

útoku 

kritická infrastruktura [6] 

prvek kritické infrastruktury nebo systém prvků kritické infrastruktury, narušení jehož 

funkce by mělo závažný dopad na bezpečnost státu, zabezpečení základních životních 

potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku státu 

mechanické zábranné prostředky 

rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní systémy dveří a 

oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy 

objekty kritické infrastruktury [33] 

vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo provozují 

subjekty kritické infrastruktury 

objekty zvláštního významu 

budovy, u kterých by případný požár, vloupání či jiný ohrožující trestný čin mohl 

znamenat ohrožení zásobování obyvatel základními životními potřebami, ohrožení 

základních funkcí orgánů státní správy, nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, 

ohrožení objektů, jejichž funkce je v daném regionu jinými prostředky nenahraditelná 

oblast nebezpečí 

zahrnuje veškerá rizika hrozící chráněnému zájmu, ať jde o rizika kriminální či jiná 

(požáry, havárie, přírodní pohromy) 
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prvek kritické infrastruktury [6] 

zejména stavba, zařízení, prostředek nebo veřejná infrastruktura, určené podle průřezových 

a odvětvových kritérií; je-li prvek kritické infrastruktury součástí evropské kritické 

infrastruktury, považuje se za prvek evropské kritické infrastruktury, 

přístupové systémy 

slouží k omezení volného vstupu nepovolaných osob do vyhrazených částí objektu, čili 

stanoví se přesné hranice pohybu a vymezí se přístupová práva prostřednictvím stupňů 

oprávnění. Ke kontrole oprávněnosti vstupu se používají různé druhy identifikačních médií 

jako magnetické karty, čipové karty, biometrické systémy. 

subjekt kritické infrastruktury [6] 

provozovatel prvku kritické infrastruktury; jde-li o provozovatele prvku evropské kritické 

infrastruktury, považuje se tento za subjekt evropské kritické infrastruktury  

technická ochrana objektu 

nejčastěji je reprezentovaná elektronickým zabezpečovacím systémem 

vnější vlivy 

další jevy, které ostatní oblasti ovlivňují, ale neobsahují rysy nebezpečí, jako např. počasí, 

osvětlení, pohyb osob, sociální vazby 

zabezpečovací systém 

tvořený kombinací základních druhů ochrany objektu (klasická, technická, režimová, 

fyzická), stojí vždy mezi nebezpečími, proti kterým je zaměřen, a příslušnými chráněnými 

zájmy 
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1 Úvod 

1.1 Objekty zvláštního významu vs. kritická infrastruktura 

Ve spoustě výrobních objektů se pracuje s nebezpečnými látkami podle zákona 

č. 350/2011 Sb. [10], popř. s látkami s ionizujícími vlastnostmi, které pokud budou 

uvolněny ze zařízení, mohou nepříznivě ovlivnit zdraví a bezpečnost nejen zaměstnanců, 

ale i veřejnosti, a zničit životní prostředí (dále také ŽP). V jiných budovách dochází 

k hromadění citlivých dat, ať už charakteru dat s osobními údaji obyvatel nebo dat 

s různým stupněm utajení podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací 

[7], jejichž ztráta může způsobit ohrožení funkcí, k nimž se vážou utajované informace, 

druhotnou kriminalitu (zneužití osobních údajů), či paniku mezi obyvatelstvem. 

V budovách nemusí docházet pouze k samotnému hromadění dat či nebezpečných látek, 

ale může se zde zároveň kumulovat velký počet osob, čímž se riziko ztráty dat nebo 

přímého ohrožení většího počtu osob zvyšuje. Rovněž nemusí jít pouze o citlivá data, které 

má budova uschovat, ale existují určité prostředky, technologie, nebo systémy řízení, které 

jsou důležité pro stát, resp. určitý region. Jejich ztráta může vyřadit funkce, které daný 

region plní, a tím silně ovlivnit nejen samo území, ale hlavně obyvatelstvo uvnitř něj.  

Mimořádné události, ke kterým běžně dochází, se dělí na přírodní a antropogenní 

(způsobené lidským jednáním). Přírodní mimořádné události jsou zapříčiněny přírodními 

jevy, jako jsou vichřice, povodně apod. Antropogenní události jsou zejména technogenní 

havárie (technického původu) a úmyslné činy (teroristické), přičemž technogenní havárie 

jsou obvykle náhodné a jejich důsledky neočekávané. Ve všech výše uvedených objektech 

může dojít k nežádoucím událostem, které vyústí v mimořádné události způsobené 

závažnou havárií [8], přírodními událostmi nebo úmyslným jednáním. Technogenní 

závažné havárie vznikají působením od lidských chyb nebo technických popř. 

technologických výpadků, přičemž spolupůsobení příčin událostí (synergické účinky) 

zesílí jak samotný průběh, tak následky havárie. Nežádoucí událost způsobená úmyslným 

lidským jednáním představuje vandalismus, krádeže, sabotáž či teroristický čin.  

Pro zjednodušení se tato práce bude věnovat pouze mimořádným událostem způsobenými 

úmyslným lidským jednáním – fyzickým pokusům o napadení citlivých prostor v objektu. 
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Obrázek 1.1: Druhy ohrožení objektů (převzato z [40]) 

Úmyslné jednání s cílem zničit určitý objekt se může projevit buď kybernetickou cestou 

(„po síti“), nebo fyzickým útokem na samotný objekt. Kybernetické útoky na objekty, jež 

jsou možná častější a mohou díky síti způsobit dalekosáhlé následky, nejsou tolik mediálně 

populární. Při úspěšném zastavení hackera se navenek nic nestane, ale pro majitele/ 

provozovatele objektu není žádoucí, aby do společnosti pronikly informace o pokusu 

nabourat počítačovou síť objektu. Oproti tomu, i taška zapomenutá na zastávce nebo jen 

porušený přívod plynu, elektřiny do domácností vyvolá mediální rozruch a načas zvýší 

nervozitu mezi obyvatelstvem. Fyzické útoky na objekty jsou obzvláště v poslední dekádě 

více než zřejmé. Jako příklady lze použít zahraniční události z posledních let: 

 září 2001: New York – World Trade Center 

 březen 2004: Madrid – příměstské vlaky,  

 červenec 2005: Londýn – dopravní prostředky MHD,  

 srpen 2006: Británie – odhalení plánovaných útoků na transatlantické letecké 

spoje,  

 září 2009: Islámábád – hotel Marriott (zahraniční diplomaté). 
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Že k útokům dochází je zřejmé i ze statistiky převzaté z příručky FEMA 426 [43] 

věnované zmírnění účinků teroristických činů vůči budovám. 

 

Graf 1.1: Celkový počet mezinárodních teroristických útoků na zařízení v letech 1997 – 2002 [43] 

Za posledních několik století se lidská sídla velmi změnila. Ve středověku se vyznačovala 

vysokou uzavřeností a odolností. Existovaly dva způsoby proniknutí – dobýt nebo obléhat, 

dokud nedojdou zásoby. Obyvatele chránila soběstačná kritická infrastruktura – vlastní 

zdroj vody, vlastní služby, dostatečné zásoby potravin a paliva. Dnes jsou metropole jiné – 

otevřené, neomezené hradbami, propojené centralizovanými systémy infrastruktury i 

obchodními vazbami. Nepřítel dnes nemusí překonávat žádné překážky, pokud chce do 

metropole nějak proniknout, dokonce nemusí ani vstoupit na území města. K přerušení 

života ve městě postačí narušit její kritickou infrastrukturu – elektrické vedení, zdroje 

vody, důležité dopravní prvky, objekty významné pro fungování státu. 

Útoky, ke kterým dochází od roku 2001, dokazují, že jejich cílem není rozpoutat velký 

mezinárodní konflikt nebo zabít obrovské množství lidí. Mají spíš přinést „poselství“ pro 

obyvatelstvo – zastrašit ho, demonstrovat sílu určité skupiny lidí a dokázat lidem a vládám 

jejich závislost na infrastruktuře a možná prověřit, jak rychle a jakým způsobem dokáže 

vláda zareagovat na vzniklou situaci. Závislost občanů na infrastruktuře je obrovská, ačkoli 

si jí jen málokdo uvědomuje. Viditelně se projeví vždy jen ve vypjatých situacích, jako 
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jsou právě uvedené události, nebo „jen“ např. dlouhodobý výpadek elektrické energie 

v zimních měsících, který může vyvolat problémy se zásobováním potravinami, pitnou 

vodou, teplem, omezené poskytování zdravotní péče apod. Úkolem státní správy a 

samosprávy je pak pružně reagovat na danou situaci. V rámci prevence a připravenosti na 

krizové stavy je vhodné se na podobné události předem připravit a ještě výhodnější je se 

jim pokusit předejít. A to tím, že ve vybraných objektech zabráníme nepovolaným osobám, 

aby způsobily výpadek daného objektu či zařízení ze sítě kritické infrastruktury a tím 

způsobily kolaps a paniku mezi obyvatelstvem. 

1.2 Současný stav řešené problematiky 

Za objekty zvláštního významu jsou považovány budovy, u nichž by mimořádná událost 

způsobená úmyslným lidským jednáním (ať požár, či vloupání) mohl znamenat ohrožení 

zásobování obyvatel základními životními potřebami, ohrožení základních funkcí orgánů 

státní správy, nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, či ohrožení objektů, jejichž 

funkce je v daném regionu jinými prostředky nenahraditelná. Přičemž za objekty kritické 

infrastruktury lze považovat stavby a zařízení určené podle průřezových a odvětvových 

kritérií
1
, a které vlastní nebo provozují subjekty vytvářející produkty nebo poskytující 

služby kritické infrastruktury. Z toho vyplývá, že mezi pojem objekt zvláštního významu a 

objekt kritické infrastruktury nelze vložit rovnítko, jen pro některé objekty zvláštního 

významu platí, že mohou být současně objektem kritické infrastruktury. 

Pro budovy zvláštního významu je důležité, aby nebyla v případě mimořádné události, 

krizové situace či při spáchání trestného činu (krádež, sabotáž) porušena jejich funkčnost. 

Přestože Česká republika není považována za zemi, v níž dochází k otevřeným projevům 

domácího či mezinárodního terorismu, takový stav nelze považovat za trvalý. Problematice 

boje s terorismem je potřeba věnovat pozornost a chápat ho globálně, a to nejen z důvodu 

vyplývajících z členství v EU, ale hlavně proto, že terorismus neuznává hranice. 

Začlenění České republiky do Evropského společenství přineslo mimo jiné povinnost 

stanovit oblasti kritické infrastruktury (dále jen KI), subjekty KI a jejich odpovědnost. 

Subjektům KI, které provozují či vlastní vybrané objekty a zařízení veřejné infrastruktury, 

vyplývají práva a povinnosti chránit prvky kritické infrastruktury (§1 zákona č. 240/2000 

                                                 
1
 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
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Sb.). Selhání těchto prvků KI neznamená pouze škody morální a emocionální, ale hlavně 

velké ztráty na životech a majetku a přeneseně mohou ztráty vést i k dezorganizaci 

společnosti jako celku (zničení sídel ústředních orgánů, poškození sítě zdravotních 

zařízení, apod.). Kolaps kritické infrastruktury může ohrozit produkci potravin, vytápění, 

výrobu, tudíž omezí či ohrozí obyvatele ČR. Právě ve chvíli, kdy zajištění základních 

funkcí selže, znovu si uvědomíme jejich důležitost a chceme znát důvod, proč odpovědné 

orgány nezareagovaly včas a neštěstí nezabránily. Ochrana KI je proces zohlednění všech 

rizik a hrozeb, který směřuje k zajištění fungování subjektů kritické infrastruktury a vazeb 

mezi nimi.  

 

Vzhledem k tomu, že jedním z odvětví integrálního systému bezpečnosti budovy je 

ochrana osob a majetku, nikoho nepřekvapí ochrana proti útokům u vybraných objektů, 

jako jsou budovy elektráren, rozvodny elektrické energie a transformovny, budovy 

tepláren, zdravotnická zařízení (nemocnice), archivy, aj. Jedním ze způsobů ochrany 

objektů zvláštního významu je vybudování kvalitního systému ochrany (zabezpečení). 

Každý objekt má své slabé místo, kterého si musí být vlastník/provozovatel budovy vědom 

a činit taková opatření, která útočníkovi znesnadní jeho úmysl (dosáhnout cíle útoku). 

Výsledkem disertační práce je připravit pro vlastníky/provozovatele objektů zvláštního 

významu postup, podle nějž vyhodnotí, zda je útočník na cestě od vstupu do objektu 

směrem k cíli zdržen skrz různé překážky tak dlouho, aby mohla včas zasáhnout ostraha 

objektu. V současné době se prozatím takovéto speciálně zaměřené bezpečnostní postupy 

neprovádějí. 

Smyslem systému zabezpečení budovy je poskytování ochrany určitému chráněnému 

zájmu. Poskytnout ochranu, resp. zabezpečit objekt proti hrozbě narušení, znamená 

vytvořit soubor organizačních a technických opatření. Organizační hledisko znamená, že se 

určí podmínky a postupy, čili stanoví se, co má zabezpečovací systém umět. Zatímco 

technická opatření prezentují způsob, jak zabezpečovací systém funguje, a to na základě 

získávání informací o chráněném objektu. Způsob a rozsah ochrany chráněného prostoru se 

bude vždy lišit podle subjektů, které se v prostoru nacházejí (vlastník objektu, 

provozovatel objektu, zaměstnanci, ostatní cizí osoby). Dále podle toho, jakou míru 

společenského a ekonomického rizika na překonání zabezpečení si subjekty zvolí, a hlavně 
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na typu chráněného prostoru (objektu), neboť specifika každého prostoru se samozřejmě 

odrážejí v bezpečnostních rizicích a následných opatřeních. Proces poskytování ochrany 

chráněnému zájmu lze znázornit takto: 

 

Obrázek 1.2: Proces poskytování ochrany chráněnému zájmu [32] 

Návrh účinného systému fyzické ochrany, resp. zabezpečovacího systému vyžaduje 

metodický přístup, ve kterém musí být uvažováno nad cílem systému ochrany vzhledem 

k dostupným zdrojům (finančním, materiálním, lidským). Po vytvoření systému musí 

zákonitě dojít k jeho vyhodnocení – zda a do jaké míry odpovídá návrhu a zda dosahuje 

zamýšlených cílů. Bez tohoto zhodnocení by totiž mohl systém fyzické ochrany zbytečně 

plýtvat cennými zdroji na nadbytečnou či nepotřebnou ochranu, nebo ještě hůř, by vůbec 

neposkytoval adekvátní ochranu, zejména kritickým místům v objektu. Každý objekt je 

jedinečný a systematický přístup řešení dovoluje přizpůsobit bezpečnostní řešení místním 

podmínkám. Vybudováním systému ochrany avšak nic nekončí. Systém fyzické ochrany 

by se měl pravidelně podrobovat prověřování účinnosti (testování) a to mj. pomocí některé 

ze zranitelnostních analýz, která odhalí slabiny či nedokonalosti systému. Díky výsledkům 

analýzy je možné zodpovědně provést změny (zlepšení) systému zabezpečení.  

 

Žijeme v době, kdy je jakékoliv napadení, ať již teroristické nebo kriminální, velice reálné. 

Důvodů je mnoho: od náboženských, přes ideologické, militantní, po ryze zištné. Úkolem 

ostrahy objektu je střežit chráněné prostory, preventivně působit ve všech oblastech, které 

s bezpečností souvisejí (protipožární ochrana, BOZP, ochrana životního prostředí aj.), 

analyzovat výstupy bezpečnostních technologií, operativně a hlavně účinně zasahovat při 

běžných problémech i při mimořádných událostech. 

V tomto místě je třeba upozornit na pravděpodobnost útoku na Českou republiku. 

Rozhodně nehrozí takové nebezpečí, jako např. Spojeným státům americkým. ČR není 

z hlediska útoků tolik „atraktivní“, zatímco útok na USA dopadne na celý svět, jenž je 

Chráněný zájem Zabezpečovací 

systém 

Oblast nebezpečí 

Vnější vlivy 
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s americkou ekonomikou propojen. Pravděpodobnost resp. účinnost případného 

teroristického útoku, a tím také výběr cíle, bude ovlivněn několika důležitými faktory. 

Mezi ty nejdůležitější patří zejména koncentrace lidí, způsobené škody vzhledem 

k vynaloženému úsilí, psychologický efekt. I pro samotné útočníky je snadnější zaměřit 

pozornost na infrastrukturní cíle, které nejsou tolik hlídané jako např. sídla vládních úřadů, 

rozvodny elektrické energie aj. Přitom jejich zničení nebo poškození může být vysoce 

efektivní – přerušená dodávka vody, energie, přerušená síť zásobování. Teroristé ve světě 

již navíc dokázali, že jsou schopni koordinovaných útoků na několika místech současně 

(např. v roce 2004 v Madridu). 

Je zřejmé, že civilizace je zranitelná. Útok nelze nikdy stoprocentně vyloučit, je potřeba 

počítat i s užitím zbraní hromadného ničení. Musíme se tudíž pokusit možnost útoku 

minimalizovat, jeho provedení maximálně znesnadnit nebo zajistit, aby dopad útoku byl co 

nejmenší a nejméně ničivý. Od září 2001 vzrostla ve světě obava z teroristických útoků a 

snaha jim zabránit je jednou z prvotních záležitostí při všech významných akcích a ve 

všech významných objektech. K omezení teroristických útoků je proto třeba hledat stále 

nové metody řešení pomocí vědních disciplín. 

Metody hodnocení účinnosti bezpečnostního systému budovy byly již v praxi realizované 

pro jaderná zařízení. S jistými úpravami by se tyto metody mohly stát podkladem pro 

obecnější matematický model, kterým bude možné posoudit úroveň ochrany ostatních 

objektů zvláštního významu, nebo alespoň citlivých prostor, které se v nich nacházejí. 

V těchto metodách se pro posouzení účinnosti využívá pojem kritická cesta. Kritickou 

cestou se zde rozumí cesta, po které může útočník proniknout skrz bezpečnostní prvky a 

dosáhnout tak cíle útoku, čili jde o nejsnazší způsob průniku do objektu. Určením těchto 

nejslabších míst v systému zabezpečení budovy se poměrně snadno identifikují potřebné 

změny v zabezpečení. 

Modelování kritické cesty v objektech zvláštního významu je výhodné jak pro státní 

správu, tak i pro vlastníky objektů zvláštního významu. Hodnocení kritické cesty slouží 

k analýze účinnosti navrženého systému ochrany kritických míst v budově a tím je 

zajištěna zpětná vazba mezi navrženými opatřeními a jejich funkčností a účinností. Státní 

správa má vůči všem objektům (nejen vůči objektům zvláštního významu) kontrolní 

povinnost a zpětná vazba, která vzniká při určování kritických cest, jim tuto činnost 
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zjednoduší. Pro vlastníky budov je systém ochrany proti vnějším útokům výhodný při 

zavádění co možná nejbezpečnějšího systému vzhledem k vynaloženým investicím, 

zároveň pro zdůvodnění vybavení projektovaných zařízení a opatření a při poskytování 

podkladů pro pojištění. 

1.3 Cíl práce 

Disertační práce se zaměřuje na způsob, jak efektivně vyhodnotit stávající zabezpečení 

důležitých prostor
2
 v objektech zvláštního významu a cesty k nim. Objekty zvláštního 

významu jsou definovány nařízením vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona 

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [3], a dále je podrobně 

specifikuje každý kraj ČR ve svém nařízení kraje. Kritériem hodnocení se mají stát tzv. 

kritické cesty. Dílčí cíle disertační práce jsou proto následující: 

 Teoretický rozbor možných způsobů napadení objektů zvláštního významu.  

 Vytipování metod analýzy rizika, které jsou či nejsou vhodné pro určení slabých 

míst v systému zabezpečení objektu. 

 Návrh obecného algoritmu, pomocí něhož by bylo možné vyhodnocovat 

účinnost systému zabezpečení v objektech zvláštního významu. 

 Praktické zhodnocení účinnosti systému zabezpečení ve vybraných objektech a 

navržení opatření ke zkvalitnění takového systému. 

 Ověření účinnosti navržených opatření pomocí navrženého obecného postupu 

hodnocení systému fyzické ochrany. 

 

  

                                                 
2
 Například, strojovna vzduchotechniky, bezpečnostní dispečink, bloková dozorna v jaderné elektrárně a 

podobně. 
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1.4 Rešerše literatury 

Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění NV 
č. 498/2002 Sb. [3] 

Vláda tímto nařízením specifikuje požadavky podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb., např. stanovuje druhy dokumentace požární 

ochrany krajů a obcí, podmínky a rozsah poskytování péče zasahujícím osobám, aj. 

Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2002, kterým se stanoví zabezpečení požární 
ochrany v budovách zvláštního významu [4] 

Účelem nařízení je stanovit podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách 

zvláštního významu. Definuje pojem budovy zvláštního významu, jejich seznam na území 

Jihočeského kraje vede Krajské ředitelství HZS JčK. Nařízení stanovuje podmínky požární 

bezpečnosti a podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce v těchto budovách a 

způsob zabezpečení za stanovených podmínek. 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy – Část 1: 
Všeobecné požadavky. Praha: Český normalizační institut, 1999. 36 stran [15] 

Tato norma platí pro oblast poplachových systémů – elektronických zabezpečovacích 

systémů a je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy instalované v budovách. 

Požadavky na EZS se liší v závislosti na stupni zabezpečení a třídě vlivu prostředí. Norma 

je vhodná nejen pro projektanty, ale i montážní firmy. 

NFPA 731 Standard for the Installation of Electronic Premises Security Systems, 
2006 Edition. National Fire Protection Association, 2005. [28] 

NFPA 731 stejně tak jako české normy, ovšem vždy ne tak přehledně, uvádí požadavky na 

systém EZS jako celku, na náhradní zdroje, na jednotlivé systémy samostatně, na zkoušení 

a kontroly. 

Křeček, S. a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky. Praha: vydavatelství 
GRADA, 2003. 2. vydání. 351 stran. ISBN 80-902938-2-4 [31] 

Jedná se o odbornou publikaci v oboru poplachových systémů, svým obsahem pokrývá 

oblast EZS, CCTV a EPS. Rovněž se věnuje problematice přístupových systémů, 

evakuačních systémů, ochraně automobilů a mechanickým zábranným systémům. Prioritně 
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je určena jako studijní materiál pro střední odborné školy zapojených do výuky 

specializace Bezpečnostní systémy v oboru Mechanik elektronik.  

Analýza účinnosti systému bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a jaderných 
materiálů. Československá komise pro atomovou energii v Ústavu jaderných 
informací, Praha 1991. 50 s. ISBN 80-7073-018-8 [29]  

K hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany v jaderných zařízeních proti vnějšímu 

napadení vyvinula MAAE několik metod, které modelují složitá zařízení, vypočítávají 

nejzranitelnější cestu a dávají doporučení, jak snížit zranitelnost objektů. Tento spis je 

stručným výtahem z dokumentů vydávaných v rámci kurzu konaného v Sandia National 

Laboratoriem, Albuquerque Nové Mexiko, USA. 

Garcia, M. L. The Design and Evaluation of Physical Protection Systems (Second 
Edition). USA, Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2008. 351 p. ISBN: 978-
0-7506-8352-4 [36] 

Publikace je druhým vydáním knihy „Návrh a hodnocení systémů fyzické ochrany“. 

Autorka podrobně rozebírá návrh takovýchto systémů od určení cílů, které bude systém 

plnit, přes samotný návrh konkrétních prvků, až po analýzu a zhodnocení navrženého či již 

používaného systému fyzické ochrany. Oproti prvnímu dílu obsahuje novinky 

v zabezpečovací technice, upozorňuje na problémy, které se objevily po 11. září 2001, 

zahrnuje rovněž zbraně hromadného ničení. Autorka vychází z letitých zkušeností při 

budování zabezpečení v jaderných elektrárnách v USA. Publikace vysvětluje princip 

kvantitativního počítačového modelu pro hodnocení systému fyzické ochrany, tzv. EASI 

model (Estimate of Adversary Sequence Interruption).  

Garcia, M. L. Vulnerability Assessment of Physical Protection Systems. USA, 
Burlington: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2006. 382 p. ISBN: 978-0-7506-7788-2 
[37] 

Tato publikace se vztahuje k výše uvedené knize. Poskytuje přehled principů a návrhů, se 

kterými se musí počítat při zavádění systému fyzické ochrany. Jedním z nich je analýza 

zranitelnosti instalovaného systému fyzické ochrany nebo jeho pozdějších úprav a 

vylepšení. V jednotlivých kapitolách je postupně rozebrán cíl analýzy, podrobný sběr dat 

o jednotlivých prvcích systému a nakonec provedení analýzy a oznámení výsledků. 
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2 Stávající stav zabezpečení objektů zvláštního významu 

2.1 Specifikace objektů zvláštního významu 

Za objekty zvláštního významu obecně považujeme budovy, jejichž úplné poškození nebo 

snížení funkčnosti by mohlo mít závažný dopad na společnost [64]. V souvislosti 

s ochranou objektů zvláštního významu platí, že každý kraj v České republice má podle 

zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně [2] povinnost vydávat nařízení kraje, které 

stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách zvláštního významu. 

Vydáním nařízení je dle §27 odstavce č. 2 pověřena rada kraje. Součástí nařízení je 

vymezení objektů zvláštního významu, jež jsou na území kraje. 

Podle nařízení krajů (např. [4]) jsou za tyto objekty považovány budovy, u kterých by 

případný požár, vloupání či jiný ohrožující trestný čin mohl znamenat ohrožení zásobování 

obyvatel základními životními potřebami, ohrožení základních funkcí orgánů státní správy, 

nenahraditelné ztráty na kulturních památkách, ohrožení objektů, jejichž funkce je v daném 

regionu jinými prostředky nenahraditelná. 

2.2 Specifikace kritické infrastruktury 

Bez infrastruktury se život v současných městech snadno zhroutí během několika hodin. 

Banální porucha nebo sebemenší útok se mohou rozvinout v rozsáhlou krizovou situaci, 

pokud nejsou eliminovány hned na svém počátku. Příčinou je vzájemná závislost 

jednotlivých oblastí kritické infrastruktury [55]. KI je z části majetkem soukromým a 

z části státním. Jakákoli porucha či výpadek představují ztrátu na majetku, přičemž se 

jedná o relativně vysoké částky vzhledem k tomu, že mohou být postiženy rozsáhlé územní 

celky. 

Podle [50] se kritickou infrastrukturou rozumí prostředky, systémy a jejich části 

nacházející se v členském státě, které jsou zásadní pro zachování nejdůležitějších 

společenských funkcí, zdraví, bezpečnosti, zabezpečení nebo dobrých hospodářských či 

sociálních podmínek obyvatel a jejichž narušení nebo zničení by mělo pro členský stát 

závažný dopad v důsledku selhání těchto funkcí. Základní funkce státu jsou definovány 

právy a povinnostmi orgánů státní správy a samosprávy, postupy a jejich vykonáváním 
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v rámci zákonů, jimiž stát udržuje kontrolu nad fungováním společnosti podle ústavních 

zásad v období krizových stavů a kterými v podmínkách krizových stavů zajišťuje základní 

potřeby obyvatelstva. 

Problematiku ochrany kritické infrastruktury má v ČR v působnosti Výbor pro civilní a 

nouzové plánování, který je stálým pracovním orgánem Bezpečnostní rady státu České 

republiky. Jeho řízení patří do gesce MV GŘ HZS ČR. Nařízením vlády č. 432/2010 Sb., 

byla stanovena průřezová a odvětvová kritéria a Usnesením vlády č. 934/2011 seznam 

prvků kritické infrastruktury, jejichž provozovatelem (subjektem kritické infrastruktury) 

jsou organizační složky státu. Bylo popsáno 9 oblastí [13], které se vážou na zachování 

základních funkcí státu za krizových situací, a vytvořen seznam oblastí KI v ČR. 

V seznamu je specifikována odpovědnost institucí (např. MV, MZP, MZe, ČNB) vždy za 

určitý sektor. Za oblast KI se považuje energetika, vodní hospodářství, potravinářství a 

zemědělství, zdravotní péče, doprava, veřejná správa, nouzové služby, bankovní a finanční 

sektor, komunikační a informační systémy.   

Na kritickou infrastrukturu musíme pohlížet jako na komplexní systém. Kritická 

infrastruktura má síťové uspořádání, které se skládá z jednotlivých prvků vzájemně 

provázaných pomocí spojnic. V každé síti se nachází místa, kde se schází více prvků 

spojnic, které tvoří uzel. Proto poškození, narušení nebo výpadek některého uzlu má více 

nebo méně závažný dopad na funkčnost dalších uzlů. Tento výpadek by mohl způsobit 

následné zhroucení velké části kritické infrastruktury. Z tohoto důvodu by mělo být 

v zájmu ochrany kritické infrastruktury tyto uzly chránit. 

Kritická infrastruktura je velice rozsáhlá a očekává se, že stát ji bude nepřetržitě chránit. 

Problém je ale v tom, že ne všechny subjekty kritické infrastruktury patří do majetku státu. 

Některé subjekty kritické infrastruktury jsou ve vlastnictví soukromého sektoru a ty mají 

hlavně zájem o zvyšování svého zisku, před zajištěním ochrany a bezpečnosti kritické 

infrastruktury. Stát ovšem nemůže investovat státní peníze do ochrany kritické 

infrastruktury, která je v soukromých rukou, a ani nemůže přinutit soukromý subjekt, aby 

investoval své peníze do ochrany kritické infrastruktury. Přesto se stát musí zabývat 

průběžně problematikou ochrany kritické infrastruktury, která je nejenom ve vlastnictví 

státu, ale i ve vlastnictví soukromých subjektů, protože ji potřebuje k zajištění základních 

životních potřeb státu a obyvatelstva. [33] 
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2.3 Systém zabezpečení objektu 

Základem integrálního systému řízení bezpečnosti je sjednocovat všechna odvětví 

bezpečnosti (požární ochranu, bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a ochranu 

osob a majetku). Tím, že jde o jednotný ucelený systém, vzájemně propojený a vzájemně 

se ovlivňujících prvků a systémů zaručuje, že jakékoli změny v jedné z oblastí budou 

vzhledem k vazbám na ostatní systémy rovněž vzaty v úvahu, zaručuje, že posuzování 

proběhne komplexně, ve všech oblastech a jejich vzájemných souvislostech.  

Integrovaný bezpečnostní systém je účinný, pokud je schopný zareagovat v takovém 

časovém intervalu, který je potřebný k zastavení nebo co možná největšímu omezení 

hrozby (zastavení útočníka, včasné uhašení požáru). 

Při řešení zabezpečení objektu lze kombinovat několik typů ochran (viz příloha A): 

 klasickou ochranu objektu (zabezpečuje objekty, prostory a předměty svou 

mechanickou pevností),  

 technickou ochranu objektu (EZS, kamerové systémy, elektronické karty),  

 režimovou ochranu objektu (soustava organizačně administrativních opatření, 

která vymezují pohyb osob a informací) a  

 fyzickou ochranu objektu (fyzická ostraha). 

Při výběru vhodného druhu zabezpečení objektu je potřeba v prvním kroku uvažovat 

o typu chráněného objektu či prostoru – jde-li o banku, administrativní objekt, objekt státní 

správy, nemocnici nebo třeba subjekt chemického průmyslu. Specifika každého prostoru se 

samozřejmě odrážejí v bezpečnostních rizicích a následných opatřeních. 
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2.4 Rizika hrozící objektům zvláštního významu 

Objektům zvláštního významu hrozí rizika jejich poškození, narušení nebo zničení vlivem:  

 úmyslných teroristických útoků, 

 živelních pohrom, 

 průmyslových havárií, 

 nedbalostí, 

 počítačových hackerů, 

 kriminality či nezákonných jednání. 

V této práci není předmětem analýza všech druhů rizik, ale pouze fyzické narušení budov 

vlivem úmyslných útoků, kriminality či jiného nezákonného jednání. 

Relativně jednoduchou možností, jak zabránit útočníkům ve spáchání jejich plánu, se jeví 

zabránit jim k přístupu do vytypovaných objektů a prostor. Tuto schopnost by měl mít 

systém technických opatření a organizačních postupů, ať už je nazýván jako zabezpečovací 

systém, systém fyzické ochrany, systém prostředků střežení či jinak. 

Organizace může mít zavedený systém zabezpečení, který byl při jeho budování podroben 

některé z rizikových analýz. Jak se mění technický pokrok, technologická či organizační 

opatření v objektech/zařízeních, tak je současně zapotřebí upravovat i bezpečnostní systém 

vůči novým podmínkám. Současně je třeba si uvědomit, že ve vybraných objektech je 

žádoucí opakovaně definovat možné hrozby pro objekt, a tím určit platnost stávajícího 

systému zabezpečení, případně navrhnout jeho změnu. Při definování hrozeb se musí 

uvažovat o atraktivnosti objektu jako „cíle útoku“. Atraktivita cíle je dána mírou následku 

napadení, jako je: 

 potenciál hromadné ztráty a následného neštěstí, 

 rozsáhlé zničení majetku, 

 blízkost významné státní budovy nebo památky, 

 možnost narušení nebo zničení objektu zvláštního významu, 

 narušení státní nebo i lokální ekonomiky a infrastruktury, 

 snadnost dosažení cíle útoku, 
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 poskytnutí mediálního zájmu, 

 ohrožení pověsti firmy, firemní značky, 

 symbolický útok. 

Zdroje ohrožení jsou interní či externí, přičemž existuje několik typů hrozeb (viz  

Tabulka 2.1). 

Tabulka 2.1: Příklady zdrojů ohrožení pro objekty [40] 

Interní zdroje ohrožení Externí zdroje ohrožení 

Nespokojení zaměstnanci 

Bývalí zaměstnanci 

Dodavatelé 

Externí spolupracovníci 

Prodavači/zákazníci 

Návštěvníci 

Terorismus – zahraniční, domácí 

Zloději/vandalové 

Aktivisté/sekty 

Psychicky narušení jedinci 

Kdokoli, kdo chce ublížit firmě, jejím 

zaměstnancům, nebo společnosti 

 

Při hodnocení možného ohrožení objektu se musí vycházet z pravděpodobnosti jeho 

ohrožení. Tu dokážou ovlivnit různé faktory [40]: 

 uchovávaná data, důležitost zařízení, spojení se státní správou, 

 umístění objektu, dostupnost, 

 meteorologické podmínky, okolní terén, ostatní budovy, 

 pracovní doba, 

 pracovníci bezpečnostní agentury, 

 přístup/východ ze zařízení, 

 úroveň kriminality vůči objektu, 

 způsob ochrany citlivých prostor v objektu. 
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3 Metody analýzy a hodnocení rizik 

Systém komplexní bezpečnosti objektu, či pracoviště by se měl pravidelně podrobovat 

analýze, která odhalí slabiny či nedokonalosti systému (zranitelnostní analýza). Díky nim 

je možné zodpovědně provést změny či vylepšení systému zabezpečení. Navíc analýza 

zranitelnosti je spojována s hodnocením rizik zařízení (objektu), tzv. risk managementem 

(řízením rizika). Pojmenování rizik je důležité pro prosazení nutných změn. 

Řízení rizik je řada postupů, které společnost přijímá za účelem identifikování rizik a 

následného vyvarování se rizika (zmírněním) či možného přijetí rizika. V oblasti 

bezpečnostního řízení rizika jsou rozhodnutí tohoto typu založena na pravděpodobnosti 

ztráty zařízení nebo dat, na předem definovaných hrozbách ohrožujících podnik a na míře 

rizika, které je podnik ochotný přijmout. Metody analýzy a hodnocení rizik by proto měly 

posloužit k porovnání, zda finanční prostředky, které byly vynaloženy na systém 

zabezpečení, byly využity účelně a ekonomicky. 

Řízení rizik staví například na výsledcích posouzení rizik, přičemž posouzení rizik se snaží 

zodpovědět tři základní otázky: Co se může poškodit? Jaká je pravděpodobnost poruchy? 

Jaké jsou následky poruchy? Odpovědi na tyto otázky slouží k identifikaci a ocenění rizik. 

Následně se hledají odpovědi na otázky: Co může být vykonáno, aby k poruchám 

nedocházelo? Jaké nástroje jsou k dispozici? Co změna přinese – ve smyslu náklady, zisky, 

rizika? Jaký bude dopad takto přijatých rozhodnutí? Posouzení rizik systému zabezpečení 

je vlastně hodnocení systému zabezpečení, které se provádí na základě řady metod 

analýzy, jako jsou analýzy pomocí stromů poruch či událostí, analýzy následků, analýzy 

ohrožení, analýza zranitelnosti. 

Každá analýza je závislá na dostupných informacích, jejich množství a kvalitě. Není tomu 

jinak ani u analýzy zranitelnosti. Při ní jsou důležité informace o objektu, který je chráněn 

zabezpečovacím systémem, a rovněž informace o samotném systému ochrany. Pro úspěšně 

dokončenou analýzu zranitelnosti musí analytik poznat, jaké možnosti útoku na objekt 

hrozí, cíle útoku a samozřejmě dokonale poznat samotný objekt. 

Průběh analýzy zranitelnosti může být buď založený na prohlídkách objektu a kontrole 

stavu, nebo se zvolí přístup, při němž se hodnotí jednotlivé prvky zabezpečovacího 

systému. Při prohlídkách objektu lze využít kontrolní seznamy (příklad v příloze B), 

kterými se popíše a zjistí současný stav zařízení, případné chybějící součásti, zkontroluje 
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se i potřebná dokumentace – její vedení, pravidelné prohlídky, respektování zákonných či 

normativních požadavků. Výsledkem takovéto analýzy zranitelnosti je seznam zjištění a 

doporučení.  

Druhý přístup analýzy zranitelnosti dokáže vyhodnotit, jak jednotlivé prvky systému 

zabezpečení přispívají k celkové účinnosti systému. Je vhodné projít těmito 6 kroky [36]: 

1. sestavit schéma možných přístupů do objektu, 

2. pro jednotlivé cesty určit pravděpodobnost narušení zabezpečení PI, 

3. vytvořit scénáře událostí (útoků), 

4. stanovit pravděpodobnost neutralizace útoku PN, 

5. určit účinnost systému PE, 

6. navrhnout vylepšení systému, pokud jsou riziko či účinnost systému nepřijatelné. 

Hodnoty pravděpodobností PI, PN a PE určují bezpečnostní riziko, které lze vyjádřit pomocí 

následující rovnice [37]: 

,         (rovnice 1), 

kde  

R … riziko pro podnik (investora), že útočník získá přístup nebo ukradne důležité zařízení 

(důležitá data), R = <0,1>, vztahuje se k určitému období (obvykle několik let), 

PA … pravděpodobnost útoku, opět se vztahuje k určitému období, rozmezí PA = 0 (nikdy 

neexistuje možnost zaútočit) až PA = 1 (jistota útoku); PA = 1 se nazývá, tzv. podmíněné 

riziko, které znamená, že jistota útoku není 100%, ale zařízení je tak hodnotné, že musí být 

chráněno v každém případě. Tato pravděpodobnost se rovněž používá u nejkritičtějších 

zařízení v podniku, kde by následek způsobený ztrátou zařízení byl nepřijatelně velký 

(ačkoli skutečná PA je nízká). 

PE = PI*PN … kde PI je pravděpodobnost přerušení a PN je pravděpodobnost neutralizace 

útočníka. Pravděpodobnost PE představuje zranitelnost systému fyzické ochrany vůči 

definovaným hrozbám. 

C … hodnota následku – normalizovaná hodnota, C = <0,1>, znamená závažnost výskytu 

události. 

  CPPR EA  1
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3.1 Kontrolní seznam 

Jak již bylo řečeno, posouzení rizik by mělo zodpovědět tři základní otázky: Co se může 

poškodit? Jaká je pravděpodobnost poruchy? Jaké jsou následky poruchy? Pro jejich 

zodpovězení je důležité mít relevantní informace. Pro úspěšný sběr informací (při 

prohlídkách objektu) je výhodné použít kontrolní seznam, který umožní poznat samotný 

objekt, ale také jaké možnosti útoku na objekt hrozí a cíle útoku. 

Kontrolní seznam je buď součástí etapy návrhu celého systému zabezpečení objektu, nebo 

může sloužit k jeho průběžným kontrolám správnosti a provozuschopnosti. Pro sestavení 

jednotlivých oblastí a otázek kontrolního seznamu (viz příloha B) byly využity normativní 

požadavky [15], [16] a zkušenosti z provedených analýz různých objektů a pracovišť, které 

autorka prováděla v rámci studia, zkušenosti z výzkumných projektů [70], [71], a po 

konzultacích s odborníky. 

Cílem návrhu kontrolního seznamu je zjistit informace o majetku (druh, hodnota, velikost), 

historie krádeží, možná nebezpečí, dispozice objektu (konstrukce, otvory, režim provozu, 

okolí), požadavky právních a normativních předpisů, minimální rozsah střežení (technické 

prvky, provozní režimy, požadavky na propojení jednotlivých prvků). Návrh kontrolního 

seznamu byl stanoven tak, aby se i při běžné kontrolní prověrce objektu a jejího 

zabezpečovacího systému odhalil skutečný stav, případně se stanovila doporučení na 

úpravy či vylepšení systému střežení.  

Vyhodnocení kontrolního listu uvedeného v příloze B se bude provádět tímto způsobem: 

Kontrolní seznam je rozdělen do 4 základních oblastí, z nichž každá obsahuje několik 

otázek či bodů, které zjišťují informace o objektu a jeho systému zabezpečení. Jde o údaje, 

které zhoršují stav zabezpečení, resp. zvyšují možnost napadení objektu, neboť 

vyhodnocení je postaveno na kladných odpovědích. Za každou kladnou odpověď se 

připisuje 1 bod, přičemž čím více bodů je sečteno, tím horší je stav zabezpečení objektu.  

Takovým způsobem vyhodnocení kontrolního seznamu lze ohodnotit systém zabezpečení 

objektu či zařízení. Jednotlivé oblasti kontrolního seznamu kopírují oblasti, jež je vhodné 

v rámci posouzení rizik hodnotit. Provedení kontrolního seznamu rovněž pomůže získat 

přehled o systému ochrany, vytvořit seznam informací již dostupných, popř. ukáže, které 

informace je třeba ještě získat. 
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3.2 Bezpečnostní posouzení objektů 

Bezpečnostní posouzení objektu je činností, při níž se stanovuje nejen stupeň zabezpečení 

objektu ve smyslu ČSN EN 50131-1, ale případně také pojistná třída ve smyslu směrnic 

České asociace pojišťoven. V rámci bezpečnostního posouzení je možné využít metody 

analýzy rizik. Na základě bezpečnostní analýzy objektu a analýzy jeho zranitelnosti by měl 

být vytvořen projekt zabezpečovacího systému, v němž se operační a technické prvky 

integrují způsobem poskytujícím optimální bezpečnost dané chráněné oblasti.  

V rámci bezpečnostního posouzení je možné využít metody analýzy rizik. Jako vhodné se 

jeví metody typu ETA, FTA, HRA, FMEA a samozřejmě PHA. Aspekty, jež je potřeba 

vzít v úvahu v rámci bezpečnostního posouzení objektu, jsou např. druh majetku, jeho 

hodnota, historie krádeží, základní údaje o objektu (typ, konstrukce, dispozice, okolí, 

stávající zabezpečení) a také podmínky vně objektu (jako počasí, doprava, činnost 

v sousedních objektech).  

Bezpečnostní studie může probíhat následujícím způsobem: 

 

Obrázek 3.1: Postup při bezpečnostním posouzení objektu 
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Při budování systému fyzické ochrany je důležité v prvním kroku definovat rizika a 

hrozby, které se vztahují na konkrétní objekt (skutečnosti v něm uložené, předmět 

podnikání apod.). Tato bezpečnostní studie objektu vychází v prvé řadě ze zodpovědně 

určené základní projektové hrozby. Základní projektová hrozba je vlastnost a schopnost 

osoby nacházející se uvnitř nebo vně předmětu fyzické ochrany, která může s tímto 

předmětem fyzické ochrany úmyslně protiprávně naložit, zejména odcizením, provedením 

sabotáže, a proti níž je systém fyzické ochrany navržen a hodnocen [12]. Jinými slovy je 

nutné si nejprve zjisti okolnosti, za jakých je pravděpodobné, že bude objekt napaden, za 

jakým účelem bude útok veden. 

Jednou skupinou rizik pro systém bezpečnosti, která by neměla být opomíjena, jsou 

organizační chyby a chyby lidského faktoru. V rámci posuzování systému zabezpečení 

budou existovat části systému, jejichž spolehlivost se odvíjí i z možnosti chybování 

lidského činitele na vybraných pracovních pozicích. Potenciální příčinou, případně 

ovlivňujícím faktorem rozvoje nežádoucí události může být tudíž selhání a chybování 

lidského činitele v rámci výkonu některých pracovních pozic, jako jsou obsluha EZS vč. 

kamerových systémů, obsluha ohlašovny požáru, operátor velínu apod. Obsluha v rámci 

provozování zařízení provádí pracovní činnosti jako: kontrola, monitorování, zajištění 

najíždění a odstavování provozních zařízení, identifikace a předání informace o závadách a 

nestandartních stavech, v rámci řešení nestandartních událostí provádějí prvotní opatření. 

Chybování lidského faktoru je třeba chápat jako selhání schopnosti řídit nebo obsluhovat 

zařízení důležitá pro zajištění bezpečnosti objektu. Tato schopnost má pro systémy 

zabezpečení zásadní význam, neboť selhání lidského činitele má buď souvislost se 

vznikem nežádoucí události, nebo může negativně ovlivnit průběhu nežádoucí 

(mimořádné) události. Riziko selhání lidského činitele by proto mělo být pečlivě a 

opakovaně posuzováno a zaznamenáváno v rámci systému řízení bezpečnosti. 
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4 Metody zpracování 

Systém zabezpečení v sobě spojuje zařízení, postupy i lidi, a to za účelem ochrany majetku 

či zařízení proti krádeži, sabotáži či jinému zlovolnému lidskému jednání. Kvalitní a 

fungující systém ochrany přitom není záležitostí tzv. „nadosmrti“, musí se dynamicky 

vyvíjet spolu s měnícími se okolními podmínkami. Existující systém zabezpečení se proto 

musí pravidelně podrobovat analýzám, které vyhodnotí jeho účinnost. Z toho vyplývá, že 

pokud má být již etapa výstavby systému ochrany efektivní, vyžaduje to metodický 

přístup. V něm se nejprve vyhodnotí cíle, kterých by měl budovaný systém dosáhnout, a 

poté se analýzou prokáže, na kolik byly stanovené cíle dodrženy. Jelikož je každý objekt 

unikátní, systematický přístup uplatňovaný při tvorbě a hodnocení systému zabezpečení 

dovoluje přizpůsobit bezpečnostní nástroje konkrétním podmínkám, aniž by se opomněl 

jakýkoli důležitý krok při tvorbě a hodnocení systému ochrany. 

 

Obrázek 4.1: Systematický přístup výstavby a hodnocení systému zabezpečení [36] 
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4.1 Využívané metody analýzy rizik a způsob hodnocení systému 

zabezpečení budovy 

4.1.1 ANALÝZA ZRANITELNOSTI V CHEMICKÉM PRŮMYSLU 

Metodika pro analýzu a řízení zranitelnosti systému zabezpečení ve stabilních chemických 

zařízeních [38] popisuje proces řízení analýzy zranitelnosti: 

 

Obrázek 4.2: Proces řízení analýzy zranitelnosti v zařízeních chemického odvětví [38] 
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úroveň zabezpečení, které jsou během napadení prolomeny. Závažnost útoku je hodnocena 

podle hustoty osídlení kolem objektu. Přitažlivost cíle je posuzována podle prvků, jako 

jsou narušení místní (krajské) nebo celonárodní ekonomiky nebo infrastruktury a 

pravděpodobná míra veřejného zájmu. 

Po čase může být zranitelnostní analýza neaktuální, zastaralá, tak jak zařízení či objekty, 

možné hrozby a znalosti o nich mění. Proto musí být tato analýza pravidelně revidována.  

Krok 1 v analýze vyžaduje výběr týmu odborníků na bezpečnost, provedení analýzy, 

stanovení cílů a rozsahu, sestavení plánu, který bude určen pro konkrétní zařízení. Krok 2 

obsahuje popis možných cílů útoku v zařízení, sběr informací potřebných pro provedení 

analýzy, identifikaci nebezpečí a následků události pro objekt a jeho okolí, popis stávající 

úrovně zabezpečení, určení pravděpodobnosti útoku. Krok 3: Rozhodnutí o možných 

hrozbách by mělo zahrnovat vnitřní i vnější hrozby. Výběr hrozeb by se měl odrážet od 

regionálních či národních informací o možných teroristických aj. útocích.  

Krok 4: Analýza zranitelnosti zahrnuje spojení jednotlivého zařízení a jeho ohrožení, aby 

bylo možné označit potenciální zranitelnosti vztahující se k zabezpečení. Krok 5: 

Identifikace prostředků zabezpečení je založena na následcích a pravděpodobnosti, že jsou 

úrovně zabezpečení prolomeny. Proto je nutné doporučit vhodné prostředky zlepšení 

systému zabezpečení. V tomto kroku by mělo zároveň nastat zpracování zprávy o analýze 

zranitelnosti, která bude použita jako podklad pro vedení společnosti a jež podpoří změnu 

systému zabezpečení (zlepšení prvků zabezpečení).  
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4.1.2 METODY ANALÝZY A HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU FYZICKÉ 

OCHRANY V JADERNÝCH ZAŘÍZENÍCH [29] 

Vzhledem k povaze jaderného materiálu mají jaderné elektrárny již dlouhá léta kvalitně 

propracovaný systém ochrany, jenž je pravidelně podrobován hodnocení účinnosti. Je to 

logické, neboť cílem bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a jaderných materiálů je 

zabránit jejich zneužití k ohrožení zdraví a života lidí a životního prostředí. K zajištění cílů 

zabezpečení je nutné zabránit zcizení a neoprávněné manipulaci s jadernými materiály a 

zamezit uskutečnění sabotáže na jaderném zařízení. 

Základní doporučení k zajištění účinné bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a 

jaderných materiálů zpracovala již v 70. letech 20. století Mezinárodní agentura pro 

atomovou energii – MAAE (resp. International Atomic Energy Agency – IAEA). MAAE 

je nezávislou mezivládní organizací v systému OSN v oblasti mírového využívání jaderné 

energie (bývalé Československo bylo členem od jejího založení v roku 1957, ČR je členem 

od roku 1993). Česká republika patří mezi 16 rozvinutých států v jaderné oblasti, které jsou 

členy „Podpůrného zárukového programu“ (Safeguards Support Programme). V rámci 

tohoto programu směřují české aktivity do oblasti fyzické ochrany jaderných materiálů. 

Systém fyzické ochrany představuje kompletní uspořádání detekčních, zdržovacích a na ně 

navazujících odezvových prvků. Metody hodnocení účinnosti umožňují určit nedostatky 

systému, vyhodnotit závislost účinnosti systému fyzické ochrany na vynaložených 

nákladech a pomoci při návrhu na zlepšení parametrů systému. Pro hodnocení účinnosti 

fyzické ochrany se využívají tři základní veličiny: 

 zdržovací doba, 

 celková pravděpodobnost detekce, 

 včasná detekce. 

Použitím charakteristiky „včasné detekce“ můžeme určit kritické cesty narušení. K vlastní 

analýze lze použít některou z metod označovaných EASI, ASD a SAVI. 

Cesta útoku představuje řadu činností, které musí útočník vykonat při vlastním postupu 

v areálu jaderného zařízení k dosažení cíle útoku (Obrázek 4.3). Na této cestě musí útočník 
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překonat odpovídající zdržovací vlastnosti ochranných prvků a detekčních vlastností těchto 

prvků. 

 

Obrázek 4.3: Možná cesta útoku [29] 
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kde Pi je nepravděpodobnost detekce i-tým ochranným prvkem. Účinný bezpečnostní 

systém musí dosahovat požadované hodnoty pravděpodobnosti, která je určena mírou 

přijatelného rizika. Nevýhodou veličiny je, že nepočítá se zdržením útočníka podél cesty.  

 

c) minimální kumulativní pravděpodobnost přerušení PI 

Veličina reprezentuje charakteristiku tzv. včasné detekce. Vyjadřuje pravděpodobnost 

detekce útočníka podél cesty do bodu, po jehož překonání zbývá ještě dostatečná doba pro 

přerušení postupu útočníka k cíli útoku.   
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Obrázek 4.4: Včasná detekce [29] 

Vysvětlivky: Δti … doba zdržení útočníka při překonávání jednotlivých ochranných prvků nebo vzdálenosti 
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Tato veličina tedy zahrnuje jak dobu zdržení a pravděpodobnost detekce, tak i čas 

dosažitelný zásahovou jednotkou, neřeší ovšem vlastní neutralizaci útočníka. Použitím 

charakteristiky včasné detekce na všechny možné cesty dosažení zvoleného cíle útoku 

můžeme vyhodnotit tzv. kritickou cestu, která má nejnižší pravděpodobnost PI a která 

určuje vlastní účinnost systému fyzické ochrany. 

Základní funkcí systému fyzické ochrany objektu jsou detekce útočníka, jeho zpomalení po 

dobu, kdy zareaguje fyzická ostraha. SFO funguje nejlépe, když je detekce co nejvčasnější 

(je nejvíce vzdálená od cíle) a zdržení nejdelší (na časové ose blízko cíle).  

 

Metody hodnocení účinnosti SFO 

K hodnocení účinnosti fyzické ochrany lze užít následující metody využívající 

charakteristiky včasné detekce: 

a) EASI (Estimate of Adversary Sequence Interruption) – Ohodnocení následnosti 

narušení útočníkem 

Metoda je velmi rychlá, vyžaduje zadání příslušných zdržovacích a detekčních parametrů 

jednotlivých bezpečnostních prvků. Jejími výhodami je, že používá jednoduché numerické 

metody, hodnotí zranitelnost kvantitativně a umožňuje analýzu vazeb v SFO. Nevýhodou 

je analýza pouze jedné vybrané cesty. EASI umožňuje rovněž provést výpočet 

pravděpodobnosti přerušení útoku PI. 

 

Obrázek 4.5: Příklad výsledku z analýzy EASI pro vybranou cestu útoku [42] 
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b) ASD (Adversary Sequence Diagram) – Diagram souslednosti postupu útočníka 

Metoda ASD umožňuje schematickou prezentaci systému SFO. Jde o grafické znázornění 

zařízení a jeho systému fyzické ochrany složené z ochranných bariér (což je vše, co 

zdržuje a detekuje útočníka mezi dvěma oblastmi). K vytvoření ASD je nutné modelovat 

zařízení jeho rozdělením do fyzicky oddělených prostorů, definovat rozhraní (ochranou 

bariéru) těchto prostorů a ochranné prvky mezi přiléhajícími prostory, znázornit možné 

cesty mezi těmito prostorami přes ochranné prvky. Schéma obecného zařízení je uvedena 

na Obrázek 4.6. 

Vnější prostor (offsite) 

ochranný prvek (protection layer) 

Střežený objekt 

ochranný prvek (protection layer) 

Chráněný prostor 

ochranný prvek (protection layer) 

Vnitřní prostor budovy 

ochranný prvek (protection layer) 

Vnitřní prostor místnosti 

ochranný prvek (protection layer) 

Obálka cíle 

ochranný prvek (protection layer) 

Cíl (target) 

Obrázek 4.6: Ochranné bariéry mezi přilehlými prostorami [29] 
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Pro určité schéma jaderného zařízení lze sestavit jeho ASD diagram (Obrázek 4.7). 

 
Vysvětlivky: OS – vstup pro osoby, VOZ – vjezd vozidel, ISO – izolační zóna 

 

Obrázek 4.7: Schéma zařízení a jeho ASD [29] 
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c) SAVI (Systematic Analysis of Vulnerability to Intrusion) – Systematická analýza 

zranitelnosti na proniknutí 

Metoda SAVI je komplexní metodou analýzy účinnosti SFO. Využívá jak prezentace 

systému metodou ASD, tak hodnocení všech možných cest metodou EASI. Metoda je 

součástí vlastního výpočtového programu s názvem SAVI. Ten hodnotí účinnost SFO na 

základě charakteristiky včasné detekce vypočtením pravděpodobnosti PI. Algoritmus 

výpočtu předpokládá, že útočník musí být detekován a že detekce nastane při podmínce 

tR > tG (zbývající čas dosažení cíle je větší než čas zásahové jednotky). Program SAVI 

vypočte pravděpodobnost PI pro každou možnou cestu podle ASD, vyhodnotí deset 

nejzranitelnějších cest a seřadí je v pořadí jejich zranitelnosti. Výsledky prezentuje 

grafickou formou. Program dále dává doporučení, jak snížit zranitelnost nejohroženějších 

cest. 

 

V uvedených metodách hodnocení se řeší čas a pravděpodobnost do napadení, nemodeluje 

se, co vše útočník umí, jaké používá k překonání zábran prostředky, čím je naopak 

vybavená zásahová jednotka, která má útočníka zastavit. Modeluje se pouze včasná 

detekce. Jedním z nejsložitějších úkolů při sestavování hodnoceného modelu objektu je 

stanovit parametry detekčních prvků. Metodiky SAVI a EASI zohledňují kromě parametrů 

času a pravděpodobnosti bariér také: 

 způsob provedení útoku – krádež (útočník něco odnese a přežije), sabotáž (útočník ví, že 

nemusí útok přežít), 

 povahu útočníka – myslí a tím je pomalejší, nebo naopak je rychlý a brutální. 

Ačkoli průmyslové a vládní zařízení možná nevyžadují nejvyšší úroveň zabezpečení, která 

se využívá v jaderných zařízeních, přístup je stejný ať se chrání výrobní závod, rafinérie 

nebo maloobchod. 
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4.2 Tradiční metody analýzy 

Pro posouzení zabezpečení určitých objektů je možné využít tradičních metod analýzy 

rizika (ETA, FTA, What-If). Příkladem může být následující areál s několika možnými 

přístupy, dvojitým oplocením a hlídací službou: 

Tabulka 4.1: Hodnocení možných cest útoku analýzou What-If 

Co se stane když? Fungující opatření Zhodnocení nebezpečnosti 

Pokus o vstup do areálu 

přes osobní vrátnici 

Nutná čipová karta, popřípadě nutné 

prokázání totožnosti a sdělení účelu 

návštěvy ostraze a podrobení zavazadel 

prohlídce. 

Minimální úspěšnost vniknutí 

nepovolaných osob. 

Pokus o vstup do areálu 

přes nákladní vrátnici 

Nutné prokázání totožnosti ostraze, 

vozidlo může být obsazeno pouze 

řidičem, kontrola nákladu a vozidla. 

Minimální úspěšnost vniknutí 

nepovolaných osob. 

Pokus o vstup do areálu 

přes železniční vlečku 

Vrátnice vlečky je střežena prostorovými 

čidly, infračervenou světelnou závorou a 

kamerovým systémem. 

Minimální úspěšnost vniknutí 

nepovolaných osob. 

Pokus o vstup do areálu 

překonáním oplocení 

Oplocení je monitorováno pouze 

kamerovým systémem. 

V případě snížené viditelnosti a 

v noci je riziko vstupu nepovolaných 

osob vysoké. 

 

 

Obrázek 4.8: Strom poruch pro vybraný případ průniku 
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4.3 Výběr metod analýzy 

Metody hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany (hledání kritických cest) se prozatím 

uplatňují pouze v jaderných zařízeních. Tyto metody jsou ovšem závislé na dostupnosti, 

určitém objemu vstupních dat (znalost pravděpodobnosti detekce na jednotlivých prvcích 

zabezpečení), znalosti a zkušenosti hodnotitelů.  

Pro návrh algoritmu, kterým je možné posoudit úroveň ochrany budov zvláštního 

významu, byly vybrány metody kontrolní seznam, strom poruch, strom událostí, analýza 

What-If, metoda CPM, v kombinaci se metodou EASI [42], jež byla vyvinuta MAAE. Je to 

z důvodu jejich dostupnosti, relativní jednoduchosti, snadného prezentování průběhů a 

výsledků – jde o postupy využívající grafické znázorňování (schémata). Tudíž by ani 

nemělo by být složité postupy opakovat – v případě, že analýzu bude provádět několik 

hodnotitelů, nebo v případě opakovaného hodnocení po zapracování navržených opatření 

či při periodických posuzování sytému zabezpečení. Výhodou uvedených metod je jejich 

poměrná jednoduchost a nenáročnost na zařízení či specifický software. Nevýhodou je 

snadnost přehlédnutí určitých faktů či možností řešení při sestavování jen jedním řešitelem. 

Dále neřešené zůstaly metody SAVI (pro jaderné elektrárny) a analýza zranitelnosti 

v chemickém průmyslu, které vznikly pro specifické objekty/zařízení, jež nejsou běžná ani 

svým provozem ani způsobem zajištění bezpečnosti objektu. Jelikož úlohou návrhu 

obecného algoritmu je připravit pro vlastníky/provozovatele objektů zvláštního významu 

přijatelný postup, podle nějž vyhodnotí stávající zabezpečení důležitých prostor 

v objektech, byly tyto metody označeny jako nevyhovující. A to z důvodu jejich obecné 

nedostupnosti, složitosti, metoda SAVI je náročná na znalost programu.  
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5 Návrh postupu hodnocení kritické cesty 

5.1 Rozbor citlivých prostor ve vybraných objektech 

Vytipování objektů, resp. míst v objektech, které jsou považovány za „citlivé“, se liší 

charakterem jednotlivých prostor. Jedná se o prostory, které jsou významné: 

 svým umístěním v objektu (např. vzduchotechnika, která probíhá obvykle 

všemi prostory objektu, sání z venkovního prostoru), 

 svou rolí v objektu (např. technologický dispečink, serverovna), 

 svojí úlohou pro společnost (např. nemocnice, čistička odpadních vod). 

Tyto prostory či objekty se odlišují dispozičně (rozměry, uspořádáním prostor, druhem 

větrání aj.), konstrukčním řešením, osobami, které se zde vyskytují (zaměstnanci, 

návštěvníci, ostraha, pacienti), bezpečnostním systémem a v neposlední řadě především 

druhem hodnot a informací, které se snaží chránit, materiálem, který zpracovávají, 

činností, kterou společnosti poskytují. Výběr nejzranitelnějších míst objektu je proto 

nejčastěji založen na označení prostor nebo technologií v objektu, jejichž poškození, resp. 

vyřazení z provozu, by negativně ovlivnilo běžný chod objektu, potažmo část 

infrastruktury v regionu. 

5.2 Hledání a vyhodnocení kritické cesty  

5.2.1 URČENÍ PRAVDĚPODOBNÝCH CEST PRONIKNUTÍ DO OBJEKTU 

Určit pravděpodobné možnosti, kudy mohou nepovolané osoby do objektu vstoupit a 

dostat se až do chráněného prostoru, lze po prověření úrovně technického i organizačního 

zabezpečení na místě, v konkrétním objektu. Praktické prověrky pomohou pochopit 

každodenní život v budově – pohyb zaměstnanců, cizích osob, chování hlídací služby atd.  

Při určovaní způsobu proniknutí nežádoucích osob do objektu se vychází z charakteru 

objektu (stavební provedení, dispozice, vyskytující se látky, pohyb osob), z atraktivity 

objektu jako cíle útoku (to ovlivní prostředky, které by pachatel použil pro průnik do 

budovy), z charakteru okolí budovy, a zda je vůbec v našich podmínkách reálná možnost 
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ohrožení objektu napadením. Dodatečný nástroj pro definování hrozby pro objekt a pro 

rozhodnutí o reálném ohrožení může být užitečná následující matice následků: 

Tabulka 5.1: Matice následků a pravděpodobností (převzato z [36]) 

závažný následek 
nutno přijímat opatření 

ke zmírnění hrozby 
hrozbě nutno předejít hrozbě nutno předejít 

střední následek 
nutno přijímat opatření 

ke zmírnění hrozby 

nutno přijímat opatření 

ke zmírnění hrozby 
hrozbě nutno předejít 

mírný následek akceptovatelné hrozby 
nutno přijímat opatření 

ke zmírnění hrozby 

nutno přijímat opatření 

ke zmírnění hrozby 

důsledek ztráty 

 

frekvence výskytu 

malá pravděpodobnost střední pravděpodobnost vysoká pravděpodobnost 

 

Vhodné je tedy stanovit několik možných cest průniku a to nejen podle míst, kudy průnik 

probíhá, ale i podle cíle, ke kterému vede. 

5.2.2 PŘÍKLADY STANOVENÍ KRITICKÉ CESTY 

Příklad 1 

Jedná se o objekt v městské zástavbě (v okolí jsou panelové domy a nádraží), v němž jsou 

uschovány a používány látky s ionizujícím zářením, jenž lze využít pro sestrojení např. 

špinavé bomby, drahá mobilní zařízení sloužící pro monitorování prostředí zasaženého 

závažnou havárií a samozřejmě další významná stacionární zařízení. 

Uvedený objekt se skládá z několika jedno- či dvoupodlažních budov. Ostraha objektu je 

nepřetržitá (24 hodin). Všechny budovy jsou střeženy pomocí EZS, objekt je připojen na 

pult centrální ochrany (také PCO). Plášťovou ochranu tvoří magnetické kontakty a 

detektory tříštění skla na vybraných okenních a dveřních otvorech. Prostorová ochrana je 

zajišťována infrapasivními pohybovými čidly ve vybraných částech budov. Při narušení 

prostor se v daném prostoru spouští siréna a informace o narušení se přenáší na PCO.  
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Obrázek 5.1: Schéma objektu č. 1 

Jako nejcitlivější prostory v tomto objektu byly vybrány dva a to v budově F, kde jsou 

uloženy ionizující látky a alternativně v budově C, kde se nachází automobil s cennou 

technologií.  

Pro průnik do části budovy F byly vytipovány 3 možné cesty. U každého způsobu se 

předpokládá, že při útoku bude mít pachatel v úmyslu ukrást ionizující látky a zneužít je 

k výrobě špinavé bomby. Cesta průniku proto sestává nejen z cesty dovnitř budovy, ale i 

ven.  

První cesta vede přes vrátnici, kde pokud by došlo k zneškodnění vrátného, už prakticky 

nic nezastaví průnik nepovolané osoby. Přes den nejsou vstupy do jednotlivých budov 

zakódovány, po areálu dochází k pohybu osob, vrátný se také pohybuje po budovách (např. 

doprovází návštěvy). Dvůr areálu je střežen kamerami. Násilný vstup přes vrátnici by byl 

vhodný v noční dobu. Při proražení vstupních dveří, které jsou blokovány, je informace 
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přenášena na PCO, proto by postup musel být velmi rychlý. Po vloupání do budovy F a 

krádeži látek bude cesta pokračovat k zadnímu východu z objektu. 

Druhá cesta vede přes zadní bránu pro automobily, k budově F a poté zpět. Přes den, kdy 

z objektu vyjíždějí vozidla je možné branou projít (uzavírá ji vrátný z recepce), prostor je 

ale střežen kamerami.  

Třetí způsob, jak proniknout do objektu je přes střechu budov G, popř. H. Jedná se 

o jednopodlažní budovy, za nimiž jsou v těsné blízkosti další budovy, část prostoru mezi 

nimi je oplocená (po plotě by byl možný výstup na střechu). Kamery střeží pouze dvůr 

areálu. Odchod po krádeži ionizujících látek je opět přes zadní východ.  

 

Obrázek 5.2: Cesty průniku do objektu č. 1 

Příklad 2 

Jedná se o administrativní budovu složenou z několika traktů, převážně s kancelářskými 

prostory, v suterénu s kryty CO a s prostory pro archivaci citlivých dat, s náhradními zdroji 

a servery. Jednotlivé trakty jsou dvou- až šestipodlažní. Hlavní vchod je přes trakt A2 – od 

parkoviště. Budova B je ve 2. NP průchozí do ostatních částí a má vchod do nádvoří. 

Podobně jsou řešené i budovy C, D a E, které jsou průchozí ve 2. NP a východ z nich 

směřuje do nádvoří (na volné prostranství). Z budovy E vede ještě jeden východ přes 

přístavek na volné prostranství. Do nádvoří je vjezd pro automobily přes bránu pod 

spojovacím krčkem mezi budovami B a C. 

1 

2 

3 
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Obrázek 5.3: Schéma objektu č. 2 

Všechny prostory budovy jsou chráněny systémem EPS, vybrané navíc systémem EZS, 

v objektu je rovněž ostraha 24 hodin denně. Plášťovou ochranu tvoří kamerový systém, 

detektory tříštění skla a magnetickými kontakty na vybraných otvorech. S ohledem na 

charakter objektu je tento přístupný pro veřejnost, s výjimkou zabezpečené oblasti, která je 

přístupná pouze určeným osobám. Pohyb návštěvníků v prostorech je regulován zvláštním 

předpisem. Hlavní vchod do objektu je společný jak pro veřejnost, tak i pro zaměstnance, 

vjezd vraty a vedlejší vchody do budov z nádvoří jsou vyhrazeny pro zaměstnance a 

dodavatele a jsou monitorovány technickými prostředky. 

Za nejcitlivější prostory v tomto objektu byly vybrány podzemní prostory v budovách A a 

E, kde jsou archivy s důvěrnými daty, kryty CO a serverovna.  

Pro možnost průniku do části budov byly vytipovány 3 možné cesty. U každého způsobu 

se předpokládá, že při útoku bude mít pachatel v úmyslu ukrást důvěrná data nebo zničit 

servery. Cesta průniku proto sestává nejen z cesty dovnitř budovy, ale i ven. 
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Obrázek 5.4: Cesty průniku do objektu č. 2 

5.2.3 VARIANTY ŘEŠENÍ HLEDÁNÍ KRITICKÉ CESTY 

Jednou z možností, jak vybrat a zhodnotit nejslabší místa v objektu, resp. v systému 

zabezpečení, by mohl být komplex „tradičních“ metod analýzy rizika. Konkrétně se jedná 

o metody CPM, strom poruch, strom událostí.  

Pro hodnocení byly vybrány právě tyto metody, a to z důvodu jejich dostupnosti, relativní 

jednoduchosti, snadného prezentování průběhů a výsledků (jde o postupy využívající 

grafické znázorňování (schémata)). Tudíž by ani nemělo by být složité postupy opakovat – 

v případě, že analýzu bude provádět několik hodnotitelů, nebo v případě opakovaného 

hodnocení po zapracování navržených opatření či při periodických posuzování sytému 

zabezpečení. 

  

1 

3 

2 
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Varianty hledání slabých míst v zabezpečení objektu jsou následující: 

Varianta č. 1 

 

Obrázek 5.5: Varianta č. 1 hledání kritické cesty 

Metoda kritické cesty CPM (Critical Path Method) se řadí mezi základní metody síťové 

analýzy. Obvykle se používá pro plánování složitých akcí (projektů), jejichž realizace 

vyžaduje splnění celé řady na sebe navazujících kratších činností. Tyto činnosti mohou být 

charakteristické svým vzájemným vztahem – nezávislost, časová následnost, vzájemná 

podmíněnost apod.  

Seznam prvků, které vytvářejí tzv. vrcholovou událost, čili nežádoucí (poruchový) stav, lze 

stanovit pomocí analýzy stromem poruch FTA. Tato metoda analyzuje předem definované 

druhy poruchových stavů (chyb). Výhodou je, že je schopná identifikovat možné 

kombinace lidských chyb a základních poruch zařízení. 

Seznam událostí s určením pravděpodobnosti jejich výskytu, které povedou k poruchám a 

nežádoucím situacím určených metodou FTA, je výstupem analýzy stromem událostí ETA. 

Jde vlastně o metodu ilustrující a hodnotící bezprostřední a konečné výsledky (scénáře 

nehody), které mohou vzniknout po výskytu zvolené počáteční události. 

Výhodou uvedených metod je jejich poměrná jednoduchost a nenáročnost na zařízení či 

specifický software. Nevýhodou je snadnost přehlédnutí určitých faktů či možností řešení 

při sestavování jen jedním řešitelem. 
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Varianta č. 2: 

 

Obrázek 5.6: Varianta č. 2 hledání kritické cesty 

Tato varianta řešení využívá metody hodnocení kritické cesty podle MAAE. Výběr 

možných cest průniku se stanoví pomocí veličiny „včasné detekce“. Při znalosti 

příslušných zdržovacích a detekčních parametrů jednotlivých bezpečnostních prvků je 

varianta poměrně rychlá. Pomocí jednoduchého numerického výpočtu hodnotí zranitelnost 

kvantitativně. Nevýhodou je, že se při tomto postupu hodnocení neřeší pravděpodobnost 

napadení, útočníkovi znalosti a dovednosti, prostředky použité k překonání zábran, 

vybavení zásahové jednotky, která má útočníka zastavit. 
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Varianta č. 3: 

 

Obrázek 5.7: Varianta č. 3 hledání kritické cesty 

Určit možné cesty vstupu do objektu lze v případě složitějších objektů pomocí diagramu 

postupu útočníka ASD (viz kapitola 4.1.2), který umožňuje schematický zápis systému 

zabezpečení. Kombinací tradičních metod a metod hodnocení kritické cesty podle MAAE 

půjde stanovit slabá místa v systému zabezpečení budovy kvalitativně i kvantitativně. 

Postup ale vyžaduje znalost parametrů systému zabezpečení, bude náročný na čas a 

znalosti a zkušenosti hodnotitele. 
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5.2.4 VÝBĚR OBECNÉHO ALGORITMU 

Z praktických cvičení na reálných objektech byly určeny 3 varianty řešení modelování 

kritické cesty v objektech zvláštního významu. Z nich je navržen tento obecný algoritmus: 

 

Fungující systém zabezpečení budovy se 

musí dynamicky vyvíjet spolu s měnícími 

se okolními podmínkami. Proto se musí 

pravidelně podrobovat analýzám, které 

vyhodnotí jeho účinnost. 

Definovat rizika vztahující se ke konkrét. 

objektu lze např. pomocí Check List, What-

If, aj. Přitom se zjistí okolnosti, za jakých 

je pravděpodobné, že bude objekt napaden, 

a za jakým účelem bude útok veden. 

Metoda CPM je vhodná i pro složitější 

systémy a z důvodu využití v systémech, 

kde jsou jednotlivé prvky charakteristické 

svým vzájemným vztahem. 

Model EASI je jednoduchý výpočtový 

nástroj, který znázorňuje měnící se 

parametry fyzické ochrany podél cesty 

objektem. Vstupy: pravděpodobnost 

detekce, pravděpodobnost účinné 

komunikace ostrahy (obvykle PC = 0,95) 

Pomocí analýzy FTA lze stanovit seznam 

slabin systému zabezpečení, které jsou 

způsobeny předem definovanými 

nežádoucími stavy.  

Výstupem analýzy ETA je seznam událostí 

s určením pravděpodobnosti jejich výskytu, 

které povedou k nežádoucím situacím 

určených metodou FTA. 

V tomto okamžiku jsou známé následky a 

jejich pravděpodobnosti, za kterých dojde 

k prolomení úrovně stávajícího 

zabezpečení. Proto je nutné doporučit 

vhodné prostředky na zlepšení systému 

zabezpečení nechat algoritmus znovu 

proběhnout. 

Metodický přístup (analýza) prokáže, na 

kolik byly stanovené cíle, kterých by měl 

systém zabezpečení dosáhnout, dodrženy. 

Obrázek 5.8: Návrh obecného algoritmu 
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5.3 Následná opatření 

Určením kritické cesty se dojde k vytipování nebezpečných míst ve střeženém objektu, a to 

zejména z pohledu: 

 možnosti vniknutí do střeženého objektu,  

 ohrožení chráněného zájmu, který se nachází v objektu,  

 ale i možnosti vzniku havárie nebo mimořádné události. 

V uvedených místech bude tudíž věnována zvýšená pozornost bezpečnostním rizikům a 

měla by sem být směřována preventivní činnost za účelem eliminace hrozby. 

Periodická analýza zranitelnosti zabezpečovacího systému nejen napomáhá kontrolovat 

účinnost a dodržování stávajícího bezpečnostního systému, ale i sledovat naplňování cílů 

systému a pomáhá při plánování finančních prostředků na zabezpečení. Periodické 

přezkoumávání cílů bezpečnostního systému musí být prováděno s ohledem na zavádění 

nových bezpečnostních prostředků a technologií, nová organizační opatření, a musí se 

přizpůsobovat trendům bezpečnosti, ekonomické, případně i mezinárodně-politické situaci. 

Po provedení analýzy účinnosti systému zabezpečení budovy (stanovení slabých míst – 

kritických cest), jejímž výsledkem je, že systém zabezpečení již neplní dříve zamýšlené 

předpoklady, se na tyto slabá místa navrhnou opatření k vylepšení systému. Při návrhu 

opatření by se měly vzít v úvahu určující zásady pro realizaci navržených opatření 

k ochraně objektu, jako jsou: 

 preventivní působení na potenciálního útočníka, 

 včasná detekce narušení objektu, 

 spolehlivost provozu zabezpečovacího systému, 

 patřičně rychlý zásah v místě signalizace poplachu, 

 zabezpečení objektů v rozsahu standardů daných příslušnými normami, 

 integrace bezpečnostních systémů. 
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Při hodnocení výsledků analýzy účinnosti, resp. návrhu opatření ke zlepšení systému 

zabezpečení lze uplatnit následující postup: 

 Byla analýza provedena podle aktuálních poznatků a zkušeností spojených s reálnými 

riziky pro objekt? 

 Bylo při výběru rizik pro objekt uvažováno s dopady sledovaných rizik s ohledem na 

velikost a četnost možných dopadů? 

 Bylo provedeno ocenění sledované hrozby pro objekt s ohledem na věrohodnost, 

přijatelnost rizika (z hlediska osob, majetku, zachování procesu apod.), náklady na 

eliminaci následků? 

 Nebylo by vhodné změnit činnosti (zavedené postupy) s cílem: 

- změnit pravděpodobnost výskytu hrozby nebo jejích dopadů, 

- snížit velikost dopadů, 

- připravit zdroje na obnovu procesu objektu, 

- zavést preventivní bezpečnostních opatření na omezení škod, aj. 

 Lze snížit pravděpodobnosti výskytu lidských chyb (např. vzděláváním a výcvikem)? 

 Dochází k testování účinnost přijatých opatření? Jak často? Je zaveden systém 

pravidelné kontroly? Provádí se interně či externě? 

 Jsou vytvořeny podmínky a postupy pro přenos informací o neobvyklých situacích a 

stavech v reálném čase? 

 Jsou vytvořeny aktuální postupy v případě uplatnění hrozby? 

 Je zaveden proces trvalého zlepšování? 
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6 Navržení modelu řešení v objektech zvláštního významu 

Každé zařízení je jedinečné, i když se v obecné rovině mohou zabývat stejnými aktivitami, 

proto systematický přístup využití bezpečnostních nástrojů umožňuje pružně se přizpůsobit 

místním podmínkám. Návrh účinného systému fyzické ochrany vyžaduje metodický 

přístup, v němž se zváží záměr fyzického zabezpečení objektu oproti dostupným zdrojům, 

a pak se vyhodnotí, do jaké míry návrh následuje záměr. 

Hlavním cílem zabezpečovacího systému je zabránit dokončení ať zjevného, či skrytého 

zlomyslného lidského jednání vůči objektu, zařízení aj. Stěžejní funkcí systému 

zabezpečení jsou detekce útočníka, zpoždění útočníka a odezva bezpečnostní služby 

(zásahové jednotky) – viz Obrázek 6.1: 

 

Obrázek 6.1: Funkce zabezpečovacího systému [37] 

Aby celý systém ochrany mohl být účinný, potřebuje určitý čas, ve kterém se postupně 

uplatňují jednotlivé funkce. Systém musí nejprve zaznamenat pokus o proniknutí (útočník 

musí být detekován), postup útočníka musí být zpomalen (zpoždění pomocí bariér, zámků, 

ale i lidí), což umožní zásahové jednotce útočníka zastavit. Tento čas musí být samozřejmě 

kratší, než celkový čas, který potřebuje útočník, aby mohl splnit svůj úkol. Na Obrázek 6.2 

je vztah mezi časem útočníka a časem systému ochrany. 
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Obrázek 6.2: Časová posloupnost účinného zabezpečovacího systému [37] 

Vysvětlivky: T0 – čas prvního způsobeného alarmu, TA – vyhodnocení právoplatnosti poplachu (informace 

o něm musí být přenesena v reálném čase k zásahové jednotce), T1 – doba, kdy dojde k přerušení útoku, 

TC – doba dokončení útoku 

 

Jelikož se objekty zvláštního významu velmi liší jak svým předmětem činnosti, tak hlavně 

pro potřeby hodnocení kritických cest, zejména svým uspořádáním – komplexy 

administrativních budov, výrobní areály, skladovací haly, energetické objekty, složité 

technologické celky – bude i výběr jednotného postupu řešení hledání kritické cesty 

nejednoznačný. Z variant možných řešení hledání kritické cesty objektem uvedených 

v kapitole 5.2.3 se pro nejobecnější využití jeví varianta č. 3: 
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Obrázek 6.3: Varianta č. 3 hledání kritické cesty 

Je to ovšem způsob hodnocení závislý na několika různorodých analýzách, zkušenosti 

hodnotitele, znalostech druhů zabezpečení, parametrů jednotlivých prvků a druhů 

zabezpečení. Jelikož jde ale o postup využívající grafické znázorňování (schémata), 

relativně jednoduché a dostupné analýzy rizik, nemělo by být složité postup opakovat – 

v případě, že analýzu bude provádět několik hodnotitelů, nebo v případě opakovaného 

hodnocení po zapracování navržených opatření či při periodických posuzování sytému. 

I ostatní varianty hledání kritické cesty budou mít svoje opodstatnění – např. pro 

jednodušší objekty, nebo pro rychlý orientační náhled na změnu jen určitého parametru 

nebo postupu střežení. 
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7 Závěrečná část 

7.1 Závěr práce a doporučení pro další postup ve výzkumu 

Hlavními oblastmi v řízení bezpečnosti v budovách by měly být: 

 ochrana životů a zdraví osob, 

 ochrana kontinuity procesu, kterým se subjekt zabývá, 

 ochrana majetku a informací subjektu. 

Tyto oblasti představují v obecné rovině předmět chráněného objektu. Cílem poskytování 

ochrany chráněnému zájmu, čili smyslem systému zabezpečení tedy je:  

 zajištění kontinuity předmětu podnikání nebo závazku státu vůči obyvatelstvu, 

případně vůči zahraničním dohodám, 

 dosažení přiměřeného standardu ochrany vůči možným hrozbám, a to při 

respektování požadavků platných právních a dalších norem, za dosažitelné 

úrovně poznání a ekonomické možnosti společnosti (státu), 

 vytváření podmínek k uplatnění těchto kroků zejména vynakládáním 

odpovídajících investičních i neinvestičních prostředků a přijetím 

organizačních opatření, 

 zavedenou úroveň systému zabezpečení aktivně podporovat, pravidelně 

hodnotit a aktualizovat dle potřeb rozvoje společnosti a hodnocení rizik 

(uplatňovat tzv. proces trvalého zlepšování), 

Obecně lze zranitelnost objektů vůči hrozbám dělit na: 

a) hrozby vyplývající z obecných vnějších zdrojů (např. mimořádné události způsobené 

přírodními vlivy), 

b) hrozby vyplývající z vlastní činnosti v objektu (technické a technologické havárie),  

c) bezpečnostní hrozby zaměřené proti objektu (úmyslné trestné činy). 

Hodnocení hrozeb a zranitelnosti by měl vlastník/provozovatel prosazovat jako nedílnou 

součást řízení bezpečnosti, tj. všech zásadních i dílčích změn v rámci ochrany životů a 
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zdraví osob, zachování kontinuity procesu a ochrany majetku. A to proto, že cílovým 

stavem je vybudování bezpečnostního systému, který bude schopen preventivně eliminovat 

reálné hrozby, případně být schopen po vzniku hrozby zareagovat tak, aby riziko uplatněné 

hrozby bylo minimální. Účelem zavedení systému zabezpečení (střežení) tedy všeobecně 

jistě je: 

 ochrana uloženého majetku, informací prostředků apod., 

 eliminace vzniku možných mimořádných událostí (technologické havárie, 

požáry, vandalismus apod.), 

 zachování základních funkcí příslušného objektu a soustavy jeho vazeb na 

okolí. 

 

Předmětem této práce je hodnocení ochrany objektu proti vnějším hrozbám, zejména riziku 

proniknutí do objektu za účelem teroristického útoku nebo kriminality velkého rozsahu. 

Jelikož jsou objekty zvláštního významu současně v některých případech i prvky kritické 

infrastruktury, měla by být jejich systému zabezpečení proti útokům věnována zvláštní 

pozornost. Nefunkčnost takového objektu způsobená teroristickým útokem či jiným 

trestným činem by měla vliv na ostatní obyvatelstvo, neboť jde o budovy zajišťující 

dodávky tepla, elektřiny, potravin, poskytují zdravotní péči apod. 

Nejrozvinutější a nejpropracovanější systém zabezpečení je možno nalézt v ČR 

v jaderných elektrárnách. Do zabezpečovacího systému jsou zde zapojeny všechny složky 

ochrany – mechanické zábrany, kontroly vstupů, kamerové systémy, perimetrická ochrana, 

ostraha objektu (zásahová služba), navíc je celý tento systém podporován státními zájmy, 

což vychází z povahy materiálu uvnitř zařízení. Systém fyzické ochrany je pravidelně 

kontrolován a vylepšován, k čemuž slouží systém metod [29], které hodnotí 

pravděpodobnost napadení, riziko napadení a pravděpodobnost přerušení útoku. K tomu 

využívají speciální software, ale i jednodušší metody jako je kontrolní seznam. 

Ostatní budovy významné majetkem či informacemi, které se v nich uchovávají, nemají 

zdaleka tak široce řešený systém zabezpečení. Nejobvyklejším druhem zabezpečení je 

kamerový systém a EZS ve vybraných prostorech těchto objektů, doplněný fyzickou 

ostrahou. Důvodem zřízení zabezpečovacího systému je omezení vstupu nepovolaných 
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osob do určitých prostor a zamezení možnosti krádeží. Ve většině prostor není pravidelně 

kontrolována účinnost zavedeného systému, myšleno v oblasti ověřování schopnosti 

zbudovaného systému stále účinně reagovat na podněty, i přes stáří systému a technický 

pokrok. 

Metody hodnocení účinnosti systému fyzické ochrany (hledání kritických cest) se prozatím 

uplatňují pouze v jaderných zařízeních. Tyto metody jsou ovšem závislé na dostupnosti, 

určitém objemu vstupních dat (parametrů prvků systému zabezpečení), znalosti a 

zkušenosti hodnotitelů. V kombinaci se známějšími metodami hodnocení rizik, jako je 

kontrolní seznam, strom poruch, strom událostí, analýza What-If, metoda CPM, mohou 

metody vyvinuté MAAE posloužit jako možný algoritmus, kterým je možné posoudit 

úroveň ochrany budov zvláštního významu a případně i ostatních subjektů kritické 

infrastruktury, nebo alespoň citlivých prostor, které se v nich nacházejí.  

 

Přínos práce je zaměřen na problém úmyslného fyzického pokusu o napadení citlivých 

prostor v objektech zvláštního významu. Toto zaměření je plně v souladu s prioritami 

bezpečnostního výzkumu v rámci ochrany kritické infrastruktury. Přínosem pro obor je 

rozvoj bezpečnostního oboru, přínos nových metodik. Přínosem pro vědu je zavedení 

nového systému hodnocení a vytvoření metodiky, která se doposud nevyužívala. 

Z hlediska praxe je modelování kritické cesty v objektech zvláštního významu výhodné 

všechny subjekty (státní i soukromé), neboť posouzení kritické cesty zajistí zpětnou vazbu 

mezi opatřeními navrženými pro systém zabezpečení objektu, a také mezi jejich funkčností 

a účinností. 

Navržená metodika demonstruje způsob, jak lze řešit problematiku ochrany důležitých 

míst v objektech zvláštního významu a hledání opatření, kterými se znesnadní průnik do 

těchto prostor. V navrženém algoritmu hledání kritické cesty se využívá soubor několika 

metod analýzy rizika, které byly ověřeny na několika případech. Další vývoj řešené 

problematiky je možné směřovat k ověření na širším vzorku objektů a zapojení více 

z metod hodnocení vyvinutých pro jaderná zařízení, což umožní ještě efektivnější 

posouzení stávajícího zabezpečení důležitých prostor v objektech zvláštního významu a 

cesty k nim. 
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Příloha A: Základní druhy zabezpečení 

 

1. Klasická ochrana objektu (mechanické zábranné systémy) 

Mechanickými zábrannými prostředky se rozumí zejména prostředky pro ohraničení 

prostor, vstupní bezpečnostní systémy dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a 

vlastní uzamykací systémy. Mechanické zábranné systémy jsou charakterizovány dobou 

průlomové odolnosti, která se liší podle druhu zábranného systému: 

a) otvorové výplně – dveře, okna, mříže, vrata apod. Minimální čas potřebný pro 

překonání je uveden v normách ČSN P ENV 1627 a ČSN P ENV 1630 a je přiřazen dle 

bezpečnostních tříd. 

b) úschovné objekty – plechové skříně, mobilní i stabilní trezory, přenosné objekty apod. 

Minimální doba průlomové odolnosti se stanoví výpočtem při použití bezpečnostních 

tříd pro skříňové trezory a hodnot průlomové odolnosti dle ČSN EN 1143-1. 

V objektech typu banka nebo administrativní objekt se obvykle přepokládá velká 

koncentrace lidí či různých firem, přičemž v každém se přistupuje k zabezpečení prostor 

vlastním způsobem. Díky velkému pohybu zaměstnanců, zákazníků či návštěv hrozí 

v první řadě kriminalita – krádeže, násilné činy, hospodářská kriminalita, proto se prostory 

zajišťují prvotně proti nim. Naopak jiné místa je třeba zabezpečit na vysoké úrovni, jiné 

zase velmi elegantně a nenápadně.  

Už samotný vjezd do areálu střeženého objektu může být chráněn automatickou bránou, 

závorou ovládanou vrátným nebo klientskou kartou. Skleněné plochy se obvykle opatřují 

bezpečnostními fóliemi, aby při rozbití nedošlo ke zranění osob létajícími střepy. Místnosti 

s cennostmi, významnými informacemi nebo důležitými provozními systémy jsou 

zabezpečeny bezpečnostními dveřmi, předokenními roletami, popř. mřížemi. Dveře můžou 

být navíc ovládány kartovým systémem, při němž je jednoduché sledovat pohyb osob. 

V prostorech, jako je banka, je chráněným bodem číslo jedna bezpečný, přesto omezující 

vstupní prostor. K tomu slouží tzv. bezpečnostní propusti (automatické vstupní dveře) 

vybavené neprůstřelným sklem, detektory váhy, detektory kovů.  

Každý zábranný systém je překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem zabezpečovací 

techniky je posunout tento časový interval do pásma bezpečnosti, tzn. do doby, kdy je 
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ohrožený prostor pod další (např. fyzickou) ochranou. Velikost časového intervalu pro 

překonání mechanického zábranného systému záleží na několika parametrech: 

 kvalitě systému, 

 znalosti konstrukce (provedení), 

 umístění (instalaci) systému, 

 druhu a kvalitě použité techniky a nástrojů na překonání zabezpečení, 

 možnosti použití jiných zdrojů (energetických, …). 

Výši bezpečnostní úrovně objektu lze tedy vyjádřit pomocí tzv. stupně pasivní odolnosti. 

Ten je vyjádřením vztahu maximálního prodloužení časového intervalu t, který je potřebný 

pro překonání bezpečnostního zařízení, neboli čas potřebný pro průnik do chráněného 

zájmu [31]: 

 min12 ttt  ,         (rovnice 6) 

kde Δt – časový interval potřebný k překonání překážky, 

t2 – čas zahájení práce na překonání zábrany, 

t1 – čas ukončení překonání zábrany. 

Objektová ochrana objektu je zajišťována souborem bezpečnostních opatření k zajištění 

ochrany hranice objektu, vstupů do objektu, ochrany nouzových cest, jiných průlezných 

otvorů do objektu a zabezpečených oblastí. Rozsah a podmínky zabezpečení vnitřní 

ochrany objektu stanoví statutární orgán provozovatele objektu v souladu s dokumentací 

objektové bezpečnosti [35]. 

 

2. Technická ochrana objektu (elektronické zabezpečovací systémy) 

Hlavní funkcí technické ochrany je, že velmi rychle reaguje na změny vyvolané 

pachatelem a na jejich základě uvádí v činnost síly schopné pachateli v další činnosti 

zabránit a ještě před dokonáním činu ho dopadnout (zásahová jednotka). Z hlediska 

technických požadavků a rychlosti zákroku zásahové jednotky se jeví technická ochrana 

jako nejspolehlivější a nejhůře překonatelná. Základními úkoly technické ochrany jsou 

[32]: 
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a) podporovat klasickou ochranu – zajišťovat a předávat informace o jejím napadení a 

umožňovat fyzické ochraně včasný zásah, 

b) zvyšovat efektivnost fyzické ochrany – stačí malá dobře vycvičená zásahová skupina, 

která s použitím odpovídajících prostředků technické ochrany účinně reaguje na 

poplachový signál. 

Podstatou elektronického zabezpečení je prostorová a plášťová ochrana. Základním 

principem prostorové ochrany je detekce pohybu v celém zorném poli pohybového 

detektoru. Detekce je přitom zaměřena na celý sledovaný prostor komplexně, ne pouze na 

jeden předmět. K tomu se používají prostorová čidla, která detekují pohyb osob a pracují 

na různých fyzikálních principech.  

Základem plášťové ochrany je detekování neoprávněného vniknutí do objektu veškerými 

možnými vstupy (okna, dveře, větrací šachty). Detekuje se hlavně otevřený stav oken a 

dveří, případně průchod nepovolané osoby větrací šachtou či jinou přístupovou cestou. 

K detekci se používají hlavně magnetická čidla, dále detektory tříštění skla a vibrační 

detektory. Rovněž lze využívat i tzv. tichý poplach a znemožnění orientace narušitele. 

Elektrický zabezpečovací systém je poplachový systém pro detekci a indikaci přítomnosti, 

vstupu nebo pokusu o vstup narušitele do střežených objektů. Mezi prvky EZS patří: 

prvky plášťové ochrany magnetické kontakty, vibrační čidla, bezpečnost. fólie, 

čidla na ochranu prosklených ploch, mechan. kontakty 

prvky prostorové ochrany pasivní/aktivní infračervená čidla, ultrazvuková čidla, 

mikrovlnná čidla 

prvky předmětové ochrany otřesová čidla, čidla na ochranu zavěšených předmětů 

prvky venkovní obvodové 

(perimetrické) ochrany 

infračervené závory a bariéry, štěrbinové kabely, 

zemní tlakové hadice 

prvky tísňové ochrany tísňové hlásiče veřejné, skryté, osobní 

přenosová zařízení automatické telefonní hlásiče a voliče, bezdrátová 

přenosová zařízení 

poplachové ústředny EZS smyčkové, s přímou adresací, s bezdrátovým 

přenosem signálu od čidel 

signalizační (výstražná) zařízení zábleskový maják, siréna 

ovládací zařízení blokovací zámky, spínací a propouštěcí zámky, 

kódové klávesnice, kartové ovládání 
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Systém EZS musí být proveden tak, aby fungoval automaticky. Provedení EZS nesmí 

zasahovat do výkonu požárního poplachu, osvětlení, provozu výtahů nebo jiných 

provozních systémů budovy. Provedení EZS nesmí předem zamezit možným kombinacím 

jiných prvků vyžadujících monitorování provozu. Celý systém je instalován ve shodě se 

specifikacemi a kritérii schválenými odpovědnou osobou (organizace, úřad nebo osoba 

odpovědná za provedení požadavků standardů, nebo za zlepšení stávajících zařízení, 

materiálů, instalací nebo postupů).  

 

Normativní požadavky 

Pro oblast elektronických zabezpečovacích systémů platí evropské normy řady EN 50131. 

Tato řada vychází z požadavků vydávaných Evropským výborem pro normalizaci 

v elektrotechnice CENELEC. Základem je norma ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – 

EZS – Část 1: Všeobecné požadavky (červenec 1999) [15], která je specifikací pro 

elektrické zabezpečovací systémy instalované v budovách. Požadavky se liší v závislosti 

na stupni zabezpečení a třídě vlivu prostředí. Projektanti daného druhu EZS musí vzít při 

řešení projektu v úvahu, že základní minimální normativní požadavky je potřeba vztáhnout 

na povahu objektu, hodnotu majetku uvnitř objektu, míru rizika vniknutí a jiné faktory, 

které mohou ovlivnit výběr stupně a složení EZS. Norma není pouze podkladem pro 

projekci, ale také vodítkem pro pojišťovny, dodavatele EZS a uživatele při stanovování 

kompletní a přesné specifikace ochrany určitého objektu. 

Struktura norem v oblasti poplachových systémů je následující: 

EN 50130 Všeobecné požadavky 

EN 50131 Elektronické zabezpečovací systémy (EZS) 

EN 50132 Systémy uzavřených televizních okruhů (CCTV – Circuit Closed Television) 

EN 50133 Systémy kontroly a řízení vstupu  

EN 50134 Systémy přivolání pomoci  

EN 50135 Systémy tísňové – tato skupina byla převedena pod EN 50131 

EN 50136 Přenosová zařízení  

EN 50137 Systémy kombinované nebo integrované  

EN 54 Elektrická požární signalizace (EPS) 
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Požadavky ČSN EN 50131-1 [15] 

Elektronický zabezpečovací systém musí mít možnost detekovat narušitele, zpracovat 

informace a ohlásit poplach. Základními atributy jsou tak funkčnost a spolehlivost. 

Kompletní systém EZS obsahuje následující komponenty: ústřednu, čidla, signalizační 

zařízení, popř. poplachový přenosový systém a napájecí zařízení. Komponenty EZS musí 

být klasifikovány pro použití v určité třídě prostředí a zařazeny do stupňů zabezpečení. 

Zabezpečení se tedy rozděluje na čtyři stupně – stupeň 1 znamená nízké riziko, stupeň 4 

vysoké riziko. Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace vyžaduje vedení 

dokumentace, která obsahuje informace o instalaci, uvedení do provozu a údržbě.  

Systém EZS vyžaduje zpracování projektu. V prvním kroku se provádí tzv. návrh systému, 

což je proces výběru komponent a stanovení rozsahu systému EZS. Při návrhu systému se 

zjišťují informace o zabezpečovaných hodnotách, stavební dispozici, minimální úrovni 

střežení, ostatních vlivech a samozřejmě se provádí bezpečnostní posouzení objektu. Na 

Obrázek 8.1 je uvedeno vzorové zabezpečení objektu: 

 

Obrázek 8.1: Vzorové zabezpečení objektu 
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Požadavky NFPA 731 [28] 

Standard 731 se používá pro nové instalace a poskytuje informace nutné pro úpravy a 

zlepšení stávajících systémů. Elektronický zabezpečovací systém je prvotně určen 

k zajištění hlášení poplachu, kontrole (dohlížení) a k hlášení poruchových stavů. Dále má 

fungovat jako upozornění pro uživatele, pro přivolání odpovídající pomoci a samozřejmě 

ke kontrole ochranných funkcí prostorů.  

Integrální zabezpečení 

S ohledem na integrované zabezpečení objektů nelze opomenout skupinu norem týkající se 

elektrické požární signalizace (EPS). Normativním základem pro obor EPS jsou normy 

řady EN 54, které jsou postupně přejímány do systému českých technických norem. Vedle 

této řady platí skupina národních norem ČSN 73 08xx – Požární bezpečnost staveb. Na 

celkové úrovni zabezpečení objektů se podílí také mechanické zábranné systémy. Základní 

normy pro mechanické zábranné systémy jsou např.: 

 ČSN P ENV 1627 (1628/1629/1630) Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti 

násilnému vniknutí - … 

 ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání … 

 ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

Za integrovanou bezpečnost objektu se považuje shrnutí všech požadavků z hlediska 

požární bezpečnosti staveb, zabezpečovacích systémů a rovněž z hlediska uživatele. Do 

oblasti požární bezpečnosti staveb se jistě zařadí požárně bezpečnostní zařízení (systém 

EPS, SHZ, ZOTK), za zabezpečení se pokládá fyzická ostraha, kamerové systémy, 

plášťová ochrana apod. Ohledně uživatelského komfortu je podstatné vytápění, 

klimatizace, osvětlení, vlhkost, aj.  
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3. Fyzická ochrana objektu (ostraha) 

Tzv. fyzická ochrana je ochrana prováděná vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou či 

policií. Fyzická ochrana je nejdražší ochranou, jelikož vyžaduje nejen jisté pořizovací 

náklady (výstroj, výzbroj, výcvik), ale i vysokou režii (mzdy, ochranné pomůcky aj.). 

Oproti tomu ostatní druhy ochran vyžadují „pouze“ poměrně vysoké počáteční investice. 

Kamerový systém 

Kamerový systém je vždy přínosem pro práci ostrahy objektu. Jeho instalace a vybudování 

monitorovacího pracoviště je účinný nástroj ke zvýšení bezpečnosti celého objektu. 

Monitorované události se archivují, a tak je možné je později podrobit analýze.  

Použití kamerového systému je samozřejmé tam, kde je dán požadavek na přehled o: 

 vlastním provozu (např. pohyb pracovníků či klientů, kontrola technologie), 

 pohybu v určitém prostoru, 

 přicházejících / odcházejících osobách, 

 cestě peněz nebo utajovaných informacích, apod.  

Volba vhodného typu kamer by měla vycházet z technických požadavků na konkrétní 

použití. Při návrhu, realizaci a provozování systému CCTV se uplatňuje norma ČSN EN 

50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích, Část 7: Pokyny pro aplikaci, která poskytuje pokyny pro zajištění funkce 

systémů CCTV a slouží všem, kteří jsou odpovědní za zadávání zakázek, výběr 

dodavatele, stanovení provozních požadavků, montáž, funkční zkoušky, zajištění údržby 

během provozu, aj.  
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4. Režimová ochrana objektu (kontrola vstupu, přístupové systémy) 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů, které 

směřují k zajištění požadované funkčnosti zabezpečovacího systému a k jeho sladění 

s provozem chráněného objektu. Režimová ochrana tudíž snižuje zranitelnost chráněných 

zájmů vůči trestné činnosti, jako je vandalismus, výtržnost, loupeže, přepadení, krádeže, 

pumové útoky, sabotáže, průmyslová špionáž aj. V praxi se jedná o směrnice pro vstup, 

odchod a pohyb osob po objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, výkon 

služby ostrahy objektu apod.  

Omezením volného vstupu nepovolaným osobám do vyhrazených částí objektu lze 

minimalizovat možnost ztrát, krádeží a úniku informací. Osobám se stanoví přesné hranice 

pohybu a vymezí se přístupová práva prostřednictvím stupňů oprávnění. Tímto opatřením 

se každé osobě vymezí prostory, do kterých může vstoupit nebo zařízení, které může 

ovládat. Ke kontrole oprávněnosti vstupu se používají různé druhy identifikačních médií 

jako magnetické karty, čipové karty, biometrické systémy. K zamezení přístupu slouží 

mechanické zábrany jako elektrický zámek, závora, turniket, brána apod. 

Režimová opatření lze tudíž dělit na vnější a vnitřní. Vnější režimová opatření se uplatňují 

především u vstupu a výstupu do objektu – brány, dveře, šachty, kanály apod. Vnitřní 

režimová opatření se týkají dodržování omezení pohybu osob a vozidel (oprávnění 

k přístupu), režimu pohybu materiálu a udržování ohrazení a osvětlení v chráněném 

prostoru pro dobrý pohyb fyzické ostrahy.  

Při zřizování kontroly vstupů je důležité zvolit optimální systém z hlediska použití, nutné 

bezpečnosti a účinné kontroly vstupu. Nejčastějším vstupním opatřením je fyzická kontrola 

ostrahou, mnohdy doplněná jednoduchými kontrolními či signalizačními prostředky. 

Systémy kontroly vstupů jsou podstatnou částí celkové ochrany objektu a jsou většinou 

napojeny na systémy elektronické ochrany. Při jejich realizaci je nutné plnit bezpečnostní 

požadavky a funkční vlastnosti podle normy ČSN EN 50133-1 a pokyny pro aplikace 

z normy ČSN EN 50133-7.  
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Příloha B: Kontrolní seznam 

Tabulka 8.1: Kontrolní seznam 

BEZPEČNOSTNÍ POSOUZENÍ OBJEKTU 

Č. Otázka  ANO NE Poznámka 

A. Předmět ochrany 

1. Předmětem ochrany v objektu je:    

1.1 významné zařízení    

1.2 důležité informace    

1.3 atraktivnost majetku/informací pro útočníka    

2. Hodnota chráněného majetku je     

2.1 do 1 miliónu Kč    

2.2 nad 1 milión Kč    

3. Výdaje související se ztrátou jsou:    

3.1 do 1 miliónu Kč    

3.2 nad 1 milión Kč    

B. Možnosti zcizení/vloupání do objektu 

4. Může být majetek/informace snadno zcizeny?    

5. Může být zcizený majetek/informace snadno zpeněženy?    

6. Může se zcizením majetku způsobit narušení/výpadek ze sítě KI?    

7. Došlo už někdy v objektu ke krádežím?    

7.1 Co bylo ukradeno za majetek?    

7.2 Jakým způsobem došlo ke vloupání?    

8. Vyskytují se v objektu utajované informace?    

8.1 Jaký stupeň utajení tyto informace mají?    

C. Údaje o objektu 

8. Základní údaje o objektu:    

8.1 poloha objektu – město (1)/venkov (0)    

8.2 podlažnost objektu – vícepodlažní (1)/jednopodlažní (0)    

8.3 účel objektu    

8.4 konstrukce objektu    

8.5 obvodové dveře a jejich konstrukce – běžný mat. (1), bezpečn. (0)    

8.6 okna a jejich konstrukce – běžné sklo (1), bezpečnostní (0)    

9. Počet osob, které jsou normálně v objektu:    

9.1 počet zaměstnanců – muži     

9.2 počet zaměstnanců – ženy    
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9.3 fyzická ostraha (bezpečnostní služba) – dojíždí (1), v místě (0)    

9.4 přístup návštěv do objektu    

10. Okolí objektu:    

10.1 Existuje v lokalitě riziko kriminality?    

10.2 Jsou sousední objekty obydlené?    

10.3 Existuje možnost neoprávněného vniknutí ze sousedních objektů?    

10.4 Jsou sousední objekty pro útočníka atraktivní?    

D. Popis stávajícího zabezpečení 

11 Stávající zabezpečení:    

11.1 V objektu nejsou použity mechanické zábranné systémy    

11.2 V objektu není instalován elektronický zabezpečovací systém    

11.3 V objektu není instalován kamerový systém    

11.4 Poplach. signál se předává na místě (0) či je přenášen dálkově (1)?    

11.5 V dokumentaci nejsou stanoveny pokyny pro režimovou ochranu     

11.6 Jaký byl stanovený stupeň zabezpečení (dle ČSN EN 50 131-1)?    

11.7 Jaká byla stanovena třída okol. prostředí (dle ČSN EN 50 131-1)?    

11.8 Jaký typ ochrany byl stanoven pro objekt?    

11.8.1 plášťová    

11.8.2 prostorová    

11.8.3 předmětová    

11.8.4 tísňová    

 

Vyhodnocení takového kontrolního seznamu může být následující [61]: 

Za každou odpověď „ANO“ se započítává jeden bod, za odpověď „NE“ nula bodů. Poté se 

sečtou všechny kladné i záporné odpovědi z jednotlivých částí a vepíšou se do tabulky pro 

vyhodnocení (viz Tabulka 8.2). 
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Tabulka 8.2: Příklad tabulky hodnocení 

Hodnocení kontrolního seznamu 

Oblasti zjišťování 
Počet odpovědí 

ANO 

Počet 

odpovědí NE 

Max. možný 

počet bodů 

A. Předmět ochrany   7 

B. Možnosti zcizení/vloupání do objektu   8 

C. Údaje o objektu   14 

D. Popis stávajícího zabezpečení   11 

Celkem bodů   40 

Celkem bodů v %   100 % 

 

Celkový součet bodů se procentuálně převede a následně se podle počtu procent za 

odpovědi „ANO“ zařadí do příslušné kategorie. Například: 

1. Stav systému zabezpečení objektu je katastrofální – počet odpovědí ANO je více než 

95 % 

2. Stav systému zabezpečení objektu je špatný – počet odpovědí ANO je od 70 do 95 % 

3. Stav systému zabezpečení objektu je dobrý – počet odpovědí ANO je od 50 do 70 % 

4. Stav systému zabezpečení objektu je uspokojivý – počet odpovědí ANO je od 25 do 

50% 

5. Stav systému zabezpečení objektu je výborný – počet odpovědí ANO je méně než 

25 % 
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