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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 

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 objekty. 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 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.  

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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1 Úvod 

Útoky, ke kterým dochází v posledním desetiletí, 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 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. 

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. 

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 budov 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. 

Metody hodnocení účinnosti bezpečnostního systému budovy byly již v praxi realizované 

pro jaderná zařízení [6]. S jistými úpravami se tyto metody mohou 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.  

 

                                                 

 
1
 Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 
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2 Cíl disertační práce 

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

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

významu jsou definovány nařízením vlády č. 172/2001 Sb. [2], k provedení zákona 

č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů [1], a dále je podrobně 

specifikuje každý kraj ČR ve svém nařízení kraje (např. [3]). Kritériem hodnocení se mají 

stát tzv. kritické cesty. 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 lze 

identifikovat potřebné změny v zabezpečení. 

Dílčí cíle disertační práce jsou proto následující: 

 Teoretický rozbor možných způsobů napadení objektů zvláštního významu. (V této 

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

vlivem úmyslných útoků, kriminality či jiného nezákonného jednání.) 

 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. 

Základní myšlenkou pro hodnocení kritické cesty je, že aby byl celý systém ochrany 

účinný, potřebuje určitý čas, ve kterém se postupně uplatňují jeho 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. 
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3 Metodiky hodnocení systému zabezpečení budovy 

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 rizik 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. 

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. 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. 

 

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 založený na prohlídkách objektu a kontrole stavu 

zabezpečovacího systému. Při prohlídkách objektu lze využít kontrolní seznamy (viz 

tabulka 3.1), kterými se popíše a zjistí současný stav zařízení, případné chybějící součásti, 

zkontroluje se i potřebná dokumentace – její vedení, pravidelné prohlídky, respektování 

zákonných či normativních požadavků.  

 

3.1 Bezpečnostní posouzení 

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 byly využity normativní požadavky [4], 

[5] a zkušenosti z provedených analýz různých objektů a pracovišť, které autorka 

prováděla v rámci studia, zkušenosti z výzkumných projektů [10], [11], 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.  
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Tabulka 3.1: Kontrolní seznam (ukázka) 

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?    

 

Vyhodnocení kontrolního listu uvedeného v příloze disertační práce 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. 
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3.2 Stávající metody hodnocení systému zabezpečení 

ANALÝZA ZRANITELNOSTI V CHEMICKÉM PRŮMYSLU 

Metodika pro analýzu a řízení zranitelnosti systému zabezpečení ve stabilních chemických 

zařízeních [8] popisuje proces řízení analýzy zranitelnosti: 

 

Obrázek 3.1: Proces řízení analýzy zranitelnosti v zařízeních chemického odvětví [8] 
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HODNOCENÍ ÚČINNOSTI SYSTÉMU FYZICKÉ OCHRANY V JADERNÝCH 

ZAŘÍZENÍCH [6] 

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

propracovaný systém ochrany, jenž je pravidelně podrobován hodnocení účinnosti. 

Základní doporučení k zajištění účinné bezpečnostní ochrany jaderných zařízení a 

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

atomovou energii (dále jen MAAE).  

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

dobu, kdy zareaguje fyzická ostraha. Systém fyzické ochrany funguje nejlépe, když je 

detekce co nejvčasnější (je nejvíce vzdálená od cíle) a zdržení nejdelší. Cesta útoku tak 

představuje řadu činností, které musí útočník vykonat při vlastním postupu v areálu 

jaderného zařízení k dosažení cíle útoku. Na této cestě musí útočník překonat odpovídající 

zdržovací vlastnosti ochranných prvků a detekčních vlastností těchto prvků. 

 

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. 

 

Obrázek 3.2: Příklad výsledku z analýzy EASI pro vybranou cestu útoku [9] 
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b) ASD (Adversary Sequence Diagram) – Diagram souslednosti postupu útočníka 

Metoda ASD umožňuje schématickou prezentaci systému zabezpečení. 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).  

 
Vysvětlivky: OS – vstup pro osoby, VOZ – 

vjezd vozidel, ISO – izolační zóna 

 

Obrázek 3.3: Schéma zařízení a jeho ASD [6] 

 

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 systému 

fyzické ochrany na základě charakteristiky včasné detekce vypočtením pravděpodobnosti 

přerušení útoku. Algoritmus výpočtu předpokládá, že útočník musí být detekován a že 

detekce nastane při podmínce, že zbývající čas dosažení cíle je větší než čas ostrahy.  
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PŘÍKLAD HODNOCENÍ ÚČINNOSTI ZABEZPEČENÍ STROMEM PORUCH 

 

Obrázek 3.4: Strom poruch pro vybraný případ průniku 

4 Návrh postupu hodnocení kritické cesty 

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 (Critical Path Method), v kombinaci se metodou EASI [9], 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 přiměřená 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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4.1 Návrh obecného algoritmu hledání kritické cesty 

Z praktických cvičení na reálných objektech byly určeny varianty řešení modelování 

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

 

 

Obrázek 4.1: Návrh obecného algoritmu 
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Popis algoritmu: 

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 konkrétnímu 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. 

 

4.2 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. 

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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5 Závěry disertační práce 

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

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

zabezpečení jsou detekce útočníka, zpoždění útočníka a odezva bezpečnostní služby 

(zásahové jednotky) – viz obrázek 5.1: 

 

 

Obrázek 5.1: Funkce zabezpečovacího systému [7] 

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. 

 

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 České 

republice 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 [6], 

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 
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ostrahou. Důvodem zřízení zabezpečovacího systému je omezení vstupu nepovolaných 

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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