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1 Úvod 

Protiprávní jednání, která jsou spojená se snahou o neoprávněné vstupy do objektů  

a zařízení jsou jak v České republice, tak i v zahraničí dlouhodobým jevem, který trvá a trvat 

bude i v budoucnu.  

Nedílnou součástí poklesu kriminality je zlepšení v oblasti ochrany majetku. Jedná  

se jak o fyzickou ostrahu, tak i o mechanické zabezpečení objektu a nemovistotí.  

Při srovnání trestné činnosti v letech 2009 a 2012 veškerá trestná činnost klesá.  

Na následujícím obrázku (Obr. 1-1) jsou zobrazeny podíly kriminality: násilné, mravnostní, 

majetkové, hospodářské ale také krádeže a vloupání a nakonec i ostatní kriminalita. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Obr. 1-1: Rozdělení kriminality v roce 2012 [28] 

 

Budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku, kterou jsem si vybrala pro svou 

bakalářskou práci, je situována v blízkosti hlavní silniční tepny, která vede středem celého 

města. Vyskytuje se zde riziko snadného úniku od možného trestného činu, který by mohl být 

spáchán v soudní budově. 

Cílem této práce je zhodnotit a popsat rizika spojená s fyzickou ochranou budovy 

Okresního soudu ve Frýdku-Místku.  
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2 Rešerše 

K vypracování bakalářské práce, bylo potřebné prostudovat publikace, které  

se zabývají zabezpečením objektů. Vycházeno bylo především z těchto publikací.  

 

UHLÁŘ, J., Technická ochrana objektů, 1. díl: mechanické zábranné systémy 11. 1. vydání. 

Vydavatelství PA ČR, Praha 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

V tomto díle jsou evedeny poznatky z mechanické ochrany objektů. Kde jsou 

mechanické zábranné systémy rozděleny do kapitol na obvodovou, plášťovou a předmětovou 

ochranu.  

 

UHLÁŘ, J., Technická ochrana objektů, 11. díl: Elektrické zabezpečovací systémy. 1. vydání. 

Vydavatelství PA ČR, Praha 2001. 205 s. ISBN 80-7251-076-2. 

Publikace podává komplexní soubor informací o jednotlivých druzích ochrany objektů, 

prvcíhc elektrických zabezpečovacích sytémů používaných v těchto ochranách, a to jak  

u klasických, tak i moderních.  

 

KŘEČEK, S. a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky. 3. vydání. 

Blatná: Vytiskla Blatenská tiskárna, s. r. o. 2006. 313s. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato kniha se zabývá problematikou: Elektrická zabezpečovací signalizace, Elektrická 

požární signalizace a také Mechanickým zábranným systémům.  

 

BRABEC, F. a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vyání.  

Praha: Nakladatelství Public History, 2001. 400s. ISBN 80-86445-04-06. 

V této knize jsou popsány jak způsoby ochrany osob, tak i majetku. Je zaměřena  

na fyzickou ochranu, její formy, metody, úkoly a členění.  
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3 Základní pojmy 

Bezpečnost – je stav, ve kterém se daný subjekt necítí být ohrožen z hlediska své existence, 

zájmů, hodnot. Z latinského securitas = bezpečnost, jistota, záruka, ale také duševní pokoj. 

Bezpečnost je také brána jako ochrana života a zdraví osob, ochrana majetku všeho druhu 

před ztrátami, které by mohly vzniknout v důsledku nehody, krádeže, podvodu….[2] 

Hlídací služby – Fyzická ochrana – hlavním cílem je zabránit trestné a jiné protiprávní 

činnosti ve vztahu k majetku, bezpečnosti osob, veřejného pořádku apod. [1] 

Mechanická ochrana – jedná se o taková mechanická zařízení, která spolehlivě chrání  

a vytváří různé zábrany, znemožňující pachateli dosažení jeho cíle. [5] 

Režimová ochrana – je soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu. [5] 

Fyzická ochrana – je ochranou, která je prováděna vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací 

službou nebo policisty. [5] 

Technická ochrana – jde o detekční systém, který má odstrašující účinek k pachateli, který  

se nachází v chráněném prostoru. [5] 

Soud – je orgánem státní moci soudní. Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, vrchní, krajské  

a okresní soudy. Hlavním úkolem soudů je poskytování právní ochrany. Jen soudy jsou 

oprávněny rozhodovat o vině a trestu za trestné činy. Zvláštní postavení má Ústavní soud, 

který je orgánem ochrany ústavnosti. [23] 

Justiční stráž – zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství, 

Ministerstva spravedlnosti a v jiných místech jejich činnosti. [2] 

Vydírání (§ 175 TZ) – je trestný čin, který spočívá v použití násíli, případně pohrůžkou násilí 

či jiné těžké újmy, kde oběť je donucena něco konat, opomenout nebo strpět. [15] 
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4 Právní předpisy a technické normy 

 

V České republice není žádný právní předpis, který se zabývá a definuje fyzickou 

ochranu osob a majetku. Proto je zapotřebí čerpat z velkého množství zákonů, vyhlášek  

a technických norem, ve kterých můžeme najít potřebné poznatky k ochraně osob a majetku,  

a ze kterých dále čerpáme.  

 

4.1 Právní rámec 

 

Tato kapitola obsahuje vybrané platné zákony. 

 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je základním zákonem České republiky (dále jen Ústava ČR). 

Byl přijat jako ústavní zákon Českou národní radou 16. prosince 1992 a publikován v české 

Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb. Je souborem ústavních zákonů a dokumentů ústavního 

významu.  

Ústava ČR není jedním uceleným zákonem, ale skládá se z řady samostatně stojícíh 

ústavních zákonů a jim právně na roveň postavených dokumentů. Ty dohromady tvoří ústavní 

pořádek. Ústava ČR tvoří celek a spolu s Listinou základních práv a svobod jsou 

nejdůležitějšími dokumenty.  

Hlava čtvrtá Moc soudní, článek 90 Ústavy ČR – soudy jsou povolány především 

k tomu, aby zákonem stanoveným způsobem poskytovaly ochranu právům. Jen soud 

rozhoduje o vině a trestu za trestný čin. [10] 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky (dále 

jen LZPS). Listina byla vyhlášena formou zvláštního usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 

Sb.  
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Základní práva a svobody, která jsou obsažena v Listině vyjadřují vztah mezi státem  

a občanem. LZPS jsou povinny dodržovat a vymáhat všechny veřejné úřady. Pro všechna 

základní práva a svobody platí, že jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná  

a nezrušitelná a orgánem na ochranu ústavnosti je Ústavní soud. [14] 

 

Trestní zákoník 

Trestní zákoník v České republice byl přijatý Parlamentem České republiky  

a vyhlášený ve Sbírce zákonů pod č. 40/2009 Sb. Je členěn na obecnou a zvláštní část  

a obsahuje 421 paragrafů. Rozdělení trestního zákona na obecnou a zvláštní část je projevem 

legislativní techniky.  

V obecné části je stanovena působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která 

jsou společná všem či více trestným činům. Vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, 

okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání trestů, ochranných opatření a výklad používaných 

pojmů.  

Ve zvláštní části je seznam trestných činů, které jsou podle charakteru společenského 

zájmu rozděleny do 13 hlav. [15] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník. Občanský zákoník je základní zákon 

upravující soukromé právo hmotné. Upravuje majetkové vztahy mezi státem, právnickými  

a fyzickými osobami dále vztahy vyplývající z práv na ochranu osob.  

Občanský zákoník obsahuje vybraná ustanovení, která mají vztah k ochraně osob  

a majetku. Nejvýznamějším ustanovením v tomto zákoně je pokud hrozí neoprávněný zásah  

do práv bezprostředně, může ten, jenž je ohrožen, sám zásah odvrátit přiměřeným způsobem. 

[16] 
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 Občanský soudní řád 

Občanský soudní řád je název zákona č. 99/1963 Sb., který je základním pramenem 

občanského práva procesního. Je základním procesním nástrojem, prostřednictvím kterého 

soudy poskytují ochranu chráněných zájmů fyzických a právnických osob. [17] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., O trestním řízení soudním (trestní řád). Účelem trestního řádu  

je upravit postup orgánů činných v trestním řízeník tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny  

a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.  

Z hlediska ochrany osob a majetku je v trestním řádu nejdůležitější § 76, který 

pojednává o Zadržení osoby podezřelé. [18] 

 

Ochrana utajovaných informací 

Ochranu utajovaných inforamcí upravuje zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně 

utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Tento zákon upravuje zásady pro 

stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další 

požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlvých činností a podmínky pro jejich 

výkon a s tím spojený výkon státní správy. [19] 

 

Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů je v České republice regulována zákonem č. 101/2001 Sb.,  

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon rozlišuje osoby, které zpracovávají osobní údaje jiných lidí (tzv. správce nebo 

zpracovatele osobních údajů) a dále osoby, jejichž osobní údaje správce a zpracovatel 

zpracovávají (tzv. subjekty údajů). [20] 
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4.2 Právní úprava soudnictví 

 

Tyto zákony, vyhláška a jednací řády se zaobírají právní úpravou v soudnictví.  

 

Zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně 

některých dalších zákonů, 

Zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 131/2002Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu v znění pozdějších předpisů, 

Zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a o vyšších úřenících státního 

zastupitelství a o změně některých zákonů, ve znění novely č. 7/2009 Sb. 

Vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších 

předpisů, 

Jednací řád Nejvyššího soudu ČR (vydaný předsedou Nejvyššího soudu v roce 2003). 

Jednací řád Nejvyššího správního soudu. 

 

4.3 Vyhlášky  

 

V následující kapitole jsou vybrány vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu. 

 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 19/2008 Sb., ze dne 25 ledna 2008, kterou  

se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění pozdějších změn a doplnění. V této vyhlášce je stanoveno bodové ohodnocení 

jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, základní metody hodnocení rizik, nejnižší míra 
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zabezpečení zabezpečené oblasti, dále požadavky potřebné na opatření fyzické bezpečnosti  

a náležistosti potřebné k certifikaci technických prostředků. [11] 

 

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

a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška stanovuje 

náležitosti potřebné k vyznačování utajovaných informací v listinné a nelistinné podobě. Také 

stanovuje druh administrativních pomůcek, náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, 

výpisu a překladu. Podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a další podmínky pro 

manipulaci. [12] 

 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti  

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. [13] 
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4.4 Technické normy  

V tabulkách (Tabulka 4-1, 4-2) jsou uvedeny technické normy, které se týkají 

zabezpečení objektu z oblasti elektrických a mechanických zábranných systémů.  

 

Tabulka 4-1: Technické normy z oblasti elektrických systémů [8,7,3] 

Označení normy Název normy 

ČSN EN 50 131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50 131-2-6 Poplachové systémy- Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

ČSN EN 50 131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny 

ČSN EN 50 131-5-3 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 

5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

ČSN EN 50 131-6 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN EN 50 132 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích  
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Tabulka 4-2: Technické normy z oblasti mechanických zábranných systémů [29,9] 

Označení normy Název normy 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

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

Požadavky a klasifikace: 2000. 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory: 2009. 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému 

otevření: 2005. 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991 
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5 Fyzická ochrana  

 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňující neoprávněnému nakládání s majetkem, což je neoprávněné užívání, 

poškození, zničení nebo odcizení hmotného a nehmotného majetku nebo směřující k zajištění 

bezpečnosti osob.  

Vše co vede k úspěchu organizace, je nazýváno aktivy. A proto je potřeba tyto aktiva 

chránit před negativními událostmi, které mohou nastat a narušit chod organizace. Za aktiva 

jsou považiváni lidé, majetek i informace. Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana: 

 osob, 

 nehmotného majetku, 

 hmotného majetku.  

Chráněné vlastnictví 

Osoby Hmotný majetek Nehmotný majetek 

 

Osobami jsou myšleni vlastní kmenoví zaměstanci, externí smluvně vázaní pracovníci, 

ale i jiné osoby, které se nacházejí v objektech podniku.  

 

Vlastníci 

Fyzické osoby Právnické osoby Stát 

 

Skutečné problémy, které se vyskytují v oblasti ochrany objektu je potřeba řešit vždy 

komplexně. Zabezpečovací systém tvoří čtyři základní druhy ochrany a těmi jsou: 

1. Klasická ochrana 

2. Režimová ochrana 

3. Fyzická ochrana  

4. Technická ochrana [1] 
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Jsou známy tři skupiny prostředků sloužících k ochraně osob a majetku: 

1. Prosředky, kde je výrazně dominantní technologie  technická ochrana 

(mechanické zábranné systémy, elektronické zabezpečovací systémy). 

2. Prostředky, kde je výrazně dominantní lidský faktor  fyzická ostraha. 

3. Prostředky, kde je výrazně dominantní organizační stránka  režimová 

ochrana. 

 

5.1 Technická ochrana 

 

Technické prostředky technické ochrany jsou ty prvky ochrany, které zabraňují, stěžují 

nebo oznamují narušení ochrany objektu. 

Jejich hlavní funkce spočívá v tom, že velmi rychle reagují nazměny vyvolané 

pachatelem a na základě těchto změn jsou schopné uvést v činnost síly, schopné v další 

činnosti pachateli zabránit a dopadnout jej ještě před dokončením protispolečenského jednání. 

[1] 

 

5.2 Fyzická ostraha 

 

Je nejstarší, nejpoužívanější a nejdražší metodou ochrany osob a majetku. Jde o soubor 

činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu 

osob a majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. S ohledem na lidský faktor 

tento způsob ochrany v sobě koncentruje životní zkušenosti, návyky, dovednosti a profesní 

odbornou způsobilost. Tato činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávní činnosti. 

Fyzickou ostrahu objektů lze provádět vlastními silami, strážnými, zaměstananci 

soukromých bezpečnostních služeb případně policií nebo armádou. [5]  
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5.3 Režimová ochrana 

 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujích k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. [5] 

 

5.4 Členění fyzické ochrany 

 

V této kapitole se budu věnovat jednotlivým druhům ochrany osob a majetku. Čím  

se tyto ochrany zabívají a jaké prostředky jsou používány k jejich ralizaci. 

 

Technická ochrana  

 

Hlavní funkce technické ochrany spočívá v tom, že relativně rychle reaguje na změny 

vyvolané pachatelem a na základě těchto změn, indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí 

v činnost síly, schopné v další činnosti pachateli zabránit a dopadnout jej prakticky ještě před 

dokončením protispolečenskéo jednání. [5] 

 

Klasická ochrana (Mechanické zábranné systémy) 

 

Klasická ochrana z hlediska vývoje představuje nejstarší typ ochrany. Je základním 

druhem ochrany, který tvoří souhrn opatření na přímé zabezpečení objektu a jeho důležitých 

částí. Vytvořením systému zábran, jejichž překonání vyžaduje určitý čas, použití nástrojů  

a prostředků a zručnosti pachatele. Zahrnuje všechny mechanické zábranné systémy, které 

stěžují pachateli vniknout do chráněného prostoru nebo manipulovat s chráněnými předměty. 

Mezi základní mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) patří zejména: 

 bezpečnostní uzamykací systémy,  

 bezpečnostní systémy dveří, 

 mříže, 
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 bezpečnostní fólie, 

 vrstvené sklo, 

 trezory, bezpečností schránky, 

 bezpečnostní kufříky, 

 ploty. [5] 

 

Klasická ochrana je základem každého zabezpečovacího systému. Prakticky  

se s ní setkáváme na každém objektu a to buď v lepší či horší podobě a z toho lze vyvodit,  

že každý MZS je překonatelný.  

Klasickou ochranu MZS rozdělujem do čtyř skupin: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana 

 

Obvodová ochrana 

 Vizuálně charakterizuje hranici pozemku, který patří k budově a tak vytváří právní 

hranici. Používá se oplocení, ohrazení okolního pozemku včetně branek, bran a závorů.  

Rozdělujeme je na: 

 klasické drátěné oplocení, 

 bezpečnostní oplocení, 

 vysokobezpečnostní oplocení, 

 vrcholové zábrany, 

 podhrabové překážky, 

 vstupy, vjezdy a jiné vstupné jednotky. [5] 
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Plášťová ochrana 

Jejich úkolem je stěžit a prakticky znemožnit vniknutí pachatele do chráněného 

prostoru v objektu, popřípadě ho odradit od této činnosti.  

Plášť objektu tvoří: 

 stavební prvky budov - jejich mechanická odolnost proti průlomu je závislá  

od použitého materiálu, jeho pevnosti, tloušťce a vlastního vyhotovení.  

Prvky mechanické plášťové ochrany objektů:  

 zdi, 

 podlahy,   

 stropy,  

 střechy budov. 

 

 otvorové výplně – patří sem okna a dveře, které se člení na: 

 vstupní otvorové výplně, 

 okna a balkónové dveře, 

 mříže, rolety, žaluzie, fólie. 

 

Prostorová ochrana 

Prostředky umožňující zabránit potenciálním útočníkům ve vstupu do prostoru, kde 

jsou instalovány důležité komponenty systému, nebo vnesení potenciálně nebezpečných 

předmětů  

či detekci takové skutečnosti, případně může být cílem zabránění opuštění prostoru, respekivě 

vynesení komponentu.  

Předmětem útoku můžou být: 

 vlastní počítače, 

 výměnná záznamová media, 

 části síťové technologie, 

 vytištěné senzitivní materiály, 

 klíčoví pracovníci. [5] 

 



16 

 

Doplňuje ochranu plášťovou. Obvykle se jedná o kombinaci pasivních infračervených 

detektorů pohybu a detektorů duálních. Výběry detektorů závisí na jeho stanovišti a místních 

podmínkách. Těžištěm prostorové ochrany jsou centrální body budovy, tj. schodišťové 

přístupy či výstupy, haly, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. [5] 

 

Předmětová ochrana 

Snaha uschovávat získané peníze, drahocennosti, šperky před různými zloději – 

úschovné objekty – trezory. 

Rozdělení: 

 Komorové trezory, 

 skříňové trezory, 

 komernčí úschovné objekty. 

 účelové trezory, 

 ohnivzdorné trezory, 

 ocelové a kartotéční skříně, 

 příruční pokladničky. [5] 

 

Elektronické zabezpečovací systémy 

 

Elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS) – je soubor prvků schopných 

dálkově opticky anebo akusticky signalizovat na určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus 

o vstup narušitele do střežených objektů nebo prostorů.  

Umístění a směrování čidel EZS se provádí způsobem, umožnujícím detekovat 

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

prostor. Podle toho, ve které části zabezpečovaného prostoru může být pomocí čidel 

detekováno nebezpečí, rozlišujeme prvky: 
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Prvky Obvodové ochrany 

Existuje řada druhů čidel perimetrické ochrany využívajících různých fyzikálních 

principů, z nichž ja každé čidlo určeno pro jiný druh ochrany chráněného pozemku. Zařízení  

se liší podle účelu, stupně důležistosti zabezpečení, zejména z hlediska napadení nebo 

vyřazení z činnosti. [5] 

Zde jsou popsány základní typy čidel pro obvodovou ochranu: 

 

 Pasivní čidla  

Čidla, která patří do této skupiny pasivně registrují fyzikální změny ve svém okolí. 

Tato čidla jsou zpravidla obtížně identifikovatelná. 

 plotová vibračí čidla, 

 plotová tenzometrická čidla, 

 systémy střežící drátěnou osnovu, 

 mikrofonní kabely, 

 seismická čidla…. 

 

 Aktivní čidla 

Aktivní čidla na rozdíl od pasivních, si vytvářejí svá vlastní pracovní prostředí 

aktivním zásahem do okolního prostoru. Proto jsou tyto čidla poměrně snadno detekovatelná a 

je možno určit jejich mrtvé zóny. 

 štěrbinové kabely, 

 infračervené závory a bariéry, 

 laserové závory, 

 aktivné infračervená čidla 

 kapacitní čidla…[5] 
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Prvky Plášťové ochrany 

Úloha prvků EZS v plášťové ochraně je především včasná signalizace snahy pachatele  

o překonání klasické ochrany chráněného objektu. Týká se to především vnějších otvorových 

výplní (okna, vstupní otvorové výplně a balkónové dveře), ale také i často opomíjených 

stavebních prvků budov (zdi, stropy, střechy budov). Zde je skupina čidel patřících do prvků 

plášťové ochrany. 

 čidla kontaktní, 

 čidla destrukční, 

 čidla destručních projevů, 

 čidla tlaková akustická, 

 čidla bariérová. [5] 

 

Prvky Prostorové ochrany 

Prostorová ochrana tvoří doplňkovou formu střežení k plášťové ochraně.  

 pohybová čidla. 

 

Prvky Předmětové ochrany 

Prvky předmětové ochrany jsou určeny především k ochraně cenných předmětů před 

jejich odcizením. Patří zde: 

 čidla kontaktní, 

 čidla kapacitní, 

 čidla tloková akustická, 

 čidla bariérová, 

 čidla trezorová, 

 čidla na ochranu uměleckých předmětů. 

 

Ostatní elektrické zabezpečovací prostředky (technická ochrana) 

 ústředny EZS, 

 systémy centralizované ochrany.[5] 
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Fyzická ostraha 

 

Je nejstarší, nejpoužívanější a nejdražší metodou ochrany osob a majetku. Jde o soubor 

činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu 

osob a majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Tato činnost má zabránit 

především trestné a jiné protiprávní činnosti. 

 

Režimová ochrana   

 

Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého zabezpečovacího systému 

objetku. Režimová opatření jsou dělena na:  

 

  vnější  

 týkající se vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu 

(vchody, vjezdy a výjezdy), 

 vnitřní  

 týkající se dodržování bezpečnostních směrnic. [5] 
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Obr. 5-1: Grafické znázornění technické ochrany [5] 

 

5.5  Struktura prvků fyzické ochrany 

 

Struktura prvků fyzické ochrany je znázorněna na (Obr. 5-1). Hlavním cílem  

je dosáhnout relativně optimálního zabezpečení objektu. Naplnění tohoto cíle vyžaduje 

vhodně kombinovat jednotlivé druhy ochrany. MZS mají zamezit narušiteli narušení objetku, 

popřípadě mu ztížit narušení objektu. MZS neoznámí, že je objekt naruše. Proto je dále 

vhodné úrovně zabezpečené zvýšit za využití elektrického nebo EZS. Elektrický a EZS 

nezamezí narušiteli vstup do objektu, ale jeho činnost může monitorovat a přítomnost 

narušitele oznámit. Aktivní formou zásahu v případě narušení objektu plní fyzická ostraha, 

která bude reagovat na poplachový signál elektrického a EZS. Směrnice režimové ochrany 

vzájemně propojí technickou ochranu s fyzickou ostrahou, avšak za podmínky, že je aktuální 

a realizovatelná v praxi. [5] 
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6 Okresní soud 

 

Tato kapitola pojednává o historii soudnictví v našem městě. Od jeho vzniku  

po současnost. 

 

Okresní soud ve Frýdku-Místku 

 

Okresní soud ve Frýdku-Místku vznikl v roce 1850 při reorganizaci veřejné správy 

jako instituce podřízená Krajskému soudu v Těšíně. Jeho obvod se rozkládal převážně na 

území někdejšího status minor Frýdek což bylo 26 obcí.  

Z vlastních soudních spisů nevyplývají informace o původním sídle soudu: presidiální 

spisy Krajského soudu v Těšíně nebyly převzaty a presidiální spisy Okresního soudu  

ve Frýdku pro nejstarší období se nedochovaly. V moderní době byla pak vybudována vlatní 

soudní budova, kterou po zrušení Okresního soudu převzal Lidový soud v roce 1949 a později 

v roce 1960 opět Okresní soud ve Frýdku-Místku. Zde byla umístěna i soudní spisovna. [30] 

 

Současnost 

 

Okresní soud ve Frýdku-Místku je okresním soudem se sídlem ve Frýdku-Místku, 

jehož odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.  

 

Obvod Okresního soudu ve Frýdku-Místku (Obr. 6-1) se zcela neshoduje s okresem 

Frýdek-Místek, patří do něj: 

 Baška 

 Bílá 

 Bocanovice 

 Brušperk 

 Bruzovice 

 Bukovec 

 Bystřice 

 Čeladná 

 Dobrá 

 Dobratice 

 Dolní 

Domaslavice 

 Dolné Lomná 

 Dolní 

Tošanovice 

 Fryčovice 

 Frýdek-Místek 



22 

 

 Frydlant nad 

Ostravicí 

 Hnojník 

 Horní Bludovice 

 Horní 

Domaslavice 

 Horní Lomná 

 Horní 

Tošanovice 

 Hrádek 

 Hrčavy 

 Hukvaldy 

 Jablunkov 

 Janovice 

 Kaňovice 

 Komorní Lhotka 

 Košařiska 

 Kozlovice 

 Krásná 

 Krmelín 

 Kunčice pod 

Ondřejníkem 

 Lhotka 

 Lučina 

 Malenovice 

 Metylovice 

 Milíkov  

 Morávka 

 Mosty u 

Jablunkova 

 Návsí 

 Nižní Lhoty 

 Nošovice 

 Nýdek 

 Ostravice 

 Palkovice 

 Paskov 

 Pazderna 

 Písečná 

 Písek 

 Pražmo 

 Pržno 

 Pstruží 

 Raškovice 

 Ropice 

 Řeka 

 Řepiště 

 Sedliště 

 Smilovice 

 Soběšovice 

 Stará Ves nad 

Ondřejnicí 

 Staré Hamry 

 Staré Město 

 Staříč 

 Střítěž 

 Sviadnov 

 Šenov 

 Třanovice 

 Třinec 

 Václavovice 

 Vělopolí 

 Vendryně 

 Vojkovice 

 Vratimov 

 Vyšní Lhoty 

 Žabeň 

 Žermanice

[30] 

 

 

 

  

Obr. 6-1: Obvod Okresního soudu ve Frýdku-Místku [27] 
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7 Základní informace o Okresním soudu 

 

Vybraný objekt, který bude popisován, je soudní budova ve Frýdku-Místku. 

První soudní budova Okresního soudu (Obr. 7-1, 7-2) se nacházela v letech 1850 – 1995 

ve Frýdku na dnešní třídě T. G. Masaryka 453, kde nyní sídlí Katastrální úřad.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-1, 7-2: Bývalá budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku [24] 

 

Od 1. 5. 1995 byla postavena nová budova Okresního soudu (Obr. 7-3, 7-4), která  

se budovala 2 roky. Nová Budova Okresního soudu se nachází v ulici: Na poříčí 3206, kde sídlí 

dodnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-3, 7-4: Současná budova Okresního soudu ve Frýdku-Místku [24] 
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7.1 Lokalita 

Objekt je situován uprostřed města Frýdku-Místku.  V blízkosti objektu se nachází 

Finační úřad, který je situován na stejné parcele. Na severní straně od objektu vede hlavní 

silniční tepna, která protíná střed celého města a slouží také jako příjezdová cesta k objektu.  

Je zde riziko snadného úniku od objektu. Nachází se zde také čerpací stanice Gulf a Hotel  

„da Capo“, jejichž parcely sousedí s parcelou Okresního soudu. Na západní straně od pozemku 

protéká řeka Ostravice. Jelikož už několikrát při povodních zatopila voda objekty ve své 

blízkosti z toho vyplývá riziko zaplavení podzemních pater. 

 

7.2 Popis budovy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-5: Rozdělení budovy soudu [autor] 

 

V daném objektu (Obr. 7-5) se nachází od roku 1995 Okresní soud, který se zabývá jak 

trestním řízením tak i civilním. Rozkládá se na ploše 2 758 m
2
. Je majetkem České republiky. 

Objekt soudu se skládá ze tří budov, mezi sebou propojených tzv. krčkem.  

Budova A (Obr. 7-6) má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží. V budově  

se nachází 98 kanceláří, 1 jednací síň, místnot pro justiční stráž kde slouží osm příslušníků, 

kteří nejsou zaměstnanci soudu ale Vězeňské služby ČR a spadají pod ministerstvo 
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spravedlnosti. Dále je zde jedna výslechová místnost, sloužící pro jednání Probační a mediační 

služby, výslechy zadržených osob se provádějí v běžných jednacích síních. V budově jsou 

eskortní místnosti sloužící pro potřeby vězeňské služby, kde jsou přiváženi vazebně stíhání,  

za účelem jednání v trestních věcech, střežení těchto osob a přivádění k jednání je záležitostí 

příslušníků vězeňské služby z Vazební věznice Ostrava. V podzemním podlaží této budovy  

se nenachází archív, ale spisovny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7-6: Budova A Okresního soudu [21] 

 

Budova B má jedno podzemní a jedno nadzemní podlaží. Nachází se zde celkem  

16 jednacích síní. Budovy A a B byly uvedeny do provozu v roce 1995. Budova C (Obr. 7-7) 

byla dodatečně přistavěna v roce 2007. Má dvě nadzemní podlaží, kde najdeme 39 kanceláří  

a jedna jednací síň. Všechny budovy jsou propojeny.  
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Obr. 7-7: Budova C Okresního soudu [22] 

 

U soudu je zaměstnáno 34 soudců, 146 zaměstnanců administrativy a pomocných složek 

(pracovníci úklidu, řidič, údržbář). V roce 2012 bylo u soudu řešeno celkem 34 898 trestních  

a civilních věcí a jejich agendy. 

Prostranství D slouží jako parkoviště pro osobní automobily a autobusy i auta vězeňské 

služby, přepravující vazebně stíhané osoby k jednání. 

 

7.3 Stávající zabezpečení 

Jelikož budovu soudu denně navštěvuje větší počet lidí, je tato budova zabezpečena 

nejen prostorovou a plášťovou ochranou, ale i fyzickou ostrahou, kterou zajišťují příslušníci 

justiční stráže. 

Mezi práva a povinnosti příslušníků justiční stráže patří: 

 identifikace osob nacházejících se v budovách soudů a jiných místech správy 

soudnictví, 

 zajišťovat pořádek v soudních budovách a plynulý a nerušený průběh soudního 

řízení, 

 příslušník se řídí pokyny předsedy soudu, případně pověřeného pracovníka 

soudu, dle jejich pokynů zabraňuje vstupu do určených prostor anebo provádí 

jejich vyklizení, 

 může požádat o součinnost příslušný orgán policie. 
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První patro je zajištěno zcela. Všechny místnosti jsou opatřeny detektory pohybu PIR, 

čidly prostorovými i kombinovanými (PIR + MW). Vybrané místnosti jsou zajištěny čidly 

rozbití skla a čidly otevření. Tato čidla jsou rovněž použita ve vybraných místnostech v dalších 

podlažích. Budova je zabezpečena na exponovaných místech zvenčí i uvnitř rovněž 

kamerových systémem se záznamem. V současnosti je budova střežena systémem 

Poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem a CCTV s napojením na pult 

centralizované ochrany Policie ČR. Perimetrická ochrana budovy není realizována. 
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8 Analýza bezpečnostních rizik spjatá s fyzickou ochranou soudu 

 

Analýza bezpečnostních rizik je postupem, který slouží k identifikaci možných rizik  

a jejich následků v rámci posuzovaného objektu a určením jejich závažností. Jejich 

vypracováním je možno navrhnout inovace v bezpečnostním systému, tak aby tyto systémy 

odstranily co nejvíce možných rizik a bylo s nimi co nejefektivněji nakládáno. 

Pro vytvoření bezpečnostní analýzy, která je spjatá s fyzickou ochranou soudní budovy 

jsem vybrala dvě metody. Nejdříve vypracuji Ishikawův diagram, a pak provedu Analýzu příčin 

a následků. 

 

8.1 Ishikawův diagram 

 

            Známý také pod názvem Diagram příčin a následků nebo Diagram rybí kosti (fish-bone 

diagram). Umožňuje velmi jednoduše znázornit konkrétní problém z hlediska jeho příčin. 

Ishikawův diagram (Obr. 8-1) byl použit pro analýzu možných příčin překonání fyzické 

ochrany soudu. 
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Obr. 8-1: Ishikawův diagram [autor] 
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8.2 Analýza příčin a následků FMEA 

 

Analýza FMEA také nazývána jako analýza možných vad a jejich důsledků,  

je strukturovaná metoda, která umožňuje odhadovat a priorizovat možné problémy a jejich 

následky u nově vznikajících výrobků, služeb, procesů nebo projektů. Následně pak 

vyhodnocuje vhodnost opatření, která slouží k eliminaci těchto problémů. [6] 

V prvním kroku při tvorbě analýzy se ke každým poruchám stanoví jejich možné příčiny 

a následky, které z nich mohou vyplývat. V dalším kroku se stanoví rizikové číslo R podle 

vzorce (1), kde se ke každé možné události přiřadí číslo pravděpodobnosti vzniku poruchy, 

závažnost následků a odhalitelnos poruchy (Tabulka 8-1, 8-2).  

R se vypočítá podle vzorce: 

                                               R= P  N  H                               (1) 

 

Kde:  R – rizikové číslo 

   P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

  N – závažnost následků poruchy 

  H – odhalitelnost poruchy 

 

Vynásobením těchto získaných hodnot zjistíme rizikové prioritní číslo každého scénáře.  

 

Tabulka 8-1: Použité parametry v metodě FMEA – 1. část [6] 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy N Závažnost následků poruchy 

1 nepravděpodobné 1 sotva postřehnutelný 

2 - 3 velmi malá 2 - 3 bezvýznamný 

4 - 6 malá 4 - 6 středně významný 

7 - 8 mírná 7 - 8 závažný 

9 - 10 vysoká 9 - 10 Mimořádně závažný 
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Tabulka 8-2: Použité parametry v metodě FMEA – 2. část [6] 

H Odhalitelnost poruchy R Výsledná rizikovost poruchy 

1 vysoká 0 – 3 bezvýznamné riziko 

2 – 5 mírná 4 – 10 akceptovatelné riziko 

6 – 8 malá 11 – 50 mírné riziko 

9 velmi malá 51 – 100  nežádoucí riziko 

10 nepravděpodobná 101 - 125 nepřijatelné riziko 

 

Čím je rizikové prioritní číslo větší, tím je událost považována za závažnější. [6] 

 

Vytvoření analýzy FMEA 

V tabulkách 8-3 a 8-4 je uvedena analýza metodou FMEA, kde se ke každé poruše 

přiřadí rizikové prioritní číslo.  

 

Tabulka 8-3: Analýza FMEA – 1. část [autor] 

Číslo Událost Příčina události Následek události P N H R 

1 
Krádeže 

zaměstnanců 
špatné sociální zázemí 

v důsledku krádeže 

možný vznik prodlevy 
4 6 3 72 

2 
Překonání 

oplocení 

vidina snadného 

přivýdělku 

odcizení vybavení a 

příslušenství vozidel 
3 3 4 36 

3 
Útok 

hackera 

vstup s úmyslem 

poškození dat 
ztráta dat 4 8 1 32 

4 

Špatný 

technický 

stav MZ 

snadné vylomení 

otvorových výplní 

proniknutí pachatele do 

objektu 
3 5 2 30 

5 Požár 

neopatrnost 

zaměstnanců, úder 

blesku, možný úmysl 

ohrožení životů a zdraví 

osob, poškození budovy 

a zařízení 

2 7 2 28 
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Tabulka 8-4: Analýza FMEA – 2. část [autor] 

6 

Selhání 

fyzické 

ostrahy 

nepozornost, rozptýlení 
vnik nepovolané osoby 

do objektu 
3 8 1 24 

7 

Neuzamčení 

dveří 

kanceláří 

spěch, zbrklost 
odcizení osobních věcí a 

vybavení 
2 5 2 20 

8 
Závada na 

EZS 
vadná elektroinstalace 

vznik požáru, ohrožení 

osob 
2 9 1 18 

9 
Nakažení PC 

viry 

návštěva nepovolených 

stránek 

ztráta důvěrných 

informací 
3 4 1 12 

10 

Vyzrazení 

přihlašovací

ho hesla 

nedopatření zneužití informací 1 9 1 9 

11 
Nepozornost 

zaměstnanců 

záměrné odvedení 

pozornosti 

průnik do střeženého 

prostoru 
2 4 1 8 

12 
Msta 

zaměstnanců 

hrubé porušení pracovní 

kázně s následkem 

propuštění 

pošpinění pověsti 1 3 2 6 

13 

Špatné 

zabezpečení 

sítě 

použití nevhodného 

softwaru 
znehodnocení dat 1 5 1 5 

14 Vandalismus 
snadný přístup k 

objektu 
poničení pláště objektu 2 2 1 4 

 

Výsledky, které vzešly z Tabulky 8-3 a 8-4 jsem uvedla do Paretova diagramu 

s Loenzovou křivkou a vše je vyznačeno na Obr. 8-2. 
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Obr. 8-2: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Z Paretova diagramu bylo zjištěno, že mezi nejzávažnější události, které mohou ohrozit 

bezpečnost chráněného objektu jsou: 

 Krádeže zaměstnanců 

 Překonání oplocení 

 Útok hekra 

 Špatný technický stav MZ 

 Požár 

 Selhání fyzické ostrahy 

 Neuzamčení kanceláří

 

  V následující kapitole bude navrženo opatření pro ty události, které by mohly vzniknout 

překonáním perimetrické ochrany, která je u daného objektu nedostatečná. 
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9 Prvky inovativního zabezpečení 

 

V předešlé kapitole jsem zjistila z analýzy rizik možné události, které mohou narušit 

bezečnost v daném objektu. Za hlavní nedostatek považuji nerealizovanou perimetrickou 

ochranu, v jejímž důsledku může dojít k narušení celkové ochrany soudu. V této kapitole 

provedu návrh nových opatření v oblasti perimetrické ochrany.  

 

9.1 Nedostatečná perimetrická ochrana 

Z mé návštěvy Okresního soudu jsem zjistila, že oplocení a brána se nachází jen  

u stávajících parkovišť pro osobní vozidla, autobusy a auta vězeňské služby. Tímto  

je chráněna pouze část severní budovy A, parkoviště mezi objekty A a C.  

Proto navrhuji toto oplocení prodloužit podél severní a západní strany objetku, 

to je podél části budov A, B a C. 

Stávající oplocení bych prodloužila bezpečnostním oplocením VITALIS PREMIUM, 

který můžeme vidět na Obr. 9-1. Jedná se o svařované panely s prolisem o výšce  

1,93 m a délce 2,48 m. Tyto díly budou spojeny poplastovanými sloupky VITALIS, které 

budou zapuštěny v zemi 60 cm. Poplastování zaručuje delší trvanlivost a odolnost proti korozi. 

Vrchní část oplocení je ukončeno prolisem, který zamezuje snadnému proniknutí k objektu. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9-1: Oplocení VITALIS PREMIUM [25] 
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Pro zdokonalení perimetrické ochrany bych doporučila nainstalovat po celé délce 

oplocení nový venkovní kamerový systém (Obr. 9-2) a pro sjednocení bych nahradila i stávající 

kamery. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9-2: Venkovní kamera, [20] 

 

Stávající perimetrická ochrana u parkovišť dle mého posouzení je dostatečná  

a nepotřebuje zvyšovat zabezpečení. [5] 

 

Ekonomické zhodnocení 

 

V tabulce 9-1 jsou vypsány orientační ceny týkající se inovativního zabezpečené. 

 

Tabulka 9-1: Ceník materiálu [29,30] 

Materiál ks Cena/ks Cena celkem 

Svařovaný panel VITALIS PREMIUM 50 996 Kč 49.800 Kč 

Sloupek VITALIS 52 671 Kč 34.892 Kč 

Venkovní kamera 12 2.490 Kč 29.880 Kč 

Materiál celkem: 114.572 Kč 

 Cena materiálu je pouze orientační 
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10 Závěr 

Záměrem této bakalářské práce bylo zjištění a zpracování zabezpečení vybraného 

objektu Okresního soudu ve Frýdeku-Místku. Ze zjištěných nedostatků a možných rizik 

spojených s provozem soudu navrhnout inovativní zabezpečení. 

Úvodem této práce jsem se zabývala právními předpisy a technickými normami, které 

souvisejí s ochranou soudní budovy. Následují způsoby ochrany, které slouží k ochraně osob  

a majetku. Čím se tyto ochrany zabývají a jaké prostředky jsou používány k jejich realizaci.  

Do těchto kategorií patří fyzická ostraha, technická a režimová ochrana.  V další části jsem 

rozčlenila druhy fyzické ochrany, zabezpečení osob a majetku.  

Další kapitola pojednává o historii a vývoji Okresního soudu ve Frýdku-Místku. Kdy 

jeho vznik byl datován na rok 1850. Okresní soud se sídlem ve Frýdku-Místku, jehož 

odvolacím soudem je Krajský soud v Ostravě.  

V následující části popisuji mnou vybraný objekt soudu. Z hlediska jeho zabezpečení 

proti možnému napadení a vniknutí, případným škodám nebo zcizení majetku.  

Na základě provedené analýzy současného stavu rizik jsem potvrdila předpoklad 

nedostatečného zabezpečení objektu, proti zcizení majetku, vniknutí do objektu a napadení  

přes počítačové sítě hackery. Dalším nedostatkem je nerealizovaná perimetrická ochrana celé 

budovy.  Důsledkem toho by mohlo dojít k vniknutí do objektu nebo snadnému opuštění 

budovy.   

Z analýzy rizik vyplynul i nedostatek u fyzické ostrahy. Ale z nízké pravděpodobnosti 

vzniku možného rizika nenavrhuji žádná další opatření, která by přispěla k jejich snížení.  

Po zjištění veškerých možných rizik ohledně současného zabezpečení budovy soudu 

jsem zjistila, že největším nedostatkem je nerealizovaná perimetrická ochrana a nezajištění 

všech místností v celém objektu detektory pohybu a čidly rozbití skla a otevření.  

Mezi prvky inovativního zabezpečení jsem navrhla prodloužení stávajícího oplocení  

a výměnu kamerového systému za novější. Pro vyšší bezpečnost objektu by bylo vhodné 

realizovat doporučené zlepšení ochrany. 
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FMEA  Analýza možností vzniku chyb (Failure Mode and Effet Analysis) 
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VŠB-TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed Circuit Television) 
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