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 Diplomová práce se zabývá problematikou bezpečnosti objektů zvláštního významu. 

Úvodní část charakterizuje objekty zvláštního významu a vzájemnou spojitost s kritickou 

infrastrukturou. Dále je vytvořen přehled právních a technických předpisů vztahující se 

k dané problematice a následně jsou shrnuty současné požadavky na ochranu budov. Další 

část popisuje bezpečnost objektů v komplexním pojetí a řízení bezpečnosti jako nástroj 

komplexní bezpečnosti. Následující kapitola obsahuje požadavky na oblasti bezpečnosti, které 

by se měly hodnotit u této skupiny objektů. Nakonec je navržena metoda, pomocí které by se 

mohla hodnotit bezpečnost v objektech zvláštního významu. 

 

 

ANNOTATION 

JEŽKOVÁ, D.: A Study of the Security Significant Buildings. Ostrava: VŠB – Technical 

University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2008, 70 s. Thesis. 

 

Key words: building of special significance, complex, safety and security, emergency event, 

critical infrastructure, check list, hazard 

 

 The thesis deals special significance buildings issue. At the beginning it describes 

special significance buildings characteristics and also mutual connection with critical 

infrastructure. Below there is a summary of law and technical regulations related to the topic 

and current building safety and security requirements. Following chapter describes 

requirements which should evaluate this group of buildings. Than it contains suggested 

method of safety and security evaluation in buildings of special significance. 
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1 Úvod 

 V každém státě se nachází objekty, které jsou pro společnost významné a mají vliv         

na jeho existenci. Jedná se např. o objekty veřejné správy, banky, nemocnice, a další. V těchto 

objektech bývá shromažďováno mnoho důležitých a většinou utajovaných informací, financí 

apod. Uvedené objekty se označují jako objekty zvláštního významu. Někdy také bývají 

nazývány objekty kritické infrastruktury. Za kritickou (resp. životně důležitou) infrastrukturu 

považujeme v podstatě část infrastruktury, která má rozhodující význam pro fungování 

společnosti.  

 Popsané objekty se vyznačují vysokou zranitelností, jelikož v důsledku jakékoliv 

mimořádné události nebo možného napadení mohou způsobit dalekosáhlé dopady                    

na společnost. Tímto se stávají „atraktivním“ cílem teroristických útoků, poněvadž jejich 

zničení by znamenalo obrovské dopady na životy a zdraví občanů. Současné období je 

charakteristické nárůstem těchto útoků. Po 11. září 2001, kdy byl proveden útok na světové 

obchodní centrum v New Yorku, vzrostla potřeba chránit tyto významné objekty. Terorismus 

ovšem není jedinou hrozbou ohrožující významné budovy. Řada živelních pohrom v poslední 

době nabývá nadstandardních rozměrů a tím ohrožují běžný chod objektů zvláštního 

významu. 

 Cílem současné společnosti je zajistit bezpečnost a trvalý rozvoj lidí. Protože 

vyřazením uvedených objektů by byli ohroženi hlavně lidé, měla by se věnovat vysoká 

pozornost jejich zabezpečení. Hlavní roli zde hraje stát. Na jedné straně je jeho povinností 

chránit občany, majetek a životní prostředí a na straně druhé je zřizovatelem řady 

významných objektů. Řada objektů je ovšem také ve vlastnictví soukromého sektoru. 

 Protože tyto budovy jsou tolik významné, zajištění jejich bezpečnosti by mělo být 

prioritou. Jak už bylo řečeno, řadu objektů vlastní soukromí vlastníci a přístup k bezpečnosti 

se značně liší od přístupu veřejného sektoru. Zatímco prioritou veřejného sektoru je lidská 

bezpečnost, cílem „soukromníků“ je hlavně příliv peněz. Zabezpečení obou skupin je potom 

značně odlišné. 

 Diplomová práce si klade za cíl vytvořit metodiku, pomocí které by se mohla hodnotit 

bezpečnost v objektech zvláštního významu. 
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2 Rešerše 

ODBORNÉ TEXTY 

JANÍČEK, M.: Pyrotechnická ochrana před terorismem. EDUCA consulting, Vyškov 

2002, ISBN 80-902089-6-7.  [6] 

 Ve 4. kapitole zvané Ochranná opatření důležitých objektů se autor zabývá 

komplexním zabezpečením objektů, strukturou bezpečnostního systému objektu, obecnými 

podmínkami zabezpečení objektu a dále popisuje příklady možného zabezpečení. 

 

PODJUKL, M.: Metodika ochrany objektu zvláštní důležitosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 

2003, Diplomová práce. 

 V diplomové práci je řešeno zabezpečení objektu zvláštní důležitosti. Autor navrhuje 

postup vedoucí k zabránění vzniku škod na těchto objektech. Uvádí zde technické prostředky 

a režimová opatření využívané v oblasti zabezpečení. 

 

ŠENOVSKÝ, M.: Objekty zvláštního významu vs kritická infrastruktura. In Sborník 

přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2005, SPBI, Ostrava 2005, str. 562 – 570, 

ISBN 80-86634-66-3 

 Příspěvek se zabývá problematikou ochrany kritické infrastruktury, popisuje současné 

nedostatky v oblasti bezpečnosti a navrhuje možná řešení týkající se této problematiky. 

Poukazuje na to, že by se bezpečnost u nás měla řešit z pohledu komplexní bezpečnosti.  

 

ŠENOVSKÝ, M. – ŠENOVSKÝ, V.: Krizový plán jako nástroj zvýšení bezpečnosti objektu 

zvláštního významu. In Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2004, 

SPBI, Ostrava 2004, strana 401 – 407,  ISBN 80-86634-39-6.   [18] 

 Příspěvek se zabývá nutností vytváření krizových plánů ve všech objektech zvláštního 

významu, jakožto nástroj pro zvýšení jejich bezpečnosti. Poukazuje taktéž na naši legislativu, 

která by se měla více zabývat právě bezpečností těchto budov. 
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ŠENOVSKÝ, M.: Virtuální realita a její využití při ochraně budov zvláštního významu. In 

Sborník přednášek mezinárodní konference Požární ochrana 2004, SPBI, Ostrava 2004, s. 408 

– 413,  ISBN 80-86634-39-6 

 Obsah tohoto příspěvku je  zaměřen na systém virtuální reality, který zobrazí 

informace získané z bezpečnostních prvků v 3D modelu, což může být z hlediska bezpečnosti 

objektů zvláštního významu výhodné. To pak usnadní vyhodnocení informací 

bezpečnostnímu managementu a může pomoci např. i veliteli zásahu. 

 

Accompanying document to the Propsal for Council Directive on the identification and 

Designation of European Critical Infrastructure and the assesment of the need to improve 

thein protection: Impact assessment. Brussels, 12. 12. 2006, COM (2006) 787 final, 68 s. 

 Dokument poukazuje na důležitost kritické infrastruktury a určitých klíčových 

objektů.  Popisuje možné dopady při jejich zničení nebo narušení. Je zde uvedena analýza 

možných dopadů na ekonomiku, životní prostředí a společnost v Evropské unii. 

 

 

PRÁVNÍ A TECHNICKÉ P ŘEDPISY Z OBLASTI OCHRANY BUDOV 

Viz  Příloha č. 1:. 
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3 Charakteristika objekt ů zvláštního významu 

 Za budovy zvláštního významu se obecně považují budovy, jejichž zničení nebo 

omezení funkčnosti by mohlo mít závažný dopad na společnost [16]. Pojem objekty 

zvláštního významu je ve výkladovém slovníku krizového řízení a obrany státu definován 

jako objekty důležité pro zajištění státní správy, vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku        

a další objekty určené vládou České republiky na návrh ministra vnitra (sídelní objekty 

vybraných ústředních úřadů, zastupitelské úřady atd.) [55]. 

 Každý kraj v České republice má podle zákona o požární ochraně povinnost vydávat 

nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v budovách 

zvláštního významu. Jeden bod tohoto nařízení vymezuje objekty zvláštního významu. 

 

 Např. nařízení kraje Vysočina [31] specifikuje tyto objekty jako: 

• budovy, jejichž požár ohrožuje zásobování obyvatel základními životními 

potřebami 

• budovy, jejichž požár ohrožuje plnění základních funkcí orgánů veřejné správy 

• budovy, jejichž případný požár ohrožuje kulturní památku 

• budovy určené k zabezpečení záchranných prací 

• budovy, jejichž funkce je v daném místě nenahraditelná, určené obcí              

po dohodě s krajem 

 

 Konkrétně se jedná o budovy Úřadu vlády a ministerstva, České národní banky, 

zeměměřičského úřadu a katastrálního úřadu, České správy sociálního zabezpečení, archivu,  

v níž jsou uloženy archiválie, elektrárny, teplárny, budovy lůžkových zdravotnických zařízení 

(např. nemocnice), budova krajského operačního střediska hasičského záchranného sboru       

a další. Seznam budov zvláštního významu zpracovává Hasičský záchranný sbor příslušného 

kraje ve spolupráci s krajem a obcemi s rozšířenou působností.  
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3.1 Objekty zvláštního významu jako objekty kritick é 

infrastruktury 

 Objekty zvláštního významu jsou také někdy označovány jako objekty tzv. kritické 

infrastruktury (dále též KI). Vyskytují se jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru. 

 

Kritická infrastruktura 

 Ačkoli česká legislativa pojem kritická infrastruktura nezná, bylo pro kritickou (nebo 

také životně důležitou) infrastrukturu v průběhu let vymezeno několik definic. První definice 

KI v České republice byla schválena na 20. schůzi výboru pro civilní nouzové plánování (dále 

také VCNP) dne 24. června 2003, usnesení č.171. Definice byla následující: Kritická 

infrastruktura jsou vybraná výrobní, nevýrobní, telekomunikační a dopravní zařízení                  

a objekty, bez ohledu na vlastnický vztah, pomocí kterých jsou za krizových stavů 

naplňovány základní funkce státu. Výkladový slovník krizového řízení a obrany státu [55] 

definuje pojem kritická infrastruktura jako výrobní i nevýrobní systémy, jejichž nefunkčnost 

by měla vážné dopady na bezpečnost, ekonomiku a zachování nezbytného rozsahu dalších 

základních funkcí státu při krizových situacích. Poslední definice kritické infrastruktury pro 

Českou republiku byla přijata Usnesením Bezpečnostní rady státu č. 30 ze dne 3. července 

2007.  Ta říká, že kritická infrastruktura jsou výrobní a nevýrobní systémy a služby, jejichž 

nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu            

a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. 

 KI se vyskytuje v různých druzích odvětví hospodářství, včetně bankovnictví, 

dopravy, energetiky, komunikačních a informačních systémů, podniků veřejných služeb          

a dalších. V České republice bylo schváleno 9 oblastí kritické infrastruktury, a to: 

• energetika, 

• vodní hospodářství, 

• potravinářství a zemědělství, 

• zdravotní péče, 

• doprava, 

• komunikační a informační systémy, 
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• bankovní a finanční sektor, 

• nouzové služby, 

• veřejná správa. 

 

 Úplný přehled oblastí KI spolu se službami a produkty a s gestory jednotlivých částí 

jsou uvedeny v Příloha č. 2:.  

 Vlastníci a provozovatelé výrobních a nevýrobních systémů vytvářející produkty nebo 

poskytující služby kritické infrastruktury jsou označováni jako subjekty kritické 

infrastruktury . Přehled subjektů kritické infrastruktury je součástí seznamu subjektů KI. 

Seznam je rozdělen do tří úrovní podle významu subjektů na národní, regionální a lokální. 

  Vybrané stavby a zařízení veřejné infrastruktury a další prvky, které vlastní nebo 

provozují subjekty kritické infrastruktury se potom nazývají objekty kritické 

infrastruktury . 

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

vyplývá povinnost chránit prvky kritické infrastruktury (usnesení Pracovní skupiny KI 

Bezpečnostní rady státu ze dne 14. března 2007 [40]). Ochranou kritické infrastruktury  se 

pak rozumí proces, který při zohlednění všech rizik a hrozeb směřuje k zajištění fungování 

subjektů kritické infrastruktury a vazeb mezi nimi [40]. 

  

3.2 Zranitelnost objekt ů zvláštního významu 

 Objekty zvláštního významu nebo také objekty kritické infrastruktury jsou významné 

především svojí zranitelností. Zranitelnost můžeme chápat jako náchylnost ke vzniku škod 

[45].  

 Subjekty kritické infrastruktury jsou vzájemně propojené a jsou na sobě závislé. 

V důsledku tohoto propojení a vzájemně závislých infrastruktur může docházet k řetězovému 

nahromadění problémů. Jakákoliv banální porucha nebo „malý“ útok se mohou rozvinout až 

do rozsáhlé krizové situace, a to díky vzájemným vazbám různých druhů infrastruktury. 

Vzájemná závislost vede k tzv. DOMINO efektu, kdy se krizová situace začne šířit 

kaskádovitě a vějířovitě a zasahuje i další prvky a systémy, které jsou nezbytné pro normální 
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život na daném území. Z uvedeného plyne, že následkem vzájemné propojenosti a závislosti 

jsou tyto infrastruktury citlivé k narušení nebo zničení. 

 Během několika posledních let se lidská sídla velmi změnila. Ve středověku se 

vyznačovala značnou uzavřeností a odolností. Nepřítel měl dva možné způsoby proniknutí,          

a to dobýt je a nebo je obléhat do té doby než obleženým dojdou zásoby. Obyvatelé svoji 

zranitelnost také snižovali dvojím způsobem. Proti dobytí stavěli hradby s bránou a padacím 

mostem a před obležením je chránila soběstačná kritická infrastruktura (tzn. vlastní zdroj 

vody, důkladné zásoby potravin a paliva a vlastní služby).  

 Dnešní společnost je ovšem jiná – otevřená, neomezená hradbami, propojená 

centralizovanými systémy infrastruktury a obchodními vazbami. Nepřítel, který by chtěl           

do společnosti proniknout, by nemusel překonávat téměř žádné překážky. K narušení běžného 

života by stačilo narušit kritickou infrastrukturu (např. přerušit napájecí systémy – elektrické 

vedení, potrubí, zdroje vody, důležité dopravní stavby). Tato dnešní otevřená společnost je 

mnohem zranitelnější než dřívější autoritativní režimy. Tržní konkurenční ekonomika vytváří 

podmínky pro vyšší zranitelnost vůči terorismu, přírodním pohromám, technologickým 

haváriím nebo selhání člověka [37] .  

 Lidská společnost je stále více zranitelnější tradičními událostmi, protože lidé                

ke svému životu potřebují čím dál více složitější technologie, které se ale dříve nebo později 

projeví dopady, jenž na počátku byly nepředvídatelné. Velikost dopadů roste nejen kvůli 

zranitelnostem technologií, ale i stále většího počtu lidí. Zranitelnosti „starých“ i nových 

technologií vyvolávají nové dopady, které jsou  tak velké, že pro lidstvo představují nové 

mimořádné události [13]. 

 Selhání objektů kritické infrastruktury neznamená pouze škody morální a emocionální, 

ale hlavně velké ztráty na životech a majetku. Přeneseně mohou vést i k dezorganizaci 

společnosti jako celku. Kolaps kritické infrastruktury může ohrozit produkci potravin, 

vytápění, výrobu a tím současně omezí nebo ohrozí obyvatele ČR. 

 

3.3 Mimo řádné události 

 Lidstvo s přírodními mimořádnými událostmi bojuje už od počátku své existence. 

Kromě přírodních událostí nás ještě ale ohrožují i další mimořádné události. S vývojem 
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společnosti a vědeckotechnických poznatků vznikají stále nová rizika, která provázejí lidskou 

činnost. 

 Pojem mimořádná událost je zakotven v zákoně o integrovaném záchranném systému 

[28]. Tento zákon nám říká, že mimořádná událost (dále též MU) je škodlivé působení sil         

a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, 

zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Uvedená definice vymezuje mimořádnou událost ve dvou směrech, a to druhem a rozsahem 

škodlivého působení. 

 

Dělení mimořádných událostí 

 Mimořádné události můžeme na základě podstaty jevů rozdělit do tří skupin (viz 

Obrázek 1) [2].  

 

 

Obrázek 1 Dělení mimořádných událostí 

 

 Přírodní MU  vznikají díky působení přírodních sil. Ty jsou výsledkem změn 

akumulace energie uvnitř Země nebo na jejím povrchu. Řadíme sem např. seismickou 

aktivitu, vulkanickou činnost, svahové sesuvy, pohyby vodní hladiny, extrémní 

meteorologické jevy jako jsou např. větrné smrště, abnormální sucha a vedra. 

 Antropogenní MU vznikají jako důsledek civilizačních aktivit. Podle oblasti lidské 

činnosti rozlišujeme dále mimořádné události technogenní (technického původu, dopravní), 

enviromentální a další.  Nejčastějšími příčinami těchto událostí bývá selhání lidského činitele 
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nebo techniky. Patří sem různé druhy havárií jako např. úniky toxických látek, výbuchy plynů 

a par hořlavých kapalin, havárie v silniční a železniční dopravě a další. Mezi tento druh 

mimořádných událostí se řadí i např. válečný konflikt  a terorismus. 

 Kombinované MU představují přírodní MU vyvolané krátkodobou nebo 

dlouhodobou činností člověka a technogenní mimořádné události indukované stupňováním 

přírodního katastrofického jevu [2]. 

 

 Takovéto dělení mimořádných událostí není jediné. Můžeme je dále dělit např. podle 

rozsahu na pohromu (lokální rozsah), katastrofu (ragionální rozsah), kataklysma 

(republikový rozsah) a apokalypsu (teritoriální rozsah), další dělení může být podle WHO 

(World Health Organization), a to na katastrofy přírodně – klimatické a antropogenní, které 

jsou dále děleny do podskupin apod. 

 

3.3.1 Mimořádné události v objektech zvláštního významu 

 Mimořádných událostí existuje mnoho. Jak je z níže uvedené statistiky zřejmé (viz 

Graf 1), v objektech zvláštního významu došlo k některým druhům událostí. Během 

posledních pěti let se staly v těchto objektech následující události: požáry, živelní pohromy1, 

úniky nebezpečných látek a technické havárie. Z grafu vidíme, že např. počet živelních 

pohrom se od roku 2003 neustále zvyšuje. Aby byla kompatibilita, statistiky jsou uvedeny 

pouze za posledních pět let, jelikož živelní pohromy a technické havárie roky před tím nebyly 

zaznamenány.  

 

                                                 

1 Živelní pohroma je neovládaná mimořádná událost vzniklá v důsledku působení ničivých přírodních sil [17]. 
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Graf 1Mimo řádné události v objektech zvláštního významu v letech 2003 – 2007. Zdroj [14]. 

 

 Avšak uvedené události nejsou zdaleka všechny události, které se mohou v objektech 

zvláštního významu stát. Objekty mohou být ohrožovány jednak z exteriéru (příkladem 

mohou být blízké podniky – výbuch, požár, tlaková vlna, únik toxických látek do okolí apod., 

blízké stavby svým významem možné teroristické cíle, produktovody, vodní díla a další), ale 

také z interiéru (havárie vody, plynu, havárie elektrického proudu, nefunkčnost řízené 

ventilace, nefunkčnost havarijních systémů a další). Co ovšem nemůžeme opomenout, jsou 

násilné činy na objekt, ať už se jedná o napadení objektu, krádež, loupež a nebo v současné 

době velmi aktuální terorismus. Významná může být také mimořádná událost, která vznikla 

mimo objekt a dopadá svým rozsahem na objekt zvláštního významu – tzv. sekundární efekt 

[18]. 

 

Terorismus 

 Současné období je charakteristické narůstáním teroristických útoků. Ačkoli se Česká 

republika ještě nestala dějištěm klasických teroristických útoků (politicky motivovaného 
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násilí, jehož cílem je vedle přímých obětí a škod vyvolání pocitu strachu a obav), riziko těchto 

útoků se neustále zvyšuje.  

 Dřívější klasická hrozba války se přenesla do forem teroristických hrozeb. Jako 

nejčastější teroristické prostředky lze uvést střelbu, výbuchy pum, raketové útoky, únosy, 

vydírání, jaderné technologie, biologické technologie, kybernetický2 terorismus a další. 

 Cílem teroristů je způsobit co největší pocit strachu, šok lidem a škodu za použití 

násilí a také upozornit sami na sebe. Tyto cíle ve svém důsledku ohrožují velké skupiny nebo 

celou společnost a negativně se promítají do politických vztahů státu. 

 Dalšími cíli teroristů mohou být podle [54]: 

- Znemožnit vládě vykonávat činnost (příkladem může být obrana země, chod 

zdravotnictví), 

- Znemožnit poskytování veřejných služeb (např. distribuce zboží), 

- Znejistit veřejnost, 

- Dosáhnout negativního dopadu na hospodářství země (výroba, vývoz, kurz, 

akcie, měny). 

 

 Obecně můžeme podle [49] útočníky násilných útoků rozčlenit na: 

• vnější útočníky - teroristé, kriminální delikventi 

• vnitřní útočníky - propuštěný, vydíraný, chamtivý zaměstnanec 

• kombinace obou typů 

 

 Všechny mimořádné události jsou bohužel reálnou součástí našeho života. K takovým 

událostem může dojít kdykoliv. I když jejich vzniku nedokážeme úplně zabránit, je třeba 

významné objekty dostatečně chránit a být na takové události připraveni. Při ochraně objektů 

musíme zohlednit všechny možné typy útočníků. 

                                                 

2 Kybernetika  je věda o systémech řízení procesů v živých i neživých objektech, organismech, strojích [21]. 
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4 Současná ochrana objekt ů 

 Z předchozího vyplývá, že objekty mohou být ohrožovány jak zevnitř, tak zvenku       

a různými druhy mimořádných událostí. Ať už se jedná o přírodní katastrofy a nebo zmíněný 

úmysl ve formě terorismu. S ohledem na zranitelnost objektů zvláštního významu je nutné 

tuto zranitelnost snižovat na přijatelnou společensko ekonomickou míru, to znamená zvyšovat 

jejich odolnost vůči možným událostem.  

 

4.1 Přístupy k ochran ě objekt ů v České republice 

Historie ochrany objektů 

 Dříve v období předmnichovské republiky až do období německé okupace ČSR se         

na střežení významných objektů státu největší měrou podíleli příslušníci četnictva, zejména 

pak četnické pátrací stanice, četnické pohotovostní oddíly, příslušníci Sboru uniformované 

stráže bezpečnosti, státní uniformovaná policie, příslušníci finanční stráže, celní stráže            

a případně i městští strážníci. Vojenské objekty a objekty důležité pro vojsko byly střeženy 

armádou.  

 Už v této době se všichni výše uvedeni významným způsobem podíleli na řešení 

mimořádných událostí, např. povodní, a to tak, že ve služebních povinnostech četnictva byla 

věnována zvláštní pozornost postupům četnictva při provádění preventivních opatření. 

 Na Slovensku a v Podkarpatské Rusi byla  i kromě policie bezpečnostní, policie polní 

a požární. Ve městech s magistrátem byla i policie vinic, tržní policie, policie stavební                  

a místního zdravotnictví. Toto jsou v podstatě úkoly, které dnes řeší integrovaný záchranný 

systém a samozřejmě další věci navíc.  

 Teprve v roce 1936 byly vládním nařízením VN č. 270/1936 Sb. ustanoveny speciální 

jednotky Stráže obrany státu (SOS). Jednotky SOS byly mimo jiné určeny k ochraně státních 

hranic, komunikací, tunelů mostů a také ke střežení vojenských a jiných důležitých objektů. 

V současné době přebírá v případě potřeby ochranu důležitých objektů Policie ČR. Střežení 

významných ropných zásob je ze zákona uloženo Armádě ČR [5]. 
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Současný stav  

 Hlavní roli při zajišťování bezpečnosti má stát, jehož povinností je chránit občany, 

majetek a životní prostředí. Objekty zvláštního významu, jak už bylo řečeno, také někdy 

označované jako objekty kritické infrastruktury, jsou v podstatě prvky KI. Úkolem 

společnosti je KI chránit, a to za všech podmínek (normálních, mimořádných i kritických). 

 Česká republika se ochranou kritické infrastruktury zabývá už dlouhou dobu, i když 

každé období mělo jiné priority. Od 80. let minulého století bylo prioritní potřebou zvyšovat 

odolnost objektů národního hospodářství proti účinkům zbraní hromadného ničení. Už tehdy 

příslušné pokyny uváděly, že při hodnocení zranitelnosti se musí brát v úvahu i vliv živelních 

pohrom a provozních havárií [17]. Po rozsáhlých povodních v roce 1997 vyvstala potřeba 

chránit objekty kritické infrastruktury před živelními pohromami. Největší zlom v ochraně 

těchto objektů nastal po 11. září 2001, kdy došlo k teroristickým útokům v USA. 

 Česká republika  pro ochranu kritické infrastruktury deklarovala základní funkce státu 

za krizových situací a možnosti jejich zabezpečení. Ochrana objektů zvláštního významu je 

v současné době legislativně nejlépe řešena z pohledu požární ochrany. 

 

4.1.1 Požární ochrana 

 Jedním z obecných základních požadavků stavebního zákona [22] je, že každá stavba 

musí plnit požadavek požární bezpečnosti. Tento požadavek dál podrobně rozvádí vyhláška       

o obecných technických požadavcích na výstavbu [32].  

 Stavby musí být navrženy, provedeny, užívány a udržovány tak, aby: 

1. zůstala po určitou dobu zachována stabilita a únosnost konstrukcí, 

2. bránily vzniku a šíření požáru a jeho zplodin mezi jednotlivými požárními 

úseky uvnitř stavby, 

3. bránily šíření požáru mimo stavbu, například na sousední stavbu nebo jeho 

část, 

4. umožnily bezpečnou evakuaci osob a evakuovatelných zvířat z hořící nebo 

požárem ohrožené stavby, popřípadě její části na volné prostranství nebo       

do jiného požárem neohroženého prostoru, 
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5. umožnily účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany při hašení            

a zásahových pracích. 

 

 Základním předpisem v oblasti požární ochrany je v České republice zákon o požární 

ochraně [23], od kterého se potom odvíjí všechny požadavky na danou oblast. Problematika 

ochrany objektů zvláštního významu, jak už bylo výše zmíněno, je u nás z hlediska legislativy 

nejvíce řešena právě z pohledu ochrany proti požáru. 

 Zákon o požární ochraně uděluje povinnost Radě kraje stanovit podmínky                          

k zabezpečení PO v těchto budovách. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 

[23] potom stanovuje obsah dokumentace o zabezpečení PO v budovách zvláštního významu. 

Kraj tímto vydává „Nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární 

ochrany v budovách zvláštního významu“. Pro popsání požadavků na ochranu objektů 

zvláštního významu jsem použila Nařízení kraje Vysočina [31]. 

 Obsahem nařízení kraje je: 

• vymezení budov zvláštního významu, 

• stanovení podmínek požární bezpečnosti a podmínek pro hašení požárů            

a pro záchranné práce v budovách zvláštního významu, 

• způsob zabezpečení výše uvedených podmínek. 

  

Vymezení budov zvláštního významu 

 Každý kraj si stanoví budovy, které budou označeny jako budovy zvláštního významu. 

Tento seznam zpracovává Hasičský záchranný sbor příslušného kraje. 

 

 Budovami zvláštního významu se tedy obecně rozumí: 

• budovy, jejichž případný požár by mohl znamenat ohrožení zásobování 

obyvatel základními životními potřebami, 

• budovy, jejichž případný požár by mohl znamenat ohrožení plnění základních 

funkcí orgánů veřejné správy, 

• budovy, jejichž případný požár by mohl znamenat nenahraditelné ztráty         

na kulturních památkách, 
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• budovy určené k zabezpečení záchranných prací, 

• budovy, jejichž funkce je v daném místě nenahraditelná. 

 

Podmínky k zabezpečení požární bezpečnosti, pro hašení požárů a pro záchranné práce 

 Každý vlastník objektu, který je označen jako objekt zvláštního významu, musí plnit 

podmínky stanovené nařízením kraje. V objektu se musí provést taková opatření, aby se 

zabránilo případnému vzniku a šíření požáru.  

 Objekt musí být vybaven požární technikou3, věcnými prostředky požární ochrany4     

a požárně bezpečnostními zařízeními5 (dále též PBZ), a to v dostatečném množství a druzích. 

Vždy se musí brát ohled na požární nebezpeční budovy. Tyto je potřeba také udržovat 

v provozuschopném stavu. Dále zde musí být umístěny také hasicí přístroje opět v potřebném 

množství a na vhodných a dobře přístupných místech. Hasiva v hasicích přístrojích se volí 

podle druhu předpokládaného požáru. Ohled se musí brát na účinek hasiv na zařízení, 

vybavení a věci v budově. Příkazy, zákazy a pokyny k požární ochraně musí být vyznačeny 

bezpečnostními značkami a tabulkami. Je nutné označit i místa, na kterých se nachází věcné 

prostředky požární ochrany a PBZ. Vlastník objektu musí zabezpečit, aby byly dodržovány 

příslušné technické podmínky  a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo 

provozovaných činností. 

 Také je nutností přijmout opatření k bezpečné evakuaci osob při vzniku požáru, a to 

hlavně stanovit únikové cesty a dostatečně je označit, stanovit přístupy k nouzovým východů 

a také je vyznačit a stanovit místa shromáždění osob. 

 Dále musí být vytvořeny podmínky pro provedení rychlého a účinného zásahu 

jednotek požární ochrany při hašení požáru a pro záchranné práce, a to zejména: 

                                                 

3 Požární technika jsou zásahové požární automobily, požární přívěsy, návěsy, kontejnery, plavidla, vznášedla     
a letadla [33]. 
4 Věcné prostředky požární ochrany jsou prostředky používané k ochraně, záchraně a evakuaci osob, k hašení  
požáru a prostředky používané při činnosti jednotky požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích        
a ochraně obyvatelstva při plnění úkolů civilní ochrany, popřípadě při činnosti požární hlídky [33]. 
5 Požárně bezpečnostní zařízení jsou systémy, technická zařízení a výrobky pro stavby podmiňující požární 
bezpečnost stavby nebo jiného zařízení [33]. 
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- písemně stanoveny podmínky pro zajištění vstupu jednotky požární ochrany, 

hlavně pro překonání bezpečnostních zařízení v budově. Tyto podklady musí 

být předány HZS, 

- ve spolupráci s HZS vymezeny možná kolizní nebo neobvyklá místa                   

pro zasahující jednotku požární ochrany. Podklady se musí předat HZS, 

- prostory pro příjezd a postavení mobilní požární techniky musí být náležitě 

vymezeny a označeny,  

- vyznačen  zákaz stání vozidel na místech, kde by bránila příjezdu  mobilní 

požární techniky, dále u východů z budovy určených k úniku osob nebo 

k evakuaci a u odběrných míst požární vody, 

- zajištěna trvale průjezdná zpevněná příjezdová komunikace v šířce nejméně     

3 metry a trvale volná nástupní plocha pro požární techniku, 

- označeny a zajištěny  trvale volné únikové cesty, 

- označeny a zajištěny trvale volné vnitřní a vnější zásahové cesty a volný 

přístup k nouzovým východům, rozvodným zařízením elektrické energie, 

uzávěrům vody, plynu a topení a k produktovodům, k věcným prostředkům 

požární ochrany a k ručnímu ovládání PBZ, 

 

 Objekt, který je současně objektem s činností se zvýšeným nebo vysokým požárním 

nebezpečím, musí mít stanoveny podmínky pro bezpečný pobyt a pohyb osob v budově, 

vyznačeny zákazy vstupu a příkazy bezpečného chování. Ještě se musí realizovat technická 

opatření k zabránění vstupu nepovolaných osob. 

 Vlastník objektu zvláštního významu je také povinen stanovit organizaci zabezpečení 

požární ochrany, systém provádění kontrol a preventivních požárních prohlídek                         

a prověřování plnění povinnosti v požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby, 

technika požární ochrany nebo preventisty požární ochrany. V objektu se musí také provádět 

pravidelné preventivní požární prohlídky ve zkrácených lhůtách a vytvářet podmínky                  

pro provedení rychlého a účinného zásahu jednotky požární ochrany, evakuace osob                     

a záchranných prací (Stanovit způsob ohlášení požáru a zajistit přístup ke spojovacím 

prostředkům a jejich použitelnost a provozuschopnost, hlásit veškeré změny týkající se 

požární ochrany operačnímu středisku HZS. V budově, kde jsou provozovány činnosti se 
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zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím a ve které jsou složité podmínky pro zásah se 

musí provádět cvičný požární poplach po dohodě s HZS, a to nejméně jednou za 6 měsíců.) 

 

4.1.2 Ochrana budov z pohledu prevence  závažných havárií 

 Průmyslové havárie, ke kterým v České republice došlo, neměly ve srovnání se světem 

takové katastrofální dopady. Ovšem i u nás počet havárií v různých odvětví narůstá, a to 

především v chemickém průmyslu a energetice. Bylo tedy potřeba věnovat této problematice 

pozornost. V České republice byl přijat zákon o prevenci závažných havárií [24], který je 

aplikací Směrnice Rady 96/82/EC, tzv. SEVESO II direktivy. Tento zákon je nástrojem 

zejména pro prevenci závažných havárií, ale i pro oblast havarijní připravenosti. Protože         

v některých objektech zvláštního významu  jsou umístěny vybrané nebezpečné látky, výše 

zmíněný zákon se na ně vztahuje. Jedná se o organizace, které se zabývají výrobou, 

zpracováním a přepravou vybraných chemických látek. Na objekty spadající pod zákon          

o prevenci závažných havárií, jsou kladeny níže uvedené požadavky. 

 

 Provozovatel objektu má povinnost provést analýzu a hodnocení rizik závažné 

havárie pro účely zpracování bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy. Musí zde 

uvést: 

- identifikaci zdrojů rizika, 

- určení možných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit 

v závažnou havárii, 

- odhad dopadů možných scénářů závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 

- odhad pravděpodobnosti scénářů závažných havárií, 

- stanovení míry rizika, 

- hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závažných havárií. 

 

 Jestliže je objekt zařazen do skupiny A podle tohoto zákona, povinností je zpracovat 

bezpečnostní program prevence závažné havárie. Pokud je objekt zařazen do skupiny B, jsou 

na něj kladeny nároky vyšší v podobě zpracování bezpečnostní zprávy,  vnitřního havarijního 
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plánu a písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního  plánu. 

 Bezpečnostní program prevence závažné havárie vypracovávají, jak už bylo 

řečeno, provozovatelé objektu zařazeného do skupiny A. Tento dokument má vést 

provozovatele k tomu, aby k problému zajištění bezpečnosti objektu přistupoval systematicky. 

Provozovatel tímto prokazuje, že  stanovil celkové cíle a zásady prevence havárie a systém 

řízení bezpečnosti.  

 

 Bezpečnostní program musí obsahovat: 

- zásady prevence závažné havárie, 

- strukturu a systém řízení bezpečnosti zajišťující ochranu zdraví a životů lidí, 

hospodářských zvířat, životního prostředí a majetku. 

 

 Bezpečnostní zpráva je dokumentem, kterým  se prokazuje, že v daném objektu bylo 

podrobně provedeno hodnocení rizika havárie, hodnocení rozsahu možných dopadů a byla 

popsána preventivní bezpečnostní opatření v objektu. Dokument opět vychází                        

ze systematického hodnocení problematiky bezpečnosti a je mnohem podrobnější než 

bezpečnostní program. Slouží také jako doklad o splnění legislativních požadavků. 

 

 Bezpečnostní zpráva musí obsahovat: 

- informace o systému řízení u provozovatele s ohledem na prevenci závažné 

havárie, 

- informace o složkách životního prostředí v lokalitě objektu nebo zařízení, 

- technický popis objektu nebo zařízení, 

- postup a výsledky identifikace zdrojů rizika (nebezpečí), analýz a hodnocení 

rizik a metody prevence, 

- opatření pro ochranu a zásah k omezení dopadů závažné havárie, 

- aktualizovaný seznam, 

- jmenovitě uvedené právnické osoby a fyzické osoby, podílející se                    

na vypracování bezpečnostní zprávy. 
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 Provozovatel objektu musí v bezpečnostní zprávě dále: 

- stanovit politiku prevence závažné havárie a zavést systém řízení bezpečnosti 

pro její provádění, 

- vyhodnotit nebezpečí závažné havárie a navrhnout a zavést nezbytná opatření  

k zabránění vzniku těchto havárií a omezení jejich důsledků na zdraví a životy 

lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek, 

- stanovit zásady bezpečnosti a spolehlivosti přiměřené zjištěnému nebezpečí  

při stavbě, provozu a údržbě jakéhokoli zařízení, vybavení a infrastruktury 

spojené s jejím provozem, které představují nebezpečí závažné havárie, 

- vypracovat zásady vnitřního havarijního plánu a poskytnout informace 

umožňující vypracování vnějšího havarijního plánu, aby bylo možno provést 

nezbytná opatření v případě vzniku závažné havárie, 

- zajistit odpovídající informování příslušných orgánů veřejné správy a obcí     

pro přijetí rozhodnutí z hlediska rozvoje nových činností nebo rozvoje v okolí 

stávajících objektů nebo zařízení. 

 

Havarijní plánování 

 Jak už bylo řečeno, provozovatel objektu zařazeného do skupiny B musí mimo jiné 

zpracovat vnitřní havarijní plán a písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování 

a zpracování vnějšího havarijního plánu.  

 Zónou havarijního plánování se podle zákona o prevenci závažných havárií rozumí 

území v okolí objektu nebo zařízení, v němž krajský úřad, v jehož působnosti se nachází 

objekt nebo zařízení, uplatňuje požadavky havarijního plánování formou vnějšího havarijního 

plánu. 

 

Vnit řní havarijní plán   

 V plánu jsou popsány činnosti a opatření prováděná při vzniku závažné havárie, které 

vedou k minimalizaci následků této havárie. Vnitřní havarijní plán musí podle tohoto zákona 

obsahovat: 
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- jména, příjmení a funkční zařazení fyzických osob, které mají pověření 

provozovatele realizovat preventivní bezpečnostní opatření, 

- scénáře možných havárií, scénáře odezvy na možné havárie, scénáře řízení 

odezvy na možné havárie a matice odpovědnosti za jednotlivé fáze odezvy     

na možné havárie, 

- popis možných dopadů závažné havárie, 

- popis činností nutných ke zmírnění dopadů závažné havárie, 

- přehled ochranných zásahových prostředků, se kterými disponuje 

provozovatel, 

- způsob vyrozumění dotčených orgánů veřejné správy a varování osob, 

- opatření pro výcvik a plán havarijních cvičení, 

- opatření k podpoře zmírnění dopadů závažné havárie mimo objekt a spolupráci 

se složkami IZS. 

 

 Další plány pro řešení mimořádných událostí tvoří samostatné přílohy jako součást 

vnitřního havarijního plánu. Mohou to být např. plán varování, vyrozumění, plán 

hygienickoepidemiologických opatření a další. 

 

Písemné podklady pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího 

havarijního plánu 

 Provozovatel zpracováním písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního 

plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu poskytuje údaje o možných následcích 

havárie mimo areál objektu a umožňuje tak příslušnému krajskému úřadu vypracovat vnější 

havarijní plán, jehož cílem je , mimo jiné, chránit obyvatele žijící v okolí objektu.  

 

 Obsahem těchto písemných podkladů jsou: 

- identifikační údaje provozovatele, 

- jméno a příjmení fyzické osoby odpovědné za zpracování podkladů, 

- popis závažné havárie, která může vzniknout v objektu nebo zařízení a jejíž 

dopady se mohou projevit mimo objekt nebo zařízení, 
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- přehled možných dopadů závažné havárie na život a zdraví lidí, hospodářská 

zvířata, životní prostředí a majetek, včetně způsobů účinné ochrany před těmito 

dopady, 

- přehled preventivních bezpečnostních opatření vedoucích ke zmírnění dopadů 

závažné havárie, 

- seznam a popis technických prostředků využitelných při odstraňování následků 

závažné havárie, které jsou umístěny mimo objekt nebo zařízení,  

- další nezbytné údaje vyžádané krajským úřadem, například podrobnější 

specifikaci technických prostředků na odstraňování dopadů závažné havárie, 

podrobnější plán únikových cest a evakuačních prostorů, a dále údaje vyžádané 

podle zákona 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, v platném 

znění. 

 

Fyzická ochrana objektu 

 Objekty zařazené do skupiny A nebo B, mají také povinnost zpracovat plán fyzické 

ochrany objektu.  Tento plán řeší pasivní ochranu objektů. Obsahuje opatření k zabránění 

vzniku závažné havárie a omezení dopadů na životy a zdraví lidí, zvířat, životní prostředí         

a majetek. V plánu fyzické ochrany musí být uvedena tato bezpečnostní opatření: 

 

• analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku        

na objekty, 

• režimová opatření, 

• fyzická ostraha, 

• technické prostředky. 

 

 Jednotlivé části plánu fyzické ochrany potom podrobně rozebírá vyhláška [34]. 
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4.1.3 Ochrana jaderných zařízení 

 Objekty spadající pod zákon č 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie              

a ionizujícího záření (atomový zákon), v platném znění musí plnit následující požadavky         

na bezpečnost. 

 

Fyzická ochrana 

 Pro jaderné materiály a jaderná zařízení se zajišťuje fyzická ochrana, kterou tvoří 

systém technických a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem 

s jadernými zařízeními a jadernými materiály. Jaderná zařízení musí být pro účely fyzické 

ochrany zařazena do příslušné kategorie (I., II., III.). Také z hlediska zajištění fyzické ochrany 

musí být v jaderném zařízení vymezen příslušný prostor. Rozlišují se tři druhy prostoru,         

ve kterých jsou umístěny jaderné materiály nebo jaderná zařízení, a to: 

 

• Vnitřní prostor 

• Chráněný prostor 

• Střežený prostor 

 

 Opatření fyzické ochrany jaderných zařízení se zajišťují podle nejvyšší kategorie 

jaderných materiálu a nejvyšší kategorie části jaderného zařízení. Podrobnosti o zajištění 

fyzické ochrany pro příslušné kategorie jsou uvedeny ve vyhlášce [35]. 

 

Havarijní plánování 

 Z hlediska atomového zákona [25] je havarijní připraveností schopnost rozpoznat 

vznik radiační mimořádné situace a při jejím vzniku plnit opatření stanovená havarijními 

plány. Havarijním plánem se rozumí soubor plánovaných opatření k likvidaci radiační nehody 

nebo havárie a k omezení jejich následků.  

 Vnitřní havarijní plán se zpracovává pro prostory jaderného zařízení, kde se 

vykonávají radiační činnosti. Podrobnosti o zpracování a obsahu vnitřního havarijního plánu 

popisuje vyhláška SÚJB [36]. Pro oblast v okolí jaderného zařízení nebo pracoviště, kde se 
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nachází zdroj ionizujícího záření, ve které se uplatňují požadavky havarijního plánování, 

zvanou zóna havarijního plánování se zpracovává vnější havarijní plán. 

 

4.1.4 Ochrana budov z pohledu havarijního plánování 

 Zákon o IZS [28] je výchozím předpisem pro havarijní plánování. Havarijní plánování 

je součástí havarijní připravenosti (tj. schopnost rozpoznat vznik mimořádné události, 

plánovat, organizovat a kontrolovat mimořádná opatření a zabezpečovat přípravu lidských, 

materiálních a dalších zdrojů k řešení mimořádných situací).  

 Havarijní plánování je pak soubor postupů, metod a opatření využívaných při 

provádění záchranných a likvidačních prací na daném území. Výstupem havarijního 

plánování je havarijní plán, který obsahuje opatření a postupy k provádění záchranných a 

likvidačních prací [15] 

 Zpracovávají se havarijní plány vnitřní, a to pro jaderná zařízení a pro objekty 

s vybranou nebezpečnou chemickou látkou jak je uvedeno výše. Dále jsou zpracovávány 

havarijní plány vnější pro území v tzv. zóně havarijního plánování, která je stanovena pro 

okolí objektu, kde hrozí nebezpečí vzniku havárie s dosahem za hranice objektu. Ty 

zpracovávají opět objekty s ionizujícím zářením a objekty s nebezpečnou chemickou látkou. 

Ty jsou také uvedeny výše. Posledním druhem havarijního plánu je havarijní plán kraje, který 

obsahuje postupy pro řešení MU vyžadující vyhlášení třetího nebo zvláštního stupně 

poplachu6. 

 Zásady pro zpracování havarijního plánu kraje a vnějších havarijních plánů dále 

rozvádí vyhláška ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení 

integrovaného záchranného systému. 

  

4.1.5 Ochrana budov s ohledem na utajované informace 

  Utajovaná informace je informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv 

nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu 

                                                 

6 § 23 a § 24 vyhlášky 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS 



 - 24 - 

zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena               

v seznamu utajovaných informací [26]. 

 Utajované informace členíme do čtyř stupňů utajení, a to: 

• Přísně tajné, 

• Tajné, 

• Důvěrné, 

• Vyhrazené. 

 

 Utajované informace, vyskytující se v objektu, se chrání prostřednictvím personální 

bezpečnosti, průmyslové bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, 

bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany. 

 

 Personální bezpečnost tvoří výběr fyzických osob, kterým je umožněn přístup           

k utajovaným informacím, ověřování podmínek k jejich přístupu k informacím, jejich 

výchova a ochrana. 

 Průmyslovou bezpečnost tvoří systém opatření, kterým se zjišťují a ověřují 

podmínky přístupu podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s těmito 

informacemi u podnikatele. 

 Administrativní bezpečnost tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, 

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

jiném nakládání s utajovanými informacemi. 

 Fyzickou bezpečnost tvoří systém opatření, která mají zabránit nebo ztížit nepovolané 

osobě přístup k utajovaným informacím a nebo pokus o něj zaznamenat. 

 V rámci fyzické bezpečnosti se určují objekty, zabezpečené oblasti a jednací oblasti. 

Podle stupně utajení informací, vyskytující se v zabezpečené oblasti, dělíme tyto oblasti          

do čtyř kategorií, a to Přísně tajné, Tajné, Důvěrné a Vyhrazené. Zabezpečené oblasti také 

dělíme do tříd, a to „třída 1“ a „třída 2“.  

 Vstup do zabezpečené oblasti a výstup z ní musí být kontrolovány prostřednictví 

opatření fyzické bezpečnosti. Tato opatření tvoří ostraha, režimová opatření a technické 

prostředky. 
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 Podle toho, jaká kategorie zabezpečené oblasti se v objektu nachází, jsou kladeny 

požadavky na ostrahu. 

 Režimová opatření zahrnují oprávnění vstupu a vjezdu osob a dopravních prostředků 

do  objektu, zabezpečené a jednací oblasti, výstupu a výjezdu z objekt, zabezpečené a jednací 

oblasti,  způsob kontroly těchto oprávnění, způsob manipulace s klíčí, identifikačními kartami 

a technickými prostředky a jejich používání. Také zahrnuje způsob kontroly a vynášení 

utajovaných informací z objektu, zabezpečené a jednací oblasti. 

 

 Technické prostředky jako jedno z opatření fyzické bezpečnosti zahrnují: 

• mechanické zábranné prostředky, 

• elektrická zámková zařízení a systémy pro kontrolu vstupů, 

• zařízení EZS, 

• speciální televizní systémy, 

• tísňové systémy, 

• zařízení EPS, 

• zařízení sloužící k vyhledávání nebezpečných látek nebo předmětů, 

• zařízení fyzického ničení nosičů informací, 

• zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu informace. 

 

 Míra zabezpečení jednací a zabezpečené oblasti opatřeními fyzické bezpečnosti se 

určuje pomocí bodových hodnot těchto opatření. Závisí to na vyhodnocení rizik. Když se 

v objektu nachází zabezpečená oblast nebo jednací oblast, je požadováno zpracovat projekt 

fyzické bezpečnosti. 

 Bezpečnost informačních nebo komunikačních systémů tvoří systém opatření, 

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

tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním 

nebo komunikačním systémů. 
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 Kryptografickou ochranu  tvoří systém opatření na ochranu utajovaných informací  

za použití kryptografických metod a kryptografických materiálů při zpracování, přenosu nebo 

ukládání utajovaných informací. 

 

4.1.6 Ochrana objektů z pohledu krizového plánování 

 Krizové plánování je součástí příprav na řešení krizových situací. Výstupem krizového 

plánování jsou krizové plány (u orgánů krizového řízení a u ostatních správních orgánů)         

a plány krizové připravenosti (u právnických a podnikajících fyzických osob). Krizový zákon 

[27] definuje krizový plán jako plán obsahující souhrn krizových opatření a postupů k řešení 

krizových situací. Plán krizové připravenosti je definován jako dokument upravující přípravu 

příslušné právnické nebo podnikající fyzické osoby k řešení krizové situace. 

 Některé vybrané objekty k zajištění připravenosti na řešení krizových situací mají 

povinnost zpracovat krizový plán. Konkrétně se jedná o ministerstva a jiné správní úřady, 

Českou národní banku (krizový plán v oblasti měnové politiky a bankovnictví), Kancelář 

Poslanecké sněmovny, Kancelář Senátu, Kancelář prezidenta republiky, Úřad vlády, Nejvyšší 

kontrolní úřad a Bezpečnostní informační službu. Povinnost zpracovávat plány krizové 

připravenosti mají potom právnické a podnikající fyzické osoby, které zajišťují plnění 

opatření vyplývajících z krizového plánu. 

 Krizový plán správního úřadu a dalších státních orgánů se skládá ze základní části      

a z části přílohové. Náležitosti krizového plánu a jeho zpracování popisuje nařízení vlády 

[30]. 

 Základní část obsahuje: 

- vymezení působnosti, odpovědnosti a úkolů správního úřadu a jiného státního 

orgánu s ohledem na charakteristiku území, 

- popis organizace krizového řízení, 

- výčet a hodnocení možných krizových rizik, jejich dopad na území, 

- činnost orgánů a organizačních složek státu, jejich organizačních celků, 

právnických nebo podnikajících fyzických osob podílejících se na zajištění 

krizových opatření v rámci krizového plánování (dále jen "subjekt krizového 

plánování"), 
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- další podklady a zásady potřebné pro používání přílohové části krizového 

plánu. 

 

 Přílohová část obsahuje: 

- typové plány, 

- manuál krizových opatření (přehled krizových opatření využitelných pro řešení 

vyhodnocených rizik), 

- operační plány, 

- povodňové a havarijní plány zpracované podle zvláštních právních předpisů, 

- plán akceschopnosti zpracovatele krizového plánu, 

- přehled sil a prostředků, 

- plán nezbytných dodávek, 

- plán hospodářské mobilizace, 

- plány spojení,  

- plány materiálně technického zabezpečení, 

- topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových ohrožení. 

 

 Plán krizové připravenosti se také skládá za základní a přílohové části. Náležitosti 

plánu krizové připravenosti a jeho zpracování popisuje nařízení vlády [30]. 

 

 Základní část obsahuje: 

- vymezení předmětu podnikání právnické osoby, 

- vymezení úkolů a opatření, které byly důvodem ke zpracování plánu krizové 

připravenosti, 

- charakteristiku organizace krizového řízení, 

- výčet a analýzu krizových ohrožení, jejich možný dopad na činnost právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, 

- zásady pro používání plánu krizové připravenosti. 



 - 28 - 

 Přílohová část obsahuje: 

- výpis z krizového plánu s uvedením požadavku zpracovatele krizového plánu 

na účast právnických nebo podnikajících fyzických osob při zabezpečení 

krizových opatření, 

- plán akceschopnosti právnické nebo podnikající fyzické osoby pro zajištění 

pohotovosti, připravenosti k plnění krizových opatření a ochrany před účinky 

krizových situací, 

- plán krizových opatření k řešení krizových stavů v rámci působnosti právnické 

nebo podnikající fyzické osoby, 

- plán nezbytných dodávek, 

- plán opatření hospodářské mobilizace u stanovených subjektů hospodářské 

mobilizace, 

- přehled uzavřených smluv k zabezpečení krizových opatření, 

- plány spojení, 

- topografické mapy s vyznačenými riziky a řešením krizových hrozeb, 

- další dokumentace potřebná pro řešení krizových stavů, zejména statuty            

a jednací řády, vzory hlášení, předpisy, dohody o spolupráci. 

 

4.2 Nedostatky v ochran ě objekt ů zvláštního významu 

 Z provedené analýzy současných požadavků je ochrana objektů zvláštního významu 

v České republice řešena pouze v oblasti ochrany proti požáru. Pak jsou zde také řešeny 

jednotlivé dílčí bezpečnosti (jaderná bezpečnost, bezpečnost před účinky vybraných 

nebezpečných chemických látek, ochrana objektů s utajovanými informacemi apod.), mezi 

kterými ovšem neexistuje žádná provázanost. Každá oblast bezpečnosti pracuje s jinými 

pojmy a oborovými cíli. Je proto potřeba stanovené cíle a pojmy v jednotlivých oborech 

usměrnit. Zároveň je nutno sledovat celek a jeho chování, které je třeba nadřadit zájmům 

jednotlivých částí. Dalším problémem je, že se klade důraz především na odezvu, tzn. na 

odvrácení nebo zmírnění nepříznivých dopadů. Je nutné mít připravena opatření na zmírnění a 

odstranění škod, ale hlavně také preventivní opatření, která mohou zabránit vzniku 

nežádoucích jevů a nebo následky zmírnit na minimum. Nemůžeme se zabývat pouze 
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ohrožením od požáru, ale existuje mnoho dalších mimořádných událostí, kterými mohou být 

objekty ohroženy a je potřeba s nimi počítat. Pro zajištění bezpečnosti objektů zvláštního 

významu je hlavně potřeba tuto bezpečnost chápat ve smyslu  komplexní bezpečnosti. 

V České republice neexistuje žádný předpis, který by řešil ochranu objektů zvláštního 

významu z pohledu celkové komplexní bezpečnosti. 

 

4.3 Přístupy k ochran ě objekt ů v zahrani čí 

 Pro představu, jak se staví k zabezpečení objektů kritické infrastruktury v zahraničí, 

uvádím postupy prováděné v Zemích severoatlantické aliance, zemích Evropské unie, USA    

a v Německu. 

 

4.3.1 Země severoatlantické aliance (NATO) 

 Ochranou kritické infrastruktury se před událostí z 11. září 2001 věnoval tzv. 

Plánovací výbor pro civilní komunikace NATO (CCPC). Tento výbor se zaměřoval hlavně na 

ochranu telekomunikačních sítí včetně internetu. Po událostech z 11. září byl vypracován 

Hlavním výborem pro civilní nouzové plánování (dále též SCEPC) akční plán. Hlavním 

požadavkem bylo definovat problémy, které mohou nastat vlivem útoků na KI. Uvedený 

dokument byl schválen Výborem pro civilní ochranu (CPC) a následně SCEPC, a to               

6. listopadu 2003. V dokumentu je uvedena pracovní definice KI, která slouží jako základ pro 

práci NATO v oblasti KI. 

 Definice zní: Kritická infrastruktura jsou taková zařízení, služby a informační 

systémy, které jsou tak životně důležité pro státy, že jejich zneschopnění nebo destrukce může 

mít zničující vliv na národní bezpečnost, ekonomiku, veřejné zdraví a bezpečnost a efektivní 

fungování vlády.  

 Ochrana kritické infrastruktury je pak pro pracovní účely definována jako: Ochrana KI 

zahrnuje programy, aktivity a interakce vlád, vlastníků, operátorů a majitelů (stakeholders) 

k ochraně jejich KI. 

 NATO dalo možnost vyměňovat si informace o ochraně KI nejen mezi členskými 

státy, ale i partnery, což vede ke zlepšení ochrany KI. To, jak je ochrana KI důležitá, se 
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projevilo i ve vydání Ministerské směrnice pro léta 2003 – 2004. Je zde kladen důraz hlavně 

na zapojení všech plánovacích výborů do prací spojených s ochranou KI a na jejich 

vzájemnou koordinaci. Jsou vydávány vždy dvouleté plány plánovacích výborů 

rozpracovávající ochranu KI. Také jsou připravovány scénáře řešící situace po útocích          

na předem stanovené oblasti KI. Tyto scénáře jsou ovšem utajené.  

 Oblastí kritické infrastruktury v NATO je stanoveno 10, a to: 

• energetika, 

• informační a komunikační systémy, 

• doprava, 

• veřejné služby, 

• strategické průmyslové sektory, 

• zdravotní péče, 

• telekomunikace, 

• bankovnictví a finance, 

• nouzové služby, 

• zachování kontinuity práce úřadů. 

 

 SCEPC má odpovědnost za politické řízení a koordinaci civilního nouzového 

plánování (CNP) a připravenosti na úrovni NATO.  Je zde zahrnuta mimo jiné koordinace 

činnosti členských zemí a partnerských států při zajišťování ochrany kritické infrastruktury 

[4]. 

4.3.2 Země Evropské unie (EU) 

 EU se ochranou objektů kritické infrastruktury začala zabývat později. V roce 2004 

byla zahájena příprava komplexní strategie pro ochranu kritické infrastruktury. 

 V Bruselu dne 17.11.2005 byla předložena Komisí Zelená kniha o Evropském 

programu na ochranu kritické infrastruktury (dále též EPCIP) pod číslem COM (2005) 576 

v konečném znění [41]. Tento dokument popisuje možnosti EPCIP. Cílem zelené knihy je 

zapojit velké množství subjektů a získat tak od nich konkrétní informace o politikách 
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vhodných pro EPCIP. Tvrdí, že účinná ochrana kritické infrastruktury vyžaduje komunikaci, 

koordinaci a spolupráci jak na národní, tak na evropské úrovni, a to mezi všemi 

zainteresovanými subjekty – vlastníky a provozovateli infrastruktur, regulačními orgány, 

profesními organizacemi a odvětvovými sdruženími, stejně jako všech úrovní státní a veřejné 

správy a také veřejnosti. V příloze č. 2 EPCIP je uvedeno 11 sektorů evropské kritické 

infrastruktury [38]. 

 Cílem EPCIP je pak zajistit, aby v rámci celé EU existovala přiměřená a rovnoměrná 

úroveň bezpečnostní ochrany kritické infrastruktury, co nejméně možností selhání a rychlá, 

vyzkoušená nápravná opatření. Úroveň ochrany by neměla být stejná pro všechny kritické 

infrastruktury, ale měla by být odvozená od dopadu při možném selhání. 

 Část 8.1. popisuje odpovědnosti vlastníků, provozovatelů a uživatelů KI. Pro vlastníky 

a provozovatele jsou vymezeny čtyři hlavní povinnosti: 

1. Oznámení příslušnému orgánu členského státu, že infrastruktura může být 

kritická. 

2. Určení vedoucího představitele, který vystupuje jako styčný důstojník pro 

bezpečnost mezi vlastníky / provozovateli a příslušným orgánem pro ochranu 

kritické infrastruktury v členském státě. 

3. Zpracování, implementace a aktualizace operačního plánu pro bezpečnost. 

4. Pokud je to vyžadováno, účast na vypracování krizového plánu kritické 

infrastruktury. 

 

 V současné době je projednávaným tématem sjednocený přístup k problematice 

ochrany KI. Byl proto stanoven návrh směrnice rady [44]. Problém, který je třeba řešit, 

spočívá ve zranitelnosti KI v Evropě a z ní vyplývající zranitelnosti služeb, které poskytují. 

Základní problém je ten, že v některých členských státech je nízká úroveň ochrany kritické 

infrastruktury a ta může způsobit vyšší zranitelnost v ostatních členských státech. 

 EU vnímá potřebu stanovení komplexního a sjednoceného přístupu k ochraně kritické 

infrastruktury všech členských států, ovšem stále nemá dostatečně jasno a možná řešení jsou 

ve stádiu návrhů [44]. 
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4.3.3 Spolková republika Německo 

 Pro ochranu kritické infrastruktury v Německu zde existuje dokument zvaný Ochrana 

kritické infrastruktury – Plán základní ochrany [48]. KI je definována jako zařízení a instituce 

s důležitým významem pro společnost, při jejichž výpadku dochází k poškození nepřetržitých 

zásobovacích linií, závažnému narušení veřejné bezpečnosti nebo vzniku dalších negativních 

následků [53]. 

 Tento dokument má doporučující charakter a jsou v něm vymezeny postupy             

pro subjekty KI při analýze možných ohrožení a při vytváření bezpečnostních opatření. 

Smyslem je snížení zranitelnosti vůči těmto druhům nebezpečí: 

• přírodní události, 

• selhání lidí nebo techniky, 

• teroristické útoky, 

• kriminální jednání. 

 

 Dokument se také vztahuje na stavební, organizační, personální a technická opatření 

k ochraně. Při tvorbě konceptu se předpokládá tento postup: 

1. stanovení kategorií ohrožení, 

2. specifikace současné úrovně ochrany, 

3. vývoj scénářů škod a ohrožení, 

4. analýza slabých míst, 

5. formulace cílů ochrany a z nich odvozená ochranná opatření, 

6. formulace potřeb vzájemných jednání mezi subjekty různé právní povahy, 

7. realizace závěrů, 

8. pravidelné ověřování celého procesu. 
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Obrázek 2 Schematické znázornění vztahů mezi jednotlivými kroky analýzy. Zdroj [53]. 

 

 Nástrojem pro zpracování dokumentu je katalog otázek uspořádaných ve formě 

kontrolních seznamů. Zahrnuje ochranná opatření pro pět oblastí, a to ochrana objektu, 

personál, organizace a management rizika. Po vyplnění kontrolního seznamu pak lze určit 

stávající stupeň ochrany daného objektu. 

 

4.3.4 Spojené státy americké (USA) 

 USA spolu s Austrálií patří mezi první státy, které začaly problematiku kritické 

infrastruktury řešit. Tyto země zahájily diskusi o zranitelnosti životní infrastruktury, později 

označované jako kritická infrastruktura. 

 Prvním dokumentem, který řešil ochranu kritické infrastruktury v USA, byla tzv. „Bílá 

kniha“ (White paper). Jednalo se o „Směrnici 63“, která byla vydána v květnu 1998 tehdejším 

prezidentem USA B. Clintonem jako prezidentské rozhodnutí (Presidential Decision Directive 

63). Prioritní záměr této směrnice bylo přijetí nezbytných opatření ke snížení zranitelnosti 

z pojetí hmotných a kybernetických útoků na kritickou infrastrukturu. Bílá kniha požaduje 

rozšíření politiky ochrany KI k subjektům ve veřejném i soukromém sektoru. Kritická 

infrastruktura byla zařazena mezi národní životní zájmy. 
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 Zásadní zlom nastal po útocích ze dne 11. září 2001 na světové obchodní centrum 

v New Yorku. První reakce vznikla už 16. října téhož roku, kdy prezident USA Georgie W. 

Bush vydal „Vládní nařízení na ochranu kritické infrastruktury“ (Executive Order on Critical 

Infrastructure Protection). Toto nařízení kladlo důraz na ochranu informačních systémů, 

zabezpečení nouzové komunikační připravenosti a ochrany hmotných zařízení, které 

podporují informační systémy. Prioritou bylo zabezpečení ekonomiky, činnost vlády a vedení 

národní obrany, jenž jsou na sobě závislé. V červenci 2002 byla vydána „Národní strategie 

pro vnitřní bezpečnost“ (The National Strategy for Homeland Security). Hned na to roku 2003 

pak byla vydána „Národní strategie fyzické ochrany kritické infrastruktury a klíčových 

zařízení“ (The National Strategy for The Physical Protection of Critical Infrastructures and 

Key Assets) a „Národní strategie zabezpečení kybernetického prostoru“ (The National to 

Secure Cyberspace) [43] .  

 „Národní strategie fyzické ochrany kritické infrastruktury a klíčových zařízení“ je 

v současné době nejkomplexnějším materiálem USA týkající se problematiky ochrany 

kritické infrastruktury. Na tomto dokumentu se podílela řada osob ve veřejném i soukromém 

sektoru. Uvedený dokument mimo jiné definuje, klasifikuje a katalogizuje možnosti a povahu 

potenciální útoků, jejich cíle na území USA a jejich specifičnost, dále vysvětluje důležitost 

ochrany z hlediska nutnosti zachování důležitých funkcí společnosti (např. udržení chodu 

hospodářství, možnost efektivního výkonu státní moci) a popisuje souhrn principů 

k zabezpečení infrastruktury [54]. 

 Problematiky vyhodnocení a stupně ohrožení USA se týká „Prezidentské nařízení       

o vnitřní bezpečnosti“ (The Homeland Security Presidential Directive) z roku 2002, kterým se 

zřizuje „Hodnotící systém vnitřní bezpečnosti“ (The Homeland Security Advisory System) 

(viz Obrázek 3 Homeland Security Advisory Systém. Zdroj [42].). Tento zobrazuje 

předpokládanou míru rizika teroristických útoků. 



 - 35 - 

 

Obrázek 3 Homeland Security Advisory Systém. Zdroj [42].  

 

 Jedná se o analýzu a vyhodnocení informací a rizik. Podle výsledků analýzy se stanoví 

úroveň opatření, která by se měla zavést. Obsahem je pět úrovní (barev) od nejmenších                

do největších záběrů opatření (resp. pravděpodobnosti a/nebo dopadu očekávaného útoku). 

Předpokladem je, že vlastníci kritické infrastruktury a klíčových prvků (jak státní, tak 

soukromý sektor)  budou mít zavedeny určité stupně zabezpečení svých činností [42]. 

 V USA je stanoveno 11 oblastí kritické infrastruktury (zemědělství a potraviny, voda, 

veřejné zdraví, záchranné služby, základna obranného průmyslu, telekomunikace, energie, 

přeprava, bankovnictví a finance, chemické a nebezpečné látky, pošta a přeprava náklad)         

a 5 případů klíčových prvků (národní a kulturní památky, jaderné elektrárny, přehrady, vládní 

úřady, komerční klíčové prvky) [51]. 
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5 Bezpečnost v komplexním pojetí 

 V této kapitole bych se chtěla především věnovat problému, co vůbec znamená pojem 

komplexní bezpečnost, její vztah k objektům zvláštního významu a řízení bezpečnosti jako 

nástroj komplexní (integrální) bezpečnosti. Základní pojmy týkající se komplexní bezpečnosti 

jsou uvedeny v Příloha č. 3:. 

 

5.1 Komplexní (integrální) bezpe čnost 

 Základní funkcí státu je zajistit ochranu a rozvoj chráněných zájmů státu a trvale 

udržitelný rozvoj. Pro zajištění bezpečnosti a udržitelného rozvoje je proto nutné zvyšovat 

bezpečnost v lidském systému a systematicky vytvářet podmínky pro zachování, ochranu a 

rozvoj těchto zájmů s ohledem na možné hrozby a mimořádné události. 

 Současné pojetí komplexní (integrální) bezpečnosti se neorientuje pouze na jeden 

chráněný zájem, ale na celý komplex chráněných zájmů. Komplexní bezpečnost je chápána 

jako opatření pro ochranu a rozvoj lidského systému, tzn. pro ochranu a rozvoj chráněných 

zájmů. Můžeme také říci, že je to bezpečnost lidského systému, ve kterém se zajišťují 

chráněné zájmy. Z filozofického hlediska lze bezpečnost, která je budována právě pro potřeby 

lidí, nazvat lidskou bezpečností a systém, ve kterém se komplexní bezpečnost zajišťuje, jako 

lidský systém [9].  

 

 Podle zprávy OSN z roku 1994 [20] jsou znaky lidské bezpečnosti následující: 

• Lidská bezpečnost je integrální. 

• Složky lidské bezpečnosti jsou spojené s jednotlivými chráněnými zájmy         

a jsou vzájemně závislé, tj. jsou propojené různými typy vazeb a toků. 

• Pro rozvoj lidské bezpečnosti je daleko důležitější včasná prevence než 

pozdější sebekvalifikovanější odezva. 

• Lidská bezpečnost je zaměřena na lidi, nikoli na zvládnutí pohrom všeho druhu 

a na rizika a hrozby z nich vyplývající. 
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• Lidská bezpečnost je souhrnem podmínek a okolností, které nabízí 

institucionální prostředí, avšak není a nemůže být výsledkem pouhých 

administrativních opatření. 

 Z hlediska dostupnosti technických zařízení a pak také proto, že existuje řada 

vzdělaných lidí, kteří bez jakýchkoliv zábran dokáží zneužít i tu nejmodernější techniku            

pro vlastní cíle,  je komplexní bezpečnost základní položkou  v hodnotovém systému 

současné společnosti [13]. 

 V České republice ale dosud není upraven právní rámec v oblasti spojené s komplexní 

(integrální) bezpečností. Bezpečnost se stále sleduje pouze v jednotlivých oborech jako 

například vnitřní bezpečnost, vnější bezpečnost, požární bezpečnost, bezpečnost technologií, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci a další.   

 Cílem ochrany objektů zvláštního významu musí být zajištění, aby plnily požadované 

funkce za všech podmínek, ať už normálních, mimořádných a nebo kritických. Cílem musí 

být také zabránění, aby neprováděly činnosti, které mohou mít nepříznivé dopady na lidský 

systém. Znamená to zavést taková opatření, která mají za cíl zajistit spolehlivý provoz těchto 

objektů za všech podmínek. 

 

5.1.1 Chráněné zájmy 

 Chráněnými zájmy jsou myšleny cíle státu, které jsou prvotně ochraňovány. 

Základním cílem státu je odedávna zajištění ochrany životů, zdraví a bezpečí, existenci           

a rozvoj státu. Do této kategorie byla také v minulosti zahrnuta i ochrana majetku 

představující potenciál, který umožňuje ochranu životů, zdraví  a bezpečí lidí a také  rozvoj.  

 Během 20. století na základě rozvoje  poznání a zkušeností bylo do základních zájmů 

zařazeno životní prostředí. Postupem doby se ukázalo, že lidé jsou tolik závislí                      

na civilizačních vymoženostech, že bez některých, jako jsou např. dodávky energie, pitné 

vody a další, nejsou schopni kritické situace přežít. Díky tomu byla pochopena role 

technologií a infrastruktur pro zajištění ochrany životů, zdraví  a bezpečí lidí, majetku a 

veřejného blaha. 

 Po událostech ze dne 11. září 2001 v USA a ze dne 11. března 2004 ve Španělsku se 

ukázalo, že je třeba pro zajištění bezpečnosti ochraňovat určitou část majetku tvořící vybrané 

technologie a část infrastruktury, bez kterých nelze zvládat krizové situace. Tato životně 
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důležitá infrastruktura je označována jako kritická infrastruktura a byla také zařazena            

do chráněných zájmů. 

 Chráněnými zájmy jsou tedy obvykle životy, zdraví a bezpečí lidí, majetek životní 

prostředí, kritická infrastruktura a existence státu. Definice chráněných zájmů jsou uvedeny 

v Ústavě České republiky [13]. 

 

5.2 Řízení bezpečnosti 

 Řízení bezpečnosti je podle současného pojetí nástrojem komplexní bezpečnosti, 

kterým se zajišťuje trvalý rozvoj. Řízení (management) je druhem lidské činnosti, který 

vyvolává a zajišťuje fungování sledovaných systémů. Je založeno na sledování rizik a také na 

aplikaci opatření ve prospěch ochrany chráněných zájmů a rozvoje. Obecně řízení bezpečnosti 

spočívá v plánování, organizování, přidělování pracovních úkolů a v kontrole využívání 

zdrojů organizace s cílem dosáhnout požadované úrovně bezpečnosti. Podle současného 

poznání je řízení bezpečnosti strategické řízení. Cílem je zajistit udržitelný rozvoj celého 

lidského systému.  

 Řízení bezpečnosti má čtyři fáze, a to: 

• prevence, 

• připravenost, 

• odezva, 

• obnova, 

 Aby bylo dosaženo stanoveného cíle, používá se opatření ve všech fázích řízení. 

Řízení bezpečnosti je také záležitostí všech řídících pracovníků a občanů. Koordinace je 

prováděna vládou a orgány k tomu určenými.Ve vyspělých zemích je aplikace teorie řízení 

bezpečnosti běžnou záležitostí především v oblasti technologií a postupně se přenáší i do 

oblastí bojů proti dopadům přírodních pohrom a teroristických útoků.Cílem vrcholového 

řízení bezpečnosti v případě přírodních pohrom a technologických havárií a hrozeb od 

teroristických útoků je zabezpečit racionální chování veřejné správy, a to i za kritických 

situacích. Pro tento cíl je nutné nejdříve danou situaci rozpoznat, pak ji pochopit, dále vědět a 

také si uvědomit, co dopady zmírňuje a jakým způsobem je potřeba chovat se a co je třeba 

provádět, aby byla zajištěna ochrana zdraví a životů lidí, majetku, životního prostředí a státu. 
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 Principy řízení bezpečnosti jsou dnes systematicky uplatňované pouze v oblasti 

jaderných technologií na základě požadavků Mezinárodní agentury pro atomovou energii 

(MAAE). Systematicky jsou prosazovány v oblasti boje proti chemickým haváriím díky 

požadavkům Evropské unie (Seveso II Direktiva) [13]. 

  

5.2.1 Způsoby řízení 

 Řízení je souborem postupů a procedur pro hledání a řešení problémů ve smyslu jejich 

zvládání. Dělíme je podle časového úseku, na který se vztahuje, na: 

- taktické (řízení, které předvídá některé problémy a jeho snahou je tyto 

problémy usměrnit nebo jim předem zabránit), 

- operativní (řízení, které řeší problémy tak, jak přijdou), 

- strategické (řízení, které usměrňuje rozvoj tak, aby se dosáhlo žádoucích 

dlouhodobých cílů) [8]. 

 

 Z hlediska přístupu dělíme řízení na reaktivní a pro-aktivní.  U reaktivního řízení 

řešíme problémy až když nastanou. Pro-aktivní způsob znamená provádění opatření předem 

k odvrácení nebo zmírnění nežádoucích jevů a zajišťuje připravenost na zvládnutí krizových 

situací [8]. 

 

5.3 Dílčí závěr 

 Bohužel rizika jsou existující realitou a v čase se objevují další nová rizika. Je třeba 

tato rizika vnímat a řídit je. Z pohledu řízení bezpečnosti je nutné, aby toto řízení bylo spíše 

pro-aktivní a strategické. Řízení reaktivní je možné na operativní úrovni, kdy krizové situace 

musíme řešit hned a nemáme příliš času  na provádění analýzy a hodnocení rizik, které jsou 

náročné na data a dobu jejich zpracování [13]. Protože veřejná správa řídí bezpečnost, tzn. že 

zajišťuje bezpečí  a rozvoj základních chráněných zájmů, je proto potřeba věnovat pozornost 

právě objektům veřejné správy, aby tato mohla vykonávat svoji funkci aspoň v minimální 

míře za jakýchkoliv podmínek. K ochraně těchto objektů by se měl upřednostnit komplexní 

přístup. 
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6 Hodnocení bezpe čnosti objektu 

 Objekty veřejné správy jsou charakteristické především svojí vysokou důležitostí. 

V těchto objektech bývá soustředěno mnoho prvků, které ovlivňují bezpečnostní situaci.  

Vyskytuje se zde mnoho důležitých, citlivých a mnohdy i utajovaných informací, velké 

objemy finančních prostředků apod. Je důležité, aby veřejná správa chránila občany, a proto 

je žádoucí, aby byla zachována její funkčnost za všech podmínek. Musíme tedy věnovat 

vysokou pozornost zabezpečení těchto objektů proti možným druhům mimořádných událostí.  

 

6.1 Kritická místa v objektech ve řejné správy 

 Objekty zvláštního významu někdy nazývané objekty kritické infrastruktury mají svá 

kritická místa. Mohou být ohroženy jednak zvenku (např. veřejná parkoviště v bezprostřední 

blízkosti, podzemní garáže), ale také zevnitř (např. vnitřní rozvody energií, klimatizace, 

topení, problematika komunikačních sítí). Uvedená místa nejsou zdaleka všechna, ale jsou 

pouze názorným příkladem. Těmto kritickým místům je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

z hlediska zabezpečení.  

 

6.2 Cíle ochrany objekt ů 

 Cílem ochrany objektů je snížení zranitelnosti objektu, jinak řečeno zvýšení odolnosti 

objektu před dopadem nežádoucím jevům. Protože veřejná správa má stanoveny nejen určité 

povinnosti, ale i důležité pravomoci pro řízení bezpečnosti, je podstatné, aby byla při 

jakémkoliv působení nežádoucích jevů zachována alespoň její minimální funkčnost              

pro vykonávání daných funkcí. Jako nežádoucí jevy považujeme mimořádné události uvedené 

výše, jako jsou např. živelní pohromy, technické havárie a v neposlední řadě také kriminální 

jednání a s ním spojený terorismus různého druhu.  

 Zvláštní důraz je třeba klást na propojení, často samostatně se řešících oblastí 

bezpečnosti, jako jsou bezpečnost informačních systémů, vzduchotechnických zařízení, 

bezpečnost rozvodů energií, personální bezpečnost, ochranu objektů a také připravenost          
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na krizové situace. Abychom dosáhli uvedených cílů ochrany, je nutno zavést odpovídající 

opatření. 

 Hlavní cíle ochrany objektů zvláštního významu tedy mohou být následující: 

• zabezpečit objekt proti vniknutí cizích osob, 

• zabezpečit vzduchotechnická zařízení proti možnému útoku CBRN látkami, 

• zabezpečit data a informace, vyskytující se v objektu, 

• zabezpečit energetické přívody a rozvody, 

• zajistit personální bezpečnost, 

• zajistit připravenost na možné krizové situace. 

 

 

6.3 Řešené oblasti bezpe čnosti 

 Pro zajištění komplexní bezpečnosti objektů veřejné správy by se podle mě mely řešit 

především následující oblasti bezpečnosti. 

 

6.3.1 Fyzické zabezpečení objektu 

 Protože jakýkoliv útok na objekt, ať už zvenku nebo zevnitř, je pravděpodobný, je 

důležité tento objekt před možným napadením chránit. Jedním ze způsobů ochrany je 

vybudování systému fyzické ochrany. 

 Abychom mohli omezit nebo znemožnit úmyslné útoky, je třeba objekt vybavit  

odpovídajícím a hlavně funkčním zabezpečovacím systémem. Smyslný je ucelený 

integrovaný bezpečnostní systém a je účinný, pokud zareaguje v časovém intervalu kratším, 

než který útočník potřebuje k překonání překážky. Tímto systémem rozumíme soubor 

technických a organizačních opatření, která zajistí požadovanou bezpečnost. Poskytování 

ochrany určitému chráněnému zájmu můžeme znázornit pomocí níže uvedeného obrázku (viz 

Obrázek 4). 
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Obrázek 4 Zajištění bezpečnosti chráněnému zájmu. Zdroj [19]. 

 

 Oblast nebezpečí shrnuje všechna rizika, která hrozí chráněnému zájmu. Jde o rizika 

kriminální, požáry, přírodní pohromy, havárie a další. Vnějšími vlivy jsou potom další jevy, 

které ostatní oblasti ohrožují. Může se jednat např. o počasí, osvětlení, pohyb osob a další. 

Zabezpečovací systém tvořen kombinací klasické, technické, režimové a fyzické ochrany 

musí být umístěn mezi nebezpečími, proti kterým je zaměřen, a chráněným zájmem. 

 

 Při posuzování ochrany objektu je třeba vždy vycházet z bezpečnostní analýzy (viz 

Obrázek 5) a jejího vyhodnocení.  

 Analýza  nám dává odpovědi např. na tyto otázky: 

• Jaké se v objektu nachází cíle možného útoku? 

• Kde jsou tyto cíle umístěny? 

• Jaká je dostupnost daných cílů? 

• Kdo nebo co může být potenciálním útočníkem? apod. (proti čemu je třeba 

chráněný objekt, místo, předmět, atd. chránit) 

 

 Vyhodnocení analýzy nám potom odpoví např. na tyto otázky: 

• Jaká je pravděpodobnost vzniku škod? 

• Jaké dopady mohou vzniknout? apod. 
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Obrázek 5 Struktura bezpečnostní analýzy zranitelnosti objektu. Zdroj [19]. 

 

 

Vnit řní a vnější ochrana 

 Při fyzickém zabezpečení objektu je třeba věnovat pozornost jak vnější, tak vnitřní 

ochraně objektu zejména z hlediska ochrany proti neoprávněnému vniknutí. Důležité je 

chránit jak celý objekt z venku, tak významné místnosti a zařízení nacházející se uvnitř 

budovy. 

 V první řadě při zabezpečení objektu je důležitá vnější  ochrana, jelikož je vázána       

na okolí areálu. Vnější ochrana areálu objektu je takovou první bariérou proti vniknutí cizích 

osob zvenku do objektu. Je základní ochranou, při které se používá především mechanických 

zábranných systémů. Mezi mechanické zábranné prostředky patří např. různá bezpečnostní 

oplocení, závory, brány, zámky, bezpečnostní dveře, atd. Mechanické zábranné prostředky se 

využívají také při ochraně místností a zařízení uvnitř objektu proti nežádoucímu vstupu. Při 

zajišťování vnější ochrany je třeba věnovat pozornost okolním rizikům a rizikovým místům. 

Musí se zhodnotit, zda se v okolí objektu nachází veřejná parkoviště, okolní podniky 

ohrožující tento objekt atd. Velikou pozornost je třeba věnovat zabezpečení vchodů, včetně 

nouzových východů, a oken chráněných místností, skladů, střech a hlavně technickým 

přístupům, zejména pak sání vzduchu do vzduchotechniky (zabezpečení sacích otvorů je 

popsáno v kapitole 4.4.1).   

 Důležitým prvkem při zajišťování režimové ochrany je kontrola vstupu proti 

neoprávněnému vniknutí. Systémy kontroly vstupu dokáží rozlišit vstupující osoby (popř. 

vjíždějící dopravní prostředky) a neoprávněným osobám nebo prostředkům zabrání vstoupit 

do objektu nebo chráněného prostoru. Oprávněné osoby se prokazují např. identifikačními 

kartami (optickými, magnetickými, čipovými, apod.). Nejčastějším způsobem bývá kontrola 
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průkazů fyzickou ostrahou, která je doplněna jednoduchými kontrolními nebo signalizačními 

prostředky.  

 Při vstupu cizích osob do objektu je nutné tyto osoby označit a monitorovat jejich 

pohyb v objektu. Pro zaznamenávání pohybu osoby po objektu lze použít přístupové karty. 

Aby návštěvníci neměli přístup do všech prostor budovy, je třeba také přesně stanovit, kam 

tyto osoby mohou oprávněně vstupovat. Pomocí karet je také stanovena hierarchie přístupu 

osob do jednotlivých místností v objektu. U vlastních zaměstnanců by měly být také zavedeny 

kontroly vstupu do chráněných místností vymezeny bezpečnostní zóny. 

 Podstatná je instalace elektrických zabezpečovacích systémů (EZS), který nám zajistí 

včasnou signalizaci neoprávněného vniknutí nebo pokusu o něj do objektu nebo chráněného 

prostoru. EZS tvoří různá čidla např.detektory na destrukci skla, detektory reagující na pohyb 

osob apod. EZS patří mezi nejspolehlivější systém doplňující mechanický zábranný systém. 

  Nejdůležitější je chránit jednotlivé ohrožené úseky v objektu, protože se zde nachází 

většinou důležité a mnohdy i utajované informace, finance, apod., je podstatné věnovat 

pozornost jejich důkladnému zajištění bezpečnosti. Jelikož zaměstnanci představují největší 

hrozbu uvnitř objektu, je žádoucí provádět kontroly u těchto zaměstnanců. V každém takovém 

úseku by mělo být stanoveno co, kdo a jakým způsobem zde může provádět. 

 Jednotlivé úseky by též měly být chráněny proti možným přírodním pohromám. Tzn., 

že pro významná zařízení v objektu, jako je třeba např. výpočetní technika, by měla být 

zavedena speciální opatření. Může se jednat o umístění na místech, kde nehrozí zaplavení 

apod. 

 Celý objekt by měl být samozřejmě vybaven elektrickou požární signalizací, hasicími 

přístroji a dalšími opatřeními týkajících se požární ochrany jak je uvedeno v nařízení kraje, 

kterým se stanoví podmínky požární bezpečnosti v budovách zvláštního významu. 

 Samozřejmě, že musí být zabezpečeny i významné systémy jako vzduchotechnika, 

rozvody veškerých energií a v neposlední řadě také informace. O fyzickém zabezpečení 

těchto částí je uvažováno níže v následujících kapitolách. 

 V objektu by měli být také určeni pracovníci, kteří by průběžně sledovali budovu a její 

systémy, včetně vzduchotechniky, rozvodů energií, protipožárního zabezpečení atd.. Pokud 

by byly během pochůzky zjištěny jakékoliv negativní poznatky, je pak nutné, aby nastoupila 

kontrola kvalifikovanými profesionály. Je podstatné, aby pochůzkář rozuměl kontrolovaným 

systémům a dokázal rozpoznat odchylku od normálního stavu. Tzn. např. jestli je mechanický 
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stav zařízení bez známek poškození, jestli jsou všechna zařízení zapojena obvyklým 

způsobem, jestli jsou všechna instalovaná čidla funkční apod. 

 

 Účinné ochrany objektu lze dosáhnout kombinací klasické ochrany (např. mechanické 

zábranné systémy), technické ochrany (např. elektrické zabezpečovací systémy, elektrická 

požární signalizace), režimové ochrany (např. systémy kontroly vstupu) a fyzické ostrahy 

(např. vlastní pracovníci, strážní, zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb). 

 

6.3.2 Bezpečnost vzduchotechnických systémů 

 V objektech zvláštního významu se obvykle využívají vzduchotechnické systémy pro 

topení, větrání a klimatizaci. Tyto systémy bývají souhrnně označovány HVAC (Heating, 

Ventilation and Air Conditioning) systémy. HVAC systémy se mohou stát vstupními body          

a distribučními kanály pro nebezpečné látky, proto se musí dbát na jejich zabezpečení hlavně 

z tohoto hlediska. Napadnutelnost těchto systému je vyšší u objektů s veřejným přístupem než 

u objektů se zabezpečeným přístupem osob. 

 

Fyzické zabezpečení u HVAC systémů 

 Z hlediska fyzického zabezpečení HVAC systémů je významné zabránit přístupu         

ke zranitelným místům vzduchotechniky. Je proto nutné:  

 Zabezpečit místa, odkud je do vzduchotechniky nasáván vzduch. Jestliže je totiž 

umožněn přístup k sacím vyústkám, lze poměrně snadno rozptýlit nebezpečné látky 

vzduchotechnikou do budovy, protože vzduch je HVAC systémem nasáván dovnitř                 

do objektu.  Nejrizikovější místem je, pokud sací otvory jsou umístěny v úrovni nebo pod 

úrovní terénu. Jednak proto, že jsou komukoliv dostupné a také proto,že nebezpečné látky 

mohou být vpuštěny do půdy v okolí objektu, uvolňovat se a pak být systémem nasávány. 

Z toho důvodu je efektní: 

• sací otvory přemístit na místo nepřístupné veřejnosti – Tzn. pokud je to možné, 

přemístit tyto otvory do míst veřejnosti nedosažitelných. Za minimální 

bezpečnou výšku lze považovat 3,5 metrů. Je možné tuto vyústku umístit také 

na střechu, která ovšem musí být dále zabezpečena. Toto opatření je také 
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vhodné proti neúmyslnému vpuštění chemikálií do systému např. vlivem 

okolních terénních úprav. 

• zabezpečení vlastního vstupu do sacího otvoru – Protože může dojít 

k úmyslnému vhazování předmětů do sacího otvoru, je vhodné tyto vyústky 

zajistit krycí mřížkou. Aby tyto úmyslně vhozené předměty na sacích otvorech 

nezůstávaly, ale spadly na zem, měla by být krycí mřížka nakloněna.              

Za minimální sklon mřížky se považuje 45˚. 

• stanovení bezpečnostních zón okolo přívodů vzduchu – Pokud nejsou přívody 

vzduchu veřejně nepřístupné a není možné veřejně přístupné přívody vzduchu 

přemístit na bezpečnou úroveň, je třeba kolem sacích vyústek stanovit 

bezpečnostní zóny. Ty tvoří obvodovou bariéru z drátěného pletiva nebo jiného 

průsvitného materiálu, který umožní vizuální detekci. Tato bariéra by měla být 

ovšem trvale střežena a monitorována (např. uzavřeným televizním okruhem, 

zabudováním čidel pohybu atp.) 

 

 Zabránit volnému přístupu ke strojovně vzduchotechniky uvnitř budovy. 

Strojovna vzduchotechniky by totiž mohla také sloužit k úmyslnému útoku nebezpečnými 

látkami. Přístup k těmto zařízením by měl být přísně kontrolován, evidován a zabezpečen 

například čipy, klíčovými kartami nebo i jiným způsobem. Důležité je pak zabezpečit              

i přístup ke klíčům, čipům a kódům zvlášť. I střecha může být vstupem do objektu, proto je 

nutné zabezpečit ji zvláště, pokud je na ní umístěna příslušenství vzduchotechniky. Střechy by 

se měly posuzovat stejně jako technická zařízení, proto je nutné, aby přístup na střechu byl 

uzamčen a kontrolován. 

 Zabezpečit vestibuly, sklady, podatelny objektů. Protože to jsou místa, odkud už 

v minulosti pronikli útočníci do budovy, je třeba i takovýmto částem věnovat pozornost, 

hlavně pokud je v nich umístěn systém vzduchotechniky. Dveře mezi těmito místy                     

a samotným interiérem budovy by měly být uzavřeny, pokud se právě nepoužívají. Pokud 

jsou tato místa přístupna veřejnosti, je třeba provádět kontroly jednotlivců nebo zásilek před 

vstupem do budovy. Vzduchotechnický systém v těchto prostorách by měl být samostatný, 

aby v případě kontaminace škodlivými látkami nedošlo k rozšíření dál do ostatních prostor 

budovy. HVAC systém by měl být podtlakový vůči ostatním částem budovy, ale vůči 
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okolnímu prostředí naopak přetlakový.  Některá z těchto opatření lze uskutečňovat pouze               

u nové výstavby nebo případně při obsáhlých rekonstrukcích. 

  

Větrání a filtrace vzduchu 

 Hodnocení chodu vzduchotechnických systémů. Řídící systém je už součástí mnoha 

centrálních vzduchotechnických jednotek. Je výhodný v tom, že reguluje energetickou 

spotřebu, průtok vzduchu a jeho tlak v budově na základě reakce na nouzový stav. Současně 

kontroluje předem dané parametry proudícího vzduchu na vybraných místech. V některých 

případech mohou právě tyto kontrolní mechanismy zaregistrovat průnik škodlivé látky                  

do systému a zabránit tak dalšímu šíření.  

 Hodnocení filtrace. Pro zvýšení ochrany před CBRN látkami lze použít filtry. Filtry 

ale ochrání objekt pouze v případě, že je účinný proti právě použitému kontaminantu. 

 Péče o vzduchovody. Vzduchovody by se měly v pravidelných intervalech čistit, 

jelikož se může stát, že v oběhovém vzduchu se může vyskytovat kontaminující látky. 

 Použití klapek. Ve vzduchotechnickém systému by měly být zajištěny klapky                 

pro regulaci vzduchu a také požární klapky, které zajistí, aby se případný požár nerozšířil                   

do dalších částí objektu. 

 V případě, že je do objektu rozšířen kontaminovaný vzduch, je nezbytné, aby byly 

připraveny scénáře činností technologických a bezpečnostních dispečinků pro řešení této 

situace. 

 

6.3.3 Informační bezpečnost 

 V dnešní době každá organizace pracuje s moderními technologiemi, na kterých je 

závislá. Informační systém je součástí každé firmy nebo organizace. Bezpečnost informačních 

systémů (dále také IS) bývá mnohokrát podceňována, protože pokud nedojde v IS k nějakému 

bezpečnostnímu incidentu, nepřináší vložené investice do zabezpečení žádné výsledky. 

Nedostatečně zajištěná informační bezpečnost může ohrozit bezpečnost a hospodářské zájmy 

státu, privátního sektoru i občanů a oslabit důvěryhodnost jednotlivých subjektů. Vzniklé 

škody a ztráty informací mohou vyvolat další práci a náklady, které by nevznikly v případě 
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dostatečné preventivní ochrany těchto informací. Na problematiku bezpečnosti informačních 

systémů je třeba nahlížet komplexně. 

 

  IS nezahrnuje pouze informační technologie, jak to bývá běžně myšleno, ale je tvořen 

i dalšími komponentami. IS je tvořen celkem čtyřmi složkami. Jsou to: 

• Informační technologie (IT) – hardware, software 

• Data 

• Uživatelé 

 

 Při zajišťování bezpečnosti je třeba brát ohled na všechny výše zmíněné aspekty. 

Informace jsou aktiva mající pro organizaci určitou hodnotu. Je třeba věnovat pozornost jejich 

ochraně. Bezpečnost IS je charakterizována jako zachováni dostupnosti7, integrity8                 

a důvěrnosti9. Bezpečnost IS je neustálým nikdy nekončícím procesem. Např. při zavedení 

antivirového programu do počítače, je třeba dbát na jeho aktualizace apod. 

 

Fyzické zabezpečení 

 Prvním krokem při zajišťování bezpečnosti je fyzické zabezpečení objektu a tím 

vytvoření první překážky k přístupu k technickému zařízení a fyzických částí systému. 

V dnešní době se často setkáváme s krádežemi a znehodnocením majetku, teroristickými 

útoky atd. K ochraně objektu mohou být používány mechanické zábranné systémy a další 

opatření. Zabezpečením objektu se více věnuje samostatná část této práce (kap. 4.3). 

 Účelem fyzické bezpečnosti je předcházet neoprávněnému a neautorizovanému 

přístupu k informacím a dále předcházet poškození a narušení informací. Cílem je zajištění 

fyzické ochrany informací a míst, kde se tyto informace nacházejí. Tzn. stanovení a využívání 

chráněných úseků, které zahrnují kontrolu vstupu a vymezení přesného způsobu práce osob 

                                                 

7 Dostupnost (availability) je zajištění, že informace je pro oprávněné uživatele přístupná v okamžik její potřeby 
[ISO/IEC 13335-1:2004] 
8 Integrita (integrity) je zajištění správnosti a úplnosti informací a metod jejich zpracování [ISO/IEC 13335-
1:2004] 
9 Důvěrnost (confidentiality) je zajištění, že informace není pro neoprávněné uživatele přístupná v okamžik její 
potřeby  [ISO/IEC 13335-1:2004] 
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v těchto oblastech, zabezpečení kanceláří, místností a zařízení. Dále zabezpečením zařízení 

proti krádeži a zničení, poškození, umístění zařízení na bezpečná místa a také zabezpečením 

kabeláže a zajištěním pravidelné údržby zařízení. 

 Veškeré důležité spisy, listiny, finance, cenné předměty a další věci v hmotné podobě 

by se měly umisťovat např. do trezorů, aby byla zajištěna ochrana proti odcizení nebo proti 

zničení požárem (ohnivzdorná kartotéková skříň). 

 

Ochrana hardwaru 

 Co se týče jednotlivých fyzických částí IS, je třeba tyto části zabezpečit proti možným 

krádežím a znehodnocením. Informační systémy mohou být ohrožovány také přírodními 

pohromami. Příkladem může být např. povodeň, proto by měly být citlivé části umisťovány 

do bezpečných míst, a to např. do servrovny. Servrovny by se měly umisťovat do vyšších 

pater budovy, počítače pak do speciálních stojanů (rack). 

 Dalším z problémů může být výpadek elektrické energie. Protože se může jednat             

o výpadek, který není možno předem ohlásit, můžou být IS a citlivá data ohrožena. Je tedy             

na místě vybavit především klíčová zařízení napojená na elektrické napětí záložními zdroji. 

Může se jednat o akumulátorový zdroj nebo potom generátor elektrického proudu. 

 Hardware by měl být vybaven autentifikačními prvky, kterými je ověřována identita 

uživatele. Jedná se např. o čtečky karet, čtečky biometrických údajů, apod. 

 

Ochrana softwaru 

 Útoky na software provádí většinou profesionálové a nelze jim zcela zamezit, avšak 

vhodnými bezpečnostními opatřeními jim tyto činnosti můžeme ztížit. Může se jednat               

o následující činnosti: 

• úmyslné nebo neúmyslné vymazání softwaru 

• odposlech – kopírování 

• modifikace softwaru 

• přidání funkcí nebo dat, tzn. např. chyby, viry, atp. 
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 Bezpečnost softwaru se hodnotí podle funkční správnosti jednotlivých programů. 

Důležité je používání autorizovaného (legálního) softwaru, je proto vhodné mít ošetřeno 

auditování využívání softwaru.. Používání legálního softwaru je důležité především z hlediska 

možných aktualizací. Před možným napadením viry, chybami atd., lze chránit počítač např. 

antiviry, antispywarem, antirootkity, detektory sítě botů a další. Aby neměl přístup                

do systému kdokoliv kamkoliv, je třeba nastavit práva přístupu uživatelů do systému. 

 

Ochrana dat 

 Útoky na data se řadí mezi velmi nebezpečné, protože data jsou většinou 

nenahraditelná. Data uvnitř počítače můžeme chránit hned několika způsoby. Např.: 

• Zálohováním. V praxi se obvykle provádí v určitých časových intervalech 

kompletní zálohování všech dat a v mezidobí se uskutečňují tzv. inkrementální 

zálohy, což je zálohování pouze těch dat, u kterých došlo od poslední zálohy  

ke změně. Zálohování lze provádět např. použitím počítačových zrcadel. 

Doporučováno je aspoň některé kompletní zálohy uchovávat. 

• Vytvářením a rušením uživatelských kont. Uživatelská konta se vytváří 

proto, aby zaměstnanec se mohl připojit k síti, ale s předem nastavenými 

přístupovými právy. Naopak rušení těchto kont by se mělo provádět při 

odchodu zaměstnance, ať už do jiného zaměstnání nebo důchodu. 

• Řízením manipulace s přenosnými médií. Jedná se o média využívaná pro 

přenos dat v organizaci. Můžeme sem řadit CD, DVD, fleš disky a další. Je 

potřeba stanovit, jak s daty nakládat. Tzn., jestli lze tato data ukládat                     

na přenosná média a zda je lze volně vynášet z organizace. 

• Šifrováním dat. Tento způsob ochrany by se měl provádět, pokud jsou data 

přenášena po nechráněné cestě a pokud nám na jejich bezpečnosti záleží. 

Zabezpečení sítí 

 V současné době patří počítačové sítě k základním komunikačním prostředkům. Je 

proto nutné zabývat se riziky, která sítím hrozí a zajistit tak vhodná opatření proti těmto 

rizikům.Sítě jsou ohroženy jednak zvenku, ale i zevnitř. 
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VNĚJŠÍ HROZBY 

 Počítačové sítě mohou být ohrožovány následujícími  hrozbami z vnějšího prostředí:  

• Viry. Preventivní ochranou proti virům může být např. zabránění vstupu 

nepovolaných osob k informačním technologiím, nespouštění neověřených 

programů, používání legálního softwaru. Aktivně proti virům se lze chránit 

nainstalováním např. antivirových programů. 

• Průnik do sítě. Proti této hrozbě je možné bránit se vhodným nasazením 

firewallu, což je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového 

provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti nebo zabezpečení. 

• Útoky typu DoS (Denial of Services) a DDoS (Distributed Denial                      

of Services).  V dnešní době se s těmito útoky setkáváme poměrně často. 

Útočníci zjednodušeně přetíží server a ten díky tomu nedokáže poskytovat 

služby, pro které byl zřízen.Cílem těchto útoků bývají WWW servery a portály 

vnitropodnikových služeb. Ochrana proti těmto útokům je problematická, proto 

je vhodné mít zpracovaný plán obnovy činnosti při selhání nějakého                   

ze systémů. 

• Odposlech provozu zařízení uvnitř organizace z vnějšku. Problematika 

odposlechu komunikace je hodně složitá. Přístupové kanály do sítě můžeme 

chránit např. využitím šifrovaného připojení. Jako ochranu proti odposlechům 

zvuku lze použít fyzického zabezpečení oken (např. folie) 

 

VNITŘNÍ HROZBY 

 Podle [52] asi 60% všech bezpečnostních incidentů tykajících se IS tvoří hrozby 

zevnitř. Tyto hrozby vznikají ze strany zaměstnanců, a to např. od nespokojených 

zaměstnanců s cílem pomstít se zaměstnavateli. Proti vnitřním hrozbám je složité se bránit. Za 

možné řešení se nabízí budování přiměřených kontrolních mechanismů a informování, 

školení a motivování zaměstnanců. 

 V objektu by měl být stanoven odpovědný pracovník, který by měl celý systém                

na starosti, tzn., že by např. prováděl aktualizace a údržbu systému. 
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6.3.4 Bezpečnost rozvodných zařízení a přívodů energií 

 Rozvodny elektrické energie, přívody vody, plynu a dalších médií patří k částem 

objektu, na které by se při hodnocení bezpečnosti nemělo zapomínat, protože tyto systémy by 

mohly být zneužity k úmyslným činům. Veškerá technická zařízení jako jsou rozvody 

elektřiny, vody, plynu, strojovny výtahů,  je nutno chránit před přístupem jakýchkoliv osob. 

K těmto zařízením by tedy měli mít přístup pouze osoby oprávněné.  

 V případě vyřazení rozvodny elektrické energie by mohlo dojít k výpadku a následně 

nastat velké problémy, jelikož bez dodávky elektřiny se zastaví téměř veškerý provoz. Je 

proto žádoucí mít v objektu systém bezpečného napájení. Pokud budeme mít k dispozici více 

větví napájení, může být v případě výpadku jedné větve využita další apod. 

 Také je potřeba, klíčová zařízení vybavit dieselgenerátorem pro případ výpadku 

elektrické energie, aby tato zařízení mohla nadále pracovat bez přerušení. V objektu by měly 

být také instalovány systémy měření a regulace, pro měření a regulaci předem stanovené 

fyzikální veličiny. Na systémech měření a regulace je např. postavena technologie 

inteligentních budov. 

 Na všech technických zařízení by se měly pravidelně provádět  zkoušky a revize             

a údržba celého systému. 

 

6.3.5 Personální bezpečnost 

 Člověk hraje při zajištění bezpečností důležitou roli. Objekty mohou být napadeny 

nejen z venku cizími útočníky, ale i zevnitř. Vnitřními pachateli se rozumí zaměstnanci nebo 

cizí osoby pohybující se po chráněné oblasti a provádějící nepovolené úkony. Ochranu proti 

vnějšímu útočníkovi lze zajistit hned několika způsoby (např. systém fyzické ochrany), ovšem 

zajistit ochranu proti vnitřnímu pachateli je složité. Vnitřní pachatel je nebezpečný tím, že 

areál, ve kterém se pohybuje, zná a má přístup k různým zařízením a někteří i k důležitým 

informacím. 

 Účelem personální bezpečnosti je snížit rizika lidské chyby, krádeže, podvodu nebo 

případně zneužití prostředků organizace. Je třeba stanovit vhodné postupy už u přijímacího 

řízení při posuzování uchazečů. Při přijetí k výkonu dané práce v objektu by měl každý 

absolvovat vstupní školení a dále periodická školení týkající se bezpečnosti v objektu. 
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S neoblíbenými opatřeními týkající se bezpečnosti je třeba nakládat citlivě. Zaměstnanci by 

měli být motivováni k provádění bezpečnostních opatření. 

 Všichni pracovníci by měli být informováni, jak se mají chovat v případě vzniku 

krizové situace, jaké má  kdo odpovědnosti a úkoly při řešení krizové situace. Zaměstnanci by 

též měli být zapojováni do cvičných poplachů. 

 

6.3.6 Krizová připravenost 

 V případě, že by preventivní opatření nestačila k zabránění vzniku mimořádné 

události, je třeba mít připraveny další postupy a opatření pro řešení nastalé situace. 

 

Krizové plány, plány krizové připravenosti 

 Mezi přípravy na řešení krizových situací patří krizové plánování. Výstupem 

uvedeného plánování je krizový plán, ve kterém jsou obsažena krizová opatření a postupy 

orgánů krizového řízení pro řešení krizové situace. Mezi orgány krizového řízení se řadí             

i některé orgány veřejné správy. Plány krizové připravenosti zpracovávají právnické                     

a podnikající fyzické osoby. Tento dokument upravuje jejich přípravu na řešení krizových 

situací. 

 Obsahem těchto plánů by měly být zejména krizová opatření pro hrozící krizové 

situace, síly a prostředky ke zvládnutí nežádoucí situace, informování osob v objektu, 

odpovědnosti a úkoly při řešení krizové situace a další plány pro jejich zvládnutí. 

 

Havarijní plány 

 Každý objekt by měl mít k dispozici zpracované havarijní plány. Havarijní plán je 

dokument, který obsahuje soubor opatření a postupy k provádění záchranných a likvidačních 

prací. Obsahem těchto plánů by měly být scénáře nejen pro případ mimořádných událostí 

spojených s požárem nebo přírodní pohromou, ale také se scénářem možných teroristických 

útoků (ať už se jedná o kontaminaci jakoukoliv nebezpečnou látkou nebo i jiným možným 

způsobem). Měly by zde být obsaženy i způsoby informování osob v budově, identifikace 
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vhodného výběru a použití osobních ochranných prostředků, řízení evakuace a další postupy 

při vzniku mimořádných událostí. Tyto plány by měly být zpracovány co nejkomplexněji. 

 

Další plány obnovy činnosti 

 Mezi takové plány můžeme zařadit např. plány kontinuity činnosti. Ty se zpracovávají 

pro zajištění základních funkcí. Plánování kontinuity činností je v podstatě proces pro-

aktivního plánování preventivních a reaktivních opatření na potlačení negativního dopadu 

mimořádné události tak, aby se minimalizovaly ztráty na přijatelnou společensko 

ekonomickou úroveň [15]. Plány kontinuity činnosti jsou rozšířené převážně v zahraničí. 

V podmínkách ČR nejsou prozatím legislativně stanoveny. V případě veřejné správy jsou tyto 

plány žádoucí a myslím si, že by se mělo dbát na jejich zpracování.  

 

6.4 Doporu čení 

 I když zabezpečení objektů veřejné správy je určitým způsobem řešeno hlavně proti 

požáru a násilnému vloupání, musíme brát v úvahu i další rizika jako je v poslední době 

populární terorismus. V následujících řádcích bych popsala některá doporučení pro zvýšení 

bezpečnosti v těchto objektech. 

 Každý objekt veřejné správy je vybaven různými bezpečnostními prvky. Nejlépe jsou 

však vybaveny elektrickou požární signalizací. Ta chrání osoby nacházející se v budově 

především včasnou detekcí požáru, popř. i vyhlášením požárního poplachu. Ochranné prvky 

požární ochrany musí být povinně vybaveny záložními zdroji pro případ výpadku elektrické 

energie. Myslím si, že pro vyšší bezpečnost by se měla vybavit všechna klíčová zařízení 

náhradními zdroji elektrické energie (např. použitím UPS, diaselgenerátor). 

 Dnes už téměř všechny objekty tohoto typu jsou vybaveny vzduchotechnickým 

zařízením. Jak už bylo popsáno v předchozích kapitolách, systém vzduchotechniky může 

posloužit jako nástroj ke spáchání teroristického útoku rozšířením nebezpečných látek               

do budovy. I když bývají tyto systémy různým způsobem zabezpečeny, rozšíření 

nebezpečných látek do prostorů budovy vyloučit nelze. Proto doporučuji připravit scénáře 

činností technologických a bezpečnostních dispečinků pro rychlé a účinné řešení této situace          

a postup, jak se vypořádat se znečištěným vzduchem uvnitř objektu. 
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 Dalším neopomenutelným problémem se naskytují hlavní uzávěry vody, plynu               

a rozvodny elektrické energie. Z hlediska požární ochrany je povinností všech zaměstnanců 

vědět, kde jsou tyto hlavní uzávěry. Když se na tuto problematiku podíváme z hlediska 

celkové bezpečnosti, můžeme toto vidět jako zásadní problém a to hlavně s ohledem                

na  zaměstnance jako možného vnitřního útočníka. Domnívám se, že přístup k těmto prvkům 

a informace o nich by měli mít pouze vybraní zaměstnanci. Pro monitorování a řízení 

požadovaných veličin by bylo vhodné instalovat systémy měření a regulace.  

 Hlavní myšlenkou ochrany objektů zvláštního významu je komplexnost. Všechny 

možné druhy ochrany je třeba řešit společně v celku, tzn. komplexně. Z toho plyne, že při 

hodnocení bezpečnosti je potřeba uplatňovat komplexní (integrální) přístup. Pokud je přijato 

jakékoliv nápravné opatření, doporučuji provést hodnocení celkové komplexní bezpečnosti 

znovu. 

 

Stávající budovy 

 Rozsáhlejší technologické úpravy v těchto objektech jsou možné až při jejich celkové 

rekonstrukci, kdy je možno integrovaný bezpečnostní systém nově vyprojektovat a poté                 

i realizovat. Pro zvýšení bezpečnosti se u stávajících objektů nabízí vhodná organizační 

opatření. V úvahu můžeme brát také zvýšení informační podpory ostrahy objektu                    

a záchranných složek. Toho lze dosáhnout využitím prostředků virtuální reality. Jedná se                 

o trojrozměrný model objektu v počítači, kde jsou znázorněny např. přístupové a evakuační 

cesty, rozmístění jednotlivých zařízení, odvětrání, rozdělení objektu do požárních úseků, 

hlavní uzávěry, vypínače a rozvody médií atd. Z prostředí virtuální reality mohou být viděny 

v případě požáru místa, odkud je signalizován požár, možnosti jeho šíření a rozvoj zplodin             

a následně vyhodnoceny možnosti bezpečné evakuační cesty. Ostraha objektu má možnost 

v trojrozměrném modelu sledovat, kde v objektu byl vyhlášen poplach, kudy došlo k průniku 

do objektu apod. Virtuální realita může být také vhodná např. při posouzení šíření zamoření 

prostorem objektu. 

 

Nově projektované budovy 

 U nově projektovaných budov by se měla bezpečnost řešit ne až po kolaudaci objektu, 

ale daleko dříve. Důležitým krokem je výběr vhodného místa pro stavění objektu. Při výběru 

by se mělo zvážit, zda např. dané území není záplavové, jestli se v blízkém okolí nenachází 
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podnik, který by mohl objekt ohrozit (požárem, výbuchem, únikem toxických látek, atd.) 

apod. Už při projektové přípravě by měli všichni znalci z různých oborů vzájemně 

spolupracovat. Jednotlivé oblasti by se neměly řešit zvlášť, ale společně, aby byla zajištěna 

celková kompatibilita. Mezi všemi zúčastněnými subjekty musí probíhat kvalitní komunikace 

a spolupráce. Měly by se respektovat jak názory urbanistů, architektů, projektantů, stavebníků 

a dalších subjektů, tak i využít možností, které nabízí rozvoj techniky. Vhodným prvkem se          

i u nových staveb nabízí využití prostředků virtuální reality.   
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7 Analýza a hodnocení rizik 

 Analýza rizik je systematickou aplikací metod identifikace a hodnocení nebezpečí, tzn. 

příčin vzniku mimořádných událostí s odpovídajícím vyhodnocením možných dopadů. Je 

zásadním krokem v komplexním zabezpečení prevence a připravenosti na mimořádné události 

a také významnou součástí řízení bezpečnosti.  

 Analýza a hodnocení rizik jsou také procedurami, které slouží pro potřeby řízení             

a tvoří podklady pro procesy rozhodování. To znamená, že pracovní postupy musí respektovat 

určité požadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování a pro-aktivní řízení, 

které je nejlepším nástrojem pro zajištění ochrany, bezpečnosti a rozvoje státu nebo 

organizace. Primární ochrana je věnována chráněným zájmům státu, tj. ochraně životů               

a zdraví lidí, majetku, životního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a v poslední době 

aktuální ochraně kritické infrastruktury [46]. 

 Při analýze rizika je vždy důležitá sjednocená terminologie a základní pojmy 

používané v této problematice jako je např. nebezpečí (hazard), ohrožení (hazardous 

situation), riziko (risk), bezpečnost (safety). Tyto pojmy jsou uvedeny v  Příloha č. 3:.  

 Důležitým pojmem je také komplexní (integrální) riziko. Obecně je riziko 

pravděpodobnost vzniku nepříznivých dopadů. Pokud vezmeme v úvahu dopady na jeden 

chráněný zájem, hovoříme o riziku spojené s tímto chráněným zájmem. Jestliže ale vezmeme 

v potaz všechny chráněné zájmy, potom se dostáváme ke komplexnímu (integrálnímu) riziku 

[11]. 

 

7.1 Postup provedení analýzy a hodnocení rizik 

 Pro analýzu a hodnocení rizik existuje v dnešní době mnoho přístupů, metodik                  

a softwarových nástrojů. Vždy je nutné stanovit, jakých cílů chceme dosáhnout, jestli jsou 

splněny předpoklady a také požadavky dané metodiky.  

 Rozsah a způsob analýzy a hodnocení rizik se může lišit v závislosti na předem 

stanovených cílech a na tom, k jakému účelu danou analýzu zpracováváme. Obecně by proces 

analýzy a hodnocení rizika měl zahrnovat: 

• popis rozsahu a cíle analýzy, 
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• stanovení potenciálních nebezpečí (zdrojů rizika), 

• kvantitativní vyhodnocení pravděpodobnosti nebo četnosti havárií, 

• kvantitativní vyhodnocení následků havárií (ztrát či zranění), 

• souhrn informací získaných zobrazením rizik, 

• stanovení, která rizika jsou přijatelná nebo přípustná, 

• úprava nebo zdokonalení konstrukce zařízení a pracovního postupu s cílem 

snížit pravděpodobnost projevu rizika, 

• zajištění realizace přijatých opatření [1]. 

 

 K provedení analýzy existuje řada metod. Každá metoda je charakteristická svými 

specifickými vlastnostmi ovlivňující jejich použití. Mezi tzv. deterministické metody (metody 

pro identifikaci nebezpečí) patří např. HAZOP, FMEA, CL. Do tzv. pravděpodobnostních 

metod (metody k vyhodnocení pravděpodobnosti vzniku havárie) řadíme např. FTA, ETA, 

FMECA. Při výběru metody je vždy důležitá znalost metody a do značné míry i zkušenosti 

s její aplikací [1]. Přehled nejznámějších metod je uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Metody analýzy a hodnocení rizik [1] 

Bezpečnostní audit Safety Audit SA 

Analýza pomocí kontrolních seznamů Check list Analysis CL 

Co se stane, když….. What – if Analysis WI 

Úvodní analýza nebezpečí Preliminary Hazard Analysis PHA 

Relativní hodnocení (ukazatelé nebezpečí 

– indexy) 

Relative Ranking (Hazard Indices) RR (HI) 

Studie nebezpečí a provozuschopnosti Hazard and Operability Study HAZOP 

Analýza možností poruch a jejich 

následků 

Failure Modes and Effects Analysis FMEA 

Analýza kritičnosti poruch a možností 

následků 

Failure Modes, Effects and Criticality 

Analysis 

FMECA 
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Analýza stromem poruch  Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí (případů) Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin následků Cause Consequence Analysis CCA 

Analýza spolehlivosti člověka Human Reliability Analysis HRA 

 

 

7.2 Návrh metody hodnocení bezpe čnosti v objektech 

zvláštního významu 

 Na základě prostudovaných metod a získaných informací jsem pro hodnocení 

bezpečnosti v objektech zvláštního významu zvolila metodu pomocí kontrolních seznamů. 

Kontrolní seznam (Check list) je poměrně jednoduchá často používaná metoda. Zvolila jsem 

právě tuto metodu, protože pro její použití není nutné mít vysoké odborné znalosti                        

a zkušenosti s její aplikací. Pro její správné použití je akorát potřeba znát hodnocený objekt. 

Cílem vyplněného kontrolního seznamu je stanovení, na jaké úrovni bezpečnosti se daný 

objekt nachází.  

 

7.2.1 Obecné informace o analýze pomocí kontrolních seznamů 

 Obecně je kontrolní seznam postup založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek jsou zpravidla generovány   

na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které souvisejí se 

systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. Struktura 

kontrolního seznamu může být různá. Může se jednat o jednoduchý seznam nebo až složitý 

formulář. 

 Pomocí kontrolního seznamu můžeme kontrolovat stav provozu, stav plnění 

požadavků, můžeme jím zjišťovat stav informovanosti o daném objektu, procesu apod. Často 

se také používají při projektování. Ovšem nejsou vhodné pro odhalování sekundárních                 

a dalších dopadů nebo vztahů mezi nimi. 
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 Tradiční kontrolní seznamy se využívají pro označení splnění standardů a zvyklostí. 

Tato metoda se používá jednoduše a v kterémkoliv stádiu života procesu. Kontrolní seznamy 

se mohou požít i k detailnímu seznámení pracovníka s procesem pomocí srovnávání 

procesních vlastností s různými požadavky  seznamu. Slouží také k posouzení analytikova 

hodnocení procesu nebo provozu managementem. 

 Analýza pomocí kontrolního seznamu má dva zásadní kroky. První je vytvoření 

vhodného kontrolního seznamu pro daný problém a druhou je hodnotový systém, pomocí 

kterého se hodnotí jednotlivé otázky i souhrn odpovědí na otázky kontrolního seznamu. Volba 

hodnotového systému je velmi složitá, proto ho vytváří tým expertů. Existuje několik metod 

hodnocení otázek. Můžeme je dělit na deterministické metody, pravděpodobnostní metody, 

inženýrský úsudek a tzv. multikriteriální hodnocení. Mezi jednodušší hodnocení patří 

odpovědi typu „ano“, „ne“, „neaplikovatelný“ nebo „potřeba více informací“.  

 Analýza pomocí kontrolních seznamů se také občas používá v kombinaci s jinou 

metodou (např. s metodou What If Analysis) [9].  

 

7.2.2 Kontrolní seznam jako nástroj k hodnocení bezpečnosti 

v objektech veřejné správy 

 Analýza pomocí kontrolních seznamů je metodou, která se dá využít pro hodnocení 

bezpečnosti v objektech zvláštního významu. Uvedený kontrolní seznam (viz. Příloha č. 4:) je 

návrhem, jak by se bezpečnost mohla hodnotit u objektů veřejné správy jako jeden z druhů 

objektů zvláštního významu. 

 Kontrolní seznam má formu tabulek, kde v jednom sloupci jsou otázky a následující 

dva sloupce jsou vymezeny pro odpovědi. Otázky jsou formulovány tak, že se odpovídá 

způsobem „Ano“ a „Ne“.  Seznam otázek je rozdělen celkem na sedm částí označených 

písmeny „A“ až „G“. Jednotlivé části obsahují požadavky na oblasti bezpečnosti, které by 

měly být v objektech veřejné správy dostatečně řešeny. Jedná se o tyto oblasti: 

A. Fyzické zabezpečení objektu, 

B. Bezpečnost vzduchotechnických systémů, 

C. Informační bezpečnost, 

D. Bezpečnost rozvodných zařízení a přívodů energií, 
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E. Personální bezpečnost, 

F. Připravenost na krizové situace. 

G. Požární ochrana 

 

 Po vyplnění kontrolního seznamu následuje vyhodnocení. Za každou odpověď „Ano“ 

se započítává jeden bod, za odpověď „Ne“ nula bodů. Poté se sečtou všechny kladné 

odpovědi z jednotlivých částí a vepíšou se do tabulky pro vyhodnocení. Celkový součet bodů 

se procentuelně převede a následně se podle počtu procent zařadí do příslušné kategorie. 

Stanovených kategorií je pět a podle dosaženého výsledku v procentech jsou rozděleny na: 

 

• Výborný – počet odpovědí „Ano“ je 100% - 95% 

• Uspokojivý - počet odpovědí „Ano“ je 94% - 75% 

• Dobrý - počet odpovědí „Ano“ je 74% - 50% 

• Špatný - počet odpovědí „Ano“ je 49% - 25% 

• Katastrofální - počet odpovědí „Ano“ je 24% - 0% 

 

 Po správném zařazení do příslušné kategorie je potom každá kategorie zvlášť 

vyhodnocena (viz. Tabulka 2). Na základě tohoto hodnocení bezpečnosti dostaneme obraz jak 

o celku, tak i o jednotlivých částech, což by dále mohlo sloužit pro podrobnější zhodnocení 

odborníky z jednotlivých oblastí bezpečnosti. 

 Uvedený kontrolní seznam je jedno z možných řešení, které by se dalo použít při 

hodnocení bezpečnosti objektů veřejné správy. 
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Tabulka 2 Vyhodnocení jednotlivých kategorií 
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8 Závěr 

 Objekty zvláštního významu (resp. objekty kritické infrastruktury) jsou významnými 

prvky ve společnosti. V diplomové práci jsem charakterizovala objekty zvláštního významu, 

jejich spojitost s kritickou infrastrukturou a poukázala na jejich vysokou zranitelnost. 

Zranitelnost těchto objektů je třeba snižovat na přijatelnou společensko ekonomickou míru, 

tzn. zvyšovat jejich odolnost vůči možným mimořádným událostem. Na základě obdržených 

statistických údajů jsem provedla výčet událostí, jenž se v popisovaných objektech udály              

a podle dostupných informací a úvah vyhodnotila další události, které by mohly být pro 

hodnocené objekty klíčové. 

 Česká legislativa pojem kritická infrastruktura a objekt kritické infrastruktury v době 

zpracování diplomové práce nezná. Na pojem budova zvláštního významu můžeme narazit 

pouze v zákoně o požární ochraně [23] a na něj navazujících nařízení vlády [29] a nařízení 

jednotlivých krajů např. [31]. Po provedení analýzy současných legislativních požadavků             

na ochranu budov jsem dospěla k názoru, že jsou řešeny pouze jednotlivé dílčí oblasti, mezi 

kterými neexistuje žádná provázanost. Pro srovnání jsem uvedla i některé zahraniční země     

a popsala, jakým způsobem řeší ochranu objektů kritické infrastruktury.  

 Pro účinnou ochranu objektů by se k problému mělo přistupovat z pohledu komplexní 

bezpečnosti. V diplomové práci je podrobně popsán význam komplexní bezpečnosti a řízení 

bezpečnosti jako jejího nástroje. Na základě prostudovaných materiálů a získaných informací 

byly popsány požadavky na oblasti bezpečnosti, které by měly být brány v úvahu, a následně 

byla navržena metoda pro hodnocení bezpečnosti v objektech zvláštního významu. Jako 

vhodnou metodu pro hodnocení bezpečnosti jsem zvolila analýzu pomocí kontrolních 

seznamů. Protože objektů zvláštního významu, ač patří do jedné kategorie, je mnoho druhů, je 

třeba ke každému druhu přistupovat individuálně. Pro představu, jak navrženou metodu 

využít, byl vytvořen kontrolní seznam pro jeden z druhů objektů zvláštního významu, a to       

pro objekty veřejné správy. Uvedený kontrolní seznam je ukázkou, jak by se daná 

problematika mohla řešit.  

 Protože v České republice dosud není vytvořena žádná metodika pro hodnocení 

objektů zvláštního významu, může tato diplomová práce sloužit jako možný návrh, jakým 

způsobem by se mohla bezpečnost v uvedených objektech hodnotit.  
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BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

CBRN Chemické, biologické, radiační, nukleární 

CCPC Plánovací výbor pro komunikace NATO 

CCTV Uzavřený televizní okruh  (Close Circuit Television) 
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CNP Civilní nouzové plánování 

CPC Výbor pro civilní ochranu 

ČR Česká republika 

EPS Elektrická požární signalizace 

EZS Elektrické zabezpečovací systémy 

HZS Hasičský záchranný sbor 

IS Informační systémy 

IZS Integrovaný záchranný systém 

KI Kritická infrastruktura 

MU Mimořádná událost 

OSN Organizace spojených národů 

PBS Požární bezpečnost staveb 

PBZ Požárně bezpečnostní zařízení 

PO Požární ochrana 
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SOS Stráž obrany státu 
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ZOKT Zařízení pro odvod kouře a tepla 
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