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ANOTACE: 

BARIŠ, D., Aplikace výpočetního programu SFÉRA při posuzování rizika ostrahy objektu, 

Ostrava 2008, Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství Vysoké školy báňské 

– Technické univerzity Ostrava. Vedoucí bakalářské práce: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.  

 

Klíčové slova: analýza rizik, ostraha objektu, SFÉRA, objektová bezpečnost 

 

Bakalářská práce se zabývá identifikací a řešením rizik hrozících při zajišťování ostrahy 

objektu. Tyto rizika jsou identifikovány a vyhodnocovány pomocí analýzy bezpečnostních 

rizik. Pro tuto analýzu jsou použity dvě běžné metody pro analýzu rizik a dále jsou rizika 

vyhodnocena pomocí výpočetního programu SFÉRA. Z výsledků je navrženo řešení 

zabezpečení objektu k zmírnění těchto rizik. Jako hodnocený objekt je vybrán objekt státní 

správy z důvodu jeho důležitosti pro chod města. Obsahem této práce jsou také obecné zásady 

pro ostrahu objektu, druhy ostrahy a technické zabezpečení objektu. 

   

ANNOTATION: 

    BARIŠ, D., The application of Computer Program SFERA to Risk Assessment for the 

Building Security Guard, Ostrava 2008, Bachelor Thesis at the Faculty of Safety Engineering 

at VŠB - Technical University of Ostrava.  

Bachelor thesis supervisor: Doc. Dr. Ing. Michail Šenovský.  

 

Key words: risks analysis, security guard, SFERA, building safety 

 

Bachelor thesis deals with identification and solution of risks associated with building 

security guard. These risks are identified and evaluated according to the risk analysis. There 

are two common methods used for the risk analysis. Furthermore the risks are evaluated 

according to the computer program SFERA. According to the results the solution of building 

security guard is suggested to reduce the risks. Public administration building is chosen as the 

evaluated building on the grounds of its importace for town running. Contents of this thesis 

also includes general principles for building security guard, types of security guard and 

technical building security. 
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1. Úvod 

V dnešní době kdy se stále více setkáváme s rostoucím počtem majetkové kriminality a tím 

pádem i neustále rostoucím objemem škod v této oblasti, je nutné se zabývat zabezpečením 

objektů proti těmto nežádoucím vlivům. Hlavním cílem této práce je tyto nežádoucí vlivy 

nebo rizika identifikovat a to pro konkrétní vybraný objekt. Posuzovaným objektem je 

stanoven objekt statní správy z důvodu zařazení do kategorie objektů s vysokým rizikem 

napadení. U těchto objektů je bezpochyby nutné se bezpečnostními riziky zabývat. Pro 

identifikaci budou použity běžné analytické metody, ale především se zaměřím na analýzu 

bezpečnostních rizik pomocí výpočetního programu SFÉRA. Posledním cílem bude návrh 

možných opatření, které by přispěly ke zmírnění vyhodnocených rizik. 

V této práci se chci také věnovat základním informacím o objektové bezpečnosti, o 

formách ostrahy a také o dokumentaci, která je vhodná pro objektovou bezpečnost. 

 

 

 

2. Cíle 

• vyhodnocení bezpečnostních rizik zvoleného objektu s využitím výpočetního programu 

SFÉRA pro analýzu rizik hrozících pro zvolený objekt 

• navržení možných opatření na jejich snížení 
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3. Rešerše literárních zdrojů 

 

BRABEC, F. A KOL.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public historic, Praha 2001.  

ISBN: 80-86445-04-06 

Cílem této publikace je seznámení se s prvky a systémy zajištění bezpečnosti občanů, 

organizací a institucí proti vnějším rizikům a hrozbám. Dále se zaměřuje na ochranu 

bezpečnosti, zdraví a života osob, na ochranu majetku a na ochranu ekonomických a dalších 

bezpečnostních zájmů. Jsou zde také popsány způsoby vypracování bezpečnostní expertízy. 

 

BRABEC, F.: Ochrana bezpečnosti podniku, Eurounion s.r.o., Praha 1996, 1. vydání,  

ISBN : 80-85858-29-0 

Publikace se zabývá problematikou ochrany bezpečnosti podniků (podnikatelských 

subjektů, firem) především z hlediska výroby, obchodu a služeb. Zaměřuje se na zajištění 

ochrany bezpečnosti majetku a osob a bezpečnosti dalších bezpečnostních zájmů firmy. 

 

Vyhláška č.339/1999 Sb., Národního bezpečnostního úřadu ze dne 13. prosince 1999 o 

objektové bezpečnosti. 

Tato vyhláška stanoví způsob zabezpečení ochrany objektů, technické prostředky, použití 

technických prostředků, podmínky nasazení fyzické ostrahy a režimová opatření pro účely 

objektové bezpečnosti.1 

                                                 
1 § 1 vyhlášky č. 339/1999 Sb., Národního bezpečnostního úřadu ze dne 13. prosince 1999 o objektové 

bezpečnosti. 
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4. Vymezení pojmů důležitých v oblasti ostrahy objektu 

K pochopení problematiky ostrahy objektu je třeba se seznámit a definovat pojmy, které 

souvisí s touto oblastí. Vymezení těchto pojmů vyplívá z vyhlášky č. 339/1999 Sb., 

Národního bezpečnostního úřadu ze dne 13. prosince 1999 o objektové bezpečnosti.  

 

Objekt:  budova nebo jiný stavebně či jinak ohraničený prostor, ve kterém se nacházejí 

zabezpečené oblasti 

Riziko:pravděpodobnost, že se určitá hrozba uskuteční a zapříčiní určitý následek nebo ztrátu 

Citlivé a utajované skutečnosti: takové skutečnosti, které vynesením, zdokumentováním 

nebo zničením nepovolanou osobou mohou vážně ohrozit zájmy majitele těchto skutečností. 

Zabezpečená oblast: stavebně ohraničený prostor uvnitř objektu, kde se zpracovávají nebo 

ukládají citlivé a utajované skutečnosti 

Hranice objektu: plášť budovy, oplocení nebo jiné podobné ohraničení prostoru 

Vstup do objektu: místo určené pro vstup a výstup osob z objektu a místo určené pro vjezd a 

výjezd dopravních prostředků z objektu 

Dopravní prostředky: prostředky pozemní, podzemní, vzdušné a vodní přepravy osob, 

předmětů a materiálů 

Provozovatel objektu: orgán státu, právnická nebo fyzická osoba, které užívají objekt k 

vykonávání své činnosti 

Mimořádná situace: stav, kdy bezprostředně hrozí, že dojde k teroristickému či 

kriminálnímu napadení nebo k neoprávněnému nakládání s utajovanými skutečnostmi 

Hrozba: možnost teroristického či kriminálního napadení nebo neoprávněného nakládání s 

utajovanými skutečnostmi při narušení objektové bezpečnosti 

Nepovolaná osoba: fyzická osoba, která nemá oprávnění ke vstupu do objektu nebo která 

není určena ke styku s utajovanými skutečnostmi pro stanovený stupeň utajení a vymezenou 

oblast činnosti. 

Bezpečnost: stav, kdy jsou na nejnižší možnou míru eliminovány hrozby pro objekt a jeho 

zájmy a tento objekt je k eliminaci stávajících i potencionálních hrozeb efektivně vybaven a 

ochoten při ni spolupracovat 2 

Krizová situace: je stav vážného narušení fungování určitého systému či jeho části, spojený 

s potřebou časově a systémově adekvátního rozhodnutí a řešení 2 

                                                 
2 ZEMAN, P.: Česká bezpečnostní terminologie, Masarykova univerzita v Brně, 2002, 1. vydání,  

ISBN: 80-210-3037-2 



 9 

5. Objektová bezpečnost 

Objektovou bezpečnost tvoří systém opatření, jehož cílem je zabránit nepovolané osobě v 

přístupu do objektů nebo prostor, kde se vyskytují utajované skutečnosti, nebo zabránit 

poškození, znehodnocení, zničení či jinému ohrožení utajované skutečnosti.3 

Objektová bezpečnost nebo také ochrana bezpečnosti podnikatelských subjektů (firem, 

podniků) je složitým procesem, kterým se zajišťuje technické a personální zajištění ostrahy 

objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení, resp. zničení jakékoliv utajované a citlivé 

skutečnosti bylo v co největší míře eliminováno na minimum.4  

Cílem objektové bezpečnosti je nejen ochrana utajovaných skutečností (nehmotného 

majetku), ale také hmotný majetek a osoby vyskytující se v objektu. 

 

Objektovou bezpečnost lze rozdělit následovně do dvou skupin, a to na vnější a vnitřní 

ochranu objektu. 

Vnější ochrana objektu  

Vnější ochrana objektu je zajišťována souborem bezpečnostních opatření k zajištění 

ochrany hranice objektu, vstupů do objektu a ochrany nouzových cest a jiných průstupových a 

průlezných otvorů do objektu. Je zpravidla zajišťována fyzickou, technickou ochranou 

případně režimovými opatřeními.4  

  Vnitřní ochrana objektu  

 Jedna se především o detektivní činnost bezpečnostních zájmů společnosti. Může být 

realizována vlastní podnikovou detektivní službou nebo soukromou bezpečnostní – detektivní 

agenturou. Vnitřní ochranu můžeme dále členit na ochranu vnitřních vztahů (zde patři např. 

ochrana proti rozkrádání uvnitř podniku, ochrana proti nedovolenému podnikání 

zaměstnanců, informační činnost pro potřeby personální práce a další činnosti uvnitř podniku 

dle konkrétních požadavku chráněného podnikatelského subjektu) a na ochranu vnějších 

vztahů (sem můžeme zařadit informační činnost o serióznosti obchodních partnerů, ochrana 

proti úniku utajovaných nebo důvěrných informací, ochrana proti dalším formám tzv.“firemní 

špionáže“, informační činnost o konkurenci apod.) 

                                                 
3 § 49 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
4 Bezpečnost objektů,  ochrana osob [online], [cit2008-3-13], 

Dostupné z: < http://www.bezpecnost.estranky.cz/stranka/objektova-bezpecnost >. 
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Předmětem zájmu objektové bezpečnosti je především ochrana: 5 

• osob 

• hmotného majetku  

• nehmotného majetku 

 

Osobami jsou myšleny vlastní kmenoví zaměstnanci, externí smluvně vázaní pracovníci, 

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

Hmotným majetkem je soubor movitých i nemovitých prvků, které jsou ve vlastnictví 

podniku nebo jsou podle zákona předmětem zájmu ochrany podniku. 

Nehmotným majetkem v rámci podniku jsou informace (data), které podnik vytváří, 

přijímá nebo doplňuje podle smluvní dohody, ujednání, zákona, podnikové normy nebo jiné 

závazné normy v rámci své činnosti. Do této oblasti se bude do budoucna posouvat hlavní 

těžiště ochrany podniku.5  

 

Všechny tři prvky v systému ochrany vlastnictví mají mezi sebou různé vztahy, ale 

vzájemně se podmiňují, a hlavně informace o nich jsou nebo mohou být předmětem zájmů 

nepovolaných osob. Již z těchto faktů vyplívá, že při ochraně  vlastnictví je třeba zajišťovat 

její komplexnost a rovněž z hlediska prevence je nezbytné věnovat pozornost všem třem 

prvkům a vytvářet k nim současně potřebná opatření. Obecně platí, že ochrana je tak silná, jak 

silný je její neslabší článek.5 

 

Vlastní majetek a činnost podniku jsou však i předmětem útoků, a proto je důležité, 

abychom si uvědomovali původ potencionálních zdrojů hrozby, rizika, krizové situace a 

možného následku.5 

 

Druhy ohrožení lze charakterizovat jako potencionální krizové situace způsobené:5  

 

• živelnými pohromami (povodeň, požár, zemětřesení atd.) 

• lidským faktorem - úmyslně (sabotáž, špionáž, loupež atd.) 

- neúmyslně  

- zaviněně (např. opomenutí předepsané činnosti) 

- bez zavinění ( havárie při pracovním procesu vinou vadného materiálu 

nebo poruchy stroje). 
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Druhy krizových situací: 

Krizové situace nebo jevy je možno rozdělit z hlediska příčin, a to vnějších i vnitřních, na 

následující:5 

1. Působení vyšší moci – sem patří přírodní katastrofy, tj. povodně, zemětřesení či 

důsledky přírodních ekologických jevů. 

2. Havárie techniky, jejichž důsledky jsou velmi různé, ale vždy ovlivňují chod podniku. 

- Zamoření území nebo objektu toxickými látkami. 

- Hromadné dopravní havárie nebo katastrofy (silniční, železniční, letecké, 

eventuálně říční), které prvotně nebo druhotně ovlivnily technologické procesy 

podniku. 

- Požáry, výbuchy bez úniku toxických látek, jaderné katastrofy. 

- destrukce objektů v důsledku porušení stability. 

- Poruchy způsobené přerušením dodávek energie, působením magnetických sil 

polí, vibrací. 

3. Sociální krize mohou vzniknout například z neznalosti právních a organizačních norem 

nebo nevhodným vedením a řízením lidí, které se projeví nespokojeností zaměstnanců, 

stávkami apod.  Patří sem i kriminální projevy, tj. vloupání, krádeže, loupeže, úmyslné 

zásahy do technologických procesů a jejich narušení, úniky citlivých informací aj. 

4. Davové krizové jevy, jimiž jsou nezvladatelné demonstrace různého charakteru, 

ozbrojené konflikty mezi gangy ohrožující veřejnost, rozsáhle působení gangů nebo 

mafií proti obyvatelstvu, ekonomice apod. Patří zde i násilné činy skupin proti 

jednotlivcům (loupeže, únosy, atentáty, na významné představitele, vandalismus, 

veřejné nepokoje). 

5. Zdravotní krizové jevy, jako jsou například rozsáhlé epidemie. 

6. Mezinárodní politické nebo ekonomické krize. 

7. Válečné události. 

 

Všechny tyto aspekty by měl podnik zvážit při řešení ochrany svých objektů. Ne všechny 

tyto možnosti však mohou v dané oblasti nastat, proto se k vytváření opatření ke snížení rizika  

postupuje podle vyhotovené bezpečnostní analýzy. Tou se budeme zabývat níže. 

 

                                                 
5 Brabec, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Public historic, Praha 2001. ISBN: 80-86445-04-06 
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Prostředkem k odvracení hrozeb, které mohou ovlivnit fungování společnosti (firmy, 

organizace) je především prevence, tou se rozumí především zajištění ochrany objektu proti 

vnějšímu napadení, ochrana osob pohybujících se v budově což zajišťuje ostraha objektu. 

Ostraha  objektů  

Ostraha objektů je většinou prováděna fyzickým střežením, případně kombinací 

elektronických systémů (technického zabezpečení).6 

Úkolem pracovníků ostrahy objektu je střežit chráněné objekty, preventivně působit ve 

všech oblastech, které s bezpečností souvisejí (protipožární ochrana, BOZP apod.), analyzovat 

výstupy bezpečnostních technologií, operativně a hlavně účinně zasahovat při běžných 

problémech i při mimořádných událostech.4  

                                                 
6 IDNES.CZ, Finance, Rady manažerům [online], [cit2008-3-16], 

 Dostupné z: < http://podnikani.idnes.cz/firmy_rady.asp?c=A080316_212814_firmy_rady_plo >. 
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6. Druhy ostrahy 

 

Ochrana objektu se zabezpečuje kombinací bezpečnostních opatření, kterými jsou: 

• Fyzická ostraha objektu 

• Technické prostředky 

• Režimová opatření 

 

Dalším bodem by mohla být soukromá detektivní činnost, ta se využívá především při 

zajišťování ochrany utajovaných skutečností z hlediska informačních systémů, know how 

společnosti, nebo ekonomických a dalších bezpečnostních zájmů. V této práci je však  tato  

činnost nepředmětná, nebudeme se ji proto dále hlouběji věnovat. Zaměříme se především na 

ostrahu objektu fyzickou, s níž úzce souvisí technické zabezpečení objektu a také se 

podrobněji podíváme ne režimová opatření. 

 

6.1. Fyzická ostraha 

Nejzákladnějším a nejběžnějším prostředkem pro zajišťování ostrahy objektu je fyzická 

ostraha (dále FO). Ta se zabezpečuje vyškolenými zaměstnanci provozovatele objektu (tzv. 

vlastní ochrana specializovanými pracovišti), kterými si firma (společnost, organizace) 

zajišťuje ochranu svého majetku, dále příslušníky ozbrojených sil nebo ozbrojených sborů, ale 

v poslední době nejčastěji prostřednictvím zaměstnanců pověřené soukromé bezpečnostní 

služby (firmy, společnosti, agentury, podniky komerční bezpečnosti, apod. vykonávající tuto 

činnost jako předmět svého podnikání). 

Obsah pojmu fyzické ostrahy: 

Působnost fyzické ostrahy je zajišťována především v těchto bodech: 5  

• ochrana a ostraha movitého nebo nemovitého majetku na místech veřejnosti přístupné, 

• ochrana a ostraha movitého nebo nemovitého majetku na jiných místech než veřejně 

přístupných, 

• ochrana a ostraha majetku na místech určených pro styk se zákazníkem, 

• ochrana a ostraha přepravy peněžních hotovostí a jiných cenností, 

• ochrana a ostraha přepravy jiného movitého majetku v průběhu přepravy, 

• osobní ochrany osob, 
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• zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných shromáždění, slavností, sportovních 

podniků, kulturních akcí a dalších zábavných podniků a akcí, 

• zajišťování výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované ochrany (dále 

PCO).  

Členění forem FO: 

Fyzickou ostrahu můžeme členit podle několika hledisek: 5  

1. podle časového hlediska 

• vázanou na pracovní dobu – ochrana je vykonávána v pracovní době zákazníka (firmy, 

podniku) 

• nepřetržitou – je vykonávána celých 24 hodin denně. Většinou je realizována u důležitých 

objektů. Zajišťují ji na stanovišti určeném pro stálý výkon fyzické ostrahy objektu nejméně 

2 pracovníci fyzické ostrahy objektu. Délka přístupové trasy od stanoviště určeného pro 

stálý výkon fyzické ostrahy objektu ke vstupu do nejvzdálenější zabezpečené oblasti nesmí 

být větší než 500 metrů.  

• vázanou na dobu mimo provozní dobu zákazníka – je prováděna pouze v době kdy je 

objekt bez pracovního provozu (v budově není nikdo přítomen nebo je provoz omezen na 

úklidovou nebo údržbovou činnost) 

• nárazovou – ta je vykonávána jen podle potřeb zákazníka (např. zajišťování ochrany 

přepravy peněžních hotovostí, nebo také činnost kdy pracovník fyzické ochrany provádí 

dozorování nenarušenosti více objektů, což je především činnost zásahové skupiny při 

PCO). 

 

2. podle rozsahu výkonu na ochranu 

• propustkovou (stacionární) – jedná se o službu informátorů a vrátných na vrátnicích 

objektů. Je zpravidla vykonávána na pevných stanovištích (stacionárně).  

• obvodovou – služba je vykonávána na strážních stanovištích po obvodu objektu či 

prostoru. Tato stanoviště mohou mít charakter pevných nebo pochůzkových stanovišť. 

• celoplošnou (dohledovou) – tato služba je prováděna pochůzkově po celém objektu nebo 

prostoru, případně celoplošně uvnitř objektu (prostoru). 

• doprovodnou – jde o výkon FO formou doprovodů při kamionové přepravě, přepravě po 

železnici, vodní přepravě, letecké přepravě, doprovodech peněžních hotovostí a cenností, 

přepravě podnikovými vozidly či najatými vozidly apod. 
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• dozorovou (přehledovou) – jde především o výkon dozorčí a operátorské služby, zejména 

při dozoru u elektronických a signalizačních zabezpečovacích, protipožárních a jiných 

systémů (PCO), kamerových systémů apod. Může se jednat i o nárazové formy přehledové 

dozorové FO (např. dozor při vykládce zboží, výrobků, materiálu). 

• zásahovou – jsou to služby zásahových a výjezdových skupin, jejichž činnost navazuje na 

signály o narušení objektů či prostorů, zpravidla v návaznosti na pulty centralizované 

ochrany, či jiné signály o narušení s vazbou na elektronické zabezpečovací, protipožární, 

protizáplavové, protiplynové a jiné systémy. 

• ochranu patrolováním – patrolování je zpravidla prováděno hlídkou ve vozidle, které má 

přidělený určitý prostor, a zpravidla navazuje na ochranu zásahové ochrany. Od zásahové 

ochrany se liší tím, že u zásahové ochrany je hlídka (zásahová skupina) v pohotovosti na 

určitém místě a vyjíždí až na signál o narušení. Od celoplošné dohledové ochrany se liší 

právě použitím vozidla. 

• aktivní víceúčelovou – jedná se o výkon FO směřované k zajištění víceúčelové bezpečnosti 

 

3. podle způsobu zajištění 

• vlastní pracovníci organizace – nevýhodou tohoto způsobu je především nízká kvalita a 

odborná způsobilost pracovníků, firmy v tomto případě využívají především služeb 

nevyužitých pracovníků popřípadě důchodců. Navíc v mnoha případech není věnována 

dostatečná pozornost pravidelnému zaškolovaní těchto pracovníků. Výhodou jsou nízké 

finanční náklady. 

• smluvní (nájemná) ochrana – je zajišťována pracovníky soukromých bezpečnostních 

agentur, hlavní výhodou je skutečnost, že tyto agentury vykonávají tuto činnost jako 

předmět svého podnikání. Tím je zajištěna profesionalita a kvalita poskytovaných služeb. 

Je zde však kladen důraz na vytvoření výběrové komise, která zajistí výběr kvalitní 

bezpečnostní agentury. 

• Kombinovaná ochrana – touto formou se zpravidla kompenzuje výše nákladů a nedostatky 

ve znalostech problematiky podniku, organizace či instituce. Příkladem může být zajištění 

vratného na vrátnici, v pracovní době, vlastním pracovníkem podniku a na ostatních 

stanovištích, mimo i v pracovní době, pracovníky bezpečnostní agentury. 

 

4. podle výzbroje a výstroje  

• ozbrojená ochrana – pracovníci mohou být vyzbrojeni jednak prostředky osobní obrany 

(různé spreje, distanční tyče, elektrické šokové prostředky apod.) popřípadě střelnou zbraní 
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(ta by však měla být ve výzbroji jen v nutných případech, např. při převozu hotovostí a u 

výjezdových zásahových skupin, mnohem výhodnější je zajistit pracovníkům FO dokonalé 

spojovací prostředky, jimiž mohou v případě nutnosti přivolat pomoc Policie ČR popřípadě 

Městské (Obecní) policie. 

• neozbrojená ochrana – tato ochrana je provozována především na dispečerských a 

operátorských stanovištích, případně pracovníci působících na vrátnicích a recepcích. 

 

5. podle vystupování na veřejnosti na  

• veřejnou - převážná většina případu FO je vykonávána veřejně ve stejnokroji příslušné 

hlídací služby. Takto vykonávaná ochrana musí mít na stejnokroji identifikační znaky 

(název agentury) a musí být identifikovatelný i pracovník (visačka se jménem, názvem 

agentury a adresou) 

• skrytou – FO skrytým způsobem by měla být vykonávána jen ve výjimečných případech. 

Může se jednat například o ochranu v obchodním domě sloužící k odhalení zlodějů. 

Skrytým způsobem může být ochrana vykonávána i při různých nárazových akcích FO 

tam, kde je například podezření z krádeže či jiného protiprávního jednání a fyzická ochrana 

zde vlastně čeká skrytým způsobem na příchod pachatele. I skrytá ochrana má povinnost 

při zásahu se identifikovat (prokázat svou totožnost a příslušnost k hlídací službě). 

 

 K výkonu ostrahy je nezbytné vždy vypracovat směrnice pro výkon strážní služby. Tomu 

předchází bezpečnostní prohlídka objektu, při které jsou jasně stanovena rizika a na jejich 

základě je vypracován bezpečnostní projekt, ze kterého vyplývají směrnice a povinnosti pro 

výkon ostrahy.6 

 

Směrnice pro výkon strážní služby zpravidla obsahuje: 

• Všeobecná ustanovení – zde se zpravidla specifikuje oblast ochrany (ostrahy), způsob 

zajištění, doba výkonu služby, apod. 

• Všeobecné povinnosti pracovníků ostrahy – zde jsou popsány povinnosti pracovníku 

ostrahy a možné kárné opatření při porušení těchto povinností 

• Místo a rozsah střežení – popis místa střežení 

• Činnost pracovníků ostrahy 

Ve směrnici pro výkon strážní služby jsou také uvedeny důležité kontakty pro hlášení 

vzniklých důležitých událostí. 
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6.2. Technické prostředky  

 Fyzická ostraha je nejvíce používaný způsob chránění veřejných prostor, ale zároveň není 

příliš efektivní bez propojení s bezpečnostními technologiemi a bezpečnostní logistikou. Díky 

spojení techniky a lidského faktoru lze zpravidla dosáhnout rozumných finančních nákladů a 

vysoké efektivity. Podívejme se proto na technické zabezpečení (technické prostředky) budov 

(objektů). 

Technickým prostředkem je bezpečnostní prvek, jehož použitím se zabraňuje, ztěžuje nebo 

oznamuje narušení ochrany objektu nebo zabezpečené oblasti . 

Druhy technického zabezpečení objektu: 

Technickými prostředky jsou zejména: 

• mechanické zábranné prostředky, kterými jsou úschovné objekty, zámky, dveře, mříže, 

ploty, fólie, bezpečnostní rámy a skla, 

 

 
Obrázek 1: Mříže, bezpečnostní folie, dveřní zámek 

 

• elektrická zámková zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů do objektů a zabezpečených 

oblastí, zařízení a systémy sloužící k elektronickému prokazování oprávněnosti a 

totožnosti osob, případně včetně auditu, tzv. ACS systémy, 

 
Obrázek 2: Zadávací panel pro ACS systém 
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• Zařízení elektrické zabezpečovací signalizace sloužící ke zjišťování a vyhodnocování 

neoprávněného vstupu, tzv. EZS systémy, jedná se například o detektory pohybu, nebo 

tříštivé senzory, ty reagují na zvuk vznikající při rozbití (tříštění) skla, nebo na jiný hluk. 

 
Obrázek 3: Detektor pohybu a tříštivý senzor  

• Speciální televizní systémy pro snímání, přenos a zobrazování pohybu osob a dopravních 

prostředků v objektech, tzv. CCTV systémy, je zpravidla doplněn nahrávacím systémem a 

pohybovými detektory. 

 
Obrázek 4: Bezpečnostní kamery pro CCTV systém 

 

• tísňové systémy, zejména tísňové hlásiče, které fungují jako součást elektrické 

zabezpečovací signalizace, tzv. Alarm systémy, 

• zařízení elektrické požární signalizace, tzv. EPS systémy, 

 
Obrázek 5: Elektrický požární hlásič (EPS) 

• detektory látek nebo zařízení sloužící zejména k vyhledávání kovů, 

 
Obrázek 6: Průchozí a tyčový (manuální) detektor kovu 
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• zařízení fyzického ničení nosičů informací, tzv. Skart systémy, 

• zařízení proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu utajované skutečnosti z míst vně objektu.  

 

Technické prostředky, a zejména pak elektronické systémy prodělávají velmi prudký 

rozmach a rychlý vývoj z důvodu rozvoje poznání lidí a také z důvodu rozvoje techniky a 

technologie obecně. Minulé systémy zabezpečení jsou postupně nahrazovány novějšími nejen 

z důvodu technologického vývoje ale taky s ohledem na technickou zdatnost narušitelů 

chráněných zájmů. Systémy, které jsou dnes těžko překonatelné, budou zítra pachateli 

překonány bez větších problémů, což je podnětem k vývoji a nasazování zabezpečovacích 

systémů, které jsou stále dokonalejší. 

 

6.3. Režimová opatření  

 Je to soubor režimových opatření, které určují, kdo a kdy může vstupovat do objektu. 

Docházka zaměstnanců, kdo zodpovídá za odblokování systému zabezpečovací techniky, kdo 

a jak kontroluje pohyb cizích osob v objektu, klíčový režim, systémové opatření pro chování 

v krizových situacích a podobně. Režimová ochrana v sobě zahrnuje organizační, 

administrativní a věcná opatření, která směřují k zajištění bezporuchového fungování celého 

zabezpečovacího systému objektu. 

 

Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem: 

• režimu vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, který stanoví 

oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu, výstup a výjezd z 

objektu a způsob kontroly a podmínky a způsob kontroly vynášení a vyvážení utajovaných 

skutečností z objektu,  

• režimu pohybu osob, dopravních prostředků a utajovaných skutečností v objektu a jeho 

jednotlivých částech v pracovní a mimopracovní době,  

• režimu manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se používají pro 

systémy zabezpečení vstupů (dále jen "klíče"), kterým se zejména určuje systém a způsob 

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

a způsob jejich použití,  

• režimu manipulace s technickými prostředky a jejich používání. 
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6.4. Přiklad zabezpečení objektu 

 
Obrázek 7: Schéma zabezpečení ostrahy objektu (dostupné online z: www.sbsservices.cz) 

http://www.sbsservices.cz/ostraha-prumyslovych-objektu.html 

 

Na obrázku č.7 můžeme vidět jeden ze způsobů zajištění ostrahy objektu. Objekt je 

zajištěn kombinací fyzické a technické ostrahy. Fyzická ostraha je tvořena dvěma pracovníky 

bezpečnostní agentury, při čemž jeden provádí pravidelnou obchůzkovou činnost a druhý 

vyhodnocuje výstupy technologických systému. Tyto systémy tvoří především čipový a 

kamerový systém. Čipový systém slouží pro kontrolu pohybu fyzické ostrahy. Pracovník se 

hlásí na jednotlivých stanovištích (kontrolních bodech) pomocí čipu. Kamerový systém je 

doplněn pohybovými senzory které slouží pro včasné zachycení místa vniknutí nebo narušení 

hranic objektu. Kamery jsou pohyblivé a směrují se podle reakce detektorů. Celý 

technologický systém je ovládaný pomocí počítače. Záznam dat a obrazového materiálu je 

nahráván a archivován. Manažer výroby nebo kterákoliv jiná pověřená osoba může kdykoliv 

tyto informace získat stažením pomocí softwaru z místní sítě. K této síti má také přístup 

ředitel zadavatelské firmy, který se může pomocí internetu kdykoliv připojit do sítě a data 

stáhnout. Ředitel má také možnost napojení na jednotlivé kamery pomocí počítače nebo 

telefonu a sledovat tak správné fungování společnosti. 
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7. Dokumentace objektové bezpečnosti 

V této kapitole chci uvést postup zpracování dokumentace objektové bezpečností. Tuto 

dokumentaci není nutné zpracovat, avšak každá firma nebo společnost by měla zvážit 

vypracování tohoto dokumentu, pomocí něhož by mohli provádět možná zlepšení nebo 

kontrolu svého zabezpečení.  

 

K vlastnímu zpracování dokumentace objektové bezpečnosti dochází dle § 14 odst. 1 

vyhlášky č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti. Při zpracování dokumentace jsou 

závazným předpisem také bezpečnostní standardy NBÚ objektové (fyzické) bezpečnosti, 

zejména kapitola 15 "Struktura dokumentace objektové (fyzické) bezpečnosti".7 

 

K vypracování dokumentů objektové bezpečnosti se zpravidla postupuje podle následujících 

bodů: 7  

 

a) Vyhodnocení rizik 

• specifikace aktiv  

• vyhodnocení jednotlivých hrozeb a zranitelnosti  

• stanovení míry rizika 

Součástí vyhodnocení rizik jsou závěry pro návrh jednotlivých bezpečnostních opatření.  

 

b) Bezpečnostní projekt ochrany objektu 

Bezpečnostní projekt ochrany objektu je základním dokumentem objektové bezpečnosti, 

který specifikuje, jak chránit utajované skutečnosti. Projekt řeší zejména:  

• stanovení objektu, jeho kategorie a hranic, určení typu objektu  

• popis zabezpečení "objektu"  

• stanovení zabezpečených oblastí, jejich hranic, určení typu, kategorií a tříd  

• popis zabezpečení "zabezpečených oblastí", technické zabezpečení, režimová ochrana, 

fyzická ostraha, bodové hodnocení bezpečnostních opatření  

• zpracování tabulek bodového hodnocení bezpečnostních opatření pro každou 

"zabezpečenou oblast".  
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c) Technická dokumentace objektové bezpečnosti 

Popisuje zabezpečení "objektu" a "zabezpečených oblastí" technickými prostředky. 

Obsahuje zejména:  

• výkresovou dokumentaci zahrnující vyznačení hranic "objektu" a "zabezpečených oblastí" 

a dokumentaci rozšíření technických prostředků (mechanické zabezpečení, EZS atd.)  

• dokumentaci technických prostředků obsahující přehled aplikovaných technických 

prostředků, způsob jejich použití a jejich základní parametry a údaje  

• certifikáty technických prostředků certifikovaných NBÚ včetně příloh certifikátů  

• ověření shody s bezpečnostními standardy NBÚ pro technické prostředky necertifikované 

NBÚ včetně specifikace způsobu jejich použití.  

d) Provozní řád 

Podrobně rozpracovává režimová opatření a fyzickou ostrahu objektu. Popisuje zejména:  

• pravidla pro režim pohybu osob (včetně návštěv)  

• pravidla pro režim pohybu utajovaných skutečností  

• provozní dokumentaci k technickým prostředkům  

• pravidla pro manipulaci s klíči i identifikačními prvky EKV  

• popis režimových opatření při používání "zabezpečených oblastí"  

• pravidla pro výkon fyzické ostrahy.  

e) Krizový plán ochrany objektu 

Krizový plán ochrany objektu stanovuje základní postupy při vzniku situací, kdy dochází k 

ohrožení bezpečnosti utajovaných skutečností. Plán obsahuje zejména:  

• popis mimořádných situací, při kterých může dojít k ohrožení bezpečnosti 

• pokyny pro řešení jednotlivých typů takových mimořádných situací  

Opatření jsou stanovena konkrétně na specifické podmínky objektu. K dokumentaci je 

dodávaná celá řada standardních příloh a vzorů tiskopisů např.:  

• postup při používání "zabezpečené oblasti"  

• pravidla pro využívání objektu  

• návštěvní řád  

• směrnice pro výkon ostrahy  

• postup při nálezu nebezpečného předmětu  

• postup při doručení nebezpečné zásilky  

• kniha návštěv  

• kniha výdeje klíčů.  
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Dokumentace je zpracována nejprve v pracovní verzi. Tato je konzultovaná s klientem a po 

zapracování jeho připomínek je vyhotoven čistopis. V rámci zavedeného systému jakosti ISO 

9001 se na zpracování dokumentace podílí minimálně 2 referenti oddělení objektové 

bezpečnosti. První z nich je zpracovatelem, druhý oponentem. Po ukončení jejich prací je 

dokumentace ověřena vedoucím oddělením a předána výstupní kontrole. 

Dále se provádí implementace dokumentace do podmínek instituce. Součástí je spolupráce 

s dodavateli technického zabezpečení nebo zajištění dodávek subdodavatelem, který je vybrán 

klientem. Podle požadavků úřadu je možné provést také školení všech zaměstnanců (uživatelů 

"objektu"), školení ostrahy apod. V závěru je provedeno ověření shody realizace opatření 

objektové bezpečnosti s dokumentací. Dojde-li v průběhu realizace zabezpečení ke změnám, 

jsou tyto zapracovány přímo do dokumentace nebo formou dodatku.7  

 

 

 

8.  Návrh bezpečnostního systému budovy 

V této části práce je popsán postup při návrhu a realizaci zvoleného bezpečnostního systému.  

 

1. Bezpečnostní politika a standardy 

Návrh bezpečnostního systému objektu nebo ochrany technologie musí vycházet z 

koncepce přijaté vedením instituce. Tuto koncepci nazýváme bezpečnostní politikou. U 

větších organizací a úřadů na politiku obvykle navazují bezpečnostní standardy (interní 

předpisy), které definují rozsah a úroveň bezpečnostních opatření pro jednotlivé typy objektů, 

technologií apod. Podkladem pro zpracování politiky a standardů jsou bezpečnostní analýzy a 

studie.7  

 

 2. Návrh konkrétního bezpečnostního systému 

Návrh bezpečnostního systému má dvě fáze. První fázi představuje studie, která je mezi 

odborníky v praxi často nazývána bezpečnostním posouzením. V oblasti technického 

zabezpečení je bezpečnostní posouzení, čímž se rozumí obhlídka lokality objektu a podobně, 

požadavkem, který vyplývá z ČSN EN řady 51 13. Bezpečnostní posouzení by mělo být 

zpracováno uživatelem objektu nebo nezávislou firmou, která není svázána s distributory 

bezpečnostních technologií ani s firmami zajišťujícími jejich montáž nebo ostrahu objektu. 
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Nezávislost zpracovatele posouzení eliminuje zejména následující vlivy, vedoucí k 

negativním dopadům. Jsou jimi: 7 

 

• předimenzování systému technického zabezpečení,  

• komerční zájmy distributorů technologií a montážních firem a adekvátní nárůst ceny 

realizace,  

• jednostranné zaměření řešení včetně absence požadavků na režimová opatření a fyzickou 

ostrahu,  

• zúžení výběru technologií, řešení a produktů,  

• aplikace nevhodných nebo technicky překonaných  

• pozdější spory v otázce efektivního nakládání s finančními prostředky na bezpečnostní 

investice.  

 

Naopak bezpečnostní posouzení nebo studie zpracovaná nezávislou firmou s dostatečnými 

profesními zkušenostmi předpokládá návrh systému zabezpečení pouze v souladu s 

požadavky legislativy a výstupy vyhodnocení bezpečnostních rizik. Návrh zabezpečení je 

možné zpracovat ve více variantách a technologiích. Ne každá technologie je vhodná pro 

daný typ objektu a řešení. Bezpečnostní posouzení nesmí být marketingem, ale seriózní studií 

navrhující optimální řešení. Druhou fázi návrhu bezpečnostního systému pak představuje 

projekt. Protože rekonstrukce bezpečnostního systému je obvykle součástí celkové 

rekonstrukce objektu, tvoří realizační projekt technického zabezpečení nedílný prvek 

dokumentace k příslušnému stavebnímu povolení. Tento projekt rovněž slouží jako součást 

zadávací dokumentace pro výběr dodavatele zabezpečení. Pro jeho zpracování platí obdobné 

zásady jako u bezpečnostního posouzení. Zvýraznit je nutné opět nezávislost zpracovatele 

projektu a naplnění veškerých požadavků legislativy a odborných norem na způsobilost 

projektanta, včetně autorizace u České komory autorizovaných inženýrů (ČKAI).  

Stále znovu se objevujícím nedostatkem je, že zpracováním projektu bývá pověřena firma 

s nejnižší cenovou nabídkou na jeho zpracování, přičemž stejná firma projekt následně 

realizuje s náklady převyšujícími obvyklé ceny na trhu v České republice. Platí zde zásada, že 

náklady na předinvestiční přípravu snižují několikanásobně náklady na realizaci díla.7 
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3. Zásady správného výběru dodavatelů 

Obdobně jako u jiných typů zadávání zakázek je nutné připomenout, že pokud je to možné, 

je potřeba srovnávat nabídky více firem. V našich podmínkách obzvláště platí, že při zadání 

zakázky jednomu zájemci je obvykle cena nejvyšší. Na které zásady bychom při výběru 

dodavatelů neměli zapomínat: 7 

• bezpečnostní spolehlivost,  

• úroveň technického řešení,  

• cenová přiměřenost,  

• zavedení systému jakosti,  

• cenová a časová dostupnost servisu technologií,  

• záruky a garance.  

 

4. Realizace zabezpečení – implementace 

Základem pro úspěšnou implementaci je kvalitní smlouva o dílo. Ustanovení, na která 

bychom v žádném případě neměli zapomínat: 7 

• vazba předmětu díla na projekt schválený objednatelem,  

• lhůty pro dokončení etap včetně sankcí,  

• kontrolní dny a vedení stavebního deníku,  

• lhůty a sankce za tyto závady,  

• proškolení uživatelů,  

• způsob provedení přejímky díla a zkušební provoz.  

 

U větších investičních akcí je nejvhodnějším řešením sjednání technického dozoru i pro 

oblast bezpečnostních technologií a realizace přejímky díla specialisty v oboru.  

 

5. Zkušební provoz z hlediska bezporuchovosti technologie 

Délka zkušebního provozu by měla být rozhodně přímo úměrná rozsahu a náročnosti 

instalované technologie. Zkušební provoz je nejen otázkou ověření bezporuchovosti této 

technologie, ale i schopnosti uživatelů systém využívat. Ve zkušebním provozu je nutné 

zpracovat i provozní řád bezpečnostní technologie (uživatelská směrnice) a plán revizí, 

údržby a kontrol. 7 
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6. Provoz bezpečnostního systému a jeho hodnocení 

Provoz bezpečnostního systému vyžaduje nejen pravidelné zajištění servisu a periodických 

revizí, ale rovněž auditní činnost a hodnocení účinnosti nasazení systému. Doporučení pro 

doplnění systému, jeho modernizaci nebo integraci obvykle navrhuje specialista na 

bezpečnostní systémy ve spolupráci s uživatelem. Hodnocení stavu technického zabezpečení 

objektu je neoddělitelnou součástí kontrolní činnosti bezpečnostního managementu nebo 

externího bezpečnostního auditu.7  

 

Obecně lze říci, že bezpečnostní systém je tak účinný, jak je účinná jeho nejslabší část. 

Většina uživatelů si pod součástí bezpečnostního systému představí pouze zábrany, mříže či 

elektronické komponenty systému. Ale málokdo si uvědomí že nedílnou součástí 

bezpečnostních systémů tvoří i provozní řád, kódy, klíčové hospodářství a popis 

mimořádných situací. 

Systémy technického zabezpečení jsou neustále složitější a kladou tak i zvýšené nároky na 

obsluhu systému - uživatele. Existují mnohé instalace velmi rozsáhlých bezpečnostních 

systémů, které díky absenci či nevhodně navrženým provozním řádům mají výrazně sníženou 

úroveň bezpečnosti neadekvátně vynaloženým finančním prostředkům.Nejslabším místem 

velkých bezpečnostních systémů je právě provozní řád. Systémy za miliony korun jsou 

využívány z 30 %. Pokyny pro obsluhu technického zabezpečení nevyužívají provozní 

možnosti systému, nejsou definovány uživatelské funkce a odpovědnosti. Optimálním 

řešením je spolupráce s firmou realizující technické zabezpečení již od počátku a zajistit tak 

optimální poměr mezi náklady na technické zabezpečení a režimová opatření.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Bezpečnost objektů,  ochrana osob [online], [cit2008-3-13], 

Dostupné z: < http://www.bezpecnost.estranky.cz/stranka/koncepce-objektove-bezpecnosti >. 
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9. Popis zvoleného objektu 

 
Obrázek 8: Hlavní budova 

9.1. Objekt statní správy 

Pro účely této práce jsem vybral objekt státní správy (magistrát města). Zvolený objekt je 

velice důležitý pro chod celého města. Při narušení funkčnosti objektu by mohlo dojít ke 

krizovým situacím nejen v samotném objektu, ale také celém správním území obce. Objekt je 

zařazen do kategorie objektů s vysokým rizikem napadení a to z důvodu uchování důležitých 

informací (zpravidla ve formě utajovaných skutečností) a také z důvodu výskytu osob, které 

je nutné chránit. Do stejné kategorie bychom mohli dále zařadit např. státní orgány a instituce 

(finanční úřady), armádní objekty, objekty ministerstev, Policie, celní orgány, soudní budovy 

a nebo místa s větším soustředěním osob jako potencionální cíl teroristického útoku.  

Objekt leží v zastavěné části v centru města. Okolí objektu je tvořeno bytovou zástavbou, 

školou a silnici I.třídy. Umístění objektu je znázorněno v příloze viz Příloha č.5: Dislokace 

objektu. 

9.2. Členění objektu: 

Hlavní budova: 

Magistrát je tvořen hlavní budovou, která by mohla vypadat následovně (Obrázek 8: 

Hlavní budova). Budova je rozdělena na vstupní (středovou) část s dvěma hlavními vchody, 

schodištěm a výtahy, a na dva trakty A a B, v přízemí vstupní části je vestibul s vrátnicí, vstup 

na schodiště a 4 výtahy. Vrátnice funguje pouze jako informační zařízení pro občany a jako 

spojovací ústředí pro telefonní komunikaci. Hlavní budova má celkem 7 pater, z nichž 6 tvoří 

kancelářské prostory (nad trakty A,B) a 7 patro, které vystupuje nad úroveň střechy  je 

využíváno jako restaurace. (nad středovou částí). Celá budova je podsklepená. Ve sklepních 

prostorách se nachází archiv a místnost pro údržbu. Pod traktem B je místo sklepních prostor 
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podzemní garáž pro pět osobních vozů.  Pod sklepními prostory jsou umístěny 4 stále tlakově 

odolné úkryty.  

Budova C: 

Budova C je pronajímána pro provoz soukromých podnikatelských činností. Budova je 

dvoupatrová. V přízemí se nachází kadeřnictví, prodejna dětských potřeb a pobočka 

společnosti Sazka. Ve druhém patře je umístěna jídelna Zámek s.r.o. Zabezpečení této budovy 

si zajišťuje každý nájemním (provozovatel) sám, proto nebude posuzována z hlediska 

bezpečnostních rizik. 

Budova D: 

Tato část objektu je využívána pro službu evidence vozidel a pro výdej dokladů (přízemí) a 

jako sídlo Severomoravské energetiky (1. patro). V přízemních prostorech se v provozní době 

zdržuje větší počet osob než v ostatních částech objektu.  

Budovy E, G, H: 

Tyto budovy jsou shodného dispozičního řešení. Jsou to třípatrové budovy a většina prostor je 

využívána pro kanceláře a pro styk s veřejností (např. je zde provozována činnost lékařů, 

právníků, notářů, pojišťoven, odborů, atd.)  

Budova F: 

Tato budova je v současné době nevyužívaná. Je trvale uzavřena a zabezpečena proti vniknutí. 

Uvnitř se nenachází žádné cennosti. 

 

Na obrázku č.9 je znázorněn orientační plán rozmístění jednotlivých částí objektu. 

 
Obrázek 9: Orientační plán objektu 
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Doplňující informace: 

Vstup do objektu: celkem 15 vstupů 

 

Dveře a okna:  

• hlavní vstupy jsou tvořeny dvoukřídlovými posuvnými automatickými dveřmi,  

• ostatní vchody jsou řešeny plastovými bezpečnostními dveřmi jednokřídlovými 

• okna jsou v celém objektu plastová 

Střecha: 

Střecha všech částí objektu je plochá bez střešních oken, jsou zde jen průlezy pro údržbu. Ty 

jsou dostatečně zajištěny proti vniknutí. 

 

Provozní doba: 

• Úřední dny magistrátu: 

Pondělí a středa od: 8.00 – 17.00 hod., čtvrtek: od 8.00 – 14.00 hod.  

V této době se v objektu magistrátu vyskytuje velké množství osob.  

 

• Provozní doba restaurace:  

každý den od 11.00 – 23.00 

 

Počet zaměstnanců magistrátu: cca 300 

 

9.3. Ostraha v objektu: 

Ostraha objektu je zajišťována Městskou policií. Předmětem ochrany jsou v pracovní době 

osoby které se pohybují po objektu (zaměstnanci, návštěvníci, občané města). V 

době mimopracovní se zajišťuje především ochrana vybavení kanceláří, ochrana proti 

vniknutí nebo narušení pláště objektu. Ostraha je zabezpečována nepřetržitě 24 hodin denně, 

sedm dní v týdnu. Je tvořena jedním pracovníkem fyzické ostrahy, který provádí kontrolní 

činnost prostřednictví CCTV systému, na stanovišti umístěném v přízemí hlavní budovy, 

v traktu A. Pracovník provádí obchůzky v nepravidelných intervalech, ale zpravidla po 2 až 3 

hodinách. V celém objektu jsou rozmístěny detektory pohybu. Při vzniku mimořádné události 

pracovník informuje ústředí pro centralizovanou ochranu Městské police, která vyšle posily 

pro zajištění pořádku, případně informuje další složky integrovaného záchranného systému 

(hasičský záchranný sbor, zdravotnická služba, Policie ČR). 
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10. Bezpečnostní analýza rizik 

Zavedení a zahájení ochrany (ostrahy) objektů by nemělo být realizováno bez 

profesionálního a kvalifikovaného zpracování bezpečnostní analýzy. Taková analýza by měla 

být zpracována i v případech kde je již objektová bezpečnost zavedena, ale nevyhovuje 

potřebám a požadavkům objektu (firmy) a nebo také pokud se projeví nedostatky při jejím 

zabezpečování. 

Pro provádění bezpečnostní analýzy nebyly vypracovány žádné speciální techniky a 

standardy. Každý zhotovovatel bezpečnostní analýzy kombinuje běžně používané techniky 

(metody) s vlastními postupy. Pro hodnoceni nebo analýzu rizik je v současné době 

k dispozici celá řada metod i softwarových aplikací. Záleží pouze na zhotoviteli, na jeho 

zkušenostech, znalostech apod., jakou metodu si vybere. 

 

Analýza rizik musí dát odpověď na tři základní otázky: 8  

• Jaká rizika – hrozby mohou nastat 

• Jaká je pravděpodobnost, že rizika nastanou a dojde k bezpečnostnímu konfliktu 

• Jaké budou následky, když bezpečnostní konflikt nastane 

 

Příklady možných rizik ohrožení funkčnosti objektu: 8 

• všeobecné krádeže 

• krádeže vloupáním 

• napadení osob 

• vandalismus 

• rabování 

• žhářství 

• možná samovznícení 

• teroristické útoky  

• provozní havárie 

• možnosti výbuchu 

• možnosti sabotáže vyvolané konkurencí či nespokojeným pracovníkem 

• možnosti živelných pohrom 

• ohrožení provozního, výrobního či obchodního tajemství 

                                                 
8 Brabec, F.: Ochrana bezpečnosti podniku, Eurounion s.r.o., Praha 1996, 1.vydání, ISBN: 80-85858-29-0 
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• ohrožení databází počítačů 

• jiná ohrožení a úniky informací 

 

Pro analýzu rizik určitého bezpečnostního systému je vhodné použít kombinaci několika 

metod, proto jsem pro náš zvolený objekt zvolil analýzu pomocí metod tří. Dvě pomocí 

klasických metod (diagramu příčin a důsledků, a analýzy metodou What if), pro třetí 

zhodnocení jsem aplikoval výpočetní program SFÉRA. 

Při hodnocení rizik pro zvolený objekt se zaměřím především na plášťovou ochranu 

objektu, ochranu osob pohybujících se v budově, a částečně i na zajištění požární bezpečnosti. 

10.1. Diagram příčin a důsledků: 

První, úvodní analýzu jsem provedl pomocí diagramu příčin a důsledků (tzv.rybí kost nebo 

ishikawův diagram). Tento diagram nám umožňuje velmi jednoduše znázornit konkrétní 

analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. Jako řešený problém jsem stanovil narušení 

bezpečnosti objektu. Následné řešení příčin tohoto problému jsem rozdělil do pěti kategorií 

(zaměstnanci, jiné nebo cizí osoby pohybující se v objektu, technické zabezpečení, přírodní 

vlivy a havárie). V každé z těchto kategorií jsem hledal možné příčiny vzniku řešeného 

problému. (viz Obrázek 10) 

 
Obrázek 10: Analýza diagramem příčin a následků 

 



 32 

10.2. Metoda What if (WI): 

Tato metoda je založena na brainstormingu, při kterém kvalifikovaný pracovní tým (dobře 

obeznámený se zkoumaným procesem) prověřuje formou dotazů a odpovědí neočekávané 

události, které se mohou v procesu vyskytnout. Formulované dotazy začínají 

charakteristickým „ Co se stane když…? “ Odhadují se následky vzniklého stavu nebo 

situace, navrhují se opatření a doporučení. Metoda What if je v praxi oblíbená, neboť neklade 

vysoké nároky na čas. Je však nutno počítat s tím, že nižší časová náročnost studie má kořeny 

v intuitivním, méně systematickém postupu. Tato metoda je velmi efektivní a účinná,pokud 

ma pracovní tým provozní zkušenosti a současně má aplikační zkušenosti s touto metodou. 

V opačném případě může být výsledek studie diskutabilní.9  

Vyhodnocení analýzy je uvedeno v příloze viz Příloha č.1: Analýza pomocí metody What if. 

Výčet a popis rizik: 

Pro zvolený objekt nejsou vedeny žádné záznamy o rizicích nebo o událostech které by 

vedly k narušení bezpečnosti objektu. Identifikaci rizik je provedena na základě statistických 

údajů pro objekty podobného charakteru a ze zkušeností osob zabývající se touto 

problematikou. Z těchto údajů a provedené základní analýze pomocí diagramu příčin a 

důsledku jsem stanovil následující rizika vlivem nichž by došlo k narušení bezpečného 

provozu objektu: 

Vloupání do objektu: V dnešní době nejčastější riziko, proti kterému se opatřuje 

zabezpečení objektu. Vloupání je zpravidla vedeno přes slabé části objektu (dveře, okna, 

střešní otvory nebo střešní konstrukce). 

Napadení osob: Napadení osob se obvykle vyskytuje v budovách veřejně přístupných. 

Důvodem napadení bývá zpravidla konflikt mezi osobami pohybujícími se v objektu nebo 

zaměstnanci. Jako přiklad by mohla byt nespokojenost se službami na úřadu (dlouhé fronty, 

špatná organizace služeb, apod.). Patří zde i napadení za účelem krádeže. 

Rabování: je nekontrolované odcizení cizích věcí nebo zboží během mimořádné události 

(povodeň, zemětřesení, požár). Dopouští se ho buď jednotlivé osoby či větší počet lidí, někdy 

i organizovaných, případně také armádní či politické jednotky. Jedná se o speciální formu 

krádeže, která je prováděna v čase nouze, při snížené obranyschopnosti napadených majitelů 

(objektů). 

                                                 
9 Babinec, F., Management rizika, [dokument online], Slezská univerzita v Opavě, [cit2008-04-23],  

Dostupné z: < http://www.math.slu.cz/studmat/AnalyzaRizik/AnalyzaRizik-1.pdf >. 
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Všeobecné krádeže: Všeobecnými krádežemi se rozumí odcizení věci pachatelem za účelem 

vlastního obohacení. Jedná se o krádeže kapesní a také o majetkové krádeže (např. odcizení 

vybavení kanceláří). 

Vandalismus: Jako vandalismus můžeme považovat neúčelné, nekulturní nebo primitivní 

ničení hodnotných předmětů v soukromém či společném vlastnictví. 

Sabotáž, žhářství: Slovem sabotáž označujeme lidskou činnost zvanou záškodnictví, cizím 

slovem sabotování. Jedná se o podvratnou diverzní (záškodnickou) činnost, jež zpravidla 

spočívá v úmyslném a vždy důsledně utajeném poškozování různých důležitých předmětů 

denní potřeby nebo v narušování funkčnosti nějakého důležitého technického systému. 

Můžeme zde zařadit také žhářství, což je v podstatě sabotáž z následkem požáru. 

Teroristický útok : je metoda hrubého zastrašování hrozbou a užitím násilí. Charakterizují jej 

krajně ostré formy boje, vyvolávající strach a hrůzu.  

Sabotáž zaměstnancem: Jde o stejnou definici jako u samotné sabotáže, jen s tím rozdílem 

že diverzantem je samotný zaměstnanec v objektu. Zde je mnohem obtížnější včasné odhalení 

pachatele. Velice často zde dochází k únikům informací za účelem jejich zneužití. 

Statické narušení objektu: Jde o narušení nosných konstrukcí budovy, které by mělo za 

následek možnost nebo samotné zhroucení objektu. Takové narušení objektu by vedlo k 

dlouhodobému vyřazení budovy z provozu a následnou okamžitou evakuaci všech osob.  

Požár: je každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, 

ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém 

byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.Vzniká 

obvykle buď v důsledku technické chyby, přírodního neštěstí nebo úmyslným zapálením. 

Výbuch: nebo také exploze je fyzikální jev, při kterém dochází k náhlému, velmi prudkému 

uvolnění energie, obvykle doprovázené lokálním zvýšením teploty a tlaku. 

Větrné poryvy (vichřice, orkán): Jedna se o vítr s ničivými účinky, který může narušit plášť 

objektu (např. narušení střešního pláště nebo otvoru v bočních konstrukcích poletujícími 

troskami). 

Únik plynu:  V objektech jde zpravidla o narušení potrubí pro dodávku plynu pro plynové 

spotřebiče. K úniku dochází zpravidla vlivem nesprávného zacházení nebo nedbalosti, dále 

opotřebovaností materiálu nebo netěsností. 

Zemětřesení (otřes): Jako přírodní jev je zemětřesení definováno jako náhlý pohyb zemské 

kůry, vyvolaný uvolněním napětí – např. z neustálých pohybů zemských desek. V oblasti 

umístění řešeného objektu je přírodní zemětřesení velice málo pravděpodobné, v této oblasti 

se jedná především o možnost otřesů způsobených důlními vlivy v okolních dolech. 
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Přerušení dodávky elektrické energie: Tato situace může vzniknout v důsledku klasického 

výpadku z důvody závady ne elektrickém vedení nebo vlivem živelné pohromy. Můžeme zde 

zařadit také závadu na rozvodu elektřiny v samotném objektu. 

Dopravní nehoda: je zde myšlena jako havárie vážnějšího charakteru na blízké komunikaci. 

Může dojít k havárii, která může způsobit požár,výbuch, únik nebezpečné látky, apod. a  

ohrozit tak bezpečný chod objektu.  

Letecká nehoda: Je velice málo pravděpodobná mimořádná událost, která by pravděpodobně 

vedla k fatální destrukci objektu a vysokým ztrátám na životech a zdraví osob v objektu. 

V důsledku stále se zvyšující letecké dopravě, je třeba zvážit i toto ohrožení pro objekt. 

 

Nyní přistoupíme k poslednímu hodnocení rizik a to z hlediska jejich vzájemného působení 

a identifikujeme rizika které mají největší význam pro zvolený objekt. K tomuto hodnocení 

jsem použil výpočetní program SFÉRA.  

 

10.3. SFÉRA - nový program pro analýzu rizika území 

 
Obrázek 11: Logo programu 

 

Program SFÉRA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika územních a 

objektových havarijních plánů. Program byl postupně vyvíjen a testován krizovými managery 

od roku 1996 na modelových příkladech. S podporou Sdružení požárního a bezpečnostního 

inženýrství se sídlem VŠB - Technické Univerzity v Ostravě se podařilo realizovat první 

uživatelsky pohodlný produkt.  

Program SFÉRA myšlenkově navazuje na známé analytické metody ve snaze se co nejvíce 

přiblížit filozofii myšlení krizových manažerů při zvažování možných hrozeb v analyzovaném 

systému. Důraz je položen na rychlost a jednoduchost práce na jedné straně a přehlednost a 

stručnost interpretace výstupů na straně druhé. Za samozřejmost je považována týmová práce 

a možnost verifikace výstupů s ostatními analytickými metodami. 

Program SFÉRA je přímo určen pro analytické účely, avšak lze jej s výhodou využít pro 

rychlé kriteriální rozhodování, kdy manažer nepracuje s pravděpodobností a velkým 
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množstvím rizik. Program lze obecně využít i k prostému uspořádání prvků technických 

systémů, u kterých potřebujeme sestavit strom souvislostí definovaných prvků. 

Od podobných systémů se program SFÉRA liší svou schopností řešit problematiku 

neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury.  

Program SFÉRA má ambici doplnit stávající nástroje používané krizovými manažery a 

přispět tak ke zkvalitnění jejich práce. 

 

Pro provedení analýzy programem SFÉRA je třeba jednotlivým rizikům přiřadit zkratky 

s kterými budeme dále pracovat. Přehled rizik a jim přidělené zkratky jsou uvedeny v tabulce 

č.1. 

Tabulka 1: Výčet rizik pro objekt a jejich zkratky 

Poř.č. Typ rizika Zkratka názvu 

1 vloupání do objektu VLO 

2 napadení osob NAO 

3 rabování RAB 

4 všeobecné krádeže VKR 

5 vandalismus  VAN 

6 Sabotáž, žhářství SAB 

7 teroristický útok TER 

8 sabotáž zaměstnancem SAZ 

9 statické narušení objektu SNO 

10 požár POZ 

11 výbuch VYB 

12 větrné poryvy (vichřice) VET 

13 únik plynu UPL 

14 zemětřesení, otřes ZEM 

15 přerušení dodávky el.energie PDE 

16 dopravní nehoda na blízké silnici DNEH 

17 letecká nehoda LET 
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10.4. Vyhodnocení bezpečnostní analýzy: 

Pro vyhodnocení analýzy byly pro jednotlivá rizika stanoveny vstupní pravděpodobnosti 

(četnosti) možných ztrát prostřednictvím odhadu z tabulky viz Příloha č.2: Tabulka pro 

stanovení vstupní pravděpodobnosti.  

Jako kritéria zranitelnosti byly zadány faktory jako lidské ztráty, finanční ztráty, ztráty na 

majetku a informační ztráty. 

Výsledky analýzy jsou uvedeny v tabulce a v grafickém znázornění viz Příloha č.3: Výstup 

programu SFÉRA a Příloha č.4: Grafické znázornění výsledků analýzy programem SFÉRA. 

 

10.5. Výsledky analýzy: 

Z vypracované bezpečnostní analýzy vyplynulo, že nejvýznamnějším rizikem s hlediska 

vlivu, pro hodnocený objekt, jsou všeobecné krádeže následované napadením osob. To je 

očekávaný výsledek z důvodu výskytu většího počtu osob v objektu. Dalšími riziky, kterými 

bychom se měly zabývat je požár a výbuch. Tyto rizika hrají významnou roli především z 

pohledu zranitelnosti pro objekt, ale částečně také z hlediska vlivu. Dalšími riziky které se 

jeví jako významná podle zranitelnosti jsou terorismus, rabování a letecká nehoda. Tyto rizika 

jsou však velice málo pravděpodobná, proto se zaměřím na rizika zmíněná výše. 
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11. Návrh bezpečnostních opatření pro snížení rizik: 

 

Současný stav zabezpečení hodnoceného objektu je dostačující, avšak pro ještě lepší 

efektivitu a snížení nejzávažnějších rizik vycházejících z výsledků provedené bezpečnostní 

analýzy navrhuji nesledující opatření:  

 

• Zavést služby soukromé bezpečnostní agentury (vetší profesionalita) 

 

• Instalace EPS  

 

Zavedení služeb bezpečnostní agentury: 

Služby bezpečnostní agentury by zvýšily profesionalitu fyzické ostrahy. Bezpečnostní 

agentury zajišťující ostrahu objektu disponují více zkušenostmi v oboru, proto by mohly 

zajistit efektivnější zabezpečení. Měly by se zaměřit především na zajištění nepřetržité 

kontroly výstupů kamerového systému a nepřetržitou obchůzkovou činností. Toho by se dalo 

docílit zvýšením počtu zaměstnanců fyzické ostrahy na dva stalé pracovníky v jedné směně. 

Toto opatření by podle mého názoru mohlo snížit riziko krádeží a také možného napadení 

osob pohybujících se v objektu. Na druhou stranu by to vedlo k vyšším provozním nákladům, 

což je nutné zvážit při realizaci. 

Instalace elektronické požární signalizace (EPS): 

Požární signalizace se vyskytuje pouze v přízemí hlavní budovy magistrátu a v 

přízemí budovy D (viz Obrázek 9: Orientační plán objektu). Tyto prostory jsou v pracovní 

době vystaveny většímu počtu osob. V ostatních částech budovy však požární signalizace 

chybí. Z důvodu volného přístupu osob do většiny části objektu, by bylo vhodné zvýšit počet 

těchto požárních hlásičů. Tímto by se sice nezamezilo vzniku požáru ani případnému 

následnému výbuchu, ale včasná detekce by mohla zachránit lidské životy. 

 

 

Po provedení navržených opatření je vhodné provést opětovnou bezpečnostní analýzu, aby se 

odhalila efektivita zavedených změn. Tuto analýzu je nutno provést po určité zkušební době. 

Pro provedení analýzy navrhuji program SFÉRA. 
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12. Závěr: 

Hlavním cílem této práce bylo analyzovat a zhodnotit bezpečnostní rizika pro objekt a jeho 

ostrahu a následně se pokusit navrhnout možná opatření pro jejich zmírnění. Pro tyto účely 

jsem vybral objekt státní správy. Jedná se o objekt zařazený do kategorie s vysokým rizikem 

napadení z důvodu uchování důležitých informací a také z důvodu výskytu většího počtu 

osob. Pro této typ objektu jsem dále vypracoval bezpečnostní analýzu rizik. V této analýze 

jsem použil několik metodik. Pro identifikaci a posouzení rizik z hlediska příčin jsem využil 

diagram příčin a důsledku (tzv.rybí kost nebo ishikawův diagram). Tato metoda se jeví jako 

výhodná pouze pro stanovení možných příčin vzniku mimořádné události, ale neřeší 

jednotlivá rizika z hlediska jejich závažnosti pro objekt, touto metodou jsem provedl pouhou 

identifikaci možných rizik, které jsem dále analyzoval metodou druhou, a to metodou What if. 

Tato metoda už více specifikuje jednotlivá rizika. Určuje příčiny a důsledky jednotlivých rizik 

a navrhuje možná opatření pro jejich zmírnění. Tato skutečnost je velice výhodná pro splnění 

cílů práce a to pro navržení vhodných opatření ne eliminaci významných rizik. Poslední 

úkolem zbývalo určit závažnost nebo vliv jednotlivých rizik, které mohou ohrozit bezpečnost 

zvoleného objektu. Pro toto určení se jevil jako velice výhodný výpočetní program SFÉRA, 

jedná se o velice jednoduchou aplikaci, která je zaměřena především na vyhodnocení rizik 

určitého území, v této práci je však aplikován na jeden konkrétní objekt. Při práci 

s programem i z výsledků analýzy programem SFÉRA vyplívá, že je vhodný i pro tuto oblast. 

Tento program je velice dobrým nástrojem pro řešení analýzy rizik z hlediska jejich 

vzájemného působení a pro vyhodnocení vlivu jednotlivých rizik na analyzovaný systém. Na 

výsledku celé bezpečnostní analýzy se tento program podílel ze všech provedených metod 

největším podílem. 

Z výsledků bezpečnostní analýzy vyplynuly jako nejzávažnější rizika z hlediska vlivu na 

bezpečnost objektu všeobecné krádeže a napadení osob. Z hlediska zranitelnosti a částečně i 

vlivu na objekt jsou významnými riziky také požár a výbuch. Pro zmírnění těchto rizik jsem 

navrhnul tyto opatření: 

• Zavést služby soukromé bezpečnostní agentury 

• Instalace elektronické požární signalizace (EPS)  

Tímto byly splněny hlavní cíle této bakalářské práce. Jako přínosem pro praxi by tato 

bakalářská práce mohla sloužit jako příklad vyhodnocení bezpečnostní analýzy pro ostrahu 

objektu a objekt samotný s využitím programu SFÉRA. Může sloužit také jako návod pro 

zlepšení efektivity zabezpečení zvoleného objektu. 
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