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 1 ÚVOD 
 

Československá a po rozdělení republiky česká společnost prošla na začátku 

devadesátých let minulého století významnými změnami, které odstartovala událost známá 

jako sametová revoluce. Tehdy došlo k pádu komunistického reţimu, přeměně politického 

zřízení a aplikování demokratických principů do všech vrstev ţivota společnosti. Mezi znaky 

demokracie se řadí mimo jiné zajištění lidských práv, ochrana menšin, poskytnutí podmínek 

pro důstojný ţivot všech, veřejná diskuze či právní stát s legitimními zákony a účinné 

prosazování jejich dodrţování. Sametovou revolucí jsme získali svobodu projevu, moţnost 

nesouhlasu a kritického uvaţování. Získali jsme mnohem svobodnější přístup k informacím 

a moţnost názoru. Kaţdý můţe mít svůj názor, můţe třeba politicky nesouhlasit, aniţ by se 

stal nebezpečným perzekuovaným ţivlem jako v nedávné minulosti. Někteří jedinci si však 

demokracii vykládají po svém, terorizují své okolí, zapomínaje, ţe i ostatní mají svá práva. 

Krátce po revoluci byl zaznamenán značný nárůst agresivity ze strany občanů, která se 

projevovala zejména ve snaze o rušení soudních jednání a rušení při výkonech soudních 

rozhodnutí mimo objekty justice. V reakci na to vznikla v roce 1993 justiční stráţ, aby 

zajistila ochranu justice a především zaměstnanců soudu. Obecně bylo nezbytné kromě plnění 

úkolů v oblasti preventivního působení na občany, kteří navštěvují justiční objekty, zajišťovat 

vstupy do objektu justice, jednací síně a prostory v celém objektu, a zejména pak ochranu 

majetku, zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Vzhledem ke značnému nárůstu kriminality ve 

společnosti docházelo ke zvýšenému počtu sluţebních zákroků proti osobám, jeţ narušovaly 

pořádek a bezpečnost v justičních objektech. Ukázalo se, ţe bude příslušníky justiční stráţe 

nutno dovybavit mnoha novými technickými prostředky. Při vzniku justiční stráţe 

neexistovalo signální zabezpečení jednotlivých budov soudů, které by napomáhalo 

k zamezení nezákonného jednání občanů. Vstupy do budov nebyly vybaveny detekčními 

rámy, kamerovými systémy a ani rentgeny pro kontrolu vnášených zavazadel. Tento 

nedostačující stav v zabezpečení byl nahrazován zejména značným úsilím příslušníků justiční 

stráţe a v mnohých případech docházelo k zajišťování bezpečnosti na úkor bezpečnosti 

samotných příslušníků. Projevovaly se nedostatky ve vzájemném rádiovém komunikačním 

spojení mezi příslušníky, a to nejenom v budovách justice, ale i při zajišťování jednotlivých 

činností v příslušném regionu. Zaváděním technickými prostředků a vybavení došlo k 

podstatnému zvýšení bezpečnosti příslušníků justiční stráţe, zaměstnanců justice i samotných 

účastníků řízení. Činnost justiční stráţe byla v roce 2001 rozšířena novelizací zákona o 

Vězeňské sluţbě i na objekty státních zastupitelství. Ke zvýšení bezpečnosti bylo nutné 
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doplnit výstroj a výzbroj jednotek justiční stráţe, a ta je nadále vyuţívána při projednávání 

trestné činnosti v objektu justice, soudních úkonech a při plnění sluţebních úkolů 

souvisejících s ochranou osob nebo majetku.  

Cílem mé práce je analyzovat současné technické vybavení justiční stráţe, poukázat na 

některé nedostatky technických prostředků a navrhnout moţná řešení zlepšení.  
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2 TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST DANÉHO PROBLÉMU 

Jedná se o souhrn zákonů, právních předpisů, nařízení a instrukcí, které souvisejí se 

činností vězeňské a justiční stráţe. 

 

2.1 ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je vedle Listiny základních práv a svobod nejvýše postavený 

zákon v České republice. Byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 

a vyhlášena ve sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabyla dne 1. ledna 1993. 

Ústava České republiky upravuje základní záleţitosti týkající se občana 

České republiky a státu. Stanovuje postup lidu ve státní moci, kterou vykonává pomocí 

orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. [20] 

 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky a byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

ve znění pozdějších předpisů. Tato listina je deklarací základních lidských práv a svobod. 

Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou a jejich omezení je 

moţné pouze na základě zákona. [21] 

 

Trestní zákoník 

Trestní zákoník byl vyhlášen ve sbírce zákonů jako zákon č. 40/2009 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Účelem tohoto zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení 

České republiky a práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. K dosaţení účelu 

trestního zákona se vyuţívá pohrůţky tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. [23] 

 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb. o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů, upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě 

zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. [24] 
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Zákon o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky 

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské sluţbě a justiční stráţi České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů a doplnění zřizuje Vězeňskou sluţbu České republiky. Ta zajišťuje výkon 

vazby, výkon zabezpečovací detence a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví, činnosti státních 

zastupitelství a ministerstva spravedlnosti. Za zmínku stojí dle § 17 (Donucovací prostředky) 

odstavec:  

1) Pokud je to nezbytné k zajištění pořádku a bezpečnosti, je příslušník při plnění 

svých úkolů oprávněn pouţít donucovací prostředky proti osobám, které ohroţují ţivot nebo 

zdraví, úmyslně poškozují majetek nebo se snaţí násilím mařit účel výkonu vazby, výkonu 

zabezpečovací detence nebo účel výkonu trestu odnětí svobody, anebo narušují pořádek nebo 

bezpečnost v prostorách Vězeňské sluţby, ve věznici pro místní výkon trestu, v budovách 

soudů, jakoţ i jiných místech činnosti soudů, v budovách státních zastupitelství nebo 

ministerstva a v bezprostřední blízkosti střeţených objektů. 

2) Donucovacími prostředky jsou: 

a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany 

b) předváděcí řetízky 

c) pouta 

d) poutací popruhy 

e) pouta s poutacím opaskem 

f) slzotvorné prostředky 

g) obušek 

h) sluţební pes 

ch) vodní stříkač 

i) zásahová výbuška 

j) expanzní zbraně 

k) úder střelnou zbraní 

l) hrozba střelnou zbraní 

m) varovný výstřel 

  

3) Příslušník rozhoduje, který z donucovacích prostředků pouţije podle konkrétní 

situace tak, aby dosáhl účelu sledovaného sluţebním zákrokem. Přitom je povinen dbát, aby 

pouţití donucovacího prostředku bylo přiměřené účelu zákroku a aby jím nebyla způsobena 

újma zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti protiprávního jednání. [28] 
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 Zákon o sluţebním poměru příslušníků 

Úkoly Vězeňské sluţby a justiční stráţe České republiky plní příslušníci, kteří jsou 

ve sluţebním poměru podle zákona č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků 

bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších změn a doplnění. [27] 

 

 

Nařízení GŘ č. 11/2006 o vězeňské a justiční stráţi 

 Tímto nařízením se upravují povinnosti a práva příslušníků vězeňské a justiční stráţe. 

Je důleţité zmínit §74, kdy příslušník justiční stráţe velený k výkonu sluţby na stráţním 

stanovišti po dobu výkonu takové sluţby nedotknutelný. Jeho nedotknutelnost spočívá:  

a) ve zvláštní zákonné ochraně jeho práv a osobní důstojnosti,  

b) v jeho podřízenosti přesně stanoveným osobám,  

c) v povinnosti všech osob uposlechnout jeho výzvy 

d) v právu pouţít zbraň. 

 

Dále pak: 

§78 (Pouţití donucovacích prostředků), kde příslušník justiční stráţe je při plnění 

svých úkolů oprávněn pouţít v souladu se zákonem donucovací prostředky proti osobě, která 

ohroţuje ţivot nebo zdraví jiných osob, úmyslně poškozuje majetek nebo narušuje pořádek 

nebo bezpečnost budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva, jakoţ i jiných 

místech činnosti soudů a státních zastupitelství. 

§96 (Zjišťování totoţnosti osob v budovách soudů, státních zastupitelství a jiných 

místech výkonu a správy soudnictví), podle něhoţ je příslušník justiční stráţe oprávněn 

zjišťovat totoţnost osob, které narušují pořádek a bezpečnost v budově soudu, státního 

zastupitelství nebo ministerstva, popřípadě v jiném místě výkonu a správy soudnictví. Je 

oprávněn téţ zjišťovat totoţnost osob, vůči nimţ se provádí úkon nebo jimţ se doručuje 

písemnost. Pokud to okolnosti dovolují, je při zjišťování totoţnosti osoby příslušník justiční 

stráţe zajišťován dalším příslušníkem justiční stráţe. Při zjišťování totoţnosti více osob 

provádí tento úkon odpovídající počet příslušníků justiční stráţe. Odmítne-li vyzvaná osoba 

prokázat svou totoţnost, poţádají příslušníci justiční stráţe o součinnost policii. Při 

zajišťování této činnosti jsou příslušníci justiční stráţe povinni dodrţovat zásady bezpečnosti 

a chovat se kontrolovaným osobám slušně a korektně. 

§97 (Prohlídka zavazadel, věcí a vozidel), dle kterého příslušníci justiční stráţe 

provádějí prohlídku zavazadel jako nezbytné opatření k zajištění pořádku a bezpečnosti 
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v budovách soudů, státních zastupitelství nebo ministerstva. Prohlídka zavazadel je prováděna 

dostupnými technickými prostředky, detekčním rámem, rentgenem zavazadel nebo ručním 

detektorem kovů, případně vizuálně. Příslušník zásadně nesahá do zavazadel, o vyjmutí vţdy 

poţádá kontrolovanou osobu. [13] 

 

 

Nařízení ředitele věznice 24/2006 o zásadách vnitřní bezpečnosti ve věznici Kynšperk 

Zde jsou zpracovány zásady bezpečnosti pří výkonu trestu odnětí svobody, a to jak 

příslušníků, tak odsouzených, a dále návštěvníků věznice. [14] 

 

 

Instrukce Ministerstva spravedlnosti č. j. 60/2006 O justiční stráţi 

Instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 28. 2. 2006 v souladu s platnými zákony, 

ve znění pozdějších předpisů, upravuje organizaci, řízení a zabezpečení úkolů justiční stráţe. 

[8] 

 

2.2 TECHNICKÉ NORMY 
 

ČSN EN 50130 Poplachové systémy 

 Norma popisuje poplachové systémy, pouţívané skupiny výrobků a komponenty 

systémů určených pro pouţití uvnitř a v okolí budov. V této normě jsou také stanoveny třídy 

prostředí. [2] 

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy 

První část normy specifikuje poţadavky na provedení nainstalovaných elektrických 

zabezpečovacích systémů a poţadavky pro jejich komponenty dle příslušné klasifikace 

prostředí. [3] 

 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry  

Norma určuje poţadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken 

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakoţ i na pevné konstrukce. Tato 

předběţná norma se nevztahuje na manipulaci a pokusy o násilné vniknutí ve vztahu 

k elektronickým nebo elektromagnetickým zabezpečovacím zařízením. [5] 
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ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití  

       v bezpečnostních aplikacích 

Norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další 

pomocná zařízení nutná pro pouţití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy je 

poskytovat pracovní rámec umoţňující zákazníkům, montérům a uţivatelům stanovit jejich 

poţadavky, pomoci projektantům a uţivatelům při volbě optimální varianty zařízení, 

poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností instalovaného systému. [4] 

 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty 

Norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, 

vestavěných trezorů, ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových 

trezorů podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. [1]  

 

2.3 VYHLÁŠKA O OBJEKTOVÉ BEZPEČNOSTI 

 

Vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů 

stanovuje způsob zabezpečení objektů, technické prostředky, pouţití těchto prostředků, 

podmínky nasazení fyzické ostrahy a reţimová opatření pro účely objektové bezpečnosti. [19] 

 

 

2.4 ZÁKLADNÍ POJMY-NÁZVOSLOVÍ  

Trestný čin 

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně.[23] 

 

Trestní odpovědnost  

K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, ţe postačí zavinění z nedbalosti.  

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. 

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost 

nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný. 
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  Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu měl podstatně sníţenou schopnost 

rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, je zmenšeně příčetný. [23] 

 

Ministerstvo spravedlnosti České republiky 

Je ústředním orgánem státní správy státní správy pro soudy, státní zastupitelství, 

vězeňství, probaci a mediaci, je nadřízeno Vězeňské sluţbě České republiky, zastupuje 

Českou republiku při vyřizování stíţností na porušení Úmluvy o ochraně lidských práv 

a základních svobod a jejích Protokolů a Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech. Koordinuje provádění rozhodnutí příslušných mezinárodních orgánů, řídí Institut pro 

kriminologii a sociální prevenci, Rejstřík trestů, Justiční akademii ve Stráţi pod Ralskem 

a Justiční školu v Kroměříţi. [22] 

 

 Soud 

Je státní orgán vykonávající soudnictví a poskytující ochranu porušeným a ohroţeným 

právům fyzických a právnických osob a jiným zákony chráněným zájmům. [22] 

 

  

Státní zastupitelství   

Je soustava úřadů státu, které jsou určeny k zastupování státu při ochraně veřejného 

zájmu ve věcech svěřených zákonem do působnosti státního zastupitelství. Těţiště působnosti 

spočívá v plnění role orgánu veřejné ţaloby v trestním řízení a dalších úkonů vyplývajících 

z trestního řádu. [22] 

 

Stráţní stanoviště  

Je místo nebo úsek, kde je vykonávaná stráţní sluţba, popřípadě střeţení osoby nebo 

předmětu. [13] 

 

Zakázané pásmo 

Je prostor, který bezprostředně z vnitřní a vnější strany přiléhá k vnější zdi nebo plotu 

a je do něho nepovolaným osobám vstup zakázán. [13] 

 

Donucovací prostředky  

Prostředky, které jsou příslušníci justiční stráţe oprávněni pouţít proti osobám, které 

ohroţují ţivot nebo zdraví, úmyslně poškozují majetek nebo se snaţí násilím mařit účel 

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ast%C5%99edn%C3%AD_org%C3%A1n_st%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1vy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soud
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_zastupitelstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%9Bze%C5%88stv%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Probace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bze%C5%88sk%C3%A1_slu%C5%BEba_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Amluva_o_ochran%C4%9B_lidsk%C3%BDch_pr%C3%A1v_a_z%C3%A1kladn%C3%ADch_svobod
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pakt_o_ob%C4%8Dansk%C3%BDch_a_politick%C3%BDch_pr%C3%A1vech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pakt_o_ob%C4%8Dansk%C3%BDch_a_politick%C3%BDch_pr%C3%A1vech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_pakt_o_ob%C4%8Dansk%C3%BDch_a_politick%C3%BDch_pr%C3%A1vech&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rejst%C5%99%C3%ADk_trest%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/Str%C3%A1%C5%BE_pod_Ralskem
http://cs.wikipedia.org/wiki/Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%ADzen%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
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výkonu vazby nebo účel výkonu trestu odnětí svobody, anebo narušují pořádek nebo 

bezpečnost v prostorách Vězeňské sluţby, ve věznici pro místní výkon trestu, v budovách 

soudů, jakoţ i jiných místech činnosti soudů, v budovách státních zastupitelství nebo 

ministerstva a v bezprostřední blízkosti střeţených objektů. [28] 

 

Mimořádná událost  

Škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také 

havárie, které ohroţují ţivot, zdraví, majetek nebo ţivotní prostředí a vyţadují provedení 

záchranných a likvidačních prací. [25] 

 

Krizová situace 

Mimořádná událost, při níţ je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav 

ohroţení státu. [26] 

 

Větší škoda na majetku   

Větší škodou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 50 000,- Kč. [23] 
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3 ORGANIZACE JUSTIČNÍ STRÁŢE 

  

Justiční stráţ je jednou ze součástí Vězeňské sluţby České republiky. Justiční stráţ řídí 

generální ředitel Vězeňské sluţby České republiky, který odpovídá ministru spravedlnosti za 

její činnost. Činnost justiční stráţe metodicky řídí ředitel odboru vězeňské a justiční stráţe 

Generálního ředitelství Vězeňské sluţby České republiky. Personální a kázeňskou pravomoc 

nad příslušníky justiční stráţe vykonává ministr, generální ředitel a ředitel vazební věznice 

nebo věznice. Kázeňskou pravomoc nad příslušníky vykonává také vedoucí oddělení 

vězeňské a justiční stráţe. Ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ministerstva 

spravedlnosti usměrňuje a koordinuje výkon sluţby justiční stráţe technickými a reţimovými 

opatřeními u soudů, státních zastupitelství a na ministerstvu. 

Justiční stáţ se člení na místní jednotky, které po stránce personální a materiální 

zabezpečuje určená věznice. Jednotky působí u všech okresních, obvodních, městských, 

krajských, vrchních soudů, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího soudu a u vybraných 

státních zastupitelství a na ministerstvu. Pro soudy, které sídlí v jednom objektu, se zpravidla 

zřizuje společná jednotka. U státního zastupitelství, kde není jednotka justiční stráţe, zajišťuje 

úkoly justiční straţe jednotka určeného soudu nebo státního zastupitelství.  

V čele jednotky je velitel jednotky. Jednotky řídí ředitel určené věznice 

prostřednictvím oblastního velitele justiční stráţe, který projednává otázky související se 

sluţební činnosti justiční stráţe s předsedy jednotlivých soudů, vedoucími státními zástupci 

a s ředitelem odboru bezpečnosti a krizového řízení ministerstva. Oblastní velitel justiční 

stráţe je podřízen řediteli určené věznice, je nadřízen všem příslušníkům justiční stráţe 

v řízené oblasti, zodpovídá za pořádek a bezpečnost v určených justičních objektech 

a organizaci výkonu sluţby justiční stráţe.  

 Justiční stráţ plní sluţební úkoly podle pokynů ministra, generálního ředitele, 

předsedy soudu, ředitele správy soudu, předsedu senátu, vedoucího státního zástupce, ředitele 

správy státního zastupitelství, případně jiného pověřeného zaměstnance soudu, státního 

zastupitelství nebo ministerstva. [8] 
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3.1 TECHNICKÉ PROSTŘEDKY JUSTIČNÍ STRÁŢE 

K plnění zmíněných úkolů disponuje justiční stráţ technickými prostředky. Jednak je 

to výzbroj a výstroj poskytovaná mateřskou věznicí a jednak technické zázemí poskytované 

přímo správou soudu, státního zastupitelství či ministerstva spravedlnosti (nadále justiční 

správa). Justiční stráţ má běţně k dispozici věznicí dodávané technické prostředky: 

1) pouta 

2) předváděcí řetízky 

3) slzotvorné prostředky s účinnou chemickou látkou na bázi oleoresin capsicum 

4) obušek s vnitřní kapslí slzotvorného prostředku na bázi viz výše 

5) střelnou zbraň  

6) radiostanici  

7) mobilní telefony 

8) ruční detektor kovů 

9) dopravní prostředky 

10) speciální technické prostředky 

 

Na obrázku 1 jsou zobrazeny technické prostředky pod písmeny 1) aţ 6). 

 

 

Obrázek 1 Vybrané technické prostředky justiční stráţe 
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Justiční správa dodává: 

1) ruční detektor kovů 

2) detekční rám 

3) rentgen zavazadel 

4) kamerový systém-průmyslová televize CCTV 

5) elektrický zabezpečovací systém (EZS) 

6) telefony 

7) trezor 

8) počítačový systém 

9) dopravní prostředky 

 

Na obrázku 2 je zobrazeno vybavení pod písmeny 1) aţ 3) dodávané justiční správou 

k výkonu sluţby (zde stráţní stanoviště vchod u okresního soudu v Chebu). 

 

 

Obrázek 2 Detekční rám, rentgen zavazadel, ruční detektory kovů 

 

 

K tomu, aby mohla justiční stráţ efektivně fungovat, je v justičních budovách zřízena 

sluţebna. Zde je obsluhován kamerový systém, klávesnice EZS, přítomná obsluha má 

k dispozici PC s připojením na intranet a internet, mobilní telefony či radiostanice. Velený 

příslušník na sluţebně tak má přehled o dění v budově i jeho okolí, udrţuje spojení s dalšími 
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příslušníky, má přehled o jejich pohybu. Můţe díky pokynům a příkazům přicházejícím 

z různých zdrojů adekvátně reagovat a směřovat síly a prostředky na potřebná místa. 

Příslušníci ve většině případů jednají s civilisty, řadovými občany. Na rozdíl od práce 

ve věznici nemají přehled o případné kriminální minulosti občanů vstupujících do justičních 

objektů. Netuší, co je přivádí, zda jejich pohnutky nesměřují k protiprávnímu jednání. 

Poţaduje se od nich slušné, taktní a ohleduplné chování s důslednou kontrolou přicházejících.  

Poţaduje se od nich hospodárné vyuţívání ţivé síly a donucovacích prostředků, dodrţování 

zásad bezpečnosti. A to přesně justiční stráţ plní a k tomuto je vybavena technickými 

prostředky. 

V dalších podkapitolách je uveden výčet technických prostředků justiční stráţe s klady 

či zápory těchto prostředků.  

 

 

3.1.1 Stávající stav technických prostředků justiční stráţe  

          poskytovaných vězeňskou sluţbou 

 

1) Pouta 

Ve výstroji vězeňské sluţby jde o náramková pouta s aretací, coţ je zajištění pout proti 

silnějšímu sevření stlačením aretační pojistky prostřednictvím hrotu na opačné straně klíčků. 

Pouta slouţí k omezení pohybu a tím k eliminaci útěku spoutané osoby či jejímu 

zpacifikování. Justiční stráţ je pouţívá zejména v těchto případech: 

a) Ke spoutání osoby, která klade při sluţebním úkonu odpor, ohroţuje jiné osoby 

nebo příslušníka, poškozuje majetek, a to vše po marné výzvě k upuštění od takového 

jednání 

b) Pokud narušuje osoba pořádek nebo bezpečnost v místech výkonu nebo správy 

soudnictví, státního zastupitelství a ministerstva spravedlnosti, a to na dobu nezbytně 

nutnou 

c) Při zadrţení vězněné osoby na útěku 

d) V rámci součinnosti s vězeňskou stráţí a eskortou při předvádění osoby, je-li 

důvodná obava, ţe by se mohla chovat násilným způsobem. 

Technický stav pout je velmi důleţitý. Kaţdý uţivatel by si měl jejich úlohu v otázce 

bezpečnosti uvědomit. Jestliţe i této na první pohled nepodstatné věci, není věnována 

odpovídající pozornost, můţe dojít i k tomu, ţe v situaci, kdy bude příslušník pouta nutně 

potřebovat, zjistí jejich nefunkčnost. Proto je nutné pouta občas vyčistit a promazat. 
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2) Předváděcí řetízky  

Prostředek k vynucení poslušnosti při předvádění v kombinaci s pouty. Jde o ocelový 

řetízek na koncích osazený do sebe zapadající kličkou. Otočením kličky o pár stupňů 

způsobuje kovový řetízek bolestivé zaříznutí do zápěstí eskortovaného a tím vynucení 

poslušnosti bez pouţití dalších donucovacích prostředků. Lze takto pacifikovat i mnohem 

silnější osobu. Nesprávné pouţití můţe mít za následek napadení příslušníků, ohroţení jejich 

ţivota a zdraví či právní důsledky jejich nesprávného pouţívání. Je nutno jen předváděcí 

řetízky správně nasadit a to v místě na zápěstí těsně za pouty, aby nedošlo k sesmeknutí. 

Předváděcí řetízky musí být téţ zatočeny tak, aby v klidovém stavu nezpůsobovaly bolest, 

zároveň ale i tak, aby pootočením kličky o cca devadesát stupňů došlo k účelu-tlaku na 

zápěstí a vyvolání bolesti. Na západ od našich hranic se předváděcí řetízky nepouţívají, přesto 

jsou při mezinárodních setkáních příslušníků vězeňské sluţby na různých akcích často 

obdivovány a oceňovány. 

 

3) Slzotvorné prostředky 

Prostředek k dosaţení obrany či převahy. Účinná chemická látka oleoresin capsicum 

způsobuje okamţitý účinek na zasaţené sliznice; dočasné oslepnutí, dušnost, dráţdivý kašel 

a silné pálení pokoţky. Justiční stráţ má ve výbavě kapsli slzotvorného prostředku v obušku. 

Účinná látka je zmáčknutím spouště na rukojeti obuškem vystřikována v podobě mlhy do 

vzdálenosti asi jeden metr a tak hrozí i moţnost zasaţení příslušníka JS. V současnosti 

přichází do výzbroje samostatně slzotvorný sprej na bázi tekutá střela. Tato verze tekuté střely 

má dostřik aţ šest metrů koncentrovaného proudu účinné látky a omezuje tak moţnost 

zasaţení pouţívajícího. V obou případech je třeba dbát na expirační dobu, tedy dobu 

pouţitelnosti. Po jejím vypršení dochází k znehodnocení účinné látky. 

 

4) Obušek z umělé hmoty 

Jde o prostředek s vnitřní kapslí slzotvorného prostředku na bázi oleoresin capsicum. 

Jedná se o německý výrobek z umělé hmoty. Obušek lze lehce vyjmout z opaskového pouzdra 

jednou rukou. Pouţívá se k úderům, tlakům a pákám. Vynikající obranný prostředek. Snadno 

lze vykrýt i tvrdé kopy. Obránce získá vyuţitím obušku obrovskou paletu blokovacích 

i úderových technik. Je však třeba si dát pozor na údery obuškem na hlavu, krk, ledviny či 

genitálie-toto můţe skončit těţkým poraněním aţ smrtí útočníka. Bohuţel problém je 

s vnitřním mechanizmem na uvolnění slzotvorného prostředku. To bývá často poruchové 

a tedy nefunkční. Naskýtá se otázka, zda sprej tekutá střela, který jsem jmenoval výše a byl 
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zaveden do výstroje nedávno, nenahrazuje vnitřní, často nefunkční slzotvornou kapsli 

v obušku.  

 

5) Střelná zbraň 

Běţně je ve výzbroji revolver Smith & Wesson, model 10, ráţe 38. Je to model 

šestiranný pro náboje .38 Special určený k vlastní obraně, napadení nepřítele a k boji na malé 

vzdálenosti (do 50 metrů). Je to zbraň spolehlivá a pokud měla tato zbraň slouţit 

k psychologickému zastrašení svou velikostí, pak tento účel splňuje. Bohuţel má i zápory. 

Zbraň má udrţet v pouzdru poutko s kovovým patentem. Tento způsob zajištění je nefunkční. 

Zbraň často vypadává o to při kaţdé větší změně polohy těla, kdy dojde k tlaku na pouzdro, 

zejména krutu. Je nutno stále se mít na pozoru a zabránit jejímu vypadnutí či vytaţení, coţ 

mnozí příslušníci řeší neustálým připaţením ruky u pouzdra. Revolver také nemá pojistku 

proti promáčknutí spouště a tak je neustále připraven k palbě. Toto je nebezpečné zejména při 

velení příslušníka justiční stráţe na výpomoc k eskortní stráţi. Pokud by došlo k vytrhnutí 

revolveru eskortovanou osobou, je ta okamţitě připravena ke střelbě a přebírá iniciativu. To je 

hlavní nevýhoda oproti sice zastaralým pistolím vzor 82 ve výstroji vězeňské stráţe, které ale 

pojistku mají, respektive závěr zůstává v nenataţené poloze. Reakce odpovědných 

funkcionářů, ţe to se nesmí stát (odzbrojení příslušníka justiční stráţe) zde neobstojí. Toto 

nebezpečí je zde vţdy. Co se týče střeliva, je pouţíváno nábojů .38 celoplášť  při plnění úkolů 

mimo justiční objekty a náboje .38 special s plastovou hromadnou střelou obsahující olověné 

kuličky ke zvýraznění stop – efektu  pouţívaného v objektech. Cílem není čistý průstřel, ale 

uváznutí střely v organismu. Dále bych zmínil ekonomickou stránku věci. Tyto náboje jsou 

dvakrát draţší neţ střelivo do pistole pouţívané vězeňskou stráţí a snad z tohoto důvodu při 

kondičních střelbách ve srovnání s vězeňskou stráţí dochází ke zkrácenému výcviku, přestoţe 

obecně je pro tuto těţší zbraň doporučován výrobcem rozšířený výcvik. [7] 

 

Při mimořádných událostech vězeňská sluţba disponuje navíc samopaly vz.61, vz.58 

a brokovnicemi. Příslušníci justiční stráţe jsou s těmito zbraněmi seznámeni v nástupním 

kurzu vězeňské sluţby, je proveden základní výcvik a v případě potřeby je moţno je uvolnit 

ze skladů spádové věznice. K nasazení těchto samopalů a brokovnice u justiční stráţe ale 

zpravidla nedochází a další výcvik s těmito zbraněmi není prováděn. 
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Samopal vz.61 

Je to univerzální ruční zbraň opatřená jednoduchou sklopnou ramenní opěrkou 

umoţňující střelbu z ramene. Je-li ramenní opěrka sklopena, lze ze samopalu střílet 

jednoručně jako z pistole jednotlivými ranami, případně i dávkami. Díky jednoduché 

konstrukci dochází k výraznému tlumení zpětného rázu a tím i uklidnění zbraně při střelbě 

dávkami, coţ umoţňuje přesnou střelbu aţ do 150 metrů. Vzhledem k tvaru, rozměrům 

a hmotnosti se snadno přenáší v brašně na opasku. Z brašny nevypadává díky chlopni s všitou 

výstuhou, která tak přispívá k pevnějšímu zachycení zbraně. Ke střelbě se pouţívá pistolový 

náboj 7,65 mm. K samopalu je dodáván příslušníkovi jeden zásobník krátký na deset a čtyři 

zásobníky dlouhé na dvacet nábojů. Samopal je ve výzbroji vězeňské sluţby přes 25 let a je 

poměrně spolehlivý. Díky únavě materiálu dochází občas ke zlomení opěrky pruţiny zádrţky 

závěru, a tím i přes nastavení na jednotlivé rány ke střelbě dávkami. Tato závada na střelbách 

značně překvapí, ale díky jiţ zmiňovanému výraznému tlumení zpětného rázu poškozený 

příslušník vţdy vše ustál. 

 

Samopal vz.58 

Je zbraň určená k ničení ţivé síly nepřítele střelbou, paţbou nebo bodákem. Ze 

samopalu lze střílet dávkami malými (2-3 rány), velkými (30 ran) nebo jednotlivými ranami. 

Účinná střelba je do 800 metrů, smrtící účinek střely je udáván po celou dráhu letu. Ráţe je 

7,62 mm, příslušník obdrţí dva zásobníky na 30 nábojů. Samopal se nosí v podnosu na 

rameni. Je to spolehlivá zbraň vycházející z koncepce osvědčeného sovětského samopalu AK-

47,ve výzbroji vězeňské sluţby opět přes 25 let. Vzhledem k humanizaci vězeňského systému 

po pádu totality po roce 1989 se naskýtá otázka na jeho vyuţití vzhledem ke smrtícímu účinku 

střely po celé dráze letu, kdy ţivot člověka je ceněn více neţ dříve. 

 

Brokovnice 

Jedná se o opakovací obranou brokovnici Winchester mod.1300 Defender. Tato 

zbraň je určená pro všechny typy střeliva v ráţi 12 aţ do délky nábojnice 76 mm. Jde o velmi 

spolehlivou a trvanlivou zbraň nenáročnou na obsluhu. Pouţívá se verze jak s paţbou, tak 

i pouze s pistolovou rukojetí. Krátká verze umoţňuje manipulaci ve stísněných prostorech. 

Kapacita zásobníku je v závislosti na délce náboje 6 aţ 7 nábojů, eventuelně plus jeden 

v komoře. Zbraň se výborně hodí na střelbu na krátkou vzdálenost do 20 metrů, díky počtu 

broků se zvyšuje pravděpodobnost zasaţení cíle. Při střelbě na vzdálenosti delší se vlivem 

turbulence vzduchu a sráţkami broků můţe stát, ţe střelivo cíl takzvaně obejde a ten není 
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zasaţen. Nevýhodou je značný zpětný ráz, kdy špatně drţená zbraň můţe majiteli způsobit aţ 

podlitiny. Číslo ráţe udává počet stejně velkých koulí odlitých z jedné libry (453 g) olova. 

Tedy ráţe 12 znamená, ţe se z jedné libry olova odlije dvanáct stejně velkých koulí. Průměr 

jedné z koulí je právě takový jako průměr vývrtu hlavně brokovnice ráţe 12. Tedy čím větší 

číslo, tím je větší počet odlitých koulí a ty jsou samozřejmě menší, protoţe jsou odlity stále 

jen z jedné libry olova. Brokovnice se dostala do výzbroje proto, ţe jejím pouţitím má dojít 

ke zranění, ne zabití, a je tak co nejvíce šetřen ţivot osoby, proti které bylo zakročeno. [17] 

 

Ve výzbroji vězeňské sluţby je i několik desítek kusů brokovnice Mossberg model 

500. Tato zbraň je taktéţ ráţe 12, v závislosti na délce náboje je moţno nabít 5-8 nábojů. 

Stejně jako výše popsaná zbraň Winchester jde o pumpovací brokovnici, klady a zápory jsou 

prakticky stejné. 

 

6) Radiostanice 

Ve výstroji je radiostanice Maxon typ SL 55. Jde to zastaralý typ, často nefunkční, 

s malým dosahem a malou spolehlivostí přenosu. Vzhledem ke stáří výrobku jsou problémy 

s náhradními díly. Často dochází během sluţby k vybití zdroje, pokud se tak stane, jste bez 

spojení do doby, neţ to zjistíte sám či vás někdo osobně neupozorní. Dochází téţ k rušení 

nejrůznějšími vlivy, často poruchou (pak nepomůţe přeladění na jiný kanál). Radiostanice 

často vypadávají z pouzder kvůli unavené pruţině záchytné spony na opasek. Pro 

nespolehlivost je zde velké riziko selhání při plnění úkolů v souvislosti s bezpečností. 

Nemoţnost předání či převzetí informace. Velitelé jednotek JS často tolerují nošení 

soukromých mobilních telefonů příslušníky, kdy je tak moţno upozornit na hrozící nebezpečí. 

V současnosti probíhá na Generálním ředitelství vězeňské sluţby výběrové řízení na nákup 

nových radiostanic. 

 

7) Mobilní telefon 

Co věznice, to jiný typ. Zde ale není co vytknout, pokud je v pořádku baterie, svůj 

úkol předání či převzetí informace plní bez připomínek. Pro častější obměnu přístrojů 

mobilními operátory bezporuchové či v případě poruchy rychle vyměněné. Standardně jsou 

ve výstroji jednotky JS dva aţ tři kusy telefonů, jeden je obvykle od správy soudu, státního 

zastupitelství či ministerstva spravedlnosti. Ne kaţdý příslušník disponuje tedy mobilním 

telefonem. 
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8) Ruční detektor kovů 

 Pouţívá se buď samostatně, nebo ve spolupráci s průchozím detektorem kovů 

k dohledání avizovaného předmětu z kovu. Jednotka JS disponuje obvykle třemi aţ pěti 

detektory v závislosti na velikosti střeţeného objektu a počtu vchodů a bran, některé opět 

dodává justiční správa objektů. Dlouhodobě jde o nejuznávanější zařízení (ruční detektor) 

v oblasti bezpečnosti, jednoduché a efektivní ovládání jedním tlačítkem. Pogumovaná 

povrchová úprava je odolná proti nárazu, ideální pomocník při hledání střelných a chladných 

zbraní na základě změny magnetického pole indukovaného detektorem při narušení 

feromagnetickými i neferomagnetickými kovy obsaţenými ve zbraních. Odhalí pistoli na 

vzdálenost cca 20 cm, noţe do 15cm, ţiletky, elektronické komponenty apod. Nabíjení devíti 

voltovou baterií je také bezproblémové. Ve výstroji vězeňské sluţby je typ od firmy Garrett. 

 

9) Dopravní prostředky 

Vězeňská sluţba disponuje různorodým vozovým parkem různého stáří, vozidla ale 

prochází pravidelnou technickou kontrolou a splňují tak podmínky pro provoz na 

komunikacích. Díky vlastnictví různých typů vozidel (osobní, dodávkové, autobusy) lze 

pouţít při plnění úkolů ten pravý. 

 

10) Speciální technické prostředky 

Vězeňská sluţba disponuje pro plnění mimořádných úkolů navíc obušky dlouhými, 

tzv. distančními tyčemi, nehořlavými zásahovými kombinézami, taktickými a neprůstřelnými 

vestami, helmami, expanzními zbraněmi (Kraken SF1, ze které je moţné střílet tenisové 

míčky, dýmovnice, slzné granáty, sítě, háky apod.), zásahovými výbuškami 

a polykarbonátovými štíty. Těmito prostředky je vybavena speciální zásahová jednotka uvnitř 

věznice k naplnění účelu sluţebního zákroku pod jednotným velením a k demonstraci síly 

v případech vzniku protestních nebo násilných akcí vězňů. Tyto prostředky nejsou justiční 

stráţí pouţívány, vyjma mimořádných situací, kdy velitel místní jednotky poţaduje pro 

příslušníky výbavu neprůstřelnou vestou, například při výkonu soudního rozhodnutí o odnětí 

nezletilého dítěte osobě, u které se předpokládá ozbrojený střet vzhledem k předchozímu 

jednání. 
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Neprůstřelná vesta 

Jde o ochranný prostředek k ochraně trupu proti průstřelu z palných zbraní podle třídy 

odolnosti. Tato vesta umoţňuje volný pohyb za chůze či běhu nebo při jízdě automobilem.   

Konstrukce vesty umoţňuje v případě potřeby zvýšit balistickou odolnost vesty aţ na stupeň 

IV zasunutím přídavných kovových nebo keramických vloţek do její přední a zadní 

části.  Hmotnost vesty se pohybuje mezi 2-3,5 kg podle velikosti a počtu vloţek vesty. 

 

 

3.1.2 Stávající stav technických prostředků justiční stráţe poskytovaných 

justiční správou objektů 

 

1) Ruční detektor kovů 

Podrobně zmiňován v předchozí kapitole. Justiční správa dodává povětšinou typ 

s viditelnou rezonanční cívkou, taktéţ bezporuchový a spolehlivý. 

 

2) Detekční rám 

Jde o zařízení na hledání nedovolených předmětů obsahujících feromagnetické 

a neferomagnetické kovy při průchodu osob. Je zde moţnost nastavení citlivosti, novější typy-

zónové umoţňují i přesnou detekci umístění předmětu. Umísťují se u vstupu do střeţeného 

prostoru nebo objektu a s jejich pomocí se kontrolují procházející osoby, aniţ by se museli 

kvůli prohlídce zastavovat a jinak zdrţovat. Ve sloupech průchozího detektoru se nachází cívky 

generující budící magnetické pole a cívky detekční. To zabezpečuje skenování procházející osoby 

rovnoměrně od shora dolů. Velikost detekčního signálu je závislá pouze na samotných 

vlastnostech kovového předmětu, tvaru, velikosti či poloze, a ne na aktuální vzdálenosti cívky od 

předmětu jako u ručních detektorů. Modernější a spolehlivější průchozí detektory vyuţívají ke 

zvýšení spolehlivosti takzvaná zkříţená pole, a tak se jejich úspěšná detekce nestává tolik závislá 

na poloze kovového předmětu. Při sluţbě se lze setkat s různými typy od různých výrobců. Jsou to 

opět spolehlivá zařízení nenáročná na údrţbu. Vzhledem k vývoji neferomagnetických materiálů 

a jejich pouţívání ve zbraních ruku v ruce se sniţováním ceny (například keramické noţe) 

bohuţel do budoucna samostatně nepouţitelné. 

 

3) Rentgen zavazadel 

 Při výkonu sluţby na stráţním stanovišti u vchodu se pouţívají rentgeny zavazadel 

vstupujících osob za účelem detekce nepovolených předmětů. Dále je moţno kontrolovat  
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dopisní zásilky, balíky, krabice apod. se zaměřením na bezpečnost bez jejich otevření. 

Principem je vyuţití schopností pronikání rentgenových paprsků i přes neprůhledné materiály. 

Rentgenové záření je pohlcováno prohlíţeným předmětem v závislosti na charakteru látky, ze 

které je vyroben, záření je více pohlcováno látkami s větším atomovým číslem. Materiály 

obsahující kovy pohlcují tedy mnohem více rentgenové záření, proto se objeví na stínítku 

rentgenového zařízení jako tmavší. V rentgenových zařízeních dochází k převodu 

neviditelného záření na viditelné na stínítku nebo pomocí elektronických prvků. Při výkonu 

sluţby je nutné vyuţívat všechny technické moţnosti rentgenových přístrojů, jako je 

přepínání černobílého a barevného obrazu, rozlišování organických a anorganických 

materiálů, regulace intenzity záření, zvětšování části obrazu, zvýrazňování předmětů, snímání 

intenzity hutnosti materiálů, moţnost rentgenování ze tří směrů, automatické detekci 

nebezpečných předmětů dříve uloţených do paměti přístroje. K výkonnému pouţití je 

zapotřebí získat zkušenosti při rozlišení nebezpečných předmětů ve shluku všeho moţného, 

protoţe zaškolení od výrobce směruje spíše k bezpečnému pouţívání přístroje vzhledem 

k rentgenovým paprskům.  

 Typů a dodavatelů je spousta, zařízení musí být registrováno u Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost. Rentgen zavazadel je spolehlivý přístroj na detekci nepovolených 

předmětů, s ohledem na rentgenové záření je třeba pravidelného servisu. Důleţité je i jeho 

odstavení v případě poškození. Často je totiţ pouţíván i s poškozenými olověnými lamelami 

kryjící prostor, kde dochází k rentgenování. Ty se někdy poškodí při průjezdu ostrých či 

neskladných předmětů. Pokud odpovědní funkcionáři poţadují v tomto případě další provoz, 

je to trestuhodné. Obsluha je pak vystavena mnohem většímu záření. 

 

4) Kamerový systém- průmyslová televize CCTV 

Velice důleţitý systém, často propojený s elektronickým zabezpečovacím zařízením, 

který umoţňuje vizuální kontrolu prostor ve střeţeném objektu či jeho bezprostředního okolí. 

Jedná se o uzavřený televizní okruh, na rozdíl od veřejného televizního vysílání, a signál se 

přenáší z kamer na určený a omezený počet monitorů. Systém se skládá z kamer, ovládacích 

jednotek kamer, monitorů, multiplexorů, záznamových zařízení.  

Kamery slouţí ke snímání obrazu střeţeného prostoru, obraz je převeden na elektrický 

signál a přenosovým zařízením odeslán dále. V současné době se pouţívají analogové nebo 

digitální kamery a černobílé jsou stále častěji nahrazovány barevnými, coţ má příznivý dopad 

na realitu snímaného obrazu. Kamery mohou být vybaveny funkcí zoom-zvětšení, 

přisvětlením či dálkovým natáčením. Kamery pro vnější instalaci jsou odolné vůči 
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atmosférickým vlivům i vůči vandalům. Technický vývoj dnes umoţňuje miniaturizaci kamer 

a tím i jejich skryté instalování.  

Monitory slouţí k zobrazení-výstupu signálů z kamer, dnes často v kvalitě LCD.   

Multiplexory slouţí ke sdruţování a úpravě videosignálů, kdy lze signály z několika 

kamer současně nebo postupně zobrazovat na jediném monitoru a také zaznamenávat na 

jediném záznamovém zařízení. Doposud se lze setkat se staršími zařízeními, takzvanými 

kvadrátory. Ty ale dovolují jen současné zobrazení pohledů ze čtyř kamer na jediném 

monitoru. 

 Novinkou je vyuţívání počítačů za účelem realizace monitorování a dále ukládání dat 

na pevném disku počítače, coţ vzhledem k ceně počítačových komponent sniţuje cenu celého 

systému. Pokud se však správa objektu spokojí s výměnou rozbitých komponentů za stejný, 

zastaralý, často cenově přemrštěný typ, systém zastarává. Pak systém neplní svou funkci 

a neusnadňuje práci. V případě pouţití rozmazaných výstupů coby důkazů trestného jednání 

u soudních řízení pak často nejsou nahrávky z  kamerového systému z těchto důvodů brány 

v potaz. 

  

5) Elektrický zabezpečovací systém   

Základní komponenty EZS jsou ústředna, klávesnice a siréna. Pokud není objekt 

celodenně střeţen, je EZS vybavena ještě kanálem na pult centrální ochrany, coţ je zpravidla 

počítač umístěný v policejní sluţebně nebo v bezpečnostní agentuře. Tímto kanálem se 

předává informace o poplachu a příslušný personál můţe okamţitě zareagovat. Ústředna EZS 

je jádrem celého systému elektrické zabezpečovací signalizace a plní následující funkce: 

- přijímá a vyhodnocuje signály z čidel 

- ovládá signalizační zařízení  

- umoţňuje nastavení a řízení systému 

- zajišťuje diagnostiku systému 

- zajišťuje napájení připojených zařízení 

Na ústřednu se kromě čidel připojují ovládací klávesnice, které uţivatelům dovolují 

řídit a nastavovat reţim ústředny a dále i signalizační prvky, které indikují vyhlášení 

poplachu. To jsou sirény nebo světelné majáky. Čidla (nebo také detektory) jsou zařízení 

slouţící k detekci narušení bezpečnosti střeţeného objektu. Pracují na principu převodu 

nějakého fyzikálního jevu, který je příznakem narušení bezpečnosti na elektrický signál, který 

ústředna vyhodnocuje. Z mnoha druhů čidel je v justičních objektech zpravidla pouţita 

ochrana: 
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-Plášťová: instalace detektorů pokrývajících plochy vymezující chráněný objekt (celá 

budova nebo vyčleněný komplex vnitřních prostor) – obvykle se realizuje detektory 

otevření dveří, oken a detektory rozbití skla.  

-Prostorová: instalace detektorů na klíčových místech. Pouţívají se zejména 

pohybové detektory.  

-Předmětová: ochrana trezorů.  

-Osobní: ochrana osob při přepadení nebo potíţích k přivolání pomoci. 

Čidla jsou zpravidla dodávána s tzv. funkcí antimasking. Funkce antimasking u čidel 

znamená, ţe je na výstup čidla vyvedena informace o snaze ho vyřadit z činnosti nebo 

podstatně sníţit jeho citlivost a dosah. Vyřazení čidla je v praxi prováděno částečným nebo 

celým zakrytím, nebo zastříkáním čidla materiálem, který nepropouští infračervené, 

ultrazvukové nebo mikrovlnné záření a tím je detekční schopnost čidla značně omezena. 

Ochrana antimaskingem spočívá v neustálé důsledné kontrole blízkého prostoru před 

samotným čidlem. 

Pokud je EZS pravidelně servisován a funguje správně, poskytuje důleţité informace 

justiční stráţi o případném napadení či změně bezpečnostní situace. Samozřejmostí by mělo 

být důkladné zaškolení personálu, coţ se mnohdy neděje a EZS tak není vyuţíván optimálně. 

  

6) Telefony 

 Střeţené objekty jsou na stráţních stanovištích a civilních pracovištích vybaveny: 

-Telefonní pevnou linkou. Linka umoţňuje předání důleţitých informací 

k vyhodnocení případné bezpečnostní situace ve střeţených objektech. 

-Mobilními telefony. Telefonní spojení je dostatečné, a pokud nedochází k opomenutí 

předání důleţitých informací, funguje spolehlivě. 

  

7) Trezor 

Z hlediska JS jde o trezor na zbraně vyrobený z oceli, s bezpečnostním zámkem 

a opatřený předmětovým čidlem proti neoprávněnému násilnému otevření, které je napojeno 

na EZS. Bez tohoto trezoru by bylo nutno v případech, kdy není objekt střeţen celodenně, 

zbraně po ukončení pracovní doby dopravit bezpečně do spádové věznice, anebo na sluţebnu 

PČR v rámci součinnostních dohod a zabránit tak zneuţití zbraní. Trezor se pouţívá jak 

k uloţení zbraní příslušníků, tak návštěvníků justičních objektů. 
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Dále se na sluţebnách obvykle vyskytuje i trezor/ archivační skříň. Ta je určena 

zejména k bezpečné úschově a archivaci dokladů, dokumentů a dalších utajovaných předmětů 

a informací. Je taktéţ opatřena bezpečnostním zámkem. 

 

8) Počítačový systém 

Dnes běţné vybavení justičních objektů. Díky počítačové síti je moţno předávat 

informace a to nejen bezpečnostní. Počítačový systém zpravidla obsahuje intranet (firemní 

portál pro sdílení a správu firemních dokumentů) či internet (komunikace a výměna dat). 

Slouţí k uloţení potřebných dat, často řídí i jiné elektronické systémy (např. kamerový 

systém). S vývojem nových programů umoţní systém další moţnosti v budoucnu. Proto je 

nutná jeho včasná obměna, opravy starých počítačů jsou zbytečně drahé, nerentabilní. Navíc 

pak neumoţňují upgrade na výkonnější komponenty. Zatím se nepodařilo najít kompromis se 

správou počítačové sítě v justičních objektech a nainstalovat program VIS (vězeňský 

informační systém), kde jsou k dispozici některé aktuální informace potřebné pro činnost 

justiční stráţe, jako jsou nová nařízení, vyhlášky, pokyny nadřízených čí plány eskort 

a bezpečnostní informace o eskortovaných. Tyto informace se nyní předávají pomocí eskort či 

e-maily, coţ je někdy opomenuto anebo přijde se zpoţděním. 

 

9) Dopravní prostředky  

Při plnění sluţebních úkolů poskytuje justiční správa svá sluţební vozidla různých 

výrobců. Ta jsou různého stáří, ale splňují technické podmínky pro provoz na komunikacích. 

Jedná se o osobní vozy převáţně niţší střední třídy. Zde pak nastává problém v případě 

plného obsazení vozidla, kdy často prostorově vozidlo neodpovídá. Příslušníci s plnou 

výzbrojí a výstrojí jsou stísněni často natolik, ţe dochází k odkrvení končetin. Při zastavení 

pak dochází k časovým prodlevám, kdy posádka vozu čeká na obnovení fyziologických 

funkcí, místo aby se starala o bezpečnost.  
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3.2 VYHODNOCENÍ STAVU A POUŢÍVÁNÍ TECHNICKÝCH 

PROSTŘEDKŮ S OHLEDEM NA BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ 

JUSTIČNÍ STRÁŢE 

 

Justiční stráţ je výkladní skříní vězeňské sluţby, kterou reprezentuje při styku 

s veřejností. Sehrává důleţitou úlohu v tom, jakou pověst má vězeňská sluţba ve společnosti, 

coţ má vliv na její současnou a budoucí spolupráci s jednotlivci, společenskými organizacemi 

i institucemi. V minulých dvou letech došlo k nárůstu činnosti justiční stráţe v souvislosti 

s rozšiřováním počtu justičních objektů a sníţením stavu příslušníků, kdy bylo nutno zajistit 

120 osob coby personální zajištění nově koncipovaných detenčních ústavů bez navýšení stavů 

příslušníků (pro lepší představu uvádím na obrázku 3 a 4 grafy poklesu počtu příslušníků 

justiční stráţe a zároveň nárůstu činnosti pro oblast č. 4, západočeská oblast, za poslední čtyři 

roky).  I přesto je nutno zajistit úroveň pořádku a bezpečnosti v justičních objektech. K tomu 

je mimo jiné zapotřebí vybavení odpovídající zabezpečovací technikou a komunikačními 

prostředky.  

V současnosti je mimo jiné zpracováván model, kdy by některé místní jednotky justiční 

stráţe byly nahrazeny soukromými bezpečnostními agenturami, a to z důvodu úspory 

finančních prostředků. Z hlediska efektivity a uplatnění pravomocí při zajištění bezpečnosti je 

však stále nutné dovybavit příslušníky odpovídajícími a funkčními technickými prostředky. 

Bohuţel objemy rozpočtových prostředků, kaţdoročně vynakládané na vězeňství, jsou 

faktorem, který zásadním způsobem ovlivňuje rozvoj moderního vězeňského systému. Při 

zachování současného objemu rozpočtových prostředků navýšených o běţnou inflaci nelze 

očekávat výraznější přibliţování stavu českého vězeňství standardu obvyklému v členských 

státech Evropské unie. Modernizace nutná však a nelze ji donekonečna odkládat. 

 

 

Obrázek 3 Sniţující se počty příslušníků JS, oblast č. 4 [25] 
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Obrázek 4 Sluţební úkony příslušníků JS, oblast č. 4 [25] 

 

 

3.2.1  Nedostatky technických prostředků justiční stráţe 

 

 Zjištěnou analýzou v předchozích kapitolách byly zjištěny u vybavení justiční stráţe 

tyto nedostatky: 

1) Poruchovost funkčnosti umělého obušku se slzotvornou kapslí. Vadný spouštěcí 

mechanizmus. 

2) Nevhodnost střelné zbraně, problémy s jejím vypadáváním. Nedostatečný výcvik 

se střelnou zbraní. 

3) Špatný stav radiokomunikační techniky. Malý výkon, nedostatečná výdrţ.  

4) Nedostatečná údrţba pout. Tuhost kloubů a nefunkčnost zámků. 

5) Pomalá modernizace počítačového a kamerového systému, udrţování archaického 

stavu. 

6) Nevhodné dopravní prostředky. Nedostatek prostoru. 

7) Nedostatečný výcvik a školení příslušníků justiční stráţe. 
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4 NÁVRH TECHNICKÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ 

BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ JUSTIČNÍ STRÁŢE 

 

V této kapitole se budu snaţit navrhnout optimálně problematické technické 

prostředky pro justiční stráţ tak, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti příslušníků při výkonu 

sluţby. Můj návrh vychází z mého působení u justiční stráţe. Návrh počítá s určitým 

finančním omezením daným celosvětovou ekonomickou krizí, proto nebudou uváděny 

technologie budoucnosti, ale osvědčené prostředky jiţ vyuţívané bezpečnostními sbory.  

 

4.1 OBUŠEK 

 

 V okamţiku, kdy se do výstroje justiční stráţe dostal slzotvorný sprej typ tekutá střela, 

je vhodné nedokupovat poruchové umělé obušky s vnitřní slzotvornou kapslí a postupně 

zaměnit obušky určené k výměně či opravě za obušky gumové ve výzbroji vězeňské stráţe. 

Toto řešení je namístě vzhledem k dvojnásobně příznivější ceně a bezproblémové funkčnosti 

gumového obušku. 

 

4.2 STŘELNÁ ZBRAŇ 

 

 Revolver Smith & Wesson mod.10, .38 Special je pro svoje zápory naprosto 

nevyhovující. Pokud vězeňská sluţba avizuje moţný prodej zastaralých 9 mm pistolí vz.82 

s tím, ţe dojde ke sdílení pistole více příslušníky a získané peněţní prostředky budou pouţity 

efektivně do výstroje příslušníků [10], je na místě otázka: Přinese tento prodej starého 

vybavení potřebný obnos? Nebylo by vhodnější prodat i revolvery, které jsou poměrně nové a 

příznivce mezi milovníky zbraní by určitě našly? 

 Pokud přistoupíme na moţnost sdílení střelné zbraně příslušníky střídajících se směn, 

coţ je nejnovější plán vězeňské sluţby z ekonomických důvodů, jako nejvýhodnější se jeví 

prodej pistolí i revolverů ve vlastnictví vězeňské sluţby a nákup nových pistolí v omezeném 

mnoţství. Vedle Policie České republiky, která byla přezbrojena typem pistole CZ 75, stojí za 

úvahu osvědčený, do výzbroje příslušníků Armády České republiky a i do určitých útvarů 

policie zaváděný, cenově srovnatelný typ pistole Glock 17, zobrazený na obrázku 5.  
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Pistole Glock 17 

Pistole má několik nových vlastností, které uspokojí nejnáročnější zákazníky. 

Nejdůleţitější je systém výměnných gripů. Systém výměnných gripů umoţňuje uţivateli 

měnit velikost obvodu rukojeti a přizpůsobit jej tak velikosti ruky. V nabídce jsou 3 velikosti 

gripů: Malý, střední a velký. Výměna se velmi jednoduše provádí demontáţí jediného čepu. 

Velkou výhodou je, ţe úhel rukojeti zůstává i s různými gripy stejný. Tím je zajištěno, střelec 

po výměně gripu, nebo pistole Glock za jinou, nestřílí výš nebo níţ. Vypouštěč zásobníku je 

zvětšený a stranově volitelný. Umoţňuje bez potřeby dalších součástek změnu strany, na které 

je instalován. Sestava vratné pruţiny byla nahrazena sestavou duální vratné pruţiny, která 

znatelně sniţuje zpětný ráz a má delší ţivotnost. 

Dále má pistole novou povrchovou úpravu rámu, která zlepšuje trakci úchopu. Během 

náročných testů odolnosti byly pistole prověřeny v USA jednotkami SWAT s jednoznačně 

pozitivními výsledky. Z pistole lze střílet náboji standardu NATO. Jako jednoznačná pozitiva 

lze uvést: 

-spoušťový systém Safe Action 

- odolná povrchová úpravu 

- za studena kovaná hlaveň 

- odolnost 

- spolehlivost 

- nízká hmotnost 

Glock 17 nemá rám z kovu, ale z polymeru. Zadání jejího vývoje obsahovalo 

například poţadavek na ovládání pouze jednou rukou, základní rozborka bez nářadí, sloţení 

ne z více jak 58 částí. Její jednoduchost a tím menší nároky na údrţbu jí zřejmě dopomohly ke 

značné oblibě u ozbrojených sloţek. [7] 

 

Obrázek 5 Pistole Glock 17 
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Střelnou zbraní by mohli být vybaveni příslušníci justiční stráţe v terénu, na vchodech 

a na sluţebně. Příslušníci na sluţebně by pak plnili i funkci zásahové jednotky. Zásahové 

jednotky jiţ byly zřízeny ve věznicích, kde provádí mimo jiné zásahy k vyjasnění signálů 

a k řešení mimořádných událostí ve střeţeném objektu i vně podle pokynů operačního 

střediska věznice. Po aplikaci do justičního prostředí by zásahová jednotka v případě 

sluţebního zákroku mohla efektivně zakročit v kterémkoliv místě justiční budovy s ostře 

nabitou zbraní, kdy by se pouţití jiných donucovacích prostředků jevilo jako neúčelné. Pro 

toto jsou splněny i zákonné předpoklady, kdy příslušník můţe opustit stráţní stanoviště 

sluţebnu při plnění sluţebních zákroků [13]. Ostatní příslušníci na chodbách, v jednacích 

síních a při plnění jiných úkolů v rámci budovy by byli vybaveni místo střelnou zbraní 

(v souladu s tím, ţe kaţdý má právo na ţivot a nikdo nesmí být zbaven ţivota krom jednání, 

které podle zákona není trestné [21]) nesmrtící zbraní Taser. 

 

Taser 

 Je to zbraň zaloţená na principu elektrického šoku, která vystřelenými elektrodami 

paralyzuje nervovou soustavu útočníka (obrázek 6). Tasery pracují na pyrotechnické nebo 

pneumatické bázi výstřelu šipek - elektrod.  Při zmáčknutí spouště vystřelí dvě kovové šipky, 

za kaţdou se odvíjí tenký kovový drát, vodič elektrického proudu. Šipky s tupým rozšířením 

bránícím hlubšímu vniknutí do těla se zabodnou přes oděv do těla útočníka. Taser dovoluje 

protivníka zasáhnout aţ na deset metrů a přes pěti centimetrovou vrstvu oblečení. Zároveň se 

jedná o zbraň poměrně bezpečnou, neboť většinou nezpůsobuje váţná fyzická zranění. 

Tvarem připomíná pistoli, ochromí pouze příčně pruhované (kosterní) svalstvo, takţe nedojde 

k narušení činnosti srdce. Taser vydává napětí aţ 50 000 voltů. Pouţívá přitom pulsů, které 

jsou přibliţně stejné jako nervové vzruchy v lidském mozku. Zasaţený člověk zůstane při 

vědomí, vnímá své okolí, ale není schopen ovládat své svalstvo. Tuto zbraň pouţívají zejména 

policejní sloţky v USA, Kanadě, ale i v některých zemích Evropy. Jako zápor musím uvést, 

ţe podle policejních statistik v USA zemřelo v letech 2001 aţ 2007 při pouţití Taseru 

prokazatelně 290 osob. Je však na místě otázka, jaká by byla statistika v případě pouţití 

střelné zbraně. Bezpečnostními sbory, které Tasery pouţívají, je jejich pouţití hodnoceno 

kladně. Cena Taseru je o třetinu levnější neţ střelná zbraň typu Glock 17. [18] 
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Obrázek 6 Taser X 26 

 

 

V souvislosti se změnou výzbroje, kdy ne kaţdý příslušník justiční stráţe by byl 

vybaven střelnou zbraní, by bylo vhodné změnit některá reţimová opatření justičních objektů. 

Ve věznicích se dnes podrobují kontrole při vstupu do objektu, zda nevnášejí mimo jiné 

zbraně, všichni občanští zaměstnanci i příslušníci. Výjimku, kdy se neprovádí zjišťování 

totoţnosti, osobní prohlídka a prohlídka zavazadla, mají pouze: 

- Prezident České republiky 

- Předseda vlády České republiky 

- Předsedové obou komor Parlamentu České republiky 

- Ministr spravedlnosti a jeho náměstci 

- Generální ředitel VSČR a jeho náměstci 

- Ředitelé odborů generálního ředitelství VSČR 

- Ředitel Institutu vzdělávání VSČR a jeho zástupci 

- Soudci všech druhů soudu 

- Státní zástupci pověření dozorem nad dodrţováním zákonnosti ve věznicích 

- Orgány oprávněné k provádění kontroly ve vězeňské sluţbě 

- Ředitel věznice a jeho zástupci 

- Vedoucí oddělení vězeňské a justiční stráţe 

- Metodické a kontrolní orgány generálního ředitelství [13] 

 

Pokud by se toto pravidlo aplikovalo, výrazně by se sníţila moţnost pronesení zbraně 

a její moţné předání útočníku personálem a zvýšila se tak bezpečnost v celé budově. Došlo by 

sice k určitému zdrţení při nástupu do práce, ale po počátečních obstrukcích ze strany  
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kontrolovaných a jejich přizpůsobení lze odbavit na sto lidí za dvacet aţ třicet minut. Dnešní 

praxe, kdy občanští zaměstnanci chodí do práce mimo kontrolu, představuje i dnes tak jako 

tak bezpečnostní riziko. 

 

4.3 RADIOKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA 

 

Zde se ukázkově promítlo opotřebení a zastarávání techniky, nereagování vězeňskou 

sluţbou na technický pokrok a udrţování archaického stavu radiostanic Maxon typ SL 55. Jak 

jsem jiţ zmínil, díky poruchovosti těchto radiostanic nedochází k důleţité výměně informací 

při výkonu sluţby, coţ má za následek bezprostřední ohroţení bezpečnosti v justičních 

objektech. Čím by měla radiostanice disponovat, aby vyhovovala dnešním podmínkám? 

Určitě nesmí chybět: 

-Výkonnost a dosah 

-Odolnost při pádu 

-Výdrţ baterií  

-Funkce rychlonabíjení  

-Komunikace bez pouţití rukou a omezení pohybu 

-Přehledný multifunkční displej 

-Upozornění na případný odposlech 

-Funkční uchycení. 

Je mnoho výrobců moderní radiokomunikační techniky. I firma Maxon má v portfoliu 

nové typy vyhovujících radiostanic, ale pro její patnáctiletou nečinnost a vyuţívání zakázky 

pro vězeňskou sluţbu k prodeji zastaralých komponentů navrhuji firmu Motorola a typ CP 

160, který je ve výstroji některých jednotek Hasičského záchranného sboru České republiky. 

 

Obrázek 7 Radiostanice Motorola typ CP 160 
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Radiostanice Motorola typ CP 160 

Jde o radiostanici určenou pro profesionální pouţití (obrázek 7). Je určená pro 

manaţery a pracovníky větších organizací. Obsahuje 64 komunikačních kanálů a nabízí tak 

maximální flexibilitu. Je vybavena osmiznakovým podsvětleným displejem s deseti snadno 

pochopitelnými ikonami. Plnohodnotná klávesnice umoţňuje okamţité soukromé hovory 

mezi čtyřma očima, nebo hovorů v rámci skupiny. Usnadňuje přístup k nabídkám a seznamu 

kontaktů. Uţivatel je o totoţnosti volajícího informován pomocí identifikace kanálu, jenţ se 

zobrazuje na displeji. Klávesnici lze přizpůsobit tak, aby umoţňovala rychlé vytáčení 

nejčastěji volaných jednotlivců a skupin obdobně jako v případě klasického telefonu. Zámek 

klávesnice chrání před nechtěnými hovory a změnou nastavení v důsledku stisku klávesnice. 

Uţivatel je tak stále v kontaktu s ostatními. Přenosná radiostanice umoţňuje veškeré typy 

komunikace (mnoha lidí navzájem, dvou lidí i jednoho člověka s mnoha příjemci) a umoţňuje 

tak udrţení kontaktu stráţců mezi sebou navzájem i s dispečinkem. Spony na baterie, které se 

snadno upevňují, zabraňují oddělení radiostanice a baterie, dojde-li během obchůzky k jejich 

pádu. Výdrţ baterií aţ 17 hodin plně pokryje dvanácti hodinové směny. Nylonové pouzdro se 

sponou na opasek a kombinované sluchátko s mikrofonem jsou dodávány jako příslušenství. 

[16] 

 

4.4 ÚDRŢBA POUT 

 

 Náramková pouta je příslušník oprávněn pouţít ke spoutání kterékoliv osoby při 

provádění sluţebního zákroku, jeţ ohroţuje svoji bezpečnost, bezpečnost jiné osoby či 

příslušníka, poškozuje cizí majetek nebo vzhledem k jejímu agresivnímu chování a charakteru 

protiprávního jednání je předpoklad, ţe se pokusí o útěk. Pouta příslušník pouţije, podle 

situace a chování poutané osoby, ke spoutání rukou vpředu nebo za zády, případně 

k vzájemnému připoutání dvou či více osob. Pouta lze připevnit k poutacímu pásu anebo 

pouţít pro připoutání osoby k vhodnému předmětu. Spoutání můţe být podle druhu útoku 

a stupně agresivity provedeno zejména vstoje bez opory nebo s oporou, vsedě, vkleče, vleţe.  

Je s podivem, ţe funkčnost pout nikdo z vedoucích funkcionářů nekontroluje a nedbají 

na ní ani někteří řadoví příslušníci. A to i přesto, ţe pouta jsou pouţívány mnohem častěji neţ 

střelná zbraň, o jejímţ čistění se provádí písemný záznam. Přitom by stačilo pouta promazat 

alespoň dvakrát do roka po ostrých střelbách, kdy se čistí zbraně. Prostředek Konkor na 

čištění zbraní dodávaný vězeňskou sluţbou, který coby mazivo jediný lze nalézt ve výstroji 

místních jednotek justiční stráţe, se mi neosvědčil. Není na pouta určen, rozpouštěl barvu 
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a posléze docházelo k nabalování prachu a tuhnutí. Do výstroje by se mělo dostat jiné mazivo, 

například WD 40 (obrázek 8), které pro údrţbu výstroje pouţívají taktéţ hasiči. 

 

 

Obrázek 8 Olej WD 40 

 

 

Mazivo WD 40 

 Má lepší vlastnosti neţ běţná lehká maziva, penetrační oleje, antikorozní přípravky, 

prostředky k vytěsnění vlhkosti, přípravky na čistění kovů, silikonové spreje a řada dalších 

přípravků. Svůj název získal ze své původní vlastnosti - vodoodpudivosti (Water 

Displacement). Úspěch WD-40 je zaloţen na jedné jednoduché vlastnosti. Má velmi vysokou 

povrchovou přilnavost ke kovům. Úplně smáčí povrch kovu i za přítomnosti vlhkosti 

a vytváří povlak i na mikroskopických nerovnostech. Tím můţe nanést své aktivní přísady 

pod vlhkost, rez a korozi i do nejobtíţněji dosaţitelných míst. Tyto přísady na kovu utváří 

ochranný, proti vlhkosti odolný a elektricky nevodivý povlak. 

Právě vysoká přilnavost ke kovům umoţňuje 5 hlavních charakteristik WD-40: maţe, chrání 

proti korozi, vytěsňuje vodu, čistí a povoluje efektivněji neţ jiná univerzální maziva. [15] 

 

4.5  POČÍTAČOVÝ A KAMEROVÝ SYSTÉM 

  

Počítačový a kamerový systém v justičních budovách, který obsluhuje při výkonu sluţby 

justiční stráţ, dodává a udrţuje v provozuschopném stavu správa těchto budov. Pokud se 

správa budovy omezí pouze na udrţování původně dodaných systémů, systém stárne. Není 

pak kompatibilní s novými programy, nevyhovuje poţadavkům bezpečnosti a nelze vyuţívat 

plně jeho moţností. Nářky, ţe na obnovu nejsou peníze a je jen na revize a nejnutnější opravy, 

neobstojí. Protoţe jinde to jde a je prováděna modernizace. Navíc opravy zastaralé techniky 

jsou mnohonásobně draţší neţ nákup samotné nové techniky. Vypadá to, ţe zodpovědní lidé 
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nemají dostatečné vzdělání, nebo je justiční stráţi dodávána výběhová technika. Bezpečnost 

se tak velmi podceňuje. Proto by bylo ţádoucí, aby: 

1) O nákupu techniky a opravách techniky s ohledem na rentabilnost rozhodovali 

ekonomicky a technicky vzdělaní lidé (platí pro celý státní sektor). 

2) Došlo ke změně financování státních sektorů, kdy jednotlivé výdaje na určité 

poloţky jsou předem dány dle výdajů v letech minulých. Dochází pak k paradoxu, 

kdy se celý rok šetří, neopravuje a nemodernizuje se, a na konci roku se neúčelně 

překotně utrácí, aby došlo k vyčerpání určených prostředků. 

 

Počítačový systém 

 Je třeba zmodernizovat počítačovou síť tam, kde se to tak ještě nestalo. K dostání jsou 

výkonné počítače ve slušné cenové hladině s obrovskou paměťovou kapacitou, kterou lze 

vyuţít s kompatibilním kamerovým systémem k jeho řízení, zpracování dat a jejich úschově. 

To samé platí o příslušenství. Běţné jsou dnes laserové tiskárny, rychlostí tisku i cenou 

válcující jehličkové tiskárny na mnoha sluţebnách. Černobílé monitory, těţké a místo 

zabírající, je ţádoucí nadále neopravovat a vyměnit za běţné LCD monitory s kvalitním 

rozlišením. Změnit nebo vypovědět smlouvy, kdy potřebný software není v drţení správy 

soudu, ale firmy provádějící revize. Tyto firmy pak nemají potřebu modernizovat a udrţují 

opravy v cenách z doby pořízení techniky. Jenţe nová technika od té doby několikanásobně 

zlevnila. 

 Dále je zapotřebí najít moţnosti zabezpečení a nainstalovat on-line program VIS. 

Vězeňský informační systém (VIS) je program, jehoţ úkolem je podpořit procesy realizované 

s vězněnými osobami, zvýšit celkovou bezpečnost vězeňství, podporovat dosaţení lepších 

ekonomických efektů a přinést novou kvalitu do řídících a administrativních činností. VIS má 

být v budoucnu kompatibilní s ostatními resortními i meziresortními systémy a systémy 

Evropské unie. Významným úkolem Vězeňského informačního systému je zkvalitnění 

analytických, plánovacích a rozhodovacích procesů [10]. Bohuţel zatím je realizace VIS 

omezena faktory, jeţ jsou dány poţadavky na bezpečnost věznic a ochranu dat. To je 

zapotřebí technologicky vyřešit se správci sítí justičních objektů. 

 

Kamerový systém 

 Je zapotřebí zmodernizovat jej u některých justičních objektů. Černobílé analogové 

kamery nahradit barevnými digitálními, s funkcí několikanásobný zoom, přisvětlením 

a moţností pohybu přístroje. Bude to levnější neţ opětovné opravy a nákup starých typů 
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kamer. Dále je záhodno vše propojit s počítačovou sítí a vyuţít tak všech funkcí systému. Rád 

bych upozornil i na to, ţe kamerový systém často monitoruje okolí justičních objektů. Pokud 

dojde v tomto okolí ke spáchání trestného činu a technika je zastaralá, policií ČR vyţádané 

materiály z těchto kamer jsou k ničemu z důvodu nemoţnosti identifikace. 

 

4.6 NEVHODNÉ DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

 

 Správa některých soudů má k dispozici sluţební vozidla niţší střední třídy. Ta jsou 

nevhodná při výkonu soudního rozhodnutí o odnětí nezletilého dítěte, kdy dva velení 

příslušníci justiční stráţe doprovázejí soudního vykonavatele, pracovnici sociálního odboru 

a zajišťovanou osobu. Tato vozidla pak neposkytují potřebný prostor pro osádku vozu, 

zejména pro příslušníky s plnou výstrojí a výzbrojí. Dochází tak k ohroţení při zajištění 

bezpečnosti, kdy příslušníci nemohou adekvátně zasahovat. Jako řešení se jeví pořízení 

menších dodávkových vozů, které by jistě našly uplatnění i v případě exekucí majetku 

nařízených soudem a spravovaných soudním vykonavatelem. Navíc cena dodávkových vozů 

je dnes srovnatelná s cenou vozů osobních a v případě přepravy osob poskytují dodávky 

dostatečný komfort při cestování. 

 

4.7 VÝCVIK A ŠKOLENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ JUSTIČNÍ STRÁŢE 

 

Příslušníci po nástupu k vězeňské sluţbě nejdříve absolvují nástupní kurz v Institutu 

vzdělávání Vězeňské sluţby ve Stráţi pod Ralskem. Tam jsou pro výkon sluţby připravováni 

po stránce teoretické i praktické. Po jeho ukončení je příslušník justiční stráţe zařazen k 

příslušné místní jednotce k vlastnímu výkonu sluţby. Profesní vzdělávání příslušníků 

pokračuje ve spádových věznicích, kde je prováděna odborná a sluţební příprava. Ta je 

členěna na teoretickou přípravu a ostré školní střelby ze sluţebních zbraní, jeţ jsou pro 

příslušníky justiční stráţe organizovány 2x ročně. Teoretickou část absolvují společně 

s příslušníky vězeňské stráţe a ostatními zaměstnanci věznice. Obecně je odborná a sluţební 

příprava zaměřená především k výkonu sluţby příslušníků vězeňské stráţe ve věznicích 

a problematice justiční stráţe se věnuje jen okrajově. V praxi se stává, ţe problematiku 

justiční stráţe školí příslušník nebo zaměstnanec vězeňské sluţby, který s přímým výkonem 

sluţby justiční stráţe nepřichází do styku. Tento nedostatek je třeba řešit tak, ţe tuto sluţební 

přípravu bude školit člověk spjatý s justiční stráţí, například oblastní velitel justiční stráţe.  
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Také střelby jsou zajišťovány v nedostačujícím počtu. Pro zdokonalení příslušníků 

v manipulaci se zbraní a v přesné střelbě z různých poloh je třeba zvýšit počet ostrých střeleb 

na nejméně 4x ročně. 

Výcvik sebeobranných prvků je opět značně problematický. Limitujícím faktorem je 

nejen vzdálenost příslušných spádových věznic a dopravní dostupnost (například místní 

jednotka JS v Chebu je od své věznice v Ostrově nad Ohří vzdálena 70 km), ale i další 

okolnosti (finanční náročnost, materiální vybavení, prostory vhodné k výcviku, zajištění 

cvičitele, počty příslušníků ap.). Jako řešení zajištění výcviku sebeobrany se nabízí uzavření 

smluv se sportovními kluby v místě působení jednotek justiční stráţe, nebo dohody s místní 

policií, která přeci školí své zaměstnance. Jen tak by se dosáhlo takového stavu, kdy 

příslušník justiční stráţe bude schopen provést zákrok k zamezení protizákonného jednání na 

skutečně profesionální úrovni. 
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5 ZÁVĚR 
 

 Cílem mé bakalářské práce je poukázat na některé nedostatky ve výstroji příslušníků 

justiční stráţe a navrhnout změny tak, aby bylo dosaţeno potřebné bezpečnosti. Limitem mi 

byla finanční stránka věci. Proto jsem vybíral takové technické prostředky, které jiţ našly 

uplatnění u jiných bezpečnostních sborů. Modernizaci se Vězeňská sluţba tak jako tak 

nevyhne, protoţe Česká republika se mezinárodně smluvně zavázala k evropským vězeňským 

pravidlům, a to se bez investic neobejde. Problémem justiční stráţe je navíc fakt, ţe je ˝sluha 

dvou pánů˝. Do jejího řízení a spravování zasahuje jak vězeňská sluţba, tak justiční správa. 

Snad z toho důvodu dochází k soupeření mezi resorty. Spolupráce, domluva a sdělování 

důleţitých zpráv by byly ţádoucí. Jen tak lze předejít konfliktům a najít přijatelná řešení při 

odstraňování nedostatků ve výstroji justiční stráţe s ohledem na bezpečnost.  

Pro lepší přehlednost lze mou práci pomyslně rozdělit na tři části. V první části jsem 

nastínil platné zákony, právní předpisy a technické normy. Podal jsem vysvětlení základních 

pojmů souvisejících s justiční stráţí. 

V druhé části mé práce jsem se zaměřil na technické prostředky justiční stráţe 

vyuţívané při výkonu sluţby. Popsal jsem jednotlivé prostředky, jejich stav, klady i zápory. 

Věnoval jsem identifikaci rizik, která mohou vést ke špatné či nedostatečné funkci prostředků 

s ohledem na bezpečnost. Vycházel jsem ze svých zkušeností coby příslušník justiční stráţe 

a i připomínek svých kolegů. Vyhýbal jsem se faktu, ţe justiční stráţ má pramálo společného 

s vězeňskou sluţbou. Ta pracuje s vězni, kteří jsou zbaveni některých svých práv, 

a rozhodností je nutí k dodrţování vězeňských řádů. Proto aplikace takových prvků do práce 

justiční stráţe naráţí na odpor veřejnosti, s kterou při své práci v justičních objektech přichází 

do styku. Tato veřejnost má svá práva, a tak mnohem více příslušníci justiční stráţe vyuţívají 

psychologie, slušnosti a taktu. Zde bych chtěl zmínit, ţe chyba je i v náboru lidí. Vězeňská 

sluţba řeší nedostatek personálu překotným náborem mladých muţů a ţen, kteří teprve 

vystudovali střední školy a nemají ţádné zkušenosti. Ti jsou povětšinou ještě nezralí, neví, jak 

jednat s lidmi. S pocitem moci pro vybavení donucovacími prostředky pak často spouštějí 

konflikty při jednání s civilisty. Proto by bylo namístě nabírat zralejší lidi. Bohuţel ti často 

o práci u vězeňské sluţby nemají zájem z důvodu podprůměrných výdělků. 

V třetí, závěrečné části, jsem se věnoval moţnému řešení nedostatků technických 

prostředků justiční stráţe. Vybral jsem prostředky, které se uţ u jiných bezpečnostních sborů 

osvědčili. Mohl jsem popsat i nejmodernější technologie, ale to jsem zavrhl z důvodu 

celosvětové finanční krize. Dospěl jsem k názoru, ţe jakékoliv technické prostředky jsou  
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k ničemu, pokud nedochází k výcviku s nimi. Proto jsem řešil i tuto problematiku a navrhl 

moţná řešení. Ukázalo se, ţe je třeba změnit současnou strukturu, kdy místní jednotky justiční 

stráţe jsou přiděleny ke vzdáleným spádovým věznicím, a tak je vyškolení a vycvičení 

příslušníků neefektivní. Jako vhodný se jeví model výcviku v místě působení jednotek justiční 

stráţe. 
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7 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK  

 

AČR   – Armáda České republiky 

CCTV   – Closed circuit television (uzavřený televizní okruh) 

EZS   – Elektrický zabezpečovací systém 

HZS ČR – Hasičský záchranný sbor České republiky 

JS   – Justiční stráţ  

PČR  – Policie České republiky 

SÚJB   – Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

VIS  – Vězeňský informační systém 

VSČR  – Vězeňská sluţba České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


