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Bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení policejní cely z pohledu zamezení útěku osoby 

umístěné v policejní cele a zamezení jejího sebepoškození či poškození zařízení cely. 

V úvodní části bakalářské práce je popsáno zabezpečení policejní cely z obecného hlediska, 

kdy následuje popis současného stavu zabezpečení policejní cely Obvodního oddělení Policie 

České republiky Karviná 1 a vyhodnocení jeho slabých míst s návrhem na jejich odstranění, 

což je hlavním cílem této práce. Dříve postavené policejní cely již v dnešní době nemusejí 

splňovat požadavky na moderní zabezpečení. 

 

 

Annotation 

 

LABUDEK, Michal. Securing a Police Cell Using Technical Protection Means. Bachelor 

thesis. Karviná, 2011. 47 p.. 

 

Key words: the securing of the object, physical protection, technical protection, electronic 

security system, camera system. 

 

The Bachelor thesis is focused on the security police cell in terms of preventing escape of 

person placed in police cell and prevent it from harming the cell or damage equipment of cell. 

In the introductory part of the bachelor thesis describes the security police cells in general 

terms, the following description of the current security status of police cell, District police 

station Czech Republic, Karvina 1 and evaluate its weaknesses with the proposal at their 

remove, which is the main objective of this thesis. Previously, the status of police cells 

already today may not comply modern security requirements. 
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1 Úvod 
 

Kriminalita, ať už ta majetková, či ta proti životu a zdraví, je součástí lidstva již od 

jeho počátku. Ani v dnešní době tomu není jinak. Kriminality přibývá a spodní hranice věku 

pachatelů se snižuje. S tím vším je spojená také úprava legislativy, která musí na tyto 

negativní jevy společnosti stále pružněji reagovat. Obecně vzato, má i tak dnešní společnost 

nejlepší životní podmínky za několik posledních stovek let. Proč má tedy kriminalita opačnou 

tendenci a neklesá? 

Při zaměření na náš moravskoslezský region, se jako možná odpověď nabízí velká 

míra nezaměstnanosti, nižší stupně vzdělání obyvatel, zaměřené hlavně na těžký průmysl, 

hornictví a v neposlední řadě prolínání různých etnik a národů, v souvislosti s příhraniční 

polohou. 

Navzdory všemu jmenovanému, lidé nedodržující zákony, jsou pořád o krok vepředu 

před policejními složkami svou chytrostí, vynalézavostí, odvahou a drzostí. Zkušenosti 

a dovednosti, jakož i technické vybavení pachatelů se neustále zlepšuje, předávají si mezi 

sebou důležité informace o policejních složkách a průběhu trestního řízení. Někteří pachatelé, 

obzvláště ti, páchající zvlášť závažné zločiny, například loupeže či vraždy, nemusí mít již co 

ztratit a proto se mohou snažit o útěk před spravedlností za každou cenu, k čemuž použijí 

všechny dostupné prostředky. V takovém případě by mohlo být ohroženo zdraví i život 

sloužících policistů. 

K omezení osobní svobody pachatele a zamezení mu v páchání trestné činnosti, slouží 

policejní cela, která je součástí obvodního oddělení Policie České republiky. Tato je prvotním 

zařízením v řadě zařízení sloužících k omezení osobní svobody člověka, kde dalším stupněm 

je vazební věznice. 

Policisté obvodního oddělení Policie České republiky provádí také další služební 

činnosti, a proto se nemohou zabývat pouze dohledem nad policejní celou. Je tedy důležité, 

aby byly zvoleny takové prostředky, které dohled co nejvíce usnadní.  

Čím je úroveň ochrany vyšší, tím je zákonitě také dražší, a proto je potřeba dbát na 

správné vynaložení finančních prostředků. Je potřeba se zaměřit na konkrétní policejní celu, 

protože tyto se od sebe navzájem liší hlavně po stavebně technické stránce. 

V teoreticko-právní části uvádím přehled a citace právních předpisů, interních aktů 

řízení a technických norem, které se týkají problematiky policejních cel. V kapitole fyzická 
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ochrana se blíže zaměřuji na provádění fyzické ochrany a popisuji technické prostředky, které 

je možné v praxi využít k zabezpečení policejní cely. Následující čtvrtou kapitolu jsem 

vymezil pro bližší popis policejní cely Policie České republiky, z hlediska obecných 

informací vztahujících se ke všem policejním celám. Následuje popisná část, uvádějící 

umístění policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 a vyhodnocení 

stávajícího zabezpečení. V šesté kapitole analyzuji bezpečnostní rizika studované policejní 

cely, abych v další kapitole mohl na analýzu navázat opatřujícím návrhem ke zvýšení 

zabezpečení. Stručné shrnutí celé práce je uvedeno v závěrečné kapitole. 

Cílem této práce je popsat současný stav zabezpečení policejních cel v České 

republice, tak jak to stanoví příslušný interní akt řízení Policie České republiky, zejména se 

zaměřením na prostředky technické ochrany. Zjištěné poznatky aplikovat na podmínky 

policejní cely u Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1. Navrhnout taková 

opatření k nápravě, aby nebyl možný útěk pachatele, jakož i jeho pokusu sebepoškození se, či 

poškození zařízení cely. 
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2 Teoreticko - právní část 
 

2.1 Právní předpisy 

 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava České republiky spolu s Listinou základních práv a svobod a ústavními zákony 

tvoří ústavní pořádek České republiky. Je nejvyšším právním předpisem. Česká republika je 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám 

člověka a občana. Česká republika dodržuje závazky, které pro ni vyplývají z mezinárodního 

práva. [14] 

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

Listina základních práv a svobod deklaruje neporušitelnost přirozených práv člověka, 

práv občana a svrchovanost zákona, navazujíc na obecně sdílené hodnoty lidství a na 

demokratické a samosprávné tradice. [15] 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných 

států. [17] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník pojednává o hmotném trestním právu. Jen trestní zákon vymezuje 

trestné činy a stanoví trestní sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní odpovědnost 

pachatele a trestněprávní důsledky s ní spojené lze uplatňovat jen v případech společensky 

škodlivých, ve kterých nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. 

[16] 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento zákon, známý také jako Trestní řád, pojednává o procesním trestním právu. 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy 

byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom 

musí působit k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel 

občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti, k upevňování 

zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti. 

 Umístění pachatele do policejní cely může být provedeno například před jeho vzetím 

do vazby, kde v § 67 jsou důvody vazby popsány a v § 68 dále rozvedeny. 

§ 69 odst. 3:  Zatčení provedou na podkladě příkazu policejní orgány, které jsou též povinny, 

je-li toho k provedení příkazu třeba, vypátrat pobyt obviněného. 

§ 75:   Jestliže je tu některý z důvodů vazby (§ 67) a pro neodkladnost věci nelze 

  rozhodnutí o vazbě předem opatřit, může policejní orgán  obviněného zadržet 

  prozatím sám. 

§ 76 odst. 1: Osobu podezřelou ze spáchání trestného činu může, je-li tu některý z důvodů 

vazby (§ 67), policejní orgán v naléhavých případech zadržet, i když dosud 

proti ní nebylo zahájeno trestní stíhání (§ 160 odst. 1). K zadržení je třeba 

předchozího souhlasu státního zástupce. Bez takového souhlasu lze zadržení 

provést, jen jestliže věc nesnese odkladu a souhlasu předem nelze dosáhnout, 

zejména byla-li osoba přistižena při trestném činu nebo zastižena na útěku. 

§ 76 odst. 2:  Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

 totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též 

předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. [18] 

 

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Policie České republiky slouží veřejnosti. Jejím úkolem je chránit bezpečnost osob 

a majetku a veřejný pořádek, předcházet trestné činnosti, plnit úkoly podle trestního řádu 

a další úkoly na úseku vnitřního pořádku a bezpečnosti svěřené jí zákony, přímo použitelnými 

předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními smlouvami, které jsou součástí 

právního řádu. 
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§ 28:  Policista je oprávněn umístit do policejní cely (dále jen „cela“) osobu 

a) zajištěnou, 

b) zadrženou, 

c) zatčenou, 

d) dodávanou do výkonu trestu odnětí svobody, 

e) převzatou policistou k provedení procesních úkonů z vazby, výkonu trestu 

odnětí svobody nebo ochranného léčení, nebo 

f) předvedenou podle § 63 nebo 65, nelze-li pro odpor osoby zajistit 

provedení úkonu uvedeného v § 63 nebo 65. 

§ 29 odst. 1:  Před umístěním osoby do cely je policista oprávněn přesvědčit se, zda tato 

osoba u sebe nemá zbraň nebo jinou věc způsobilou ohrozit život anebo zdraví 

a takovou věc odebrat. Za tímto účelem je oprávněn provést prohlídku osoby. 

Je-li věcí podle věty první zdravotní pomůcka, jejíž odnětí způsobuje 

psychickou nebo fyzickou újmu, musí být pro odebrání zvláštní důvod. 

§ 31 odst. 1:  Osobu, která je zjevně pod vlivem návykové látky, lze umístit do cely za 

podmínky, že lékař po provedeném vyšetření neshledá důvody pro její umístění 

na protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici nebo v jiném 

zdravotnickém zařízení anebo po provedeném ošetření již nebude podle 

stanoviska lékaře důvod pro její umístění do protialkoholní 

a protitoxikomanické záchytné stanice nebo jiného zdravotnického zařízení. 

§ 31 odst. 2: Zjistí-li policista, že osoba, která má být umístěna v cele, je zraněná, nebo 

upozorní-li tato osoba na svou závažnou chorobu anebo je důvodné podezření,

 že tato osoba takovou chorobou trpí, zajistí policista její lékařské ošetření 

a vyžádá vyjádření lékaře k jejímu zdravotnímu stavu. 

§ 32 odst. 1: Jestliže osoba umístěná v cele onemocní, utrpí jinou újmu na zdraví nebo se 

pokusí o sebevraždu, policista, který vykonává ostrahu cely, učiní potřebná 

opatření směřující k ochraně jejího života nebo zdraví, zejména jí poskytne 

první pomoc a přivolá lékaře, od něhož vyžádá stanovisko k dalšímu setrvání 

osoby v cele nebo k jejímu umístění ve zdravotnickém zařízení. Pokud podle 

stanoviska lékaře brání zdravotní stav osoby dalšímu setrvání v cele, policista 

osobu neprodleně z cely propustí. Je-li to z hlediska zdravotního stavu osoby 

nezbytné, zajistí policista její odvoz do zdravotnického zařízení. 
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§ 33 odst. 1: Cela musí být hygienicky nezávadná a musí odpovídat svému účelu. 

§ 33 odst. 2: V cele nesmějí být umístěny předměty, které by mohly být zneužity k ohrožení 

života nebo zdraví policisty anebo jiných osob. 

§ 33 odst. 4: Osoba umístěná v cele má právo na přiměřený odpočinek včetně spánku, na 

poskytnutí nezbytných léků a zdravotních pomůcek, dostatečný přístup k vodě 

a toaletě, jakož i na provedení základní hygieny. Dále má právo na poskytnutí 

stravy třikrát denně v přiměřených intervalech. 

§ 33 odst. 5: Osoba umístěná v cele musí být prokazatelně informována o právech  

a povinnostech osob umístěných v cele. [19] 

 

2.2 Interní akty řízení 

 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob 

a o policejních celách 

 Ustanoven k zabezpečení jednotného postupu v činnosti útvarů a organizačních článků 

Policie České republiky při výkonu služby příslušníků Policie České republiky při eskortách 

a střežení osob omezených na osobní svobodě a jejich pobytu v policejních celách. 

Čl. 13 odst. 1: Při předávání osoby do cely dozorčí služba nebo jiný určený policista 

zabezpečující výkon ostrahy cely potvrdí předávajícímu policistovi převzetí 

osoby a věcí. 

Čl. 13 odst. 2: Předávající policista je mimo jiné povinen upozornit policistu, který umísťuje 

osobu do cely, na závažnost jednání předávané osoby a na její vlastnosti, 

k nimž je třeba přihlížet. 

Čl. 15 odst. 3: Osoba umístěná v cele má právo na ochranu své osobnosti před neoprávněným 

násilím a jakýmikoliv urážkami nebo výhružkami. V cele nesmí být 

ponižována lidská důstojnost a nesmí být činěn fyzický ani psychický nátlak na 

osobu umístěnou v cele. 

Čl. 16 odst. 1: Výkonem ostrahy cely se rozumí zejména dohled a kontrola nad celou 

a osobou v ní umístěnou. 

Čl. 16 odst. 4: Policista sleduje průběžně chování osoby v cele a v případě, že ostraha cely 

není prováděna technickými prostředky, je povinen nejméně každou hodinu 

provést kontrolu osobně. 



7 
 

Příloha č. 1, Zásady pro budování cel pro vícehodinové umístění. 

Čl. 1:  Obecnými zásadami se rozumí 

a) zajištění dohledu a kontroly cely pro vícehodinové umístění (dále jen 

„vícehodinová cela“) zvukovou kamerou s vyvedením na monitor umístěný 

na panelu dozorčí služby, 

b) vyvedení elektrického rozvodu na dozorčí službu s možností využití 

signalizace, hlasitého telefonu a ovládání kamery. [20] 

 

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 171/2010, kterým se mění závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách 

 Tento závazný pokyn policejního prezidenta upravuje či pozměňuje některá 

ustanovení již zmíněného pokynu policejního prezidenta č. 159/2009. [21] 

 

Pokyn vedoucího Územního odboru vnější služby Karviná Krajského ředitelství Policie 

České republiky Moravskoslezského kraje č. 4/2010, kterým se vydává organizace 

režimu v policejních celách Územního odboru vnější služby Karviná Krajského 

ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje 

 Tento pokyn upravuje organizační režim provozu policejní cely na Obvodním 

oddělení Policie České republiky Karviná 1. [11] 

 

2.3 Technické normy 

 

SN 33 2130  Elektrotechnické předpisy – Vnitřní elektrické rozvody [12] 

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení [6] 

ČSN 15 3110 Tkaniny kovové se čtvercovými oky – Kovová pletiva, tkaniny a sítě 

[4] 

ČSN 15 3158 Drátěné sítě svařované se čtvercovými oky - Kovová pletiva, tkaniny 

a sítě [5] 

ČSN 02 1228  Zápustné závitořezné šrouby – Svorníky, šrouby, závrtné šrouby [3] 

ČSN EN 50132-5 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích [7] 
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3 Fyzická ochrana 
 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem, což může být neoprávněné 

užívání, poškození, zničení nebo zcizení hmotného i nehmotného majetku, nebo opatření 

směřující k zajištění bezpečnosti osob. Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout 

a implementovat bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany 

a v závislosti na těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany. 

 

Fyzická ochrana se dělí následovně: 

- Fyzická ostraha 

- Technická ochrana 

- Mechanické zábranné prostředky 

- Elektrické a elektronické systémy 

- Ostatní technické prostředky ochrany 

- Režimová ochrana 

 

3.1 Fyzická ostraha 

 

Fyzická ostraha je v systému fyzické ochrany obecně chápána jako využití soukromé 

bezpečnostní služby či kmenových zaměstnanců podniku k zajištění bezpečnosti 

formou dohledu fyzické osoby. Fyzická ostraha nemá být alternativou k bezpečnostním 

systémům, nýbrž jejich vhodným doplňkem. Předmětem střežení jsou přístupová místa, 

oplocení (ve spojení s perimetrickou ochranou, turnikety a vstupní body). Kontroluje se 

příchod a odchod osob, vnášení a vynášení věcí. Střežení objektu se provádí formou 

kontrolních pochůzek. 

V moderní a konkurenceschopné soukromé bezpečnostní službě se její strážný 

neobejde, vedle zvládnutí problematiky strážní služby, bez znalostí poskytnutí první pomoci, 

aplikované psychologie pro výkon strážní služby, vybraných otázek práva, správného 

vyhlášení poplachu, zajištění místa události, organizace prvých opatření či návyků jednat 

s lidmi. 
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Při aplikaci uvedených obecných zásad strážní služby do policejní praxe na střežení 

policejní cely zjistíme, že střežením je pověřena dozorčí služba daného policejního útvaru, 

respektive obvodního oddělení Policie České republiky, kterou vykonává policista služebně 

zařazený na daném útvaru. Mimo to provádí kontrolu příchodu i odchodu osob, vnesení 

a vynesení věcí z budovy a provádí kontrolní obchůzky vně budovy. Činnost dozorčí služby 

je podřízena pravidlům služby, která jsou uvedena v interních aktech řízení Policie České 

republiky. Policista může být při této formě služby ozbrojen. 

Pokud vyjmenované znalosti strážného porovnáme se znalostmi policisty, dojdeme 

k závěru, že všechny tyto znalosti má policista také, jelikož v širším či užším rozsahu jsou 

vyučovány v kurzu základní odborné přípravy, který musí absolvovat každý policista. 

Výkonem ostrahy cely se rozumí zejména dohled a kontrola nad celou a osobou v ní 

umístěnou. Policista sleduje průběžně chování osoby v cele a v případě, že ostraha cely není 

prováděna technickými prostředky, je povinen nejméně každou hodinu provést kontrolu 

osobně. O kontrole a chování osoby pořídí záznam. 

Počet policistů určených k výkonu ostrahy cely určí dozorčí služba nebo jiný určený 

policista, který zabezpečuje výkon ostrahy cely s ohledem na počet osob umístěných v cele 

a důvod jejich umístění do cely, přitom přihlíží k závažnosti a nebezpečnosti jejich jednání. 

 

3.2 Technická ochrana 

 

Prioritní postavení mechanických zábranných systémů vyplývá z historického vývoje 

světové techniky. Světu vládly napřed mechanické principy využívající tehdejší technologické 

materiály, později byly využity principy elektřiny a jiných fyzikálních jevů jako například 

magnetismu či optiky. V dnešní době se k mechanice připojila i elektronika. 

 

3.2.1 Mechanické zábranné prostředky 

 

Každý mechanický zábranný systém je překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem 

zabezpečovací techniky je posunout tento časový interval do doby, kdy ohrožený zábranný 

systém bude například již pod fyzickou kontrolou. Hodnota času pro překonání bude záležet 

na znalosti konstrukce systému, jeho kvalitě, umístění a použití nástrojů. 
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Mezi ty mechanické systémy, které se mohou uplatnit při zabezpečení policejní cely, 

můžeme zařadit visací zámky a petlice, bezpečnostní dveře, zámky s cylindrickou vložkou, 

bezpečnostní fólie a skla, mříže. 

 

Visací zámky a petlice 

 Jsou užívány hlavně jako zabezpečovací prostředek dveří vrat a branek. Visací zámky 

se dělí z funkčního hlediska na zámky se zásuvným klíčem, kdy klíč zasunutí uvolní zábranu 

závory, a zámky s otočným klíčem, kdy klíč po zasunutí do zámku se otáčí kolem své osy 

a buď uvolní závorník, nebo závoru posune. Další rozdělení je podle závěsného dílu na zámky 

se svorníkem a zámky se třmenem. Svorník se při otevřeném zámku vždy vyjímá. Třmen se 

může také vyjmout, anebo povytáhnout a pootočit. Podle používaného klíče rozeznáváme 

zámky obyčejné, s odpruženou závorkou a klíčem s jedním plným zubem, dozické, se 

závorkou a plochými stavítky a klíčem s radiálními zářezy na zubu, motýlkové, se závorkou 

a stavítky a klíčem se zubem na obou stranách, cylindrické, s válcovými odpruženými 

stavítky vedle sebe nebo lamelovými stavítky nad sebou, heslové, s natáčecími heslovými 

kotoučky bez použití klíče. 

 Petlice spojuje pohyblivé části dveří nebo okna s nepohyblivou částí a chrání visací 

zámek.  

 Oba tyto systémy je zapotřebí vyrábět z kvalitních materiálů, aby co nejvíce odolaly 

úderům, řezání, štípání a páčení. 

 

Bezpečnostní dveře 

 Dveřní prostor je tvořen zárubní a dveřním křídlem. Bezpečnější zárubeň se zhotovuje 

z ocelových profilů usazených do ostění. Je opatřena závěsy pro dveřní křídlo a výřezy pro 

zasouvání závory včetně střelky zámku. Dveřní křídlo může být pro větší bezpečnost, 

i bytelnost, oplechované nebo celokovové, aby nemohlo dojít k jeho prokopnutí či vyvrácení. 

Bezpečnostní dveře mají většinou sendvičovou konstrukci s pevným kovovým rámem 

a různou výplní, jak je zobrazeno na obrázku č. 1 - Bezpečnostní dveře Napako, což zvyšuje 

odolnost proti proražení, prořezání a páčení. Proti násilnému vysazení ze zárubně musí být 

opatřeno nejlépe třemi závěsy. Neméně podstatné je osazení dveří uzamykacím systémem 

chráněného kováním. Může být použit také druhý přídavný zámek, příčná závora i kukátko. 
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 Rozeznáváme dva druhy dveřních zámků. Zámek zadlabací, který je ukryt uvnitř 

dveří, a zámek vrchní, který je namontován na vnitřní straně dveří. Podle bezpečnosti pak 

rozlišujeme zámek normální a zámek bezpečnostní. Každý moderní zámek je opatřen 

cylindrickou vložkou, která může pracovat mimo mechanického principu také na principu 

magnetickém a elektronickém. 

 Vchodové dveře policejní cely musí být ocelové, v rámové konstrukci, opatřené 

průzorem a otevíracím okénkem, otevíratelné pouze z vnější strany, s dvojitým zámkovým 

uzavíráním. 

 

 
Obrázek č. 1 - Bezpečnostní dveře Napako [22] 

 
Bezpečnostní fólie a skla 

 Z hlediska bezpečnosti musí být rám okna pevný a musí být do ostění dobře ukotven. 

Závěsy musí být pevné a dobře připevněné k rámu, aby odolaly páčení. Uzávěry a kování 

oken musí být kvalitní a pro zvýšení bezpečnosti lze použít uzamykatelné uzávěry. Pro výplně 

oken se místo tabulového skla dá použít sklo tvrzené, sklo s bezpečnostní fólií, sklo vrstvené 

či umělohmotné sklo. Takto konstruované výplně mají větší odolnost proti průrazu. 

 Dle zásad pro stavební řešení policejní cely nejsou okna vyžadována, ale pokud jsou 

v místnosti nebo v chodbě, je třeba dbát, aby směřovala do uzavřeného dvora objektu či 

budovy. Okenní výplň musí být tvořena drátěným nebo bezpečnostním sklem, v provedení 

jako ventilační nebo napevno osazená, v ocelovém nebo plastovém montážním rámu. 
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U bezpečnostních skel se vyžaduje atest od výrobce. Okna by měla být zabezpečena vnější 

ocelovou mříží. 

 

Mříže 

 Patří k nejstarším mechanickým zábranám. Nemají normativní podklad, ale při jejich 

výrobě a instalaci se vychází z předpokladů, že velikost mřížového oka je maximálně 10 x 20 

cm, rozměr použité kovové tyče kruhového průřezu je minimálně 20 mm, čtvercového 

průřezu minimálně 18 x 18 mm, obdélníkového průřezu minimálně 16 x 20 mm a hloubka 

ukotvení prutů a příčníků je minimálně 14 cm. Mříže mohou být pevně kotvené, odnímatelné, 

otevírací i navíjecí. Mohou se montovat na vnější i vnitřní stranu nebo dokonce také mezi 

okna. Jako materiál na výrobu mříží se používá ocel nebo tvrzený a šlechtěný hliník. 

 Okna policejní cely by měla být zabezpečena vnější ocelovou mříží. 

 

3.2.2 Elektrické a elektronické systémy 

 

Zařízení elektronické zabezpečovací signalizace, je soubor čidel, tísňových hlásičů, 

ústředen, prostředků poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení 

a ovládacích zařízení, jejichž prostřednictvím je opticky nebo akusticky signalizováno na 

určeném místě narušení střeženého objektu nebo prostoru. 

Techniku elektronické zabezpečovací signalizace lze roztřídit do čtyř stupňů 

zabezpečení podle míry znalostí, zkušeností a možnosti použití nástrojů a přístrojů 

narušitelem. Jednotlivé prvky se dají rozdělit na prvky plášťové ochrany, tísňové ochrany, 

prostorové ochrany, předmětové ochrany, perimetrické ochrany, ovládací zařízení, 

poplachové ústředny, signalizační zařízení, přenosová zařízení a speciální čidla. 

Jestliže čidlo vyhodnotí podnět z okolí jako stav narušení, vyšle poplachový signál 

prostřednictvím přenosových prostředků ústředně. Tato rovněž umožňuje ovládání 

a zobrazení funkcí celého zabezpečovacího systému. Dále zajišťuje napájení a přenos 

informací k signalizačnímu zařízení. 

Mezi ty systémy elektronické zabezpečovací signalizace, které se mohou uplatnit při 

zabezpečení policejní cely, můžeme zařadit magnetické kontakty, čidla na ochranu 

skleněných ploch, mechanické kontakty, vibrační čidla, poplachové fólie, tapety, polepy 
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a poplachová skla. Elektrický rozvod z policejní cely by měl být vyvedený do místnosti 

dozorčí služby pro možnosti využití signalizace, hlasitého telefonu a ovládání kamery. 

 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty tvoří vždy dvojice dílů, jazýčkový kontakt a permanentní 

magnet. V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem 

permanentního magnetu. Při aktivaci oddálením magnetu se kontakt rozepne a tím způsobí 

poplachové hlášení. Jazýčkový kontakt i permanentní magnet jsou samostatně zapouzdřeny 

do různě konstruovaných krytů z nemagnetického materiálu a mohou být montovány na 

povrch nebo skrytě přímo do tělesa dveří či oken. Magnet se montuje na pohyblivou část 

osazení prostupu, zatím co jazýčkový kontakt se montuje na rám. Existují také magnetické 

kontakty odolné proti cizímu magnetickému poli. 

 

Čidla na ochranu skleněných ploch 

 Čidlo je pevně spojené s plochou skla a zachycuje vlnění, které vyvolává 

charakteristický zvuk tříštění skla. Takové čidlo se nazývá kontaktní. Pro nejvyšší bezpečnost 

se používá čidlo aktivní, které obsahuje vysílací a přijímací část, kdy elektronika vyhodnocuje 

změny přenosu oproti normálnímu stavu. Akustické čidlo vyhodnocuje akustický efekt 

vznikající při tříštění skla a dokáže střežit také skleněnou plochu opatřenou ochrannou 

bezpečnostní fólií. 

 

Mechanické kontakty 

 Jedná se o mikrospínače uzpůsobené konstrukčně tak, aby mohly být zabudovány do 

rámů proti západce zámku. Střeží uzamčený stav. 

 

Vibrační čidla 

 Vibrační čidla se užívají pro hlídání průrazu stěn a stavebních konstrukcí. Pracují na 

principu vyhodnocování charakteristického mechanického chvění, otřesů, s velmi nízkou 

frekvencí, které se šíří v materiálu jako zvuk tělesa. 
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Poplachové fólie, tapety, polepy a poplachová skla 

 Tato čidla pracují na principu přerušení vodivého jemného drátku uvnitř fólie, tapety 

či skla. Fólie, tapety a polepy zajišťují střežení plochy, na kterou jsou nalepeny. Poplachové 

drátěné sklo se skládá z navrstvených bezpečnostních skleněných tabulí s vloženým klikatým 

drátem. 

 

3.2.3 Ostatní technické prostředky ochrany 

 

Průmyslová televize 

 Samostatnou kapitolu prostředků technické ochrany tvoří průmyslová televize, jejíž 

využití pro střežení je rozsáhlé. Jedná se o bezpečnostní systém kombinující více technických 

prvků. Tím nejdůležitějším jsou kamery, které se vyrábějí v různých velikostech, typech 

montáže, maskování, odolných provedení, dálkových ovládání a s různými rozlišovacími 

schopnostmi, citlivostí. Na obrázku č. 2 – Kompaktní kamera je zobrazena kamera s přísvitem 

prostřednictvím LED diod, s možností použití ve dne i v noci. Z kamery je videosignál veden 

kabelem nebo bezdrátově do zobrazovacího monitoru nebo do počítače. Kabelový přenos 

může být koaxiální, který má svá omezení ve vzdálenosti přenosu kvalitního signálu na 

stovky metrů, nebo symetrický, který je schopen přenosu signálu bez zhoršení kvality až do 

vzdálenosti deseti kilometrů. Bezdrátový přenos může být rádiový, po optickém vlákně nebo 

laserem a je schopen přenést kvalitní signál až do vzdáleností desítek kilometrů. Pokud jsou 

na systém kladeny větší nároky, je možné ho doplnit ovládacím zařízením kamer 

a záznamovým zařízením. V současné době se s požadavkem na kvalitu videozáznamu stále 

více používají digitální záznamová zařízení a počítače, přes které je možné systém ovládat 

a zpracovávat videozáznam. 

V policejní cele se kamerový systém používá pro neustálý dohled nad osobou 

omezenou na osobní svobodě, její činností a kontrolu cely. Je určeno použití zvukové kamery 

s vyvedením na monitor umístěný na panelu dozorčí služby. 

 



15 
 

 
Obrázek č. 2 – Kompaktní kamera [23] 

 

Pult centralizované ochrany 

Jedná se o systém s dálkovou signalizací poplachu, který vyhodnocuje poplachové 

signály z určených elektrických zabezpečovacích systémů popřípadě elektrických požárních 

signalizací. Toto monitorovací zařízení se neobejde bez trvale zřízené obsluhy. 

Policie České republiky pulty centralizované ochrany používá v souvislosti se 

střežením nejdůležitějších objektů se zvýšeným rizikem ohrožení a zájmem státu na jejich 

ochraně. 

 

[2, 9, 10, 20] 

 

3.3 Režimová ochrana 

 

Režimová ochrana je druhem ochrany, která zastřešuje ostatní druhy používané 

ochrany po stránce administrativně organizační. To znamená, že jsou stanoveny postupy 

a činnosti při prováděné ochraně v závislosti na potřebách organizace. Tato nařízení nesmějí 

být v rozporu s platnými zákony, pro zaměstnance jsou závazná a jsou zpracována v patřičné 

dokumentaci. Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří pracovní řád, spisový řád 

a skartační řád. 

U Policie České republiky jsou interními akty řízení například nařízení vlády, nařízení 

ministra vnitra, závazné pokyny policejního prezidenta, rozkazy policejního prezidenta, 

závazné pokyny krajského ředitelství, pokyny ředitele krajského ředitelství i pokyny 

vedoucích územních odborů.  
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Tento druh ochrany má za úkol uspořádat pracovní vztahy mezi zaměstnanci, rozdělit 

výkon a řízení ochrany, vymezit činnosti, práva a povinnosti zaměstnanců, stanovit jednotný 

postup a stanovit zásady práce s dokumentací organizace. [1] 
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4 Policejní cela Policie České republiky 
 

Režim provozu cely se řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve 

znění pozdějších předpisů. Dalším stěžejním řídicím a prováděcím předpisem je Závazný 

pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. 

Tento byl stanoven k zabezpečení jednotného postupu v činnosti útvarů a organizačních 

článků Policie České republiky při výkonu služby příslušníků Policie České republiky a mimo 

jiné ustanovuje, že cely zřízené před nabytím účinnosti tohoto pokynu se považují za cely 

zřízené v souladu s tímto pokynem. Na předchozí dokument navazuje Závazný pokyn 

policejního prezidenta č. 171/2010, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta 

č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. Tento upravuje či pozměňuje 

některá ustanovení. Jednotlivé cely na policejních útvarech mohou mít více rozvedený 

a upřesněný režim popsaný například v pokynu vedoucího vnější služby daného územního 

odboru. Nemělo by se stát, že dle služební hierarchie Policie České republiky bude pokyn, 

nařízení, rozkaz nižšího služebního funkcionáře v rozporu s pokynem, nařízením, rozkazem 

vyššího služebního funkcionáře. 

 Policejní cela je specificky upravená místnost nebo prostor, který souží pro umístění 

osoby omezené na osobní svobodě, tak aby nedošlo k jejímu útěku, ale také napadení jiné 

osoby, pokusu o sebepoškozování a poškozování majetku. Policista je oprávněn umístit do 

policejní cely osobu zajištěnou, zadrženou, zatčenou, dodávanou do výkonu trestu odnětí 

svobody, převzatou policistou k provedení procesních úkonů z vazby, výkonu trestu odnětí 

svobody nebo ochranného léčení, nebo předvedenou, nelze-li pro odpor osoby zajistit 

provedení úkonů prokázání totožnosti nebo získávání osobních údajů pro účely budoucí 

identifikace. 

Rozlišujeme policejní celu určenou pro vícehodinové umístění osoby na dobu 

nezbytně nutnou, nejdéle však ve lhůtě 48 hodin od zadržení a 24 hodin od zatčení a zajištění. 

Policejní celu určenou pro krátkodobé umístění osoby na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však 

v celkovém součtu na 6 hodin, není-li možné nebo účelné tuto osobu umístit do cely pro 

vícehodinové umístění. A policejní celu mobilní určenou pro krátkodobé umístění osoby na 

dobu nezbytně nutnou, nejdéle však v celkovém součtu na 6 hodin, není-li možné nebo účelné 

tuto osobu umístit do cely pro vícehodinové umístění. Rozdíl mezi vícehodinovou celou 

a krátkodobou celou nebo mobilní celou je v tom, že vícehodinová cela je vymezená místnost, 
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zatím co krátkodobá nebo mobilní cela je oddělená a uzavřená vybraná koncová část prostoru 

s využitím mřížové kovové konstrukce, například části chodeb, místností, hal a odpočívadel. 

Stavební zásady, vybavení a technická ochrana jsou u všech typů uvedených policejních cel 

podobné. Mohou se nepatrně lišit v souvislosti s konstrukčním řešením zvolené místnosti, 

části chodby nebo haly. 

Cely jsou zřizovány u útvarů a organizačních článků Policie České republiky 

a k návrhu o zřízení cely se vyjadřuje vedoucí lékař příslušného zdravotnického zařízení 

Ministerstva vnitra a příslušný hygienik, kdy o zřízení nebo zrušení rozhodují ředitelé útvarů. 

Vedoucí funkcionář, případně oprávněný policista, schvaluje organizaci režimu v celách 

a odpovídá za řádný provoz cel, jejich údržbu a odstranění zjištěných závad.  

 Zařízení vícehodinové cely tvoří: 

- lůžko, o rozměru 80 x 200 cm, pevně spojené s podlahou cely, tvořeno 

ocelovým rámem s horní dřevěnou částí připevněnou do rámu zapuštěnými 

šrouby, opatřeno omyvatelným obalem nebo matrací s omyvatelným 

povrchem, 

- stolek, o rozměru 90 x 40 cm, pevně spojen s podlahou nebo stěnou cely, 

tvořen ocelovým rámem a horní dřevěnou částí připevněnou do rámu 

zapuštěnými šrouby, umístěný v místě s optimálním osvětlením, 

- sedačka, o rozměru 40 x 40 cm, pevně spojená s podlahou nebo stěnou cely, 

tvořena ocelovým rámem s horní dřevěnou částí připevněnou do rámu 

zapuštěnými šrouby, vpředu s přiměřenou mezerou pro možnost připoutání, 

dřevěná část může být opatřena omyvatelným povrchem, 

Okna nejsou vyžadována. Když jsou v místnosti cely umístěna, je jejich doporučený 

rozměr 60 x 90 cm a je třeba dbát, aby směřovala do uzavřeného dvora objektu či budovy. 

Umísťují se co nejvíce u stropu místnosti. Mohou být v provedení jako ventilační nebo 

napevno osazená v rámu v kombinaci s účinným nuceným větráním. Rozměr cely pro jednu 

osobu je 5,5 m čtverečních plochy u vícehodinové cely, 2,5 m čtverečních plochy 

u krátkodobé cely, 2 m čtverečné plochy u mobilní cely a minimálně 2,5 m světlé výšky 

u vícehodinové a krátkodobé cely, 2,4 m světlé výšky u mobilní cely. 

Stěny musejí mít hladkou omítku alespoň do výše dveří opatřenou omyvatelným 

nátěrem. Materiál podlahy musí umožňovat dokonalé připevnění lavice, stolu a sedačky. 

Doporučuje se tepelně izolační materiál s hlazeným nepropustným pochůzkovým povrchem. 
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Konstrukční řešení, tloušťka a materiálová skladba obvodového zdiva a příček musí být 

zvolena tak, aby nemohlo dojít k útěku umístěné osoby a výraznému povrchovému poškození 

při zachování dostatečné zvukové izolace. 

Osvětlení může být zajištěno denním světlem nebo uměle, kdy je světelné těleso 

zabudované v nice stropní části cely, opatřené snímatelným, nerozbitným, průhledným 

krytem. Dále je vyžadováno nouzové osvětlení s denním a nočním režimem. Vypínače musejí 

být umístěné vně cely. Elektrické rozvody uvnitř zdi cely musí být vytrubkovány a pevně 

umístěny pod omítkou. Topné těleso se umísťuje do speciálně upravené niky zakryté 

snímatelným dírkovaným ocelovým plechem, pokud by bylo v dosahu umístěné osoby. 

Ovládání topného tělesa se opět umísťuje vně cely. K poskytnutí základní hygieny se do 

místnosti cely umísťuje WC a umyvadlo s tekoucí vodou, které musejí být mimo dosah 

kamery, aby byla zajištěna důstojnost osoby při jeho použití. Větrání zajišťuje žaluziový 

průvětrník s elektrickým ventilátorem zabudovaný u stropu s vývodem do ovzduší nebo 

podokenní regulovatelná ventilační štěrbina. V prostoru viditelném z cely musí být umístěna 

tabulka informující umístěnou osobu o nepřetržitém monitorování prostoru cely zvukovou 

kamerou ve znění: „Prostor cely je sledován kamerovým systémem.“ 

Osobu umístěnou v cele policista poučí o právu na ochranu její osobnosti před 

neoprávněným násilím a jakýmikoliv urážkami nebo výhružkami, ponižováním lidské 

důstojnosti, činěním fyzického a psychického nátlaku, o právu podávat návrhy, podněty 

a stížnosti, o právu sepsat sdělení státnímu orgánu České republiky nebo mezinárodní 

organizaci k projednávání podnětů týkajících se ochrany lidských práv. Dále jí poučí 

o právních důvodech provedení úkonu a o jejích právech a povinnostech. Osobě umístěné 

v cele musí být zajištěn přiměřený odpočinek, zpravidla v noční době mezi 22:00 až 06:00 

hodinou. Dále jí musí být umožněn přístup k pitné vodě, toaletě a možnost provedení základní 

hygieny. Nesmí jí být umožněn styk s osobou, proti níž bude vedeno společné trestní řízení 

a s osobami na svobodě s výjimkou určených policistů, hygienika, lékaře, obhájce a dalších 

osob a orgánů ustanovených právním předpisem či mezinárodní smlouvou. 

Fyzickou ostrahu cely provádí policista velený do dozorčí služby, v některých 

případech společně s policisty určených k výkonu ostrahy cely s ohledem na počet osob 

umístěných v cele a důvodu jejich umístění. Policista průběžně sleduje chování osoby v cele 

a v případě, že ostraha cely není prováděna technickými prostředky, je povinen nejméně 

každou hodinu provést kontrolu osobně.  
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Technická ochrana je zajištěna mechanickými prostředky, kde místnost cely může být 

rozdělena kovovou konstrukcí vyrobenou z ocelových tyčí, osazenou v montážním rámu 

ukotveném do obvodových stěn, stropu a podlahy. Její součástí jsou dveře s jedním 

zámkovým uzavíráním, ze stejného materiálu a stejného provedení otevíratelné do části cely, 

ve které bude umístěna osoba. Kovová konstrukce se použije pouze v případě, že hygienické 

zařízení je umístěno uvnitř cely. Okno musí být napevno osazeno v ocelovém nebo plastovém 

montážním rámu s drátěným nebo bezpečnostním sklem, z vnější strany osazeno ocelovou 

mříží. U bezpečnostních skel se vyžaduje atest od výrobce. Vchodové dveře do místnosti 

musí být ocelové v rámové konstrukci opatřené průzorem a otevíracím okénkem, otevíratelné 

pouze z vnější strany s dvojitým zámkovým uzavíráním. 

Elektronické systémy tvoří kamera, která je zabudovaná v části, kde je umístěno 

hygienické zařízení tak, aby umožňovala celoplošnou kontrolu části cely, nebo zabudovanou 

v nice stropu nebo stěny opatřené snímatelným, nerozbitným, průhledným krytem mimo 

dosah umístěné osoby, v případě že cela není rozdělena kovovou konstrukcí. V zorném úhlu 

kamery nesmí být vlastní hygienické zařízení. Je možné použít zvukovou kamerou 

s vyvedením na monitor umístěný na panelu dozorčí služby, vyvedení elektrického rozvodu 

s možností využití signalizace, hlasitého telefonu a ovládání kamery. 

Režimová ochrana je spojená se zaznamenáváním do informačního systému všech 

skutečnosti spojených s umístěním osoby do cely, dodržováním stanoveného režimu, 

chováním, předáním nebo propuštěním, popřípadě zaznamenáním jiné informace 

a administrativní činnosti spojené s provozem cely. Jak už bylo uvedeno na počátku této 

kapitoly, problematikou policejní cely se zabývá Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, Závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, 

o eskortách, střežení osob a o policejních celách, Závazný pokyn policejního prezidenta 

č. 171/2010, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta č. 159/2009, o eskortách, 

střežení osob a o policejních celách, popřípadě také dané pokyny vedoucích vnější služby 

územních odborů. 

 

[20, 18, 19] 
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5 Policejní cela Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 
 

 Policejní celu Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 jsem si vybral 

proto, že její vznik se datuje k roku 1991. Byla tedy postavena a schválena podle tehdy 

platných a závazných pravidel, která se za dobu dvaceti let pozměnila v závislosti na zvýšení 

důrazu ochrany lidských práv. Také technická ochrana za danou dobu prošla změnami. 

K velkým pokrokům došlo hlavně v elektronických systémech. Dále nemůžeme opomenout 

používání nových materiálů, principů a postupů v průmyslu, což se odráží ve 

výrobě mechanických bezpečnostních prostředků. Myslím si tedy, že se zde otevřel prostor 

pro návrh na zvýšení fyzické ochrany, zkvalitnění a zefektivnění služby konajících policistů.

 Mým plánem je vyhodnotit stávající stav zabezpečení uvedené policejní cely 

a navrhnout příslušná opatření. 

 Ve městě Karviná se nacházejí dvě obvodní oddělení Policie České republiky, která 

v zajištění bezpečnosti pokrývají celé město. Obvodní oddělení Policie České republiky 

Karviná 1 a Obvodní oddělení Policie České republiky Karviná 7. Obě uvedená oddělení patří 

pod Územní odbor Policie České republiky Karviná, respektive pod Krajské ředitelství Policie 

České republiky Moravskoslezského kraje. Území města je tedy rozděleno mezi tyto dvě 

složky Policie České republiky na jejich služební obvody. Navzájem jsou od sebe vzdálena 

3,2 km a dojezdová doba činí zhruba 5 minut. K Obvodnímu oddělení Policie České 

republiky Karviná 1 je blíže pouze budova Územního odboru Policie České republiky 

Karviná, ve které je umístěno vedení zdejšího územního odboru s potřebnými odděleními, 

oddělení kriminalistické techniky, služba informační a komutační techniky a služba 

kriminální policie a vyšetřování, kdy vzdálenost je 0,9 km a dojezdová doba činí zhruba 2 

minuty. 

Obvodní oddělení Policie České republiky Karviná 1 před rokem 1991 sídlilo 

v městské části Karviná – Fryštát, číslovkou označována jako městská část č. 1. Odtud 

vzniklo označení oddělení jako Karviná 1, které zůstalo i po přestěhování oddělení v roce 

1991 do městské části Karviná – Nové Město, číslovkou označována jako městská část č. 6. 

Stěhování oddělení proběhlo proto, že dřívější budova, ve které oddělení sídlilo, přestala být 

ve vlastnictví státu, protože se v restituci vrátila původnímu majiteli. Nynější sídlo Policie 

České republiky, tedy administrativní budova v Karviné – Nové Město, kam se Obvodní 

oddělení Policie České republiky Karviná 1 přestěhovalo, je ve vlastnictví státu, konkrétně 
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Krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje. Tímto přesunem se 

velikost ani rozdělení služebního obvodu nezměnila, jelikož obě uvedené městské části 

spadají do téhož služebního obvodu. Dále zde patří Karviná 2 – Doly, Karviná 3 – Darkov 

a Karviná 5 – Staré Město. 

Uvádí se, že na území města Karviné žilo k 1. lednu 2011 60.387 obyvatel a dle 

dostupných statistických údajů tento počet stále klesá. Pro srovnání byl v roce 2010 počet 

obyvatel 61.602 a v roce 2009 62.661. Jelikož mají jednotlivé městské části různou hustotu 

osídlení, nelze stávající počet obyvatel rozdělit rovnoměrně mezi oba služební obvody. 

S počtem obyvatel a jeho skladbou přímo souvisí závažnost páchané trestné činnosti i její 

četnost. [13] 

Pro orientaci uvádím údaje z roku 2007, kdy byl služební obvod Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 1, s počtem obyvatel 22.923 a s celkovým počtem 

evidovaných spáchaných trestných činů 1.249, na prvním místě v zatíženosti trestnou činností 

mezi všemi odděleními v okrese Karviná. Naproti tomu služební obvod Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 7 s počtem obyvatel 42.218 měl celkový počet evidovaných 

spáchaných trestných činů 939. V celorepublikovém měřítku měst s počtem obyvatel nad 25 

tisíc Karviné patřila 25. pozice v zatíženosti trestnou činností z  porovnávaných 47 měst. Dle 

statistických údajů za roky 2007 až 2010 se počet evidovaných trestných činů Obvodního 

oddělení Policie České republiky Karviná 1 příliš nesnížil, ale ani nezvýšil, kdy se jejich 

počet pohyboval kolem 1.200 za rok. [8] 

  

5.1 Popis objektu umístění policejní cely 

 

Obvodní oddělení Policie České republiky Karviná 1 je oddělení I. typu. Typové 

rozdělení obvodních oddělení Policie České republiky závisí na počtu sloužících policistů 

a velikostí služebního obvodu, kdy I. typ oddělení je typem nejvyšším. Konkrétně na 

Obvodním oddělení Policie České republiky Karviná 1 slouží celkem 54 policistů, kdy 

v tomto počtu jsou zahrnuti i policisté pověřeni vedením. 

Místnosti oddělení jsou umístěny ve třetím a čtvrtém podlaží zděné budovy sídlištní 

zástavby, která má celkem čtyři podlaží a z venkovní strany vypadá jako běžný bytový dům. 

Budova má šikmou střechu tvaru pomyslného písmene „A“, která je opatřena střešní krytinou. 

Na každé straně budovy, v její vnitřní části, kde se nachází vstupy do budovy, je za těmito 
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umístěno schodiště propojující jednotlivá patra. Nižší patra budovy jsou obsazena jinými 

složkami Policie České republiky. Vchody do budovy jsou dva. První vchod je volně 

přístupný a slouží občanům. Tudy se vchází do místnosti recepce, která je pod dohledem 

sloužícího policisty, popřípadě občanského zaměstnance Policie České republiky. Druhý 

vchod je označen jako služební a je určen policistům. Tento je chráněn proti neoprávněnému 

vstupu elektronickým čtecím zařízením, který odemyká dveře po přiložení služebního 

průkazu policistou. Oba tyto vchody jsou opatřeny plastovými dveřmi s prosklenou plochou 

a zámkovým mechanismem s cylindrickou vložkou FAB. Přímý vchod vedoucí do prostoru 

oddělení, je střežen režimovým pracovištěm dozorčí služby a opatřen kovovou konstrukcí na 

jedné straně budovy, na druhé straně je opatřen dřevěnými dveřmi se zámkovým 

mechanismem a cylindrickou vložkou FAB. Okna budovy jsou po celé její délce na obou 

stranách, v řadách každého podlaží. Nejnižší okna budovy, která jsou v dosahu osob, jsou 

zvenčí opatřena železnou mříží. Obvodní oddělení Policie České republiky Karviná 1 je 

konstrukčně řešeno tak, že každým patrem budovy, v celé její délce, prochází chodba, ze které 

se vstupuje do jednotlivých kanceláří a také do policejní cely, jak je patrné z obrázku č. 3 - 

Chodba Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 s vyznačením přístupu k cele, 

který znázorňuje dveře oddělující běžné prostory od vstupních dveří do cely. Vedlejší dveře 

vedou do místnosti, kde je uloženo materiálové vybavení cely, věci osoby omezené na osobní 

svobodě a rezervoáry s vodou pro hygienické zařízení cely. 

V blízkém okolí budovy se nachází další bytové domy stejného typu, travnaté nádvoří, 

plocha parkoviště a přilehlé pozemní komunikace. 

Na tomto oddělení je zřízena pouze jedna cela pro vícehodinové umístění maximálně 

jedné osoby omezené na osobní svobodě. 
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Obrázek č. 3 - Chodba OO PČR Karviná 1 s vyznačením přístupu k cele 

 

5.2 Popis policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 

 

Cela se nachází ve 3. podlaží domu. Půdorys místnosti cely tvoří chodbička 

o rozměrech 0,8 m délky x 1,1 m šířky s navazující místností o rozměrech 3,6 m délky x 3,5 

m šířky a výškou stropu 2,7 m. Náčrtek půdorysu je vyobrazen na obrázku č. 4 – Náčrtek 

půdorysu cely. 

Podlaha je betonová překrytá materiálem vyrobeného z PVC. Stěny jsou po celé ploše 

natřeny omývatelným latexovým nátěrem. Strop cely pokrývá hladká omítka a dále je na něm 

umístěno těleso osvětlení. Barevné provedení cely je vyvedeno do světle béžové barvy. 

Do cely se vchází z chodby uvnitř budovy, kdy její samotné vstupní bezpečnostní 

dveře kryjí běžné celodřevěné dveře. V cele, na protější stěně od vstupu, je ve výklenku zdi 

umístěno běžné bytové okno o standardních rozměrech. Pod tímto oknem je umístěno topné 

těleso ústředního topení s regulačním ventilem. Celý výklenek je z vnitřní strany cely chráněn 

kovovou konstrukcí.  
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Obrázek č. 4 – Náčrtek půdorysu cely 

 

Nalevo od okna, v těsné blízkosti stropu, je vytvořen průduch čtvercového profilu, 

který vede skrz celou zeď ven mimo budovu. Tento je opatřen axiálním elektrickým 

ventilátorem typu NV 26 a krycí kovovou mřížkou zapuštěnou do zdi z vnitřní i vnější strany 

cely a slouží pro výměnu vzduchu v cele. Ovládání ventilátoru je vyvedeno mimo místnost 

cely. 

Každá ze zbylých stěn je v těsné blízkosti stropu opatřena menším okénkem, které 

chrání z vnitřní strany cely kovová mříž. V okénku v pravém zadním rohu místnosti, při 

pohledu od dveří, je umístěna kamera a v okénku ve zdi, která je na straně místnosti jako 

vstupní dveře, je vyvěšena tabulka s upozorněním, že prostor je monitorován kamerovým 

systémem. Pod tímto okénkem, v dostupných místech pro umístěnou osobu, je ve výklenku 

zdi umístěno zařízení hlasitého telefonu, umožňující komunikaci s dozorčí službou, které je 

chráněno kovovou mřížkou vestavěnou ve zdi. K ovládání komunikace slouží červené 

tlačítko, které je umístěno napravo od zařízení hlasitého telefonu a je také zabudováno ve zdi. 

Nalevo od zařízení stojí umyvadlo bez zátky a záchodová mísa se sedátkem typu 31 

156. Obě sanitární keramiky jsou ve svých spodních částech obezděny, jak je vidět na 

obrázku č. 5 – Hygienické zařízení cely. Ve zděné konstrukci umyvadla jsou umístěna kovová 

uzamykatelná dvířka, pro možný přístup k odpadnímu vedení. Studená pitná voda je do 

místnosti přiváděna prostřednictvím kovové trubky, vyúsťující ze zdi nad umyvadlem. 
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K ovládání přívodu vody z potrubí k umyvadlu a do záchodové mísy slouží dvě ocelové nožní 

páky umístěné v blízkosti podlahy v prostoru mezi umyvadlem a záchodovou mísou. Každá 

z těchto pák, po jejím sešlápnutí, fungující na principu pákového systému, spustí omezené 

množství vody z rezervoáru umístěného mimo celu. Jedná se o splachovací nádržky 

s rohovým ventilem typového označení T 2437. 

 

 
Obrázek č. 5 – Hygienické zařízení cely 

 

V levém zadním rohu místnosti, při pohledu od dveří, se nachází lužko. Toto má 

celokovovou konstrukci, která je napevno spojena s podlahou zápustnými šrouby. Na lužku je 

umístěna matrace v omyvatelném provedení. Podél pravé zdi, při pohledu od dveří, je umístěn 

stolek a sedačka. Tyto mají kovovou konstrukci napevno připevněnou k podlaze zápustnými 

šrouby. Nosná část stolku i sedací část sedačky je dřevěná, pevně spojená s kovovou 

konstrukcí zápustnými šrouby. 

Odpadní potrubí od WC je zhotoveno z materiálu PVC, do kterého ústí připojovací 

potrubí od umyvadla z materiálu PVC. Stoupačka byla navržená z litinového odpadního 

potrubí, ukončená pod stropem litinovou zátkou, nad podlahou opatřena čistícím kusem. 

Rozvod vody je veden v ocelových pozinkovaných závitových trubkách s typovým 
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označením DN 15 a DN 20. Elektroinstalace je tvořena trojfázovou soustavou s ochranou 

před nebezpečným dotykovým napětím nulováním. 

 

5.3 Stávající stav zabezpečení policejní cely Obvodního oddělení Policie České 

republiky Karviná 1 

 

Fyzická ostraha 

 Fyzickou ostrahu, tedy dohled nad osobou umístěnou v policejní cele a kontrolu cely, 

i její provoz zajišťuje jeden policista Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1, 

který vykonává dozorčí službu. Tomuto pomáhá jeden policista téhož útvaru, který je velen 

do služby jako tzv. „pomocník“ dozorčí služby, což je neoficiální označení služební funkce, 

které se v policejní praxi vžilo. Na obou těchto funkcích dochází ke střídání policistů 

v intervalu dvanáctihodinové služby. Tento interval není závazný a může být měněn podle 

podmínek služby na službu osmihodinovou nebo čtyřiadvacetihodinovou. Místnost dozorčí 

služby je umístěna na počátku chodby domu, vstupu ze schodiště od služebního vchodu na 

patro oddělení. Vstup je chráněn kovovou mříží s prostupem. Dozorčí služba má tedy přehled 

o všech příchozích lidech a má tak možnost provádět jejich kontrolu i kontrolu věcí 

vnesených na oddělení. Místnost dozorčí služby je od cely vzdálena 6 m a dozorčí služba 

z tohoto stanoviště má vizuální kontakt s celou zajištěn pouze prostřednictvím kamerového 

systému, který pokrývá vnitřní prostor cely. Dále se zde nachází ústředna elektronického 

zabezpečovacího systému s ovládací klávesnicí, signalizace a hlasitý telefon. 

Vstup na oddělení ze strany vchodu pro občany je střežen jedním policistou daného 

útvaru nebo jedním občanským zaměstnancem Policie České republiky, který slouží či 

pracuje ve stejných časových intervalech jako dozorčí služba. Pojem střežení je u občanského 

zaměstnance spíše uváděn ve smyslu fyzické přítomnosti, protože občanský zaměstnanec 

nemá znalosti ani dovednosti pracovníka zajišťujícího fyzickou ostrahu a neprošel žádným 

speciálním výcvikem či školením. V tomto případě bych viděl bezpečnostní slabinu. Jeho 

stanovištěm je recepce oddělení sloužící pro prvotní styk Policie České republiky s občany. 

Na tomto místě mají pracovníci zajišťující ochranu přehled o všech příchozích lidech 

a věcech vnesených do budovy. Recepce je od ostatních místností Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 1 oddělena uzamykatelnými dřevěnými dveřmi, přes které 
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dozorčí služba, v případě potřeby, pouští občany do služebních prostor oddělení. Zde může 

být provedena opakovaná kontrola lidí a věcí. 

Policista nebo občanský zaměstnanec Policie České republiky sloužící či pracující 

v recepci je pověřen prvotním stykem s veřejností, navrhnutím pomoci a řešení nastalé 

situace, neprovádí úkony trestního řízení a výkon služby vně budovy, proto má větší prostor 

pro zajištění bezpečnosti objektu. Dozorčí služba vykonává pouze službu uvnitř budovy, 

mimo uvedené činnosti spojené s policejní celou a ochranou objektu, také dílčí úkony 

trestního řízení, vyplňování a evidování příslušných protokolů a dokumentů souvisejících 

s provozem cely s umístěnou osobou, koordinuje činnosti policistů ve službě a v době 

nepřítomnosti vedoucích funkcionářů plní jejich vedoucí úlohu. Pro její velkou vytíženost je 

nezbytné, k zajištění bezpečnosti, používat takové prostředky technické ochrany, které 

nebudou vyžadovat tolik pozornosti ze strany policisty a výkon dozoru nad celou i samotnou 

umístěnou osobou co nejvíce usnadní. Pomocník dozorčí služby provádí úkony trestního 

řízení podle potřeby vně budovy, například ohledání místa činu či provádění šetření, ale 

i uvnitř, jako například provádění výslechů či spisové dokumentace. Jeho podíl na ochraně 

objektu je omezen pouze na případnou fyzickou přítomnost na služebně. 

Každý z policistů je při výkonu služby ozbrojen služební krátkou střelnou zbraní se 

dvěma zásobníky plnými nábojů. Popřípadě také služebním obuškem, tomfou nebo kapesním 

slzotvorným rozstřikovačem. Občanský zaměstnanec Policie České republiky při výkonu 

práce ozbrojen není. 

 

Mechanické zábranné prostředky 

 Síla i materiál obvodových zdí cely jsou dány stavebně technickými parametry 

budovy, což je z hlediska moderního zabezpečení i v souvislosti se zabezpečením cely 

dostačující. Síla venkovní zdi cely je 45 cm a síla vnitřních zdí, které oddělují celu od dalších 

místností uvnitř budovy, je 10 cm. 

 Vstupní prostory policejního oddělení jsou z jedné strany budovy chráněny kovovou 

konstrukcí vyrobenou z ocelových čtyřhranných tyčí o rozměrech 1 cm x 1 cm, osazenou 

v montážním rámu ukotveném do obvodových stěn, stropu a podlahy. Její součástí jsou dveře 

ze stejného materiálu a stejného provedení, opatřené zámkovým mechanismem a cylindrickou 

vložkou FAB, s možností elektrického odemčení z místnosti dozorčí služby spínačem. 
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Z druhé strany jsou běžné dřevěné dvoukřídlé dveře se zámkovým mechanismem 

a cylindrickou vložkou FAB. 

 Policejní cela má dvojici dveří za sebou umístěných. První dveře jsou obyčejné, 

dřevěné s plechovým pásem v nejspodnější části dveří o šířce 30 cm, s plastovým kováním, 

zadlabacím zámkovým mechanismem s cylindrickou vložkou FAB a se třemi závěsy 

umístěnými v kovových zárubních pevně upevněných ve stěně. Tyto dveře se otevírají ven 

směrem z cely, plní maskovací funkci, aby nebylo na první pohled vidět, kde se nachází cela 

a také zabraňují neoprávněným osobám v přístupu k cele, popřípadě nahlížení do ní. 

Následují samotné bezpečnostní dveře cely, které jsou vyobrazeny na obrázku č. 6 – 

Bezpečnostní dveře cely. Tyto bytelné dveře jsou tzv. sendvičové konstrukce tvořené 

ocelovou vnitřní konstrukcí a oplechováním z venkovních stran. Mají jeden zadlabací 

zámkový mechanismus, přístupný pouze z vnější strany dveří cely, ovládaný dozickým 

klíčem. Pouze jeden zámek je v dnešní době u dveří s takovou funkcí nedostatečný. Umístěny 

jsou na dvou bytelných závěsech, v zesílených kovových zárubních pevně upevněných ve 

stěně. Závory zámku mají kruhový profil a vysouvají se do tří stran. Do horní části, pravé 

části a dolní části zárubní. Dveře se otevírají směrem ven z cely a jsou opatřeny průzorem 

a otevíracím okénkem. 

 
Obrázek č. 6 – Bezpečnostní dveře cely 
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 Místnost cely je opatřena běžným dvoukřídlým bytovým oknem, kterým je vybavena 

celá budova. Jedná se o okno se skleněnou výplní a dřevěným rámem usazeným pevně 

v ostění. V levém křídle, v jeho horní části nad skleněnou výplní, je po celé šířce křídla, 

v jeho rámu, umístěn větrací průduch s plechovou síťkou a možností jeho uzavírání. 

Z venkovní strany není okno nijak chráněno, i když je umístěno mimo dosah osob, což není 

dostačující. Z vnitřní strany cely je přístup k oknu chráněn otevíratelnou ocelovou konstrukcí 

kombinovanou s kovovým pletivem o velikosti oka 1 cm x 1 cm. Tato je součástí kovového 

rámu, pevně umístěného ve stěně, se kterým je spojena osmi závěsy na jedné straně a dvěma 

zámkovými mechanismy na straně protější. Zámky jsou kryty oplechováním, kdy přístup 

k nim je možný, až po demontáži vrchního krycího plechu. Popisovanou konstrukci vidíme na 

obrázku č. 7 – Vnitřní zabezpečení okna cely. 

 

 
Obrázek č. 7 – Vnitřní zabezpečení okna cely 

 

 Na obrázku č. 5 – Hygienické zařízení cely je možné vidět jedno z vnitřních okének 

cely, které vedou do místnosti celkem tři. Tato okénka tvoří kovový rám se skleněnou výplní, 

pevně usazeném ve stěně. Z prostoru cely je chrání svislé kovové tyče kruhového profilu. 

Jelikož jsou dvě okénka v možném dosahu umístěné osoby a rozteč kovových tyčí je 
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dostatečná, výplň okének samotným sklem není vhodná. Průduch ventilace i zařízení 

hlasitého telefonu je kryto kovovou mřížkou vestavěnou ve zdi. Sanitární zařízení je proti 

poškození chráněno celkovým obezděním spojeným s podlahou a jedněmi celokovovými 

dvířky se zámkovým mechanismem, které jsou upevněny v kovovém rámu pevně 

zabudovaném v obezdění umyvadla. Ostatní zařízení cely je pevně spojeno s podlahou 

pomocí zápustných šroubů, což snižuje možnost poškození i omezuje zneužití zařízení jako 

útočného předmětu, a je vyrobeno z ocelového rámu a k němu upevněných dřevěných 

nosných ploch. Těleso osvětlení je pevně připevněno na stropě cely, v možném dosahu 

umístěné osoby, a je zhotoveno z nerozbitného tvrzeného plastu. 

Pokud jsem uváděl, že některé vybavení cely je v možném dosahu umístěné osoby, 

měl jsem tím na mysli případ, kdy osoba se může pokusit vylézt na stolek nebo umyvadlo, 

aby se přiblížila jinak nedostupnému vybavení. 

 

Elektrické a elektronické systémy 

 Nejdůležitějším elektronickým systémem je kamerový systém. Tento se skládá 

z kamery, která je umístěna vně cely za jedním z okének, kabelového vedení a zobrazovacího 

monitoru, který je umístěn v místnosti dozorčí služby tak, aby na něj bylo z pracovního místa 

policisty dobře vidět. Kamerový systém zobrazuje pouze černobíle a bez zvuku. Vhodnější by 

bylo použití systému s barevným a ozvučeným obrazem. Kamera snímá vnitřní prostor cely 

s výjimkou hygienického zařízení. 

 Komunikace mezi umístěnou osobou v cele a dozorčí službou zprostředkovává 

elektronický komunikátor značky Tesla Minivox, umístěný v místnosti dozorčí služby. Jedná 

se o přístroj, který přenáší zvuk vždy jen jedním směrem, proto mluví vždy jen jedna osoba, 

po přidržení příslušného tlačítka, a druhá poslouchá. Komunikátor je napájen z běžné 

elektrické sítě. V jednom přístroji obsahuje mikrofon a současně také reproduktor. 

 Bezpečnostní dveře cely jsou opatřeny elektrickým magnetickým kontaktem v jejich 

horní části. Signalizace rozpojení kontaktu je vyvedena na ústřednu elektronického 

zabezpečovacího systému v místnosti dozorčí služby. Ústředna je menších rozměrů, opatřena 

ovládací klávesnicí, displejem a signalizací narušení. Magnetický kontakt se do stavu střežení 

uvádí číselným kódem a stejně tak se opět vypíná. Rozpojení kontaktu ve stavu střežení je 

signalizováno akusticky houkačkou. 
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Režimová ochrana 

Režim provozu policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 

se jako každá policejní cela Policie České republiky řídí zákonem č. 273/2008 Sb., o Policii 

České republiky, ve znění pozdějších předpisů, Závazným pokynem policejního prezidenta 

č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách, Závazným pokynem 

policejního prezidenta č. 171/2010, kterým se mění závazný pokyn policejního prezidenta 

č. 159/2009, o eskortách, střežení osob a o policejních celách. 

Konkrétní studovaná policejní cela Obvodního oddělení Policie České republiky 

Karviná 1 se dále řídí Pokynem vedoucího Územního odboru vnější služby Karviná 

Krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje č. 4/2010, kterým se 

vydává organizace režimu v policejních celách územního odboru vnější služby Karviná 

Krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje. Jeho příloha č. 6 se 

zabývá pouze celou na Obvodním oddělení Policie České republiky Karviná 1 a blíže 

charakterizuje celu, její provoz a denní režim. 

Příslušnou dokumentaci spojenou s policejní celou a v ní umístěnou osobou vede 

dozorčí služba. Jedná se především o záznamy o omezení osoby na osobní svobodě, 

o umístění či vyjmutí osoby z policejní cely, přehled poskytnutí stravy, přehled 

ekonomických nákladů spojených s poskytnutou stravou, seznam odebraných osobních věcí, 

seznam vybavení cely materiálem a záznamy související se zjištěnými nedostatky, 

poškozením a nefunkčností cely. Vše se zaznamenává elektronicky do informačního systému 

Policie České republiky, ze kterého se pořizuje písemný výstup. 

 

Současný souhrnný stav zabezpečení funguje na základní úrovni, kdy poskytuje 

základní funkce ochrany, které musejí být ve větší míře vhodně doplňovány fyzickou 

ostrahou. Policisté plní mnoho služebních úkolů, mezi které patří také zajištění ochrany 

vlastního útvaru, tedy se nespecializují pouze na tuto činnost. Také nesmíme zapomínat na 

skutečnost, že člověk je tvorem omylným. 

Současný stav byl bezesporu navozen finanční situací panující u Policie České 

republiky, která již po delší dobu musí zajišťovat svou funkčnost ze stále se snižujícího 

rozpočtu daným Ministerstvem vnitra. 

Jak lze vypozorovat z popisů spáchání různých trestných činů, technické prostředky 

pachatelů se s dobou obměňují za novější a lepší, pachatelé jsou stále chytřejší, vynalézavější, 
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ale i odvážnější, drzejší, agresivnější a bezohlednější. Proto je potřeba prostředky ochrany 

neustále udržovat na soudobě aktuální úrovni a počítat také se situacemi v bezpečnosti, které 

by mohly nastat, i když vypadají absurdně, a ještě nikdy v minulosti nenastaly a tudíž se 

nemusely řešit. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik policejní cely Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 1 
 

Ishikawův diagram, jinak také diagram rybí kosti, identifikuje příčiny a následky rizik. 

Je užitečný pro generování a systematický popis nových nápadů, shrnutí názorů a může 

sloužit také pro týmovou analýzu (brainstorming). Tato metoda je v praxi obecně známá 

a v hojné míře využívaná například v oblasti analýzy ekonomických ukazatelů, v systémech 

zlepšování, identifikace problémových oblastí a významnou úlohu sehrává i v oblasti analýzy 

jakostních systémů. 

Princip metody je založen na jednoduché grafické a slovní identifikaci děje výsledné 

události. Postupuje v následujících krocích: 

1. Definice problému a zápis jako hlavy diagramu. 

2. Příprava brainstormingu, znázorněna hlava diagramu a pět hlavních příčin 

problému jako základních větví, a výběr vhodného kolektivu. 

3. Realizace brainstormingu a zápis všech možných příčin k příslušným základním 

větvím. 

4. Vyhodnocení nápadů a výběr nejpravděpodobnějších příčin problému. 

5. Analýza nejdůležitějších příčin. 

 

Tuto metodu jsem vybral proto, že je jednoduchá, přehledná a pro zjištění 

bezpečnostních rizik policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky dostačující. 

Diagram rybí kosti je na obrázku č. 8 – Ishikawův diagram bezpečnostních rizik policejní cely 

Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1.  
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Obrázek č. 8 – Ishikawův diagram bezpečnostních rizik policejní cely Obvodního oddělení Policie České 

republiky Karviná 1 

 

 Sledovaným bezpečnostním rizikem je možný útěk osoby umístěné v policejní cele 

Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1. 

 

 Jako jedna z příčin možného útěku osoby se jeví požár, který by vyvolal nutnost 

vyjmutí osoby z cely a provedení její eskorty do míst, kde by nebylo ohroženo její zdraví 

a život. Při požáru dochází mezi lidmi k panice, zájmu ochránit sami sebe, popřípadě ke snaze 

požár hasit nebo zachraňovat důležité předměty. S touto souvislostí by nemusela být zajištěna 

dostatečná fyzická ostraha osoby omezené na osobní svobodě, čehož by tato mohla využít 

k útěku. 

Jedná se o případy, kde by byl požár lokalizován v takové blízkosti cely, že by mohlo 

dojít k zamoření prostoru zplodinami hoření i rozšíření požáru směrem k cele. K požáru by 

mohlo dojít i uvnitř cely, za předpokladu, že by osobě před jejím umístěním do cely, nebyly 

odebrány zápalné prostředky. Příčinou by byla špatně provedená prohlídka osoby.  
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Vznik požáru může být zapříčiněn poruchou elektrického zařízení, nedbalou či 

úmyslnou lidskou činností. Prostory Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 

nejsou chráněny elektrickou požární signalizací ani jednotlivými hlásiči detekovaného požáru. 

Kontrola funkčnosti a nezávadnosti elektrických rozvodů se provádí jednou ročně. 

 

 Selhání technických prostředků ochrany uvedené policejní cely může být způsobeno 

poškozením nebo vzniknutím nějaké závady. 

V případě kamerového systému je závada zjistitelná ihned, jelikož obraz nebude 

přenášen. Z vnitřní strany cely lze, po předchozím rozbití skleněné výplně, poškodit nebo 

rozpojit kabely napojených na kameru a poškodit samotnou kameru tak, aby nebyla funkční. 

Okénko je sice kryto kovovými tyčemi, ale jejich rozpětí je pro vsunutí lidské ruky 

dostatečné. Doposud však nebyl evidovaný žádný případ pokusu o poškození kamery. Její 

nefunkčnost by až do doby opravy ztížila službu dozorčí službě, jelikož tato by musela 

fyzicky provádět osobní kontrolu cely a osoby v ní umístěné každou hodinu. Tím by se 

otevřel prostor pro různou činnost osobě omezené na osobní svobodě, například způsobení si 

zranění za účelem jejího eskortování do zdravotnického zařízení, kde by bylo zajištění její 

ostrahy složitější a tím pádem by měla více možností k útěku. 

Nebo také, bez kontroly, manipulovat s vneseným předmětem do cely, což by bylo 

vinou špatně provedené prohlídky osoby, a pokusit se demontovat kovovou konstrukci 

chránící okno, přes které by bylo možné utéci po jeho rozbití. Ačkoli se okno policejní cely 

Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 nachází ve 3. podlaží budovy, mohl 

by být útěk úspěšný seskokem na zaparkované vozidlo nebo do materiálu, který by pád 

ztlumil. Pod oknem uvedené cely se nachází betonové parkoviště pro vozidla. Změnou 

materiálu původní skleněné výplně okna policejní cely lze zabránit pokusu o útok proti životu 

umístěné osoby střelbou zbraní či vhozením smrtelného předmětu. Osoba omezena na osobní 

svobodě by totiž mohla v trestním řízení pro spáchání její trestné činnosti vypovídat také jako 

svědek proti dalším osobám. 

Okénko kamery je pro umístěnou osobu dostupné proto, že se pod ním nachází stolek, 

na který by osoba mohla vylézt. Přesunutí stolku není ze stavebně technického pohledu 

možné. 

Překonat bezpečnostní dveře cely je, pokud od těchto nemáte klíč, bez použití 

příslušných technických nástrojů nebo znalosti odemčení zámku, nemožné. To se už nedá říci 



37 
 

o krycích dřevěných dveřích, které jsou umístěny před dveřmi bezpečnostními, opatřených 

zámkovým systémem s cylindrickou vložkou FAB. Klíče od obou dveří jsou volně pověšeny, 

na místě k tomu určeném, v místnosti dozorčí služby. 

Bezpečnostní dveře cely jsou navíc chráněny elektrickým magnetickým kontaktem, 

který lze vypnout prostřednictvím ústředny elektronického zabezpečovacího systému, pokud 

je známý číselný kód. Překonání tohoto zařízení bude spočívat na schopnostech a technickém 

vybavení útočníka. 

 

Fyzická ostraha je nejdůležitější součástí zabezpečovacího systému policejní cely, 

protože sleduje a vyhodnocuje chování osoby omezené na osobní svobodě, činnost 

technických prostředků a v této souvislosti přijímá patřičná opatření. Například pokud by 

osoba umístěná v cele měla sebepoškozovací sklony, nebo chtěla poškozovat zařízení cely, je 

možné ji na nezbytně nutnou dobu vhodným způsobem připoutat k pevnému tělesu. 

Slabinou fyzické ostrahy je samotný člověk, který nemusí dodržovat příslušné 

bezpečnostní předpisy, má sklony ke korupci, nebo se chová nedbale. Velkou roli zde hrají 

charakterové vlastnosti člověka. Člověk není stroj, a pokud vyvíjí zvýšené úsilí k dosažení 

služebních cílů, dostavuje se u něj únava s vyšší možností chybovat. Tímto poukazuji na 

nedostatečný počet policistů vykonávající dozor nad policejní celou Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 1 a s tím spojenou vytíženost ve službě. Jeden policista velen 

do dozorčí služby postačí v případě, když nebude v policejní cele umístěna osoba. Pro opačný 

případ bych dozorem nad policejní celou pověřil ještě jednoho policistu. 

 

Samotný útěk z policejní cely osoby omezené na osobní svobodě by byl možný za 

nastání více na sebe navazujících skutečností, což snižuje jeho pravděpodobnost. Proto se 

jako vhodnější jeví varianta pomocníka, který připraví podmínky k útěku zvenčí. Doposud 

nebyl v České republice zaznamenán pokus o osvobození osoby z policejní cely, ačkoliv již 

jsou známy případy osvobození osoby omezené na osobní svobodě v průběhu provádění její 

eskorty. 

Vniknout do budovy Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 by bylo 

velice obtížné. O vytvoření průchodu zdí budovy neuvažuji z důvodu velmi malé 

pravděpodobnosti takového jednání, zároveň s prostupem skrze nezamřížovaná okna ve 

vyšších patrech budovy. Ze strany služebního vchodu by to bylo možné po překonání 
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vstupních plastových dveří s prosklenou výplní a zámkovým mechanismem opatřený 

cylindrickou vložkou FAB. Následného překonání kovové konstrukce se zámkovým 

mechanismem s cylindrickou vložkou FAB a také překonáním službu konajících policistů. Ze 

strany vchodu pro občany by to byly vstupní plastové dveře s prosklenou výplní a zámkovým 

mechanismem opatřený cylindrickou vložkou FAB, dřevěné dveře se zámkovým 

mechanismem s cylindrickou vložkou FAB a v recepci sloužící policista nebo pracující 

občanský zaměstnanec Policie České republiky. Pro zvýšení bezpečnosti bych na tuto pozici 

neozbrojeného občanského zaměstnance, bez znalostí a dovedností v oblasti fyzické ostrahy, 

nedával. 

Výpadkem elektřiny dojde k nečinnosti všech elektrických zařízení, s výjimkou 

fungování elektronického zabezpečovacího systému, který je napojen na záložní zdroj 

elektrické energie. V tu chvíli není funkční osvětlení v celé budově ani v místnosti policejní 

cely. 

Vniknout do policejní cely Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1 je 

možné přes bezpečnostní a krycí dveře, tři okénka umístěná v policejní cele a venkovní okno. 

O dveřích i oknu už řeč byla. Právě okno nabízí možnost útěku a to v případě, že by byla 

pomocníkem k oknu zajištěna přístupová cesta, například pomocí žebříku nebo výsuvné 

plošiny, okno bylo následně rozbito a kovová konstrukce uvnitř cely překonána, například 

technickými nástroji. Okénka opticky propojují zvolenou policejní celu s vedlejšími 

místnostmi. Z vnitřní strany jsou opatřena kovovými tyčemi, z vnější strany dřevěným 

bedněním. Použít tato jako útěkovou cestu nemá smysl. 
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7 Návrh zabezpečení policejní cely Obvodního oddělení Policie České 

republiky Karviná 1 technickými prostředky 
 

 Z výsledků provedené analýzy byla, v rámci fyzické ochrany, zjištěna místa s nižším 

stupněm zabezpečení, která je zapotřebí posílit. O fyzické ostraze a režimové ochraně 

neuvažuji, zaměřuji se na technickou ochranu. 

 

7.1 Hlásiče požáru 

 

 Vzhledem k tomu, že v celé budově, ve které se nachází Obvodní oddělení Policie 

České republiky Karviná 1, není instalována elektrická požární signalizace a místnosti 

uvedeného obvodního oddělení jsou umístěny ve dvou nejvyšších patrech této budovy, 

doporučuji použít pouze lokální požární hlásiče. Budování elektrické požární signalizace 

pouze v rámci Obvodní oddělení Policie České republiky Karviná 1 nemá smysl, když může 

dojít ke vzniku požáru v nižších patrech budovy, který by byl vzhledem k umístění elektrické 

požární signalizace nejspíše zjištěn, až po jeho rozšíření, nikoliv v jeho počáteční fázi. 

Pro zajištění základní ochrany před požárem navrhuji použít opticko kouřový hlásič 

značky Detectomat, napájený z devíti voltové baterie, s pětaosmdesáti decibelovou sirénou, 

vybavený testovacím tlačítkem, led diodou signalizace provoz a poplach, signalizací nutnosti 

výměny baterie 30 dní a s životností baterie minimálně jeden rok. Baterie je součástí dodávky, 

na hlásič je poskytována záruka 5 let a splňuje certifikaci v souladu s ČSN EN 14604 dle 

požadavků vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., o  technických podmínkách požární 

ochrany staveb. Instalace tohoto hlásiče je snadná, montuje se příchytnými šrouby na 

požadované místo. Nejsou potřeba žádné stavební úpravy. Obsluha a údržba je nenáročná. Na 

délku chodby 38 metrů doporučuji použít alespoň 5 hlásičů požáru. Vybavení každé kanceláře 

tímto hlásičem zvýší účinnost celého systému. Použití hlásiče požáru v místnosti policejní 

cely není nutný, není zde předpokládán vznik požáru. Cena uvedeného zařízení je v současné 

době 299,- Kč včetně DPH za jeden přístroj. [25] 
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7.2 Kamerový systém 

 

Zavedený kamerový systém, snímající prostor uvnitř policejní cely Obvodního 

oddělení Policie České republiky Karviná 1, navrhuji opatřit kamerou snímající barevný obraz 

a zvuk, pro zvýšení úrovně dozoru, s možnosti použití v noci, a systém doplnit záznamovým 

zařízením, pro účely zpětné kontroly provozu policejní cely. Vybral jsem kameru značky TP-

LINK, TL-SC3130, s funkcí ukládání videa a snímků, se zabudovaným mikrofonem 

a s možností obousměrné zvukové komunikace i s možností snímání obrazu za sníženého 

osvětlení. Spolu s kamerou je dodáván software pro ovládání. Díky integrované funkci 

Watchdog lze kameru restartovat v případě zjištěné chyby, bez nutnosti servisního zásahu. 

Uvedenou kameru by postačilo propojit s pracovním stolním počítačem dozorčí služby, který 

by zprostředkoval obrazový i zvukový dohled nad policejní celou a na jehož pevný disk by se 

ukládal pořízený obrazový záznam. Pro stálý přenos obrazu kamery by mohl být dodatečně 

využit stávající monitor kamerového systému. Cena uvedeného zařízení je v současné době 

1.365,- Kč včetně DPH za jeden přístroj. [26] 

 

7.3 Elektronický zabezpečovací systém 

 

Současný elektronický zabezpečovací systém policejní cely Obvodního oddělení 

Policie České republiky Karviná 1 bych rozšířil o čidlo na ochranu skleněných ploch, které by 

střežilo celistvost okna studované policejní cely. Umístěno by bylo vně cely mezi kovovou 

konstrukcí a samotným oknem. Jako vzor jsem vybral detektor tříštění skla výrobce CaK FG-

730. Jedná se o duální audio detektor s dosahem 9 metrů, který detekuje rozbití skla na 

základě změn tlaku vzduchu v místnosti a pomocí detekce zvuku rozbíjeného skla. Rozezná 

rozbití kterékoliv skleněné výplně i tabulového, laminovaného, drátěného, či temperovaného 

skla. Současná cena za přístroj je 775,- Kč s DPH. [27] 

Dále by bylo vhodné rozšířit funkce ústředny elektronického zabezpečovacího 

systému o přenos hlášení stavu systému na pult centralizované ochrany Operačního střediska 

Krajského ředitelství Policie České republiky Moravskoslezského kraje, pro vytvoření 

sekundárního dohledu nad uvedenou policejní celou. 
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7.4 Mechanické zábranné prostředky 

  

 Pro zvýšení úrovně bezpečnosti okna studované policejní cely navrhuji použití 

neprůstřelného certifikovaného bezpečnostního skla výrobce Connex do stávajícího rámu 

okna, které svým charakterem zabrání jak průchodu střely, tak pokusu o rozbití výplně okna, 

samozřejmě do určité míry intenzity. Pořizovací cena je 5.500,- Kč za metr čtverečný 

neprůstřelného skla a cena práce s tím spojené je 2.400,- Kč za metr čtverečný, vše včetně 

DPH. V našem případě se jedná o zabezpečení plochy o rozměru 1,5 metrů čtverečných. 

[28, 29] 

 Pro cenové srovnání uvádím, že ocelová mříž stojí 1.800,- Kč, práce s tímto spojená 

580,- Kč, vše za metr čtverečný s DPH a bezpečnostní okenní fólie s vyšším stupněm 

odolnosti stojí 1.090,- Kč včetně práce za metr čtverečný bez DPH. To znamená přibližnou 

úsporu 50 procent nákladů v případě použití bezpečnostní fólie v kombinaci s ocelovou vnější 

pevnou mříží. [30] 

Pro zabezpečení skleněných ploch vnitřních okének předmětné policejní cely proti 

rozbití navrhuji instalovat bezpečnostní fólie s nižším stupněm odolnosti. Dojde tak k cenové 

úspoře a stupeň odolnosti bude dostatečný, protože jediným útočným předmětem osoby 

omezené na osobní svobodě jsou její vlastní ruce, potažmo pěsti. Bezpečnostní fólie výrobce 

Euro Window Films SC 4, je čirá ochranná fólie zabraňující rozbití skla a následného 

poranění. Splňuje zdravotní atest a certifikát dle evropské normy EN 12600 Boční náraz. 

Záruka je 5 let. V konečné ceně 630,- Kč za metr čtvereční je zahrnuta také instalace. Pro 

zabezpečení uvedených okének bude postačovat jeden metr čtvereční fólie. [30, 31] 

 

 Výběr zvolených technických prostředků byl proveden podle funkčních požadavků 

s přihlédnutím k ceně tak, aby výsledné finanční náklady na pořízení byly co nejnižší. 

Zvolenou cenovou hladinu přesahuje pouze zvolené neprůstřelné bezpečnostní sklo. Cenová 

kalkulace je pro lepší přehlednost vynesena do následující tabulky. 
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Technický prostředek Počet Výsledná cena 

Požární hlásič 5 kusů 1.495,- Kč 

Kamera 1 kus 1.365,- Kč 

Detektor tříštění skla 1 kus 775,- Kč 

Neprůstřelné sklo 1,5 m2 7.900,- Kč 

Bezpečnostní fólie 1 m2 630,- Kč 

Celkové náklady  12.165,- Kč 

 

Je pravděpodobné, že se výsledná částka může navýšit o vícenáklady spojené 

s realizací jednotlivých projektů. Z pohledu úprav provedených na jedné policejní cele se 

může výsledná částka zdát být nízká. Kdyby však bylo potřeba upravit každou policejní celu 

Policie České republiky, konečná finanční částka by mohla být více jak dvousetnásobná. 

Uvádí se, že Policie České republiky má přibližně 250 policejních cel. 

Zdali jsou celkové náklady adekvátní vůči chráněnému objektu lze stěží posoudit, 

domnívám se však, že ano. Chráněným objektem je, v tomto případě, zájem státu na ochraně 

života, zdraví a majetku jeho obyvatel. 
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8 Závěr 
 

Cílem této práce bylo popsat současný stav zabezpečení policejních cel v České 

republice, tak jak to stanoví příslušný interní akt řízení Policie České republiky, zejména se 

zaměřením na prostředky technické ochrany. Zjištěné poznatky byly aplikovány na policejní 

celu Obvodního oddělení Policie České republiky Karviná 1. Následně byla provedena 

analýza příčin a důsledků útěku osoby umístěné v policejní cele Obvodního oddělení Policie 

České republiky Karviná 1. Na základě výsledků analýzy bylo navrženo takové opatření, aby 

nedošlo k útěku osoby omezené na osobní svobodě, jakož i jeho pokusu sebepoškození se, či 

poškození zařízení cely. 

Pochopit danou problematiku pomohly vybrané právní předpisy, interní akty řízení, 

technické normy a odborná literatura uvedená v této práci. 

Provedenou analýzou bezpečnostních rizik policejní cely Obvodního oddělení Policie 

České republiky Karviná 1 bylo zjištěno, že hlavní úlohu v dohledu nad osobou omezenou na 

osobní svobodě plní fyzická ostraha zabezpečena dozorčí službou daného policejního útvaru. 

Když pomineme charakterové vlastnosti člověka vykonávajícího fyzickou ostrahu jako jedno 

z bezpečnostních rizik, kdy může dojít k zanedbání výkonu služby a porušení služebních 

předpisů, nejvíce nebezpečný se jevil malý počet policistů vykonávajících přímý dozor 

policejní cely předmětného policejního útvaru. Konkrétně se jedná o jednoho policistu 

vykonávajícího tuto služební činnost zároveň v kombinaci s dalšími služebními činnostmi. 

Přímému útěku osoby omezené na osobní svobodě z policejní cely zabraňují 

mechanické prostředky. V případě studované policejní cely se jedná o bezpečnostní dveře, 

zámkové mechanismy, ocelové konstrukce s výplní pletivem nebo ocelovými tyčemi. 

Elektronické a elektrické systémy slouží doplňkově. Jejich úkolem je dohled nad policejní 

celou usnadnit a zefektivnit. 

Cely Policie České republiky, už svou podstatou, musí splňovat alespoň základní 

bezpečnostní pravidla. Proto zde byl prostor pro navržení příslušných opatření hlavně 

v oblasti modernizace stávajících prostředků technické ochrany. Navržená opatření také 

reagují na používání nových nástrojů a přístrojů kriminálně závadových osob, i na změnu 

jejich taktického myšlení, které je dáno chytrostí, vynalézavostí, ale i odvahou, drzostí, 

agresivitou a bezohledností. Bylo tedy myšleno i na nové situace, které by mohly nastat, 

i když do dnešní doby ještě nikdy nenastaly a tudíž nemusely být při plánování zabezpečení 
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řešeny. Myslím tím například situaci, kdy by se jiné osoby snažily osobu umístěnou 

v policejní cele vysvobodit, nebo naopak by jí chtěly připravit o život. 

Vzhledem k panující finanční situaci u Policie České republiky, kdy se její finanční 

rozpočet pro zajištění jejího chodu každým rokem snižuje, byla příslušná opatření navržena 

tak, aby splňovala základní požadavky na moderní zabezpečení fyzické ochrany 

i požadovanou funkčnost systému, za vynaložení co nejnižších finančních prostředků. 
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