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Anotace  

 Kneblová, E. Technické zabezpečení objektů pro ochranu osob ve městě Frýdek- 

Místek. Ostrava: VŠB- TU, Fakulta bezpečnostního inţenýrství 2011, 43 s. Vedoucí 

bakalářské práce Ing. Eva Veličková. 

Bakalářská práce se zabývá technickým zabezpečením objektů pro ochranu osob ve městě 

Frýdek- Místek. V úvodních částech práce jsou popsány zákony a normy, které souvisejí 

s ochranou objektů, dále jsou popsány základní druhy fyzické ochrany a charakteristika 

Statutárního města Frýdek- Místek. Tato práce dále obsahuje povinnosti obcí při řešení 

mimořádných událostí pro ochranu osob a stávající zabezpečení k ochraně osob a majetku 

ve městě Frýdek- Místek. Hlavním cílem práce je analýza moţného ohroţení města 

mimořádnými událostmi a z výsledků analýzy je navrţeno zajištění materiálně technického 

zabezpečení proti znehodnocení a dále vybrány vhodné objekty pro ochranu osob a návrh 

zlepšení technického zabezpečení vybraných objektů.  
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Annotation 

 Kneblová, E. Securing of Buildings for the Protection in the Town of Frýdek-Místek 

Using Technical Protection Means. Ostrava: VŠB- TU, Faculty of safety engineering 2011, 

43 s. Leadership work Ing. Eva Veličková. 

This  bachelor thesis deals with the technical securing facilities to protect people in the city 

Frydek-Mistek. The introductory section describes laws and regulations relating to the 

protection of buildings, as well as description of the types of protection and physical 

characteristics of the town of Frydek-Mistek. This work also includes the obligation of 

municipalities in the emergency response to protect people and the existing security to 

protect people and property in the town of Frydek-Mistek. The main objective is to analyse 

the potential threat of emergencies and the results of the analysis is designed to provide 

material and technical provision against impairment and selected objects for the protection 

of people and a proposal to improve the technical security of these selected objects. 
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1 Úvod 

 

 V ţivotě člověka mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou ţivelné 

pohromy (povodně a záplavy, vichřice, poţáry, sesuvy půdy, zemětřesení, sněhové laviny), 

havárie s únikem nebezpečných látek do ţivotního prostředí (radiační havárie, ropné havárie, 

havárie v chemických provozech, skladech), ostatní události (teroristický čin, sabotáţ, 

ţhářství), které mohou ohrozit ţivoty, zdraví osob a způsobit velké škody na majetku. Ke 

zmírnění následků těchto událostí přispívají zejména právní předpisy              a organizační 

opatření, která přijímá kaţdý vyspělý stát. Účinně mohou ke zmírnění těchto následků 

napomoci i samotní občané, proto je důleţité znát moţná nebezpečí při vzniku mimořádné 

událostí. [15] 

 Aby společnost dokázala vzdorovat nástrahám ţivota, které mohou přijít neočekávaně 

a ohroţovat naše zdraví, ţivoty, majetek, ţivotní prostředí, musí mít vytvořeno odpovídající 

právní prostředí, vytvořený záchranný systém, připravené záchranáře a řídící pracovníky, mít 

k dispozici účinnou a moderní techniku a vyvíjet účinnou přípravu osob k sebeobraně             

a vzájemné pomoci při vzniku mimořádné události. [15] 

          

Na území Statutárního města Frýdek - Místek existují rizika vzniku krizových situací   

a mimořádných událostí zapříčiněných působením škodlivých a ničivých faktorů, přírodních 

ţivlů a nebo technologických zařízení. Zdrojem rizika jsou zejména vodní toky, poţáry, 

havárie apod. Nelze také vyloučit vznik organizovaného zločinu či teroristického útoku. 

  

Tato bakalářská práce je vytvořena z podkladů, které mi byly poskytnuty Hasičským 

záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek - Místek, Magistrátem 

města Frýdek - Místek a Policií České republiky, územní odbor Frýdek-Místek. 

 

Na základě vybrané analýzy pomocí programu SFÉRA, budu analyzovat moţná 

ohroţení Statutárního města Frýdek - Místek. Ze získaných výsledků z provedené analýzy se 

pokusím v této bakalářské práci zajistit materiální a technické zabezpečení proti znehodnocení 

a dále vyberu vhodné objekty pro ochranu osob a navrhnu těmto objektům inovativní 

technické zabezpečení ke zvýšení jejich fyzické ochrany. 
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2 Cíl práce 

 Cílem práce je analyzovat moţná ohroţení osob a majetku Statutárního města Frýdek - 

Místek a navrhnout inovativní technická opatření fyzické ochrany těchto objektů. Analýza 

bude provedena s vyuţitím programu SFÉRA a na základě výsledků budou vybrány objekty 

vhodné pro ochranu osob. 

3 Právní normy v oblasti ochrany objektů 

 Jedná se především o souhrn základních právních předpisů, technických norem 

zabývajících se ochranou a bezpečností objektů. 

3.1. Právní předpisy 

 Mezi základní právní předpisy, které souvisejí s ochranou objektů se řadí Ústava 

České republiky, Listina základních práv a svobod, Trestní zákoník, Trestní řád, Zákon          

o poţární ochraně, Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. 

 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen Ústava ČR), ve znění pozdější 

předpisů. Ústava ČR je souborem právních norem deklarující základní práva občanů               

a definující demokratické principy České republiky jako svrchovaného, jednotného                   

a výkonného demokratického státu. Byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 

a následně byla vyhlášena ve Sbírce zákonů, jako ústavní zákon. Ústava ČR nabyla účinnosti 

dne 1. ledna 1993. Ústava ČR je sestavena z VIII hlav a Preambule, coţ je úvodní prohlášení. 

[25] 

  

Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod (dále jen listina), ve znění pozdějších 

předpisů. Listina je součásti ústavního pořádku České republiky. Lidská práva  a svobody 

jsou všeobecnou a nedotknutelnou hodnotou, je uznávána nezrušitelnost přirozených práv 

člověka, jakoţto občana a svrchovanost zákona. Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v 

právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné                   

a nezrušitelné. [23] 
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Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního zákona 

je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy 

právnických a fyzických osob. Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými 

činy, jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti, a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich 

spáchání uloţit. 

Teroristický útok- dle § 311 trestního zákona. Kdo v úmyslu poškodí ústavní zřízení             

a obranyschopnost České republiky (dále jen ČR), naruší nebo zničí základní politickou, 

hospodářskou nebo sociální strukturu ČR nebo mezinárodní organizace. Závaţným způsobem 

zastraší obyvatelstvo nebo protiprávně přinutí vládu, jiný orgán veřejné moci nebo 

mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla, 

a) provede útok ohroţující ţivot, zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo újmu na 

zdraví, 

b) zmocní se rukojmí, provede únos, 

c) zničí nebo poškodí veřejné zařízení, dopravní, telekomunikační, informační systém, 

energetické, vodárenské, zdravotnické nebo jiné důleţité zařízení, veřejné prostranství 

nebo majetek s cílem ohrozit lidské ţivoty nebo vydat majetek v nebezpečí škody 

velkého rozsahu, 

d) naruší nebo přeruší dodávku vody, elektrické energie nebo jiné přírodní zdroje s cílem 

ohrozit lidské ţivoty nebo vydat majetek v nebezpečí škody velkého rozsahu, 

e) zmocnění se letadla, lodi nebo jiného prostředku osobní, čí nákladní dopravy, zničení 

či poškození navigačního systému, zasahuje do provozu, čímţ ohrozí ţivot nebo 

zdraví lidí, bezpečnost dopravního prostředku, anebo vydá majetek v nebezpečí škody 

velkého rozsahu, 

f) nedovoleně vyrábí, přechovává, dováţí, vyváţí výbušniny, jaderné, biologické, 

chemické nebo jiné zbraně, 

g) vydá lidi v obecné nebezpečí smrti nebo těţké újmy na zdraví nebo cizí majetek 

v nebezpečí škody velkého rozsahu tím, ţe způsobí poţár, povodeň nebo škodlivý 

účinek výbušnin, plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek, 

bude potrestán odnětím svobody na pět aţ patnáct let, popřípadě vedle tohoto trestu téţ 

propadnutím majetku. [24] 
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Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o Trestním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního řádu 

je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náleţitě zjištěny a 

pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování 

zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu 

důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění povinností ke 

státu a společnosti. Pomáhat k dosaţení účelu trestního řízení je právem  a podle ustanovení 

tohoto zákona i povinností občanů. [33] 

 

Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/ 1985 Sb., o Poţární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Vytvořit podmínky 

pro účinnou ochranu ţivota a zdraví občanů a majetku před poţáry a pro poskytování pomoci 

při ţivelních pohromách a jiných mimořádných událostech stanovením povinností 

ministerstev a jiných správních úřadů, právnických a fyzických osob, postavení a působnosti 

orgánů státní správy a samosprávy na úseku poţární ochrany, jakoţ i postavení a povinností 

jednotek poţární ochrany. [31] 

 

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky 

Zákon č. 110/1998 SB., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, 

ochrana jejích demokratických základů a ochrana ţivotů, zdraví a majetkových hodnot.  

         [26] 

3.2. Další právní normy ochrany objektů  

 Níţe uvedené zákony jsou dalšími právními normami v oblasti ochrany objektů. 

Zákon o krizovém řízení 

Zákon č. 240/ 2000 Sb., o Krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů (krizový zákon), 

v plném znění k 1. 1. 2011. Zákon stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů 

územních samosprávných celků a práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

přípravě na krizové situace, které nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před 

vnějším napadením a při jejich řešení a při ochraně kritické infrastruktury a odpovědnost za 

porušení těchto povinností. [29] 
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Zákon o integrovaném záchranném systému 

Zákon č. 239/ 2000 Sb., o Integrovaném záchranném systému (dále jen IZS), ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon vymezuje IZS, stanoví sloţky IZS a jejich působnost, 

pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů    a orgánů 

územních samosprávných celků, práva a povinnosti fyzických a právnických osob při 

přípravě na mimořádné události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně 

obyvatelstva před a po dobu vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohroţení státu 

a válečného stavu. [28] 

 

Zákon o Policii České republiky 

Zákon č. 273 / 2008 Sb., o Policii České republiky (dále jen PČR), ve znění pozdější 

předpisů. PČR je jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor. PČR  slouţí 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 pouţitelnými předpisy Evropských společenství nebo mezinárodními 

smlouvami, které jsou součástí právního řádu. [30] 

 

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky 

Zákon č. 238/2000 SB., o Hasičském záchranném sboru České republiky (dále jen HZS ČR), 

ve znění pozdějších předpisů. Základním posláním HZS ČR je chránit ţivoty a zdraví 

obyvatel a majetek před poţáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech.  

                           [27] 

Zákon o prevenci závažných havárií 

Zákon č. 59/2006 Sb., o Prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

zákon zahrnuje aktuální změny z příslušné legislativy EU a ruší tím platnost zákona               

č. 353/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. [32] 

3.3 Vybrané technické normy ochrany objektu 

 Níţe uvedené technické normy se vztahují na prostředky zabezpečovacích, 

poplachových systémů a poţární bezpečnost staveb. 

 

ČSN EN 50131-1 ed. 2Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 1: Systémové poţadavky. Tato norma stanovuje systémové poţadavky poplachových 
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zabezpečovacích a tísňových systémů. Specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti 

instalovaných systémů, neobsahuje však poţadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz       

a údrţbu. Systémové poţadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace                

a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma stanovuje stupně zabezpečení  a třídy prostředí, 

nestanoví však konkrétní poţadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů. [7] 

 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Část 6: Napájecí zdroje. Tato evropská norma uvádí poţadavky na napájecí zdroje pouţívané 

jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. 

Norma také zahrnuje zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů, a která 

se instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. [6] 

 

ČSN 73 0831 Požární bezpečnost staveb - Shromaţďovací prostory. Tato norma stanovuje 

základní poţadavky pro poţární bezpečnost shromaţďovacích prostorů. Shromaţďovacím 

prostorem podle této normy je prostor pro shromáţdění osob, ve kterém počet a hustota osob 

převyšují mezní normové hodnoty.[8] 

 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro pouţití                        

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové poţadavky. Tyto poplachové systémy jsou 

uţívané pro sledování soukromých a veřejných prostor. Norma stanovuje minimální 

poţadavky na specifikaci a zkoušení kamer. Specifikuje přenos videosignálu a uvádí pokyny 

pro aplikaci. [5] 
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4 Základní pojmy 

 

Mimořádná událost - je 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. [15] 

 

Ochrana obyvatelstva - plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí     

a nouzové přeţití obyvatelstva a další opatření k zabezpečení ochrany a jeho ţivota. [15] 

 

Záchranné práce - je to činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik 

vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohroţení ţivota, zdraví, majetku, 

ţivotního prostředí a vedoucího k přerušení jejich příčin. [15] 

 

Likvidační práce - je to činnost k odstranění následků způsobených mimořádnou událostí.                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         [15] 

IZS - koordinovaný postup jeho sloţek při přípravě na mimořádnou událost a při provádění 

záchranných a likvidačních prací. [15] 

 

Evakuace - soubor opatření k přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných 

prostředků z ohroţeného prostoru na jiné bezpečné místo. [15] 

 

Ukrytí - vyuţití úkrytů civilní ochrany a jiných vhodných prostor, které se stavebními             

a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. [15] 

 

Varování - komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předení informace o reálné hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné 

události. [12] 

 

Vyrozumění - komplexní souhrn organizačních, technických a provozních opatření 

zabezpečujících včasné předání informace o reálné hrozící nebo jiţ vzniklé mimořádné 

události sloţkám IZS, orgánům územní samosprávy a státní správy, právnickým osobám    a 

podnikajícím fyzickým osobám podle havarijních a krizových plánů. [12] 
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Tísňové informování - informování obyvatelstva je komplexní souhrn organizačních, 

technických a provozních opatření zabezpečujících bezprostředně po zaznění varovného 

signálu předání informací o zdroji, povaze a rozsahu nebezpečí a nutných opatřeních 

k ochraně, zdraví, ţivota a majetku. [12] 

 

Elektrický zabezpečovací systém - systém čidel (detektorů), sirén, ústředen, pultů 

centralizované ochrany a dalších technických zařízení slouţících k zabezpečení objektů          

a prostorů. [14] 

 

Fyzická ochrana - je souhrn technických, organizačních a reţimových opatření zabraňujících 

neoprávněnému nakládání s majetkem. [4] 

 

Mechanický zábranný systém - je to systém mechanických prostředků, jejichţ hlavním 

úkolem je vytvořit překáţku pro pachatele a vytvořit co největší časovou prodlevu mezi 

zahájením a dokončením napadení objektu [14] 

  

Nebezpečí - je vlastnost látky nebo jevu, děje způsobit neočekávaný negativní jev - latentní 

vlastnost objektu. [2] 

 

Riziko - je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho 

následku, ke kterému dojde za během určité doby nebo za určitých okolností. [2] 

 

Objekt - vymezený a ucelený technický, ekonomický, nebo jiný systém tvořený prvky 

nehmotné či hmotné povahy. [14] 

 

Ohrožení - je soubor maximálních dopadů pohromy, havárie, nehody, které lze očekávat       

v daném místě za specifikovaný časový interval s pravděpodobností rovnou stanovené 

hodnotě. [14] 

 

Terorismus - je charakterizován jako souhrn nehumánních metod hrubého zastrašování 

odpůrců hrozbou síly a uţitím násilí. [21] 

 

Organizovaný zločin - představuje závaţné bezpečnostní riziko, ohroţující stabilitu 

světového hospodářského systému a v případě některých států i politický systém. [21] 
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5 Charakteristika města Frýdek - Místek 

  Frýdek - Místek leţí ve východní části Moravskoslezského kraje, podle zákona        

 č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů dle § 4 je Statutárním městem          

a dále obcí s rozšířenou působností. Řeka Ostravice, která městem protéká, tvořila do           

1. prosince 1928 zemskou hranici mezi Moravou a Slezskem. Frýdek se rozkládá na pravém 

břehu řeky Ostravice, těsně pod soutokem s řekou Morávkou. Místek leţí na levém břehu 

řeky Ostravice. Dominantou Frýdku - Místku je Frýdecký zámek, který se nachází na 

Frýdeckém náměstí. V této práci se zaměřím jenom na Statutární město  Frýdek - Místek. 

V současnosti se dělí na 7 katastrálních území a 7 místních částí (viz Obrázek 5.1): 

 

 Frýdek- část Frýdek 

 Chlebovice- část Chlebovice 

 Lískovec u Frýdku- část Lískovec 

 Lysůvky- části Lysůvky, Zelinkovice 

 Místek- část Místek 

 Panské Nové Dvory- část Frýdek 

 Skalice u Frýdku-Místku- část Skalice 

 Zelinkovice- část Zelinkovice 

 

Obrázek 5.1 Mapa Statutárního města Frýdek-Místek [16] 
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Statutární město Frýdek-Místek přestavuje částečně průmyslový region kombinovaný 

s horskými oblastmi Moravskoslezských Beskyd. Průmyslový sektor je tvořen těţbou 

černého uhlí v dolech Chlebovice a hutní výrobou- ArcelorMittal Frýdek-Místek, a.s.  

Mezi hlavní zaměstnavatelé ve městě patří např. ArcelorMittal Frýdek-Místek, a. s., dříve 

Válcovny plechu, a. s. - ocelářský podnik: výroba hlubokotaţné a elektrotechnické oceli, dále 

pozinkované zemnící pásky a drátů, Hutní projekt, a. s., ČSAD, a. s., Novogear,  s. r. o.         

a Lesy ČR Frýdek - Místek, a.s. 

Díky geografické poloze je Statutární město Frýdek - Místek také nazýváno „Bránou 

Beskyd“ a je pro obyvatele i návštěvníky výchozím bodem mnoha turistických, 

cykloturistických a jezdeckých tras směřujících do Beskyd.  

5.1 Historie města 

 Kaţdá z dnešních částí města Frýdku - Místku má svou vlastní historii. 

Frýdek byl zaloţen pravděpodobně těšínskými kníţaty v letech 1327-1333 na návrší 

nad řekou Ostravicí. Jeho předchůdcem byla patrně ves Jamnice, leţící v místech dnešního 

Starého Města. V průběhu 15. století se stal Frýdek centrem panství a centrem 

hospodářského ţivota. Jiţ v 16. století se ve městě rozvíjela řemeslná výroba, především 

soukenictví. V 17. století panství přešlo na hraběcí rodinu Praţmů. V tomto období bylo 

město dvakrát zachváceno velkým poţárem, který zničil jeho značnou část. Koncem          

18. století přešlo panství do majetku Habsburků. V 19. století se začal rychle rozvíjet 

kapitalismus, vznikaly první textilní továrny (firma Munk) a ţelezářské továrny (Karlova 

Huť). Průmysl byl soustředěn především v německých rukou.  

První zmínka o Místku pochází z roku. 1267, lze však předpokládat, ţe osídlení je 

ještě staršího data. V této době byl Místek v drţení olomouckých biskupů. Během              

13.  a 14. století byl v drţení různých majitelů a kolem roku. 1400 zanikl. Na jeho místě bylo 

zaloţeno městečko Newenstetil (Nové Městko nebo Místko), první zpráva o něm pochází z 

roku. 1402. V roce 1584 byl Místek s okolními vesnicemi připojen k panství hukvaldskému, 

coţ znamenalo výhodné omezení vlivu hospodářsky silnějšího Frýdku.  V letech 1602 a 1669 

bylo město zničeno poţáry. Rozvíjely se řemesla, především tkalcovství. V 18. a 19. století 

se dále rozvíjela především textilní řemesla, která byla základem pro vznik textilního 

průmyslu. Na rozdíl od Frýdku zde byla i česká burţoazie  a národnostní hnutí bylo silnější. 

V roce 1895 byla otevřena první samostatná česká škola - České matiční gymnázium. [20] 
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Společná historie Frýdku - Místku začíná teprve 1.1. 1943 sloučením dvou 

samostatných měst, které do sloučení Moravy se Slezskem v roce 1928 oddělovala zemská 

hranice. Statutárním městem se Frýdek-Místek stal 1. července 2006. 

V letech 1975 byly k Frýdku - Místku integrovány obce Chlebovice, Lískovec, 

Lysůvky a  Zelinkovice. [20] 

5.2 Geografická charakteristika 

Statutární město Frýdek - Místek leţí na středním toku řeky Ostravice v místě, kde se 

do ní vlévá řeka Morávka. Západní část řešeného území má poměrně plochý reliéf s malou 

výškovou členitostí. Nejvyšší bod území leţí v katastrálním území Skalice u Frýdku – 

Místku (Stráţnice 438 m.n.m.), nejniţším bodem je místo, kde tok Ostravice opouští území 

města (cca 270 m.n.m). [20] 

 

Základní údaje 

                            

                                    Obrázek 5.2 Znak Statutárního města  Frýdek - Místek [20] 

 

Znakem Statutárního města Frýdek - Místek (viz Obrázek 5.2) je čtvrcený štít, v 1. a  4. 

modrém poli pravá polovina zlaté orlice s červenou zbrojí přilehlá ke stříbrnému písmenu F, 

ve 2. a 3. poli zkříţené ostrve o šesti sucích provázené třemi červenými růţemi.    

                                                                                                                                                                   

Kraj:                                                   Moravskoslezský                                 

Okres:     Frýdek- Místek 

Historická země:   Morava + Slezsko 

Katastrální výměra:   51,61 km
2 

Počet obyvatel:   59 365 (k 1.1. 2011) 

Zeměpisná šířka:              49° 41' 17" s. š.                                                   

Zeměpisná délka:   18° 21' 13" v. d. 

Nadmořská výška:   291 m                                                 

Vodní toky:                                        Ostravice, Morávka 

PSČ:     73801, 73802 
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Adresa magistrátu:    Magistrát města Frýdku-Místku 

                                                           Radniční 1148 

                                                           738 01 Frýdek-Místek 

Primátor:                                            Mgr. Petr Cvik 

5.3 Demografická charakteristika 

 V posledních letech dochází k pravidelným úbytkům počtu obyvatel ve Statutárním 

městě Frýdek- Místek. Podle statistiky sestavené k 1.1. 2011 má město 59 365 obyvatel 

včetně okrajových částí,  coţ je ve srovnání se statistickým údajem k 1.1.2010                       

o 442 obyvatel méně. Z Grafu 5.1 je zřetelné, ţe počet obyvatel ve  Frýdku - Místku má od 

roku 2009 opět klesající ráz. 

Informace o vývoji počtu obyvatel v posledních deseti letech, jsem získala z databáze 

demografických údajů obcí České republiky Českého statistického úřadu. [3] 

Podrobnější charakteristické údaje jsou v Příloze č. 1. 

Počet obyvatel v letech 2002-2011 ve Frýdku-Místku
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 Graf 5.1 Počet obyvatel v letech 2002- 2011 ve Statutárním městě Frýdek- Místek 

 

5.4 Klimatická charakteristika 

 Statutární město Frýdek - Místek leţí v mírně teplé klimatické oblasti MT 10. Jiţní a 

vyšší polohy hraničí s oblastí MT 9- katastr Skalice. Místní klima MT 10                                

je charakterizováno teplým, dlouhým a mírně suchým létem, mírně teplou, velmi suchou        

a mírnou zimou. Jara i podzimy jsou v této oblasti kratší a mírně teplé. Mírně teplá oblast 
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MT 9, která se od předchozí liší pouze sušším létem a vyšším úhrnem sráţek v zimním 

období. Poměrně vysoký sráţkový úhrn je ovlivněn větrnou polohou území v Podbeskydské 

pahorkatině  

(viz Tabulka 5.1 Klimatická charakteristika Statutárního města Frýdek - Místek). [20] 

 

Tabulka 5.1 Klimatická charakteristika Statutárního města Frýdek- Místek [20] 

 MT 10 MT 9 

Počet letních dnů: 40 – 50 40 – 50 

Počet mrazivých dnů: 110 – 130 110 – 130 

Průměrná teplota v lednu: -2 aţ –3°C -3 aţ –4°C 

Průměrná teplota v červenci: 17 – 18°C 17 – 18°C 

Sráţkový úhrn ve vegetačním období: 400 – 450 

mm 

400 – 450 

mm 

Sráţkový úhrn v zimním období: 200 – 250 

mm 

250 – 300 

mm 

Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 50-60 60-80 
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6 Základní druhy fyzické ochrany k zabezpečení objektu 

  Pro kompletní ochranu objektů a předmětů se pouţívá zabezpečovací systém, tvořený 

čtyřmi základními druhy ochrany. 

Čtyři základní druhy fyzické ochrany zabezpečovacího systému: 

 Klasická ochrana 

 Technická ochrana 

 Reţimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

6.1 Klasická ochrana 

Jde o nejstarší typ ochrany a spočívá v zajištění objektu pomocí různých 

mechanických zařízení, která jej umoţní spolehlivě ochránit. Jde zejména o různé mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS), znemoţňující odcizení či zničení předmětů, výrobků, zboţí 

anebo překáţky, které by pachateli mohly ztíţit dosaţení cíle. Tvoří základ kaţdého 

zabezpečovacího systému. MZS se rozumí zejména prostředky pro ohraničení prostor, např. 

zdi a ploty, vstupní bezpečnostní systémy vrat, branek, dveří a oken, mříţe, bezpečnostní skla 

a fólie a vlastní uzamykající systémy. [22] 

6.2 Technická ochrana 

 Hlavní funkcí technické ochrany je, ţe rychle reaguje na změny vyvolané pachatelem 

a na základě těchto změn, uvádějí v činnost síly (zásahové jednoty), které jsou schopné 

dopadnout pachatele a zabránit mu k dokonání trestné činnosti. Tento typ ochrany účinně 

doplňuje systém klasické ochrany. Obecně jde o detekční systém, který předává a zajišťuje 

informace v chráněném prostoru. Prostředky technické ochrany jsou označovány jako 

elektrický zabezpečovací systém.  

Technická ochrana se z hlediska prostorového zaměření dělí na: 

 Obvodovou ochranu, která signalizuje narušení obvodu objektu. 

 Plášťovou ochranu, která signalizuje narušení pláště objektu. 

 Prostorovou ochranu, která signalizuje jevy s charakterem nebezpečí uvnitř objektu. 

 Předmětovou ochranu, která signalizuje přítomnost pachatele u chráněného předmětu.  

Patří zde trezory, pancéřové peněţní trezory, ocelové schránky.  

 Klíčovou ochranu, která signalizuje narušení klíčových míst objektu. [22] 
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6.2.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 Elektrický zabezpečovací systém je elektrotechnické zařízení detekující neoprávněný 

vstup do chráněného prostoru nebo neoprávněnou manipulaci s určitou chráněnou věcí. 

Kaţdý elektrický zabezpečovací systém je sloţen ze základních prvků, které plní své 

specifické funkce a v souhrnu vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec, viz Obrázek 6.1.      

[22] 

 

Obrázek 6.1 Zabezpečovací řetězec elektrického zabezpečovacího systému.[22] 

 

 Čidlo (detektor) - zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny, související 

s narušením střeţeného objektu, prostoru, anebo neţádoucí manipulaci se střeţeným 

předmětem. 

 Ústředna - přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu          

a poţadovaným způsobem je realizuje. Umoţňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho napájení. 

 Přenosové prostředky - zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do míst 

signalizace, případně i opačným směrem. 

 Signalizační zařízení - zajišťuje převedení předané informace na vhodný signál. 

 Doplňková zařízení - usnadňují ovládání systému, anebo slouţí k realizaci některých 

speciálních funkcí. [22] 

6.2.2 Kamerové zabezpečovací systémy 

 Kamerové zabezpečovací systémy jsou prakticky speciálním typem uzavřeného 

televizního okruhu (Closed-circuit television - CCTV). CCTV systém přenáší signál z kamer 

na určený a omezený počet monitorů. 

Základními komponenty zabezpečovacího CCTV systému  jsou: 

 Kamery - slouţí ke snímání obrazu sledovaného prostoru. 

 Ovládací jednotky kamer 

 Monitory - slouţí k zobrazení signálů z kamer. 

 Multiplexory - slouţí ke sdruţování a úpravě videosignálů. 
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 Záznamová zařízení - slouţí k záznamu z kamer pro případy vyšetřování nějakého 

incidentu. 

 Přenosová zařízení - se zpravidla pouţívají kabelové rozvody, ale v současné době se 

stále více i přenosy rádiové. 

 

Kamery pro zabezpečovací systémy mohou být pevné nebo otočné, černobílé nebo 

barevné a pro vnitřní nebo vnější instalaci. Kamery pro vnější instalaci mívají provedení 

odolné vůči atmosférickým vlivům i vůči vandalům. Modernější CCTV systém je hybridní. 

Zpravidla je jeho jádrem digitální videorekordér, který dokáţe signály na svých analogových 

vstupech digitalizovat. Digitální signály z kamer posléze komprimuje a zaznamenává na 

pevný disk. Na jeho výstup se připojuje digitální monitor pro sledování obrazů z kamer. 

6.3 Režimová ochrana 

           Reţimovou ochranu tvoří soubor organizačně- administrativních opatření, postupů 

směřujících k zajištění podmínek bezporuchové funkce zabezpečovacího systému. Je to 

soubor reţimových opatření, které určují, kdo a kdy můţe vstupovat do objektu (např. 

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

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

v krizových situacích apod.). [22] 

6.4 Fyzická ostraha 

            Jde o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímţ hlavním úkolem je 

zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost střeţených objektů a veřejný pořádek. Tato 

činnost má zabránit především trestné a jiné protiprávné činnosti. 

Fyzická ochrana je realizována: 

 komerční soukromé bezpečnostní sluţby 

 vlastní ochranné sluţby organizací a podniků 

 státní ochranné sluţby – PČR (sluţby ochrany ústavních činitelů apod.) 
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7 Analýza a hodnoceni rizik 

Analýza a hodnocení rizik jsou procedury, které slouţí pro potřeby řízení a tvoří 

podklady pro rozhodovací proces. Z toho vyplývá, ţe pracovní postupy musí respektovat 

určité poţadavky, které zaručují správné a kvalifikované rozhodování pro aktivní řízení, které 

na základě současných znalostí je nejlepším nástrojem pro zajištění bezpečnosti, ochrany       

a rozvoje státu či organizace. Prioritní ochrana je věnována k ochraně ţivotů, zdraví lidí, 

majetku, ţivotního prostředí, bezpečnosti obyvatelstva a ochraně kritické infrastruktury. [17] 

7.1 Hodnocení rizik 

Podle zákona č. 59/ 2006 Sb., o prevenci závaţných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů, je provozovatel objektu povinen provést zpracování bezpečnostního programu nebo 

bezpečnostní analýzu a hodnocení rizik závaţné havárie, ve které bude uvedeno: 

a) identifikaci zdrojů rizika (nebezpečí), 

b) určení moţných scénářů událostí a jejich příčin, které mohou vyústit v 

závaţnou havárii, 

c) odhad dopadů moţných závaţných havárií na zdraví a ţivoty lidí, 

hospodářská zvířata, ţivotní prostředí a majetek, 

d) odhad pravděpodobností scénářů závaţných havárií, 

e) stanovení míry rizika, 

f) hodnocení přijatelnosti rizika vzniku závaţných havárií. [2] 

7.2 Základní metody analýzy rizik 

Výběr metody pro bezpečnostní studii je jedním z nejdůleţitějších faktorů, které 

ovlivňují kvalitu provedení bezpečnostní studie. K základním, nejznámějším                           

a nejuznávanějším metodám patří (viz Tabulka 7.1). Tyto metody mají rozdílné pouţití dle 

velikosti a sloţitosti procesu, podávají různé druhy výsledků, jsou odlišně náročné na 

pracovní tým a čas. Volbu metody ovlivňuje několik faktorů jako typ studie, cíl, zkušenosti 

pracovního týmu, dostupnost potřebných informací a samozřejmě ekonomické náklady na 

studii. [2] 

 Pro analýzu a hodnocení rizik je v dnešní době řada metod a softwarových nástrojů. 

Základem bývají fyzikální, matematické, chemické modely, které jsou jednodušší             

nebo sloţitější, coţ znamená lepší či horší spolehlivost a správnost výsledků. 
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 Z pohledu shromáţděných znalostí a zkušeností, metod a programů se mi jeví jako 

nejvhodnější pouţití programu SFÉRA, který řeší dané území, v mém případě území 

Statutárního města Frýdek - Místek. 

 

Tabulka 7.1 Přehled základních metod. [2] 

Název metody  

(česky) 

Název metody 

(anglicky) 

Zkratka 

metody 

Revize bezpečnosti Safety Review SR 

Indexové metody Relative Ranking RR 

Kontrolní seznam Checklist Analysis CL 

Předběţná analýza ohroţení Preliminary Hazard 

Analysis 

PHA 

"Co se stane, kdyţ" What-If WI 

Analýza nebezpečnosti a 

provozovatelnosti 

Hazard and 

Operability Analysis 

HAZOP 

Analýza příčin a následků 

poruch 

Failure Modes and 

Effects Analysis 

FMEA 

Analýza stromem poruch Fault Tree Analysis FTA 

Analýza stromem událostí Event Tree Analysis ETA 

Analýza příčin a následků Cause - Consequence 

Analysis 

CCA 

Analýza lidského faktoru Human Reliability 

Analysis 

HRA 

7.3 Charakteristika programu SFÉRA 

Program SFÉRA je softwarový nástroj vyvinutý speciálně pro analýzu rizika 

územních a objektových havarijních plánů. Myšlenkově navazuje na známé analytické 

metody ve snaze se přiblíţit filozofii myšlení krizových manaţerů, při zvaţování moţných 

hrozeb v analyzovaném systému. Důraz tohoto programu je zaloţen na rychlosti, 

jednoduchosti práce, přehlednosti a stručnosti interpretace výstupů. Samozřejmostí je týmová 

práce a moţnost verifikace výstupů s ostatními analytickými metodami. Program lze obecně 

vyuţít i k prostému uspořádání prvků technických systémů, u kterých potřebujeme sestavit 

strom souvislostí definovaných prvků. Od podobných systémů se program SFÉRA liší svou 

schopností řešit problematiku neviditelných cyklických vztahů uvnitř analyzované struktury. 
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V principu umoţňuje tvorbu kontingenční tabulky, matematické operace třídící data                

v definovaných souvislostech pod diagonálu, formální editaci dat a jejich zápis do databáze 

analytických závěrů, návrh a zapracování hodnotových kriterií do výpočtů, výpočet 

zranitelností jednotlivých rizik s ohledem na časové parametry. Výstupy programu jsou velmi 

přehledné ve formě tabulek a grafů. Moţností je i export vypočítaných dat do Excelu, Wordu 

anebo HTML stránek a tím vytvořit přehlednost výstupu. [1] 

8 Analýza možného ohrožení města Frýdek - Místek 

Tato bakalářská práce je zaměřena na technické zabezpečení objektů pro ochranu osob 

ve Statutárním městě Frýdek - Místek, v práci se budu zabývat analýzou moţného ohroţení 

tohoto Statutárního města. Analýza bude provedena s vyuţitím programu SFÉRA a na 

základě výsledků budou vybrány vhodné objekty pro ochranu osob. 

8.1 Mimořádné události a zkratky 

  Pro dané území  Frýdek - Místek jsem vybrala mimořádné události, které jsem čerpala 

z podkladů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek - 

Místek a PČR, územní odbor Frýdek - Místek. Tyto mimořádné události představují moţné 

ohroţení města a občanů. 

  Tabulka 8.1 obsahuje název, jejich zkratky, které budou pouţívány v programu 

SFÉRA a dále pravděpodobnosti jednotlivých mimořádných událostí na daném území. 

Pravděpodobnost mimořádných událostí můţe vyplývat ze statistických údajů anebo se dá 

určit odhadem pomocí tabulky s pravděpodobností, viz Příloha č. 2. 
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Tabulka 8.1 Typy mimořádných událostí 

Poř. č. Mimořádná událost Zkratka Pravděpodobnost 

1. Povodeň POV 1 x za rok 

2. Poţár POZ 1 x za 2 dny 

3. Výbuch (exploze) VYB 1 x za rok 

4. Epidemie EPI 1 x za 2 roky 

5. Epifytie EPF 1 x za 30 let 

6. Epizootie EPZ 1 x za 100 let 

7. Radiační nehody, havárie RAN 1 x 1000 let 

8. Únik nebezpečných látek UNL 1 x za 20 dní 

9. Technické havárie TEH 1 x za 2 dny 

10. Sněhová kalamita, extrémní mráz SNK 1 x za 3 roky 

11. Dlouhotrvající vedro a sucho DSV 1 x za 10 let 

12. Větrná bouře VEB 1 x za rok 

13. Hromadná ţelezniční nehoda HZN 1 x za 50 let 

14. Hromadná silniční nehoda HSN 1 x za 5 let 

15. Zemětřesení ZEM 1 x za 30000 let 

16. Terorismus TER 1 x za 50 let 

17. Vloupání do objektu VDO 1 x za 2 dny 

18. Vandalismus VAN 1 x 1 za den 

  

V přehledu pravděpodobnosti mimořádných událostí, jako je poţár, radiační nehody, 

únik nebezpečných látek, technická havárie, vloupání do objektu a vandalismus, jsem 

vycházela ze statistických údajů viz Tabulka 8.2. Zbylé mimořádné události jsem určila 

odhadem, protoţe některé mimořádné události ještě nenastaly anebo k tomu nejsou vytvořeny 

statistické údaje. 

 

Tabulka 8.2 Statistické údaje pro rok 2009. [10] 

Obec Frýdek- Místek 

Poţáry Radiační 

havárie 

Únik 

nebezpečných 

látek 

Technické 

havárie 

Vloupání 

do objektu 

Vandalismus Plané 

poplachy 

188 0 43 531 236 302 100 
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8.2 Program SFÉRA 

 Program SFÉRA byl autory vyvíjen několik let s cílem vytvořit srozumitelný               

a pokud moţno uţivatelsky jednoduchý nástroj pro analytickou práci nebo rozhodovací 

proces. Autory softwarového programu SFÉRA jsou Ing. František Kovařík a Radim Kupka. 

Prvním podnětem pro vývoj programu bylo vytvoření nástroje pro tvorbu analýzy rizika 

území. Analytických metod je známo velké mnoţství, ale jen několik z nich je 

aplikovatelných na přírodní systémy. Autoři předpokládají, ţe verzi programu budou dále 

vyvíjet a přizpůsobovat potřebám uţivatelů.[13]. 

Kontaktní informace pro případ problémů s programem: 

e-mailová adresa: františek.kovarik@email.cz - Uţivatelské problémy spojené s aplikováním 

programu pro odbornou činnost. 

e-mailová adresa: radim.kupka@gmail.com - Problémy spojené se softwarovými konflikty. 

webové stránky: http://www.spbi.cz/html/sfera.htm- Návrhy a připomínky zlepšení 

programu.[13] 

8.3 Analýza pomocí programu SFÉRA 

 Prvním krokem po otevření programu SFÉRA bylo doplnění kontingenční tabulky do 

okna „Matice“ zkratkami mimořádných událostí a postupným vkládáním vznikala matice viz 

Příloha č. 3. Druhým krokem bylo doplnění dat do okna „ Průvodce zadáním dat“ plus 

„Kriteria zranitelností “. Vybírala jsem kritéria zranitelností, které mají největší vliv na 

ohroţení lidí, zvířat, objektů, ekonomii a ţivotní prostředí ve zkoumaném systému. Třetím 

krokem bylo doplnění dat a výpočtů do okna „ Hodnoty prvků“. Toto okno je určeno ke 

konečným výpočtům. Vstupní pravděpodobnosti se určily, buď ze statistických údajů, anebo 

se daly určit odhadem pomocí tabulky s hodnotami vstupních pravděpodobností viz Příloha 2. 

Koeficient (P) se odvozuje od vstupní pravděpodobnosti. Dalším kritériem je Zranitelnost, 

zkoumá jednotlivé mimořádné události a jejich škodlivé dopady na zkoumaný systém. 

Poslední kritéria, jako jsou Nová (P), Váha pořadí, Pořadí    a Vliv (%) si program přepočítá 

sám viz Příloha č. 4. 

8.4 Výsledky analýzy pomocí programu SFÉRA 

 Z provedené analýzy moţného ohroţení území Statutárního města Frýdek - Místek 

mimořádnými událostmi vyplývá, ţe největším moţným ohroţení pro město jsou technické 

havárie, poţáry, výbuchy, úniky nebezpečných látek, povodně a vandalismus. Těmito prvními 

vybranými mimořádnými událostmi se budu dále zabývat v dalších kapitolách. 

mailto:františek.kovarik@email.cz
mailto:radim.kupka@gmail.com%20-
http://www.spbi.cz/html/sfera.htm-
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 Výsledky analýzy vzniku mimořádných událostí jsou znázorněny následujícími grafy 

(viz Graf 8.1 a Graf 8.2) a vycházejí z dat, které jsou součástí Přílohy č. 4. Zkratky pouţité 

v grafech jsou vysvětleny v Tabulce 8.1 . 
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Graf 8.1 Graf znázorňující pořadí mimořádných událostí 
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Graf 8.2 Graf znázorňující vliv mimořádných událostí 
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9 Povinnost obcí při řešení mimořádných událostí pro ochranu osob  

Podle Čl. 1 zákona č. 110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky,    

ve znění pozdějších předpisů a změn, je garantem ochrany ţivotů, zdraví a majetkových 

hodnot stát. Základním principem systému ochrany je především vytváření podmínek pro 

přípravu na vznik mimořádných událostí a krizových situací. Tato příprava představuje           

i přiměřenou informovanost občanů o moţném vzniku nebezpečí v místě bydliště a jejich 

dostatečnou dostupnost a informovanost v oblasti ochrany osob a majetku. 

Hlavní odpovědnost na přípravu obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při 

vzniku mimořádných událostí mají především obce, zákon č. 128/ 2000 Sb., o obcích,          

ve znění pozdějších předpisů, které dle příslušných zákonů (zákon č. 239/ 2000 Sb., o IZS, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/ 2000 Sb., o Krizovém řízení, ve znění pozdějších 

předpisů), seznamují právnické a fyzické osoby s charakterem moţného ohroţení                    

a s přípravami na záchranné a likvidační práce, ochranou obyvatelstva a se způsobem jejich 

provedení. Pro tyto účely se organizují školení, např. besedy, regionální tisk, rozhlas, televize, 

webové stránky. Občanům je k dispozici internetová stránka Ministerstva vnitra, která je 

zejména vyuţívána v situacích, kdy se občané cítí ohroţeni, např. při povodních                      

a teroristických útocích v různých částech světa. [18] 

9.1 Povinnost obce 

 Obec při plnění úkolů ochrany veřejného zájmu tvoří základní prvek veřejné správy 

při zabezpečování opatření ochrany osob a majetku při mimořádných událostech                      

a krizových situacích. Obec by měla sehrávat rozhodující úlohu při informování o moţném 

ohroţení, plánovaných opatřeních a postupu při řešení následků mimořádné události a při 

organizování pomoci poškozeného obyvatelstva. Podílí se na provádění záchranných               

a likvidačních prací, nouzové přeţití obyvatel obce, zajišťuje vyrozumění, varování, podávání 

tísňových informací, evakuaci a ukrytí. Přípravu pracovníků obce určených k řešení úkolu 

ochrany osob a majetku při mimořádných událostech zajišťuje obecní úřad   a hasičský 

záchranný sbor kraje (dále jen HZS kraje). Realizaci těchto opatření zabezpečují v prvé řadě 

sloţky IZS. [19] 

9.2 Základní organizační a technická opatření ochrany osob   

 Obce zabezpečují a koordinují organizační a technická opatření v oblasti ochrany 

osob a majetku, především v oblasti varování, vyrozumění obyvatel, podání tísňových 
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informací, ukrytí a evakuaci. Primátor, starosta obce je oprávněn poţádat právnické                

a fyzické osoby o poskytnutí dobrovolné pomoci. [19] 

9.2.1 Varování a tísňové informování obyvatelstva 

Včasné a kvalifikované zahájení a realizace ochranných opatření v případech ohroţení 

osob můţe významným způsobem zamezit poškození zdraví, ztrátám na ţivotech a škodám 

na majetku. Rozhodující je včasné a správné předání varovných informací, které mají předem 

stanovenou formu signálu. Jedním z prvořadých opatření je včas varovat obyvatelstvo před 

hrozícím nebezpečím (např. před povodněmi, před poţáry, před sesuvy půd apod.). A to 

proto, aby obyvatelé v ohroţených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila 

jejich ţivoty, zdraví a majetek. Základním prostředkem pro vyhlášení signálů je síť 

koncových prvků varování (sirény: rotační, elektronické a místní informační systém). 

Varovný signál „ Všeobecná výstraha“ je charakterizován kolísavým tónem v délce            

140 sekund, kdy je motor rotační sirény opakovaně na dobu 4 sekundy zapínán a na dobu       

3 sekund vypínán (první sepnutí je zpravidla 7 sekund). 

Elektronické sirény a místní informační systém (dále jen MIS) signál vytváří kombinaci tónů 

180 Hz aţ 400 Hz reprodukcí zvukového soboru. Varovný signál je ihned po ukončení 

následováván verbální informací dle charakteru mimořádní události. [12] 

Verbální informace: 

Verbální informace č.1 „Zkouška sirén“, verbální informace č.2 „Všeobecná výstraha“, 

verbální informace č.3 „Nebezpečí zátopové vlny“, verbální informace č.4 „Chemická 

havárie“, verbální informace č.5 „Radiační havárie, verbální informace č.6 „Konec poplachu“, 

verbální informace č.7 „Poţární poplach“. 

 

Varovný signál je moţno opakovat aţ třikrát v intervalech asi tři minut. Schématický průběh 

pro rotační, elektronickou sirénu a MIS je na Obrázku 9.1.  
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Obrázek 9.1 Schematický průběh pro rotační, elektronickou sirénu a MIS. [12] 

9.2.2 Vyrozumění 

 Jestliţe hrozí nebo jiţ nastala mimořádná událost, musí o tom vzniknout informace, 

která se od místa vzniku šíří k řídícím orgánům (IZS, územní samosprávy, státní správy          

a dalším orgánům podílejících se na řešení situace). Takto předávané informace se nazývají 

vyrozumění. Hlavním úkolem je, co nejrychleji zaktivovat činnost organizací a osob pro 

řízení opatření a odstranění následků mimořádné události. [12] 

9.2.3 Ukrytí 

 Ukrytí osob se při mimořádných událostech zajišťuje ve stálých odolných úkrytech 

civilní ochrany a improvizovaných úkrytech. 

Stálé úkryty - ochranné stavby trvalého charakteru v podzemních částech staveb. Vyuţívají 

se k ochraně obyvatelstva proti účinkům zbraní hromadného ničení  a to proti účinkům 

světelného a tepelného záření, kontaminaci radioaktivním prachem, pronikavé radiaci, a  proti 

tlakovým účinkům zbraní hromadného ničení v případě krizového stavu. Odolnost konstrukce 

stálého úkrytu se posuzuje vůči účinkům tlakové vlny jaderného výbuchu.  

Přetlak v čele tlakové vlny pro příslušné třídy odolnosti je stanoven hodnotami: 

 0,2 MPa pro 3. třídu odolnosti,  

 0,1 MPa pro 4. třídu odolnosti,  

 0,05 MPa pro 5. třídu odolnosti  
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Improvizovaný úkryt - je vhodně upravený podzemní, nadzemní nebo částečně zapuštěný 

prostor ve stavbách určených k ukrytí. Dalšími vhodnými prostory k jejich vybudování, jsou 

prostory dřívějších stálých úkrytů, které byly vyřazeny z evidence HZS kraje. Podlahová 

plocha pro ukrývanou osobu se volí 1,5 m
2 

a větší. Doporučuje se, aby měl kapacitu do 50 

ukrývaných osob. 

9.2.4 Evakuace 

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, technického zařízení, předmětů 

kulturní hodnoty, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek 

z míst ohroţených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo 

náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.  

[9] 

10 Stávající zabezpečení k ochraně osob a majetku ve městě  

     Frýdek - Místek 

 Cílem zabezpečení osob a majetku je připravenost města na řešení mimořádných 

událostí, které by mohly ohrozit ţivoty, zdraví, ţivotní prostředí a majetek obyvatelstva. 

K základním úkolům zabezpečení osob a majetku je plnění Čl. 61 Dodatkového Protokolu 1   

k Ţenevským úmluvám z 12. srpna 1949, o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů. Zejména se jedná o varování, evakuaci, ukrytí, nouzové přeţití a další opatření       

k zabezpečení ţivota, zdraví a majetku obyvatelstva. 

10.1 Varování obyvatelstva 

 Varování zabezpečuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní 

odbor Frýdek - Místek. Orgány obcí zajišťují připravenost obce na mimořádné události a 

podílejí se na ochraně obyvatelstva. Z této povinnosti vyplývá odpovědnost Magistrátu města 

Frýdku - Místku za zajištění varování obyvatel na území obce (podle zákona č. 239/2000 Sb., 

§ 10 a 15 o IZS, ve znění pozdějších předpisů).  

Organizační opatření varování obyvatelstva jsou stanovena v „Plánu varování“, který je 

součástí havarijního plánu kraje. 

  Statutární město Frýdek - Místek pro varování obyvatelstva pouţívá koncové prvky 

varování, elektronické sirény, rotační sirény a MIS (obecní rozhlas). Elektronické sirény         

a místní rozhlas umoţňují poskytování verbálních informací. Obrázek 10.1                              

a Obrázek 10.2 ukazuje umístění a dosah těchto sirén. Druhy a počty koncových prvků 

../../VaV/Další%20zdroje/239%20-%202000.txt
../../VaV/Další%20zdroje/239%20-%202000.txt
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varování ve Statutárním městě  Frýdek - Místek  jsou v Příloze č. 5 a v Příloze č. 6 je úplný 

výpis koncových prvků varování. 

 

Obrázek 10.1 Rozsah koncových prvků varování 

 

 

Obrázek 10.2 Vysvětlivky prostředků varování 
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10.2 Ukrytí obyvatelstva 

 Výchozím dokumentem pro ukrytí je Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2000 Sb., 

k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva a zejména „Koncepce ochrany 

obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020“, schválená vládou České republiky. 

Ukrytí obyvatelstva se při mimořádných událostech zajišťuje v improvizovaných a ve stálé 

tlakově odolných úkrytech. 

 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádných událostí je na území Statutárního 

města Frýdek - Místku řešeno formou improvizovaných úkrytů a stalých tlakově odolných 

úkrytů. V současné době je ve městě evidováno 21 stálých tlakově odolných úkrytů, které lze 

vyuţít k ukrytí obyvatel viz Příloha č. 5 a v Příloze č. 7 najdete úplný výpis stálých tlakově 

odolných úkrytů Statutárního města Frýdek - Místek. 

10.3 Evakuace obyvatelstva, nouzové ubytování 

 Evakuace je jedním z nejrozšířenějších, nejúčinnějších a mnohdy jediným moţným 

opatřením, které se pouţívá při ochraně osob před případnými následky mimořádných 

událostí. 

 Pro nařízenou evakuaci ve Statutárním městě Frýdek - Místek budou pouţity autobusy 

Sboru dobrovolných hasičů Frýdek a autobusy společnosti ČSAD Frýdek-Místek, s.r.o. A pro 

nouzové ubytování obyvatelstva jsou předurčeny školské objekty  a internáty v městské části 

Frýdek. [20] 

10.4 Materiál civilní ochrany 

 Materiál civilní ochrany v majetku Statutárního města Frýdek - Místek je uskladněn 

v objektu 9. Základní školy na ulici El. Krásnohorské. Materiál civilní ochrany v majetku 

Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje je uskladněn v areálu Správy 

státních hmotných rezerv, závod Godula v obci Hnojník. Humanitární pomoc                         

je uskladněna v areálu podniku T.S. a.s., případně v jiném objektu, jehoţ majitelem               

je Statutární město Frýdek - Místek (školské objekty, hasičské zbrojnice, atd.). [20] 

10.5 Záchranné a likvidační práce 

 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění škodlivých účinků 

kontaminace, vzniklých při mimořádných událostech, řeší základní a ostatní sloţky IZS 

(Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, PČR, Zdravotní záchranná sluţba.). Dále 
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je moţno vyuţít externí poradce krizového štábu Statutárního města Frýdek - Místek              

a pracovníky chemické laboratoře z Frenštátu pod Radhoštěm. [20] 

10.6 Ochrana důležitých budov 

 Ochrana majetku, rozumí se důleţitých budov, jako Magistrát města Frýdek-Místek, 

Okresní nemocnice, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor 

Frýdek - Místek, či důleţitých správních objektů Okresní soud, Finanční úřad, Úřad práce, 

Státní okresní archiv apod., je zabezpečení řešeno individuálně pomocí krizových plánů, 

jejichţ nedílnou součástí je technické zabezpečení elektrickou poţární signalizací, 

poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem a kamerovým zabezpečovacím 

systémem. 

11 Zajištění materiálního a technického zabezpečení proti znehodnocení 

  Úkolem je posoudit, zda stávající zabezpečení a opatření k ochraně osob                   

a majetku Statutárního města Frýdek - Místek je funkční nejen po organizační stránce,          

ale hlavně zda jiţ vybudované materiální a technické zabezpečení je zajištěno po stránce 

moţného poškození. Tento úkol je řešen na základě výsledků analýzy moţného ohroţení 

města. Poškození materiálního a technického zabezpečení jsem rozdělila na : 

 Úmyslné poškození,  

 Neúmyslné poškození 

11.1 Úmyslné poškození 

 Do úmyslného poškození z výsledné analýzy moţného ohroţení města jsem 

vybrala: 

 Vandalismus, krádeţe 

 Organizovaný zločin (se nenachází v analýze moţného ohroţení města, ale je nutné    

             se o něm zmínit). 

 Terorismus 

11.1.1 Vandalismus, krádeže 

 Pro úmyslné poškození, jsou nejvíce specifické vandalismus a krádeţe,               

které svými důsledky můţou váţně ohrozit ochranu před všemi mimořádnými událostmi. 

Poškozené nebo zcizené zařízení, slouţící k ochraně potom nejsou funkční, kdyţ mají zrovna 

slouţit. Pachatelé si ani neuvědomují, jaké fatální následky můţe jejich konání způsobit. 
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11.1.2 Terorismus, organizovaný zločin 

 Ochrana před terorismem a organizovaným zločinem je specifická část, která je 

řešena komplexně a to dokumentem ČR, coţ je „Národní akční plán boje proti terorismu“, jeţ 

si dává za úkol konkrétně terminovat úkoly jednotlivým orgánům a ve své druhé části se 

zabývá ochranou obyvatelstva a kritické infrastruktury. Dalším dokumentem na úseku je boj 

s organizovaným zločinem a je řešena dokumentem pod názvem „Koncepce boje 

s organizovaným zločinem“, která rovněţ ukládá termínové úkoly. Boj s organizovaným 

zločinem je v kompetenci PČR a dalších bezpečnostních sloţek, nejedná se teda o činnost 

v rámci sloţek IZS. 

11.2 Neúmyslné poškození 

 Do neúmyslného poškození z výsledné analýzy moţného ohroţení města jsem 

vybrala: 

 Přírodní ţivly- poţáry, povodeň 

 Havárie- technické havárie, výbuch, únik nebezpečných látek 

 

 Výsledky analýzy moţného ohroţení města ukazují, ţe největšími riziky ohroţení 

katastru Frýdku-Místku jsou poţáry, výbuchy, únik nebezpečných látek, povodeň. Ovšem, 

největším problémem dle výpočtové analýzy moţného ohroţení ve městě a okolí jsou  

technické havárie viz Příloha 4. 

11.2.1 Technické havárie 

 Technické havárie vesměs vznikají v podnicích a firmách katastru města. Spadají do 

toho i úniky nebezpečných látek a výbuchy, které jsou v číslech  statistických údajů vysoké 

viz Tabulka 8.2, ale počet ohroţených osob, zaměstnanců a vzniklé materiálních škody 

nedosahují zvýšených hodnot, viz Příloha č. 8. 

11.2.2 Výbuchy  

 Zvlášť je však nutno pohlíţet na výbuchy, které sebou nesou vyšší riziko, hlavně 

tím, ţe v posledních letech proběhla zvýšená plynofikace i rekonstrukce a rozvody starých 

plynových rozvodů a vzniku dalšího počtu plynových kotelen a spalovacích míst. To vše 

zvyšuje riziko moţného úniku plynů do jakýkoliv budov a subjektů. 
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11.2.3 Požáry 

 Poţáry jako takové jsou od nepaměti vysokým zdrojem ohroţení osob a majetku. 

Obyvatelstvo, dle mého názoru je velice dobře znalé moţného vzniku poţáru a následných 

škod. 

11.2.4 Povodně 

 Povodně jsou v posledních deseti letech častým ohroţením obyvatelstva                   

a majetku obecně. Příčinou jsou špatné urbanistické plány našich předchůdců. Povodňové 

ohroţení se týká městské části Místek. Výhodou pro toto město je, ţe jiţ bylo stavěno            

v    2. polovině 20. století, kde se v plánech objevovalo zabezpečování proti povodním. Dá se 

říct, ţe výhodou pro tuto oblast je, ţe řeka Ostravice, která má ještě charakter horské řeky, 

voda se vylévá z koryta, ale nezpůsobuje záplavové oblasti.  

11.3 Zabezpečení proti vandalismu a krádežím 

 Je třeba zajistit všechny subjekty a techniku slouţící k  IZS včetně jejich 

administrativních sloţek. Zabezpečení jde rozdělit na pasivní a aktivní ochranu. Pod pojmem 

pasivní ochranu rozumíme, vyuţití MZS na všech vstupech, oknech, oploceních    a moţných 

kanálových prostupů. Průčelí těchto budov je nutno zabezpečit bezpečnostními zámky a níţe 

poloţená okna zabezpečit bezpečnostními prvky (např. bezpečnostní folie). Aktivní ochranou 

rozumíme zajištění subjektů venkovním i vnitřním kamerovým zabezpečovacím systémem 

kontrolovanou soukromou bezpečnostní agenturou, jako je např. ZIROS, s.r.o., SKP, s.r.o, 

VKUS – BUSTAN,s.r.o. a osobní kontrolou jejich sloţek. Subjekty s vyšší důleţitosti musí 

být monitorovány a kamerový systém dohlíţen městskou policí, popřípadě státní policií. 

Pro všeobecný pořádek vedení Magistrátu města Frýdku - Místku, společně s městskou policií 

zajišťují rozdělení města do okrsků a stanovili za ně odpovědné osoby - okrskáře, tento člověk 

je seznámen a dohlíţí na zařízení  IZS (hydranty, kamerový zabezpečovací systém, koncové 

prvky varování, MIS, veřejné osvětlení). 

11.4 Zabezpečení proti povodním 

 Povodně se řeší podle Povodňového plánu města. Všechny podnikající subjekty 

mají zpracované vlastní organizační řády, směrnice, pro případ povodní. Jejich součástí je       

i materiální zabezpečení, jako jsou lopaty, prázdné pytle, písek, čerpací technika a hadice, 

popřípadě těţší technika (buldozery). Znají však svá kritická místa a řeší zajištění těchto 
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úseků svými zaměstnanci, spolupracují s krizovým štábem. Součástí krizového štábu je 

řešení, jaké síly, prostředky a sloţky IZS  budou pouţity pro řešení mimořádných událostí. 

Krizové situace zneuţívají někteří jedinci a často dochází ke krádeţím záchranné techniky a 

jejich částí a dokonce o okrádání poškozených osob. 

11.5 Zabezpečení proti požáru 

 Prevence ochrany před poţárem spočívá v dodrţování zásad poţární ochrany. Při 

vzniku poţárů nebo mimořádné události, která s poţárem souvisí, je důleţité vědět, kde se 

nacházejí únikové cesty, hydranty, hlavní uzávěry plynu atd. Důleţité objekty se zajišťují 

dokumentací o elektrické poţární signalizaci a poplachovém zabezpečovacím a tísňovém 

systému. Novou prevencí ochrany proti poţáru je Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických 

podmínkách poţární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů a to instalace hasicích 

přístrojů v nových rodinných domech. Dále bych doporučila v případě dopravních nehod mít 

ve vozidle malý hasicí přístroj, bohuţel v našich zákonech ještě není ustanoven. Dalším 

prvkem proti zabránění poţáru bych doporučila všem obytným domům a firmám hlásič 

poţáru. Autonomní hlásič poţárů zajistí rychlé zajištění vznikajícího poţáru                            

a upozorní na něj přítomné osoby, tím chrání ţivoty i zabrání materiálním škodám. 

 

12 Popis vybraného technického objektu pro ochranu osob ve městě  

     Frýdek - Místek 
  

Pro účel technického zabezpečení ochrany objektů jsem si vybrala stálé tlakově odolné 

kryty ve Frýdku - Místku. Výběr padl na dva sloučené kryty, které jsou součástí  11. Základní 

školy viz Příloha č. 7, jejichţ vlastníkem je Statutární město Frýdek - Místek. Kryty jsou 

v současné době pronajímané městem k  vyuţití ke kulturní činnosti občanů města (diskotéka, 

klubové koncerty) a v druhé časti krytu k vyuţití volného času dětí a mládeţe. Tento dvou 

kryt je ze  všech vybudovaných staveb nejmladší, cca rok kolaudace 1993. (Samozřejmě 

součástí smlouvy je klauzule, ţe při krizové situace musí nájemci vyklidit úkryty nejpozději 

za 18 hodin, tak aby byl funkční pro ochranu osob.) 

 Z Tabulky 8.1 vyplývá, jak je jiţ popsáno v kapitole Zajištění materiálního a 

technického zabezpečení proti znehodnocení, ţe největšími riziky jsou technické havárie, 

potom poţáry, výbuchy, únik nebezpečných látek, povodeň a vandalismus. 
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 Technické havárie, poţáry, výbuchy, únik nebezpečných látek jsou sledovány 

pravidelnými revizemi a kontrolami, které jsou městem vyhodnocovány a případné závady 

ihned odstraňovány.  

 Z hlediska moţného terorismu, ale hlavně krádeţí a vandalismu je zatím kryt, který 

je vyuţíván ke kulturní činnosti občanů zajištěn jedním kamerovým zabezpečovacím 

systémem městské policie na rohu budovy viz Obrázek 12.1, která snímá nouzový vchod 

krytu viz Obrázek 12.2, také 11. Základní školu a okolí. Druhý kryt není hlídán. Toto je 

veškeré zabezpečení, které tyto dvou kryt mají. Hlavně z hlediska krádeţí jsou tyto kryty 

lukrativní, úkryt na Obrázku 12.2 bývá vyuţíván ke klubovým koncertům, takţe součástí 

vybavení je hudební aparatura, a také hlavně peníze (trţby), které si při takových akcích 

vyberou. Druhý kryt, jak jsem zmínila viz výše je vyuţíván k volno časovému vyţití dětí, 

takţe součástí vybavení jsou různé hry, hračky, ale také elektrotechnika.    

 

                                                             

                             

Obrázek 12.1 Bezpečnostní kamera                           Obrázek 12.2 Nouzový vchod krytu 

 

 

12.1 Problematika technického stavu a vybavení  

 Pro zlepšení organizace a technického zajištění navrhuji zařadit obecně kryty do 

fungujícího systému ČSN EN ISO 9001, který je vyuţíván Statutárním městem Frýdek - 

Místek. Periodické audity, které se provádějí v zavedeném systému jednoznačně zvýší úroveň 

ve všech směrech.  
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13 Návrh zlepšení technického zabezpečení stálé tlakově odolných úkrytů 

 Pro ochranu, jak technického zabezpečení civilního krytu, tak pro ochranu 

zabezpečení soukromého subjektu, který kryt vyuţívá, doporučuji. 

 

 K nezajištěným dveřím druhého úkrytu umístit kamerový zabezpečovací systém, také 

městské policie pro monitorování podezřelých osob. Kamerový zabezpečovací systém 

bych umístila na roh školní budovy, tak aby snímal nouzový vchod úkrytu. 

 O prostor a okolí krytů se bude zajímat okrskový městský policista, který dobře zná 

nepřizpůsobivé občany svého rajonu.   

 Všechny vchody obou viz Příloha č. 9, 10 (2 nouzové a 2 vchody zevnitř školy) úkrytů 

budou proti současnému stavu zajištěny prvky poplachového zabezpečovacího            

a tísňového systému, 4 klávesnicemi u dveří, 4 magnetickými detektory na dveře         

a jednou ústřednou. Ústředna byla vybrána tak, aby jí bylo moţno napájet síťovým 

napájením. Kabeláţ bude provedena v souladu s normami ČSN EN 50131-1 ed.         

2. Nepřekročuje průřez vodiče nad 1mm. Napájení ústředny bude z klasické sítě 

230V/50Hz. Tato síť bude vyvedena z rozvodné skříně dle normy ČSN 33 2130 

Elektrotechnické předpisy - Vnitřní elektrické rozvody s pouţitím dvouampérové 

pojistky. Ústřednu jsem umístila do ředitelny školy, viz Příloha č. 9, 10. Ředitelna se 

nachází v prvním nadzemním podlaţí a je chráněná prvky poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému, takţe nehrozí poškození (vandaly) ústředny. 

Ale hlavním důvodem umístění ústředny do ředitelny a vedení kabeláţe byl ten,        

ţe v podzemních částech úkrytu není vůbec ţáden signál díky ţelezobetonových 

stěnám. Dále bych na ústředně naprogramovala zpoţdění, aby byl dostatečný čas na 

odblokování zabezpečovacího systému. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

bych napojila na pult centralizované ochrany připojením pomocí GSM komunikátoru.  

Komunikátor slouţí ke komunikaci prostřednictvím GSM sítě. Síť se dá vybrat 

vloţením SIM karty provozovatele. Hlavní funkcí GSM komunikátoru je, ţe odesílá 

informační SMS zprávy navoleným mobilním telefonům, v tomto případě bych 

navrhovala navolit telefonní číslo školníka 11. Základní školy, protoţe je správcem 

obou úkrytů, dále telefonní čísla nájemců, kteří mají kryty k uţívání. Další funkcí 

komunikátoru je, ţe předává údaje na pult centralizované ochrany. Seznam s typy 
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pouţitých komponentů k zabezpečení stále tlakově odolných úkrytů je znázorněna 

v Tabulce 13.1. 

Tabulka 13.1 Seznam pouţitých komponentů k zabezpečení stálé tlakově odolných úkrytů  

13.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a Pult centralizované ochrany  

 Hlavní funkcí poplachového zabezpečovacího a tísňového systému je vyhlášení 

poplachu v případě napadení střeţeného prostoru. Systém je střeţen ústřednou, která 

shromaţďuje a vyhodnocuje informace z jednotlivých detektorů. Velmi jednoduchým čidlem 

je magnetický kontakt, který reaguje na otevření dveří a oken. Připojení poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému na pult centralizované ochrany by měl být 

samozřejmostí. Operátoři pultu centralizované ochrany nepřetrţitě vyhodnocují zprávy 

přicházející z jednotlivých poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. V případě 

přijetí zprávy o poplachu vysílá operátor okamţitě zásahovou skupinu ke kontrole objektu.    

O výsledku kontroly je informován majitel nebo uţivatel. Pokud je objekt napaden, zásahová 

skupina usiluje o zadrţení pachatele a operátor přivolá PČR. 

13.2 Popis jednotlivých komponentů 

 V této podkapitole stručně popíši jednotlivé komponenty, které jsem pouţila při 

návrhu technického zabezpečení stále tlakově odolných úkrytů. 

13.2.1 Ústředna JA - 63K  

 Ústředny typu JA - 63K viz Obrázek 13.1 spadají do skupiny „PROFI“ ústředen. 

Tato ústředna je drátová, má 4 smyčky, 2 podsystémy, 4 výstupy, 15 uţivatelských kódů        

a paměť na 127 událostí. Stupeň bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V, základní 

zdroj trvale maximálně 500 mA, prostor pro akumulátor maximálně 12V / 2,6Ah.              

                                                                                                                                          [11] 

 

Komponent Typ Počet kusů 

Ústředna JA-63K ústředna 1 

Klávesnice JA-63E klávesnice 4 

Magnetický detektor SA- 201 4 

GSM komunikátor JA-60 GSM komunikátor 1 
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Obrázek 13.1Ústředna [11] 

13.2.2 Klávesnice JA - 63E 

 Klávesnice JA- 60E viz Obrázek 13.2 je určena pro zabezpečovací systémy řady JA- 

60. Umoţňuje systém ovládat a v plném rozsahu programovat. Připojuje se kabelem a k 

ústředně zabezpečovacího systému je moţno připojit i více klávesnic JA - 60E současně. 

Prosvětlené ovládací klávesy je moţné zakrýt odklápěcím krytem, zabudované signálky, 

displej a akustický signalizátor přehledně informují o stavu zabezpečovacího systému. [11] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13.2 Klávesnice [11] 

13.2.3 Magnetický detektor SA - 201 

 Magnetický detektor SA - 201 viz Obrázek 13.3 se vyuţívá hlavně ke střeţení oken 

a dveří, ale můţe se vyuţít i ke chránění míst, kde dochází k oddělení dvou částí a tím pádem 

rozpojení kontaktu vlivem oddálení magnetu, který tento kontakt spojuje vlivem magnetické 

síly. Magnet se instaluje na pohyblivou část a kontakt na pevnou část např. zárubně. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13.3 Magnetický detektor [11]  
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13.2.4 GSM komunikátor JA - 60 GSM 

 Komunikátor viz Obrázek 13.4 je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63  

a 65. Slouţí ke komunikaci prostřednictvím sítě GSM. Síť si vybere vloţením SIM karty 

provozovatele. [11] 

 

Obrázek 13.4 GSM komunikátor [11] 
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14 Závěr 

 Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat moţná ohroţení Statutárního 

města Frýdek- Místek, vybrání vhodných objektů pro ochranu osob a návrh inovativních 

technických opatření. Analýzu jsem provedla pomocí programu SFÉRA, který byl vyvinut 

k analýze moţného ohroţení daného území. Na základě výsledků, které mi vyšly z výše 

uvedeného programu, jsem vybrala vhodné objekty pro ochranu osob ve Statutárním městě 

Frýdek- Místek. Jako vhodné objekty jsem vybrala dva stálé tlakově odolné úkryty, které jsou 

součástí 11. Základní školy, jejichţ vlastníkem je město, v současné době jsou úkryty 

pronajímány ke kulturní činnosti občanů a volno časovému vyuţití dětí a mládeţe. Dále jsem 

se v této bakalářské práci zabývala povinnostmi obcí při řešení mimořádných událostí pro 

ochranu osob a stávajícím zabezpečením k ochraně osob a majetku, kde jsem popsala 

varování, evakuaci, ukrytí, nouzové přeţití a další opatření k zabezpečení ţivota, zdraví           

a majetku obyvatelstva. Dále pak jsme v této práci popsala zajištění materiálního                    

a technického zabezpečení proti znehodnocení. 

Zvýšenou ochranu osob a majetku jsem navrhla, tak aby byla účinná a nákladově 

únosná, a také z hlediska úsporné údrţby. Monitorování bezpečnostní kamerou, pochůzky 

okrskářem městské policie, ČSN EN ISO 9001 jsou součástí města, tím pádem                        

i financováno městem. Předpokládávanou cenu návrhu zabezpečení jsem nenavrhovala, 

protoţe úkryty mají slouţit k ochraně lidí, v tomto případě není rozhodující cena,                  

ale funkčnost úkrytů. 
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