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práce Ing. Věra Holubová. 

Předmětem této bakalářské práce je fyzická ochrana radnice v Bystřici pod Hostýnem. V její 

úvodní části jsou stručně charakterizovány jednotlivé právní předpisy a technické normy, 

které se k tématu práce váží. Také je zde definován a rozebrán pojem fyzická ochrana. Další 

část práce je zaměřena na ucelený popis samotné radniční budovy včetně jejího okolí. Třetí 

a zároveň nejdůležitější část se pak zabývá současným stavem fyzické ochrany radnice. Je 

provedena identifikace a posouzení jeho nedostatků s následným uvedením řešení směřujícího 

k jejich potlačení. 
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1 Úvod 

Protiprávní jednání spojené se snahou o neoprávněný vstup do různých druhů 

a kategorií objektů je v České republice, ale i jinde, dlouhodobým jevem, který se vyskytoval 

v minulosti, přetrvává do současnosti a velmi pravděpodobně se bude objevovat i v budoucnu. 

V souvislosti s tímto faktem řada lidí, podniků a organizací nějakým způsobem 

realizuje ochranu svých domů, bytů a dalších objektů právě s cílem znemožnit respektive 

znesnadnit pachateli neoprávněný vstup do nich anebo aspoň zjistit jeho případné vniknutí. 

Ze stejného důvodu je také realizováno zabezpečení radniční budovy města Bystřice 

pod Hostýnem. 

V současné době zde existuje fyzická ochrana, kterou zajišťují jednak mechanické 

a elektrické bezpečnostní prvky, ale také určitá forma fyzické ostrahy a stanovená režimová 

opatření. Bohužel aktuální stav této ochrany není zcela dostačující. Tento fakt potvrzuje 

skutečnost, že před několika lety byl objekt vykraden, přičemž o vstupu a následném pohybu 

pachatele v něm se zavčas nikdo nedozvěděl. Od té doby nebyla přijata žádná větší opatření, 

jejichž cílem by bylo dalšímu podobnému útoku předejít. Celková koncepce současného stavu 

ochrany se zaměřuje jen na zabezpečení několika klíčových částí objektu. Jedná se především 

o pokladnu a výdejnu občanských průkazů a cestovních dokladů, kde je úroveň ochrany 

nejvyšší. Ovšem řada místností není zabezpečena vůbec nebo jen minimálně. Pachatel tak má 

stále relativně vysokou možnost jednak vniknout do objektu, ale hlavně, způsobit tam 

značnou majetkovou škodu. 

Jelikož současný stav považuji za nevyhovující, rozhodl jsem se v rámci této práce 

navrhnout nová opatření, jejichž realizace by měla za následek minimalizaci jednak hrozby 

neoprávněného vniknutí a také hrozby nezjištění pohybu pachatele do objektu. Tím by 

se snížila možnost vzniku majetkových škod. 

Pro dosažení co nejvyšší efektivnosti navrhovaných opatření je nutné, aby samotnému 

návrhu nového stavu fyzické ochrany předcházelo důkladné seznámení se se stavem 

současným. Na základě toho je potom možné vypracovat analýzu, jejíž výstup bude mít 

dostatečnou vypovídající hodnotu umožňující navrhnout účinná opatření. Jinak řečeno, cílem 

je zjistit současné nedostatky v oblasti fyzické ochrany radnice, provést jejich zhodnocení 

a navrhnout řešení směřující k jejich potlačení. 
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Práce je členěna do několika kapitol. Tou, co následuje hned po úvodu, je teoreticko-

právní část. V ní je uveden výčet základních právních předpisů, vyhlášek a technických 

norem, které s daným tématem souvisí. Následuje kapitola obsahující podrobný popis toho, co 

to je fyzická ochrana a jaké jsou prostředky její realizace. Další část práce se věnuje popisu 

budovy radnice z hlediska historického, konstrukčního provedení samotné stavby a funkčního 

uspořádání jejich jednotlivých místností. Zmíněno je také okolí radnice. Dále navazuje pasáž 

zabývající se popisem současného stavu fyzické ochrany radnice. Po té je další v pořadí 

kapitola obsahující analýzu tohoto stavu. Ta umožňuje identifikaci a hodnocení jednotlivých 

možných hrozeb. Předposlední kapitolou je návrh nového stavu fyzické ochrany. Zde jsou 

hrozby, které byly vyhodnoceny jako závažné, systematicky rozebrány a u každé z nich je 

uvedeno opatření směřující k její minimalizaci. Na konci je pak závěr, který provádí stručné 

shrnutí práce s uvedením jejich přínosů vzhledem k řešené problematice. 
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2 Teoreticko-právní část 

V oblasti ochrany osob a majetku neexistuje právní předpis, který by tuto 

problematiku komplexně řešil. Proto je zapotřebí vycházet z celé řady zákonů, vyhlášek 

a technických norem, které se nějakým způsobem ochrany osob a majetku dotýkají. Níže je 

uveden výčet těch nejzákladnějších. 

2.1 Základní právní předpisy 

Níže jsou uvedeny základní právní předpisy vztahující se k řešené problematice. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Jedná se o nejvýše postavený právní předpis České republiky. Je tvořen osmi hlavami 

a preambulí. Stanovuje základní práva občanů a definuje demokratické principy České 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. [8] 

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů 

Součástí tohoto usnesení je samotná Listina základních práv a svobod. Ta je souborem 

přirozených práv, která jsou nedotknutelnou hodnotou každého člověka. Jejich omezení je 

možné jen na základě zákona. 

Mezi nejvýznamnější lidská práva, která Listina základních práv a svobod garantuje, 

patří zejména právo na život, právo na osobní svobodu, právo na zachování lidské důstojnosti, 

osobní cti, dobré pověsti a na ochranu jména, právo vlastnit majetek a další. Specifikována 

jsou také práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva 

a práva na soudní a jinou právní ochranu. [7] 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy 

mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. 

Jednou z nejvýznamnějších zásad zakotvených v tomto právním předpise je 

ustanovení uvádějící, že jestliže někomu hrozí neoprávněný zásah do jeho práv, může jej 

bezprostředně přiměřeným způsobem sám odvrátit. [11] 
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Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje postup soudu a účastníků v občanském soudním řízení tak, aby byla 

zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož i výchova 

k zachovávání zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. [13] 

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

Zákon vymezuje veřejné trestní právo hmotné. Přesně stanovuje, která jednání jsou 

trestným činem a jaké trestní sankce lze za něj uložit. Striktně také definuje podmínky trestní 

odpovědnosti. [12] 

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

Účelem tohoto zákona 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 upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. 

§ 76 odstavec 2 citovaného zákona zní: „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. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [16] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon je členěn do tří částí. V první je definováno, co to přestupek je a jaké jsou 

podmínky odpovědnosti za něj. Uvedeny jsou zde také postihy, které je možno za spáchání 

přestupku udělit. Druhá část podrobně rozebírá jednotlivé konkrétní přestupky a část třetí 

upravuje řízení o přestupcích. 

Podle § 2 odstavce 1 citovaného zákona se za přestupek považuje zaviněné jednání, 

které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin. [17] 
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Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 
ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu. Také upravuje zásady 

pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní 

správy.  

Podle § 2 písmene a) citovaného zákona se utajovanou informací rozumí informace 

v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, 

jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být 

pro tento zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. 

§ 4 citovaného zákona vymezuje čtyři stupně utajení. Utajovaná informace 

se klasifikuje stupněm utajení: 

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky, 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou újmu 

zájmům České republiky, 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit prostou 

újmu zájmům České republiky, 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být nevýhodné 

pro zájmy České republiky. [18] 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje nakládání s osobními údaji, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. 

Podle § 4 písmene a) citovaného zákona se za osobní údaj považuje jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje 

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Písmeno b) téhož § vymezuje citlivý údaj jako osobní údaj vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým 
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údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci 

subjektu údajů. [14] 

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje záležitosti související s obcemi a mimo jiné obsahuje i ustanovení 

tíkající se obecního (městského) úřadu jakožto orgánu obce. [15] 

2.2 Vyhlášky 

Níže jsou uvedeny vyhlášky vztahující se k řešené problematice. 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 
a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška stanovuje jednotlivá opatření fyzické bezpečnosti a jejich rozsah 

k zabezpečení ohraničeného prostoru, ve kterém se nakládá s utajovanou informací nebo 

technického zařízení obsahujícího utajovanou informaci. Uvedeny jsou rovněž náležitosti 

certifikace technických prostředků používaných k ochraně utajovaných informací. [9] 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní 
bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška stanovuje náležitosti vyznačované na utajované informaci a způsob její 

evidence. Rovněž stanovuje zásady pro vyhotovení, přepravu, předávání a ukládání utajované 

informace. Součástí vyhlášky jsou také ustanovení týkající se pořizování opisu, kopie, výpisu 

nebo překladu utajované informace a ustanovení o ústředním registru a registru utajovaných 

informací. [10] 

2.3 Technické normy 

Níže jsou uvedeny technické normy vztahující se k řešené problematice. 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 
systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů. Dále také určuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

[21] 



 12 

Konkrétní požadavky na jednotlivé komponenty instalovaného systému uvádějí tyto 

normy: 

- ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory, 

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

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty), 

- ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny, 

- ČSN EN 50131-5-3 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - 

Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení. 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených 

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

pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. [22] 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 
Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje požadavky na dveře, okna a uzávěry a provádí jejich klasifikaci 

podle odolnosti proti vloupání. Součástí normy jsou i metody zkoušení odolnosti. [23] 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 
odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Norma stanovuje požadavky na trezory se základní bezpečností a provádí jejich 

klasifikaci podle odolnosti proti vloupání. Součástí normy jsou i metody zkoušení odolnosti. 

[19] 

ČSN EN 1143-1 +A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 
zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové 
dveře a komorové trezory 

Norma stanovuje požadavky na úschovné objekty, skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory a provádí jejich klasifikaci podle odolnosti proti vloupání. 

Součástí normy jsou i metody zkoušení odolnosti. [20] 
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3 Fyzická ochrana a prostředky její realizace 

Fyzickou ochranu tvoří soubor technických, organizačních a režimových opatření, 

která zabraňují neoprávněnému nakládání s hmotným nebo nehmotným majetkem anebo 

slouží k zajištění bezpečnosti osob. 

Cílem realizace fyzické ochrany je dosažení požadované úrovně zabezpečení. [27] 

Členění fyzické ochrany 

Základní kategorické členění fyzické ochrany je následující: 

1. technická ochrana: 

- mechanické zábranné systémy, 

- elektrické bezpečnostní systémy; 

2. fyzická ostraha; 

3. režimová ochrana. 

Pro dosažení co nejefektivnější fyzické ochrany s vysokou účinností je zapotřebí, 

při její realizaci, klást potřebný důraz na všechny tyto kategorie a také na jejich jednotlivé 

prvky. Je nutno uvědomit si, že celková ochrana je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. 

[1] 

Z hlediska komplexního zabezpečení objektu je potřeba realizovat fyzickou ochranu 

všech těchto složek: 

- perimetrická ochrana, 

- plášťová ochrana, 

- prostorová ochrana, 

- předmětová ochrana, 

- klíčová ochrana. 

Perimetrická ochrana chrání oblast před zabezpečovaným objektem a případně 

signalizuje její narušení. Plášťová ochrana slouží ke znemožnění nebo znesnadnění průniku 

do zabezpečovaného objektu jeho pláštěm a také umožňuje signalizovat narušení tohoto 

pláště. Prostorovou ochranou jsou prvky zajišťující bezpečnost vnitřních prostor 

zabezpečovaného objektu v případě, že se pachateli podařilo do této oblasti vniknout. Dalším 

stupněm je předmětová ochrana mající za úkol střežit a chránit konkrétní stanovené předměty 

v rámci zabezpečovaného objektu, lze ji považovat za doplňující a podporující složku 

prostorové ochrany. Obdobnou funkci plní klíčová ochrana zaměřená na posílení zabezpečení 

klíčových míst zabezpečovaného objektu jako jsou chodby, schodiště, haly apod. [5] 
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3.1 Technická ochrana – mechanické zábranné systémy 

Mechanická ochrana je z výše uvedených druhů ochran nejstarší. Již středověké hrady 

byly vybavovány padacími mosty, příkopy, mřížemi, kovanými truhlami pro uložení cenných 

předmětů nebo financí apod. Účelem těchto zábran bylo zajistit ochranu proti vnějšímu útoku 

a tím zabezpečit ochranu osob a majetku. 

V současnosti tvoří mechanické zábranné systémy základ komplexního systému 

fyzické ochrany. Jejich cílem je ztížit nebo znemožnit: 

- násilné proniknutí neoprávněné osoby do zabezpečovaného objektu, 

- znehodnocení předmětů, zařízení a jiných hodnot uvnitř zabezpečovaného objektu, 

- krádež předmětů, zařízení a jiných hodnot ze zabezpečovaného objektu, 

- možnost umístění nebezpečného předmětu nebo zařízení do zabezpečovaného 

objektu. 

Mechanické zábranné systémy k zajištění ochrany využívají své mechanické pevnosti. 

Právě díky ní je potřeba pro překonání systému časový interval mnohdy delší než je 

pro pachatele únosné. Doba překonání mechanického zábranného systému záleží na druhu 

a kvalitě použitých prvků, znalosti jejich konstrukce a na jejich umístění. [4] 

V této souvislosti je potřeba uvést, že zárukou kvality je certifikace. V rámci České 

republiky jsou pro vybrané prvky vydávány certifikáty uvádějící bezpečnostní třídu 

podle výše uvedené normy ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost 

proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace. [1] 

Prvky mechanických zábranných systémů 

Níže jsou uvedeny a charakterizovány vybrané prvky mechanických zábranných 

systémů. 

Ploty 

Jedná se o mechanický prvek velmi rozšířený v perimetrické ochraně. Hlavní funkcí 

plotů je zastavení nebo zpomalení průniku pachatele do chráněné oblasti. Tento aspekt 

značnou měrou ovlivňuje použitý materiál a konstrukční provedení plotu. Často se využívá 

oplocení drátěné případně mřížové. [1] 

K ochraně před proniknutím za pomoci motorových vozidel nebo jiných technických 

prostředků jsou využívány pevné bariéry – zdi. Dostatečná pevnost je zajištěna zvoleným 

konstrukčním materiálem, kterým jsou nejčastěji betonové bloky nebo cihly. 
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Ploty i zdi je vhodné doplnit pro ztížení jejich překonání vrcholovými zábranami 

(např. ostnatý drát, žiletkový drát, pevné hroty) a podhrabovými překážkami 

(např. podezdívka, ocelové rošty). [3] 

Brány 

Brány jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé propusti uvnitř plotu nebo zdi. 

Pro bezpečnostní účely musí mít dostatečnou mechanickou pevnost a bytelnou konstrukci. [4] 

Ochranné prvky budov 

Do této kategorie patří především stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Schopnost 

těchto prvků odolávat jejich narušení závisí zejména na konstrukčním materiálu, z něhož jsou 

zhotoveny, ale také na tloušťce a vlastním provedení daného prvku. [4] 

Bezpečnostní dveře 

Zabezpečení dveřního prostoru je realizováno bezpečnostními dveřmi se zpevněným 

dveřním křídlem, zvýšeným počtem uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu 

dveří, která jsou odolná proti všem známým způsobům překonání. Při instalaci 

bezpečnostních dveří se rovněž vyztužuje nebo zesiluje zárubeň. [1] 

Prvky znesnadňující průnik prosklenou plochou 

K tomuto účelu se mohou použít ocelové nebo duralové mříže. Další alternativou jsou 

bezpečnostní rolety, které se nejčastěji vyrábějí z hliníku nebo ocele. Ty však neposkytují 

zdaleka takovou ochranu jako kvalitní mříže. Také existuje možnost využití bezpečnostních 

fólií. Toto řešení je v porovnání s mřížemi nebo roletami ekonomicky levnější a také 

estetičtější. Průhledné fólie tloušťky 150 – 400 µm znemožňují nebo znesnadňují prohození 

předmětů skleněnou plochou a rovněž zajišťují, že při rozbití skla nedojde k odpadávání 

vzniklých střepů. Často se také využívají bezpečnostní skla. Může se jednat o tvrzená skla, 

která jsou odolnější proti nárazu ve srovnání s běžným sklem a při jejich rozbití se vytvoří 

drobné neostré úlomky. Dalším typem jsou vrstvená skla, tvořená spojením několika skel 

pomocí speciální fólie. Tento produkt poskytuje obdobné možnosti jako jednoduché sklo 

opatřené bezpečnostní fólií. [4] 

Jinou možností je namísto klasických skel využít speciálních umělohmotných skel 

(např. polykarbonátové, akrylátové - plexisklo), které jsou odolnější proti nárazu. [3] 
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Skříňové trezory 

Ke skříňovým trezorům, stejně jako dalším druhům trezorů se váží výše uvedené 

normy ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností a ČSN EN 1143-1 +A1 

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti 

proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory. 

Skříňový trezor je úschovný objekt chránící svůj obsah. Jeho tělo je tvořeno 

trezorovou skříní dvouplášťové konstrukce o různých tloušťkách, která je vyrobena z oceli 

nebo speciálních slitin. Mezi plášti je výplň z různých materiálů a různých tlouštěk. Použité 

materiály a jejich tloušťky se odvíjí od účelu trezoru. Další základní součástí skříňového 

trezoru jsou dveře. Ty mají obdobnou konstrukci jako trezorová skříň a musí být 

proti násilnému vniknutí vybaveny důmyslným uzamykacím systémem. [4] 

3.2 Technická ochrana – elektrické bezpečnostní systémy 

Jedná se o relativně nový druh ochrany zabezpečovaných objektů, který velmi účinně 

doplňuje mechanické zábranné systémy. 

Ochrana pomocí elektrických bezpečnostních systémů není ochranou v pravém slova 

smyslu. Ty totiž slouží především ke zjišťování a předávání informací o situaci v chráněném 

prostoru. Za ochranou funkci lze ovšem považovat jejich preventivní odstrašující účinek. [5] 

Elektrické zabezpečovací systémy 

Na elektrické zabezpečovací systémy se vztahuje výše uvedená norma ČSN EN 

50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: 

Systémové požadavky a normy související, rovněž uvedené výše. 

Funkce elektrických zabezpečovacích systémů spočívá ve velmi rychlé reakci 

na změny vyvolané pachatelem a na základě těchto změn uvedení v činnost síly schopné 

v dalším jednání pachateli zabránit a dopadnout jej. 

Každý elektrický zabezpečovací systém je složen z několika základních prvků 

vytvářejících dohromady zabezpečovací řetězec  [5], který je vidět na obrázku 1. 
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Obrázek 1: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [5] 
 

Čidlo (detektor) je prvek bezprostředně reagující na určité fyzikální změny vyvolané 

narušením chráněného prostoru nebo nežádoucí manipulací s chráněným předmětem. Reakcí 

čidla je vyslání poplachového signálu. 

 Ústředna slouží ke zpracování informací vysílaných z čidel, se kterými dál 

požadovaným způsobem nakládá. 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace nebo povelů opačným směrem. 

Signalizační zařízení převádí přijatou informaci na vhodný varovný signál. 

Doplňková zařízení slouží pro usnadnění ovládání systému nebo realizují určité 

speciální funkce. [5] 

Prvky elektrických zabezpečovacích systémů 

Níže jsou uvedeny a charakterizovány vybrané prvky elektrických zabezpečovacích 

systémů. 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty jsou vhodné ke střežení nežádoucího otevření uzavíratelných 

otvorů, zejména dveří a oken. Jsou založeny na principu spínání jazýčkového kontaktu 

magnetickým polem permanentního magnetu. Platí, že magnet se instaluje na pohyblivou část 

(např. křídlo dveří nebo okna) a jazýčkový kontakt se montuje na pevnou část (např. zárubeň, 

okenní rám). Pokud je střežený otvor uzavřený, jsou jazýčky jazýčkového kontaktu 

působením magnetického pole spojeny. Při otevření otvoru dojde k oddálení magnetu 

od jazýčků a ty se rozpojí, což vede k vyhlášení poplachu. [5] 
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Čidla na ochranu skleněných ploch 

Podle principu rozlišujeme několik různých typů těchto čidel. Jedním z nich jsou 

pasivní kontaktní čidla rozbití skla. Jedná se o piezoelektrická čidla tvořená piezoelektrickým 

krystalem a vyhodnocovací elektronikou. Ta reaguje pouze na vlnění šířící se sklem, která 

jsou charakteristická pro jeho destrukci. Samotné piezoelektrické čidlo se pevně spojuje 

s plochou skla. 

Dalším typem jsou pasivní bezkontaktní čidla rozbití skla. Tato čidla jsou tvořena 

mikrofonem a vyhodnocovací elektronikou, která reaguje pouze na akustické vlnění vzniklé 

při tříštění skla. Princip činnosti nevyžaduje umístění čidel přímo na skleněné ploše. 

V obou případech dojde při rozbití skla k vyhlášení poplachu. [5] 

Pasivní infračervená čidla 

Jedná se o čidla sloužící ke zjištění pohybu neoprávněných osob v chráněném 

prostoru. Princip činnosti čidla spočívá v detekci infračerveného záření, které vyzařuje 

narušitel. Pro teplotu lidského těla je charakteristická vlnová délka tohoto záření v rozmezí 

9,3 – 9,4 µm. A právě v tomto rozsahu je pyroelektrický snímací člen nejcitlivější, tudíž dojde 

k vytvoření elektrického impulzu dostatečného pro vyhlášení poplachu. [5] 

Otřesová čidla 

Otřesová čidla se umisťují přímo na konstrukci střeženého předmětu. Pracují 

na principu vyhodnocení vibrací. Za tímto účelem je čidlo vybaveno piezoelektrickými 

snímači a vyhodnocovací elektronikou. Rozpoznání charakteristických vibrací vede 

k vyhlášení poplachu. 

Tato čidla se používají například k ochraně trezorů. Vyhodnocovací elektronika je 

v tomto případě schopna zaznamenat vibrace vyvolané použitím výbušnin, ručního nebo 

elektrického nářadí a dokonce i tepelných přístrojů. Nelze však detekovat leptání pláště 

trezoru. [5] 

Tísňový hlásič 

Tento prvek je využíván v případě ohrožení osob k signalizaci poplachu do místa 

odkud může být poskytnuta pomoc. V závislosti na druhu tísňového hlásiče může být poplach 

spuštěn různým způsobem (např. stlačením či odklopením tísňového hlásiče ohroženou 

osobou, pádem ohrožené osoby, vytržením tísňového hlásiče ohrožené osobě). [5] 
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Systémy průmyslové televize – Closed Circuit Television 

K této problematice se váže výše uvedená norma ČSN EN 50132-7 Poplachové 

systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny 

pro aplikaci.  

V současné době patří systémy průmyslové televize mezi komunikační a informační 

prostředky, které jsou samozřejmostí dnešního života. Zastoupeny jsou v oblastech jako je 

sledování dopravy, kontrola výrobních procesů, zdravotnictví, ale také zabezpečovací 

technika. 

Closed circuit television (dále jen CCTV) neboli malé televizní okruhy jsou 

instalovány v rámci jednoho zabezpečovaného objektu. Jsou účinným doplňkem elektrického 

zabezpečovacího systému, přičemž jejich využití není jen v oblasti dokumentování, ale plní 

také preventivní funkci. 

Základní prvky systému CCTV jsou: 

- kamery, 

- monitory, 

- záznamové zařízení. [6] 

Kamery 

Kamera je nejdůležitějším prvkem systému CCTV vůbec. V současné době jsou 

používány kamery malých rozměrů, s nízkou spotřebou energie, krátkým náběhovým časem, 

vysokou citlivostí, odolností proti poškození a mimořádně dlouhou životností. Využívají 

se při tom kamery černobílé, barevné nebo i infračervené. 

Samotné kamery jsou doplňovány dalšími podpůrnými součástmi. Jedná se například 

o kryty kamer, které slouží pro jejich ochranu před mechanickým poškozením 

a povětrnostními vlivy. Dalším doplňkem je systém dálkového ovládání kamery, který 

umožňuje dálkovou změnu polohy kamery nebo jejího zaostření v případě, že je potřeba 

sledovat rozsáhlý prostor, v němž není předem stanoveno umístění snímaného předmětu ani 

jeho velikost. Systém dálkového ovládání je tvořen dálkově ovládanými objektivy 

a polohovací hlavicí, na níž je umístěna kamera. Důležitým příslušenstvím umožňujícím 

efektivní provoz kamery za snížené intenzity světla ve sledovaném prostoru jsou osvětlovací 

reflektory. Speciálním doplňkem je rovněž obrazový detektor pohybu neboli videodetektor. 

Jedná se o prvek, který umožňuje vyhodnocovat změny ve sledované oblasti. Jakmile 

ke změně dojde je signalizován poplach. [6] 
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Monitory 

Monitory se používají ke zobrazování dějů snímaných kamerou nebo uložených 

na záznamovém zařízení. Podle barevnosti zobrazení rozlišujeme monitory černobílé 

a barevné. S využitím různých doplňkových zařízení lze na jednom monitoru střídavě 

zobrazovat pohledy několika kamer v reálném čase. Rovněž lze současně zobrazovat několik 

různých obrazů uložených na záznamovém zařízení, různě je upravovat a porovnávat. [6] 

Záznamové zařízení 

K archivaci záběrů z kamer se využívají například paměti videoobrazu. Jedná 

se o přístroje schopné uložit konkrétní vyobrazení scény v daném okamžiku. Následně lze 

obraz po libovolné době ukázat na monitoru a provést jeho vyhodnocení. 

Další variantou ukládání záběrů z kamer je použití kazetového videorekordéru s dobou 

záznamu až 960 hodin. V dnešní době se však využívá především digitální záznam na pevný 

disk. [6] 

3.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je doplňkem obou forem technické ochrany, přičemž spojení všech 

těchto segmentů zajišťuje dosažení maximální účinnosti a efektivity komplexního systému 

fyzické ochrany. 

Význam fyzické ostrahy tkví v tom, že na rozdíl od technické ochrany je schopna 

provést bezprostřední zásah k odvrácení hrozícího nebo existujícího nebezpečí. 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zajištění bezpečnosti osob a majetku, 

zabezpečovaných objektů a veřejný pořádek. Toto zajišťují zejména soukromé bezpečnostní 

služby, dále také vlastní specializovaní pracovníci zabezpečovaného subjektu, ale i Policie 

České republiky nebo obecní (městská) policie. [1] 

Formy fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha může mít různé formy. Jejich výčet je uveden níže. 

Strážní služba 

Tato forma fyzické ostrahy může být vykonávána jak na pevných strážných 

stanovištích, tak i na stanovištích pochůzkových. Při strážní službě pracovník fyzické ostrahy 
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zejména pozoruje zabezpečovaný objekt a jeho okolí a v případě potřeby zabraňuje 

nedovolené činnosti směřující proti tomuto objektu. [1] 

Bezpečnostní dohled 

Pracovník fyzické ostrahy může vykonávat bezpečnostní dohled v rámci 

zabezpečovaného objektu buď celoplošně nebo jen v určitých vyčleněných prostorech a může 

jít při tom o přímý dohled, kdy je pracovník fyzicky v daném objektu nebo o dohled dálkový 

prováděný zejména s využitím kamerových systémů. Úkolem pracovníka při tom je 

především sledovat a zajišťovat dodržování stanoveného vnitřního režimu v objektu 

a dodržování provádění pouze povolených činností. [1] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Účelem bezpečnostního ochranného doprovodu je zajištění bezpečnosti při přesunu. 

Nejčastěji se jedná o bezpečnostní ochranný doprovod osob, peněžních hotovostí a cenností, 

nákladní silniční, železniční, lodní nebo letecké přepravy. Doprovod může být realizován 

různě, například pěším způsobem, v dopravním prostředku přepravujícím náklad, 

samostatným dopravním prostředkem, případně kombinací těchto způsobů. [1] 

Bezpečnostní průzkum 

Bezpečnostní průzkum slouží pro momentální zjištění stavu veřejného pořádku, 

bezpečnosti osob a majetku v určitém objektu. Jeho cílem je stanovení potřeby využití dalších 

jiných forem fyzické ostrahy. Bezpečnostní průzkum může být přímý, kdy je pracovník 

fyzicky v daném objektu nebo dálkový prováděný zejména s využitím kamerových systémů. 

[1] 

Kontrolní propustková služba 

Pracovníci kontrolní propustkové služby v rámci zajišťování ochrany 

zabezpečovaného objektu zejména zabraňují vstupu osob a vjezdu vozidel bez platného 

oprávnění, kontrolují a evidují vcházející nebo vycházející osoby a vjíždějící nebo vyjíždějící 

vozidla, zabraňují neoprávněnému vnášení nebo vynášení předmětů apod. [1] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

Tato forma fyzické ostrahy při ochraně zabezpečovaného objektu spolupracuje 

s elektrickými bezpečnostními systémy. Výjezdová – zásahová skupina se dostavuje na místo 

zabezpečovaného objektu po obdržení informace o jeho napadení od elektrického 
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bezpečnostního systému. Po příjezdu tato skupina v souladu s § 76 odstavcem 2 zákona 

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

pachatele a dále zajistí napadený objekt do příjezdu Policie České republiky či obecní 

(městské) policie a odpovědné osoby objektu. Tento postup předpokládá, že nešlo o poplach 

vyvolaný selháním elektrického bezpečnostního systému. [1] 

3.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor organizačně administrativních opatření a postupů 

(režimových opatření) směřujících k zajištění bezpečnosti zabezpečovaného objektu. Tato 

ochrana umožňuje sladit funkce ostatních typů ochran tak, aby byl vytvořen účinný 

komplexní systém fyzické ochrany. 

V praxi je režimová ochrana zabezpečovaného objektu realizována různými 

režimovými opatřeními týkajícími se zejména: 

- pokynů stanovujících kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat 

nebo jej opouštět, 

-  omezení pohybu osob (zaměstnanců nebo návštěvníků) a vozidel v objektu nebo 

jeho částech, 

- režimu skladování, uchovávání a pohybu materiálu a informací v objektu, 

- způsobu provozu elektrických bezpečnostních systémů v objektu, 

- pokynů pro výkon fyzické ostrahy objektu apod. [6] 

Jednotlivá režimová opatření bývají sepsána v podnikové dokumentaci, která se týká 

této oblasti. Jedná se například o: 

- pracovní řád, který stanovuje pracovní činnosti, práva a povinnosti jednotlivých 

zaměstnanců, 

- spisový řád stanovující zásady nakládání s dokumenty (jejich oběh v rámci 

organizace, kopírování, ukládání, likvidace apod.), 

- skartační řád stanovující způsob a lhůty likvidace dokumentů. [2] 
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4 Popis budovy radnice a přilehlého okolí 

Předmětem této práce je fyzická ochrana městského úřadu. Konkrétně se jedná 

o městský úřad obce Bystřice pod Hostýnem, jehož struktura je taková, že jednotlivé odbory 

a organizační celky jsou vzájemně odděleny a sídlí v několika různých budovách. Největší 

funkční část úřadu je však situována v budově radnice a proto se následující pasáže budou 

týkat právě jí. 

4.1 Historie 

Pozemek, na kterém stojí nynější radnice, byl původně polem zvaným Tepelovský lán. 

Jeho majitel rytíř Přemek z Víckova zde nechal postavit budovu. Přesné datum začátku ani 

konce výstavby bohužel není známo. Ví se však, že roku 1579 objekt koupil pekař Vavřinec 

Zázvorka, který jej následně v roce 1595 prodal obci. Ta budovu začala využívat jako radnici. 

Budova městské radnice od začátku své existence prošla řadou stavebních úprav. 

Mezi ty nejvýznamnější patří přístavba dvorního křídla v roce 1940. Dalším klíčovým 

obdobím je rok 1962, kdy byl objekt propojen s budovou bývalého hostince. Vzhled radnice 

po tomto propojení ilustruje obrázek 2. Od této doby se radnice už výrazněji neměnila, pouze 

v roce 1998 došlo k její rekonstrukci a modernizaci do dnešní podoby. Tyto změny zachycuje 

obrázek 3 a 4. 
 

 
 

Obrázek 2: Vzhled radnice v období od roku 1962 do roku 1998 [archiv městského úřadu] 



 24 

 
 

Obrázek 3: Vzhled přední strany radnice v období od roku 1998 do roku 2011 [autor] 

 

 
 

Obrázek 4: Vzhled zadní strany radnice v období od roku 1998 do roku 2011 [autor] 

4.2 Konstrukce 

Radnice stojí na pozemku o celkové rozloze 1052 m2. Plocha zastavěná radniční 

budovou přitom čítá 626 m2. 

Konstrukčně je objekt rozčleněn na dvě nadzemní podlaží, podkroví a sklep.  

Veškeré zdi nadzemní části budovy jsou z plných pálených cihel. Ty obvodové, tvořící 

plášť budovy, mají celkovou tloušťku 50 cm, stejně jako nosní zdi uvnitř objektu. Dělící 
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příčky jsou potom tloušťky 15 cm. Podlaha v celém prvním nadzemním podlaží je betonová 

o tloušťce přibližně 17 cm, stropy budovy jsou dřevěné trámové, zpevněné železobetonovou 

skořepinou s celkovou tloušťkou 45 cm. Střecha je kombinovaná. Na hlavní části objektu je 

sedlová a jako střešní krytina je použit šindel, dvorní trkat má potom pultovou střechu 

z hliníkového plechu. Co se týká oken, v hlavní části jsou jednoduchá plastová a ve dvorním 

traktu jednoduchá dřevěná. Dveře hlavního vchodu jsou dvoukřídlé prosklené a mají 

dřevěnou konstrukci. Zadní vchod je pak realizován dveřmi stejnými. 

Sklep s celkovou plochou 210 m2 se rozkládá pouze pod levou polovinou hlavní části 

budovy (při pohledu na čelní stranu radnice) a je celý zapuštěný v zemi. Tvoří ho obvodové 

zdi a dělící příčky. V obou případech se jako konstrukční materiál uplatňují plné pálené cihly. 

Zdi po obvodu mají celkovou tloušťku 50 cm, dělící příčky jsou potom tloušťky 15 cm. 

Podlaha je betonová, tloušťky rovněž 15 cm. Strop je tvořen cihlovými valenými klenbami 

do traverz a z vnitřní strany je zpevněn betonovou vrstvou. Jeho tloušťka v nejširších místech 

je 25 cm. Příchod ke sklepu je po jednoramenném schodišti umístěném ve dvoře. 

Pod schodištěm dále pokračuje rovinná přístupová chodba vedoucí kolem obvodové zdi 

sklepa. V ní je umístěno jednoduché plechové okno opatřené mříží a také jednokřídlé dřevěné 

dveře tvořící vstup do sklepa. 

K zadní části budovy přiléhá dvůr o rozloze 284 m2. Je ohraničen zdmi okolních 

budov a také zídkou z betonových tvárnic tloušťky 19,5 cm. Výška zídky je 1,8 m a délka 

přibližně 12 m. Vjezd do dvora je realizován bránou z dřevěných latí. Situaci znázorňuje 

obrázek 5. 
 

 
 

Obrázek 5: Vjezd do dvora [autor] 
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4.3 Funkční uspořádání 

V prvním nadzemním podlaží nalevo (při pohledu od vstupních dveří) je vestibul, 

ve kterém jsou umístěny pánské a dámské toalety. Z vestibulu je možné projít chodbou 

do velké zasedací místnosti nebo do obřadní síně. Vpravo od vchodu je výdejna občanských 

průkazů a cestovních dokladů a toaleta pro invalidy. Za toaletou je schodiště vedoucí 

do druhého nadzemního podlaží a chodba umožňující vstup do dvorního traktu budovy. 

Po pravé straně této chodby jsou umístěny další toalety, úklidová místnost a výtah. Na konci 

dvorního křídla jsou dvě kanceláře – matrika a evidence obyvatel. 

Ve druhém nadzemním podlaží napravo (při pohledu ze schodiště) jsou ve dvorním 

traktu opět toalety s úklidovou místností a výtah. V zadní části traktu je pokladna sousedící 

s kanceláří právního odboru. Vlevo za schodištěm, v hlavní části budovy, je umístěna 

kuchyňka, ke které přiléhá malá zasedací místnost sousedící s podatelnou. Přímo 

naproti schodiště je vestibul, přes který je možné vstoupit do uvedených místností, stejně jako 

do kanceláře tajemníka městského úřadu, kanceláře místostarostky, sekretariátu nebo 

kanceláře starosty města. Všechny tyto místnosti jsou umístěny vedle sebe a propojuje je 

chodba, na jejímž konci je místnost zpravodaje. Na protější straně chodby spolu sousedí tři 

kanceláře odboru vnitřní správy a místnost správy počítačové sítě. Za těmito místnostmi je 

schodiště vedoucí do podkroví. 

V podkroví nalevo (při pohledu ze schodiště) jsou situovány půdní prostory sloužící 

jako sklad. V pravé části je potom chodba, podél které jsou rozmístěny různé místnosti. Přímo 

naproti schodišti je místnost útvaru interního auditu, vedle ní pak mzdová účtárna a účtárna. 

Na konci chodby je plynová kotelna. Na druhé straně je oddělení pro výkon státní správy 

ve školství, které je rozděleno do dvou místností a kancelář vedoucího finančního odboru. 

Sklep, tvořený dvěma místnostmi přístupnými z chodby, je využíván jako skladový 

prostor. 

4.4 Popis okolí 

Radnice je situována v centru města na Masarykově náměstí, kde je pěší zóna. Budova 

stojí v řadové zástavbě, kdy po levé straně (při pohledu na čelní stranu radnice) sousedí 

s hernou, která je nepřetržitě v provozu. Vpravo od radnice je pak hotel s vlastní restaurací. 

Naproti radniční budovy, na druhé straně náměstí, stojí řada obchodů s různým sortimentem 

zboží. V další části náměstí je umístěn kostel. 
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Zezadu radnice sousedí s budovou finančního úřadu, která zároveň přiléhá k příjezdu 

do dvora. Podél něj dále stojí také budova dopravně - správního odboru a garáže patřící 

k radnici. Naproti těchto staveb, na druhé straně příjezdu, je umístěn objekt patřící soukromé 

firmě zaměřující se na realizaci zemních prací. Samotný vjezd do dvora je napojen 

na přilehlou pozemní komunikaci, kolem které teče řeka Bystřička. 
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5 Popis současného stavu fyzické ochrany budovy radnice 

Pro přehledný a ucelený popis celého stávajícího systému fyzické ochrany budovy 

radnice je třeba problematiku rozdělit do následujících kategorií: 

- mechanický zábranný systém, 

- elektrický bezpečnostní systém, 

- fyzická ostraha, 

- režimová ochrana. 

5.1 Mechanický zábranný systém 

Současný stav mechanického zábranného systému je takový, že ochranné prvky 

můžeme najít na úrovni perimetrické, plášťové a předmětové ochrany. Pro přehlednost budou 

tyto úrovně rozebrány zvlášť. 

Perimetrická ochrana 

Jak již bylo uvedeno, k zadní straně radnice přiléhá dvůr. Ten je z větší části chráněn 

zdmi okolních budov, výjimku tvoří pouze jeho vjezd, který je z jedné strany ohraničen jen 

zídkou. Ta je tvořena betonovými tvárnicemi tloušťky 19,5 cm, její výška je 1,8 m a délka 

přibližně 12 m. V zídce je zabudována stejně vysoká dvoukřídlá vjezdová brána tvořená 

dřevěnými latěmi. Zadlabávací zámek této brány je osazen bezpečnostní cylindrickou vložkou 

odolnou proti odvrtání a planžetování. 

Plášťová ochrana 

Na této ochraně se podílejí i samotné zdi, střecha, stropy a případně také podlahy 

budovy, jejichž konstrukční řešení bylo rozebráno v kapitole 4 a na tomto místě nebude znovu 

zmiňováno. 

U mechanické ochrany vnějšího pláště celé budovy jsou nejslabším místem dveře 

a okna. Dveře předního i zadního vchodu jsou dvoukřídlé prosklené a mají dřevěnou 

konstrukci. Pro znesnadnění průniku do objektu právě vstupními dveřmi jsou tyto vybaveny 

zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání 

a planžetování. Dveře tvořící vstup do sklepa jsou jednokřídlé dřevěné a i zde je použit 

zadlabávací zámek s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání 

a planžetování. 
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Co se týká oken, v hlavní části budovy jsou jednoduchá plastová, ve dvorním traktu 

jednoduchá dřevěná a sklepní okno je jednoduché plechové. Speciálně zabezpečené je okno 

pokladny, které je vybaveno bezpečnostní fólií a sklepní okno, to je opatřeno ocelovou mříží. 

Do plášťové ochrany lze zařadit rovněž ochranu jednotlivých místností uvnitř budovy. 

Většina z nich je vybavena dřevěnými dveřmi se zadlabávacím zámkem, který však není 

kombinován s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Výjimku tvoří pouze dvě místnosti a to 

výdejna občanských průkazů a cestovních dokladů a pokladna. 

Ve výdejně je prostor přístupný pouze zaměstnancům oddělen od prostoru určeného 

pro veřejnost bezpečnostním vrstveným sklem, v němž je zabudován otvor umožňující 

vzájemnou přejímku dokladů. Dveře propojující tyto dva prostory jsou dřevěné opatřené 

zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti planžetování. 

Navíc je zde bezpečnostní dveřní kování, které chrání cylindrickou vložku před odvrtáním, 

zaražením, rozlomením nebo vytržením. 

Pokladna je konstrukčně řešena tak, že výdejní/příjmová přepážka je veřejnosti 

přístupná přímo z chodby. Prostor před a za přepážkou je oddělen bezpečnostním vrstveným 

sklem, v němž je zabudován otvor umožňující realizaci příjmu nebo výdeje. Dveře 

do pokladny jsou dřevěné a jsou osazeny zadlabávacím zámkem, který není doplněn 

bezpečnostní cylindrickou vložkou. Ovšem před těmito dveřmi je instalována ocelová mříž 

vybavená zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou 

proti planžetování. Navíc je tento mechanismus doplněn bezpečnostním štítem 

znemožňujícím odvrtání, zaražení, rozlomení nebo vytržení cylindrické vložky. Mříž je 

rovněž vybavena závěsy odolnými proti vysazení, uražení nebo odřezání. 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana pomocí mechanických prvků je realizována pouze v některých 

místnostech radnice. Jedná se o pokladnu, kde je využíván skříňový trezor zabudovaný do zdi. 

Další trezor zapuštěný do zdi je ve výdejně občanských průkazů a cestovních dokladů. Trezor 

je také v kanceláři starosty, konstrukčně se však jedná o nábytkové provedení. V oddělení 

evidence obyvatel je pak archivační skříň. 
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5.2 Elektrický bezpečnostní systém 

Při současném stavu zabezpečení radnice je elektrický bezpečnostní systém realizován 

elektrickým zabezpečovacím systémem, přičemž jeho prvky najdeme na úrovni prostorové 

ochrany. 

Prostorová ochrana 

Tato úroveň ochrany je realizována prostřednictvím pasivních infračervených čidel 

a tísňových hlásičů. V jednom případě je použit také detektor hořlavých plynů, jedná 

se o plynovou kotelnu. Jednotlivé prvky jsou rozmístěny po budově tak, aby zabezpečovaly 

prostory, v nichž se nacházejí ve větší míře cenné nebo nějakým způsobem důležité předměty 

anebo prostory sloužící jako kanceláře vedení městského úřadu. 

Veškeré prvky jsou napojeny na dvě hybridní ústředny elektrického zabezpečovacího 

systému se záložním zdrojem. Jedna je umístěna ve výdejně občanských průkazů a cestovních 

dokladů, druhá potom v malé zasedací místnosti. 

K ovládání elektrického zabezpečovacího systému slouží klávesnice. Jedna je 

umístěna ve výdejně občanských průkazů a cestovních dokladů, druhá na chodbě u vstupních 

dveří do kanceláře matriky, třetí na chodbě u vstupních dveří do malé zasedací místnosti 

a čtvrtá na chodbě u vstupních dveří do pokladny. 
 

Rozmístění bezpečnostních prvků mechanického zábranného systému a elektrického 

zabezpečovacího systému je vidět v přílohách č. 1 – 4. 

5.3 Fyzická ostraha 

Při ochraně budovy radnice je využívána fyzická ostraha ve formě bezpečnostního 

výjezdu – zásahu. Elektrický zabezpečovací systém radnice je napojen na pult centralizované 

ochrany, který je umístěný v objektu Městské policie Bystřice pod Hostýnem. V případě 

napadení radnice je informace o této skutečnosti přenesena z elektrického zabezpečovacího 

systému na pult centralizované ochrany. Jeho operátor o této situaci vyrozumí výjezdovou – 

zásahovou skupinu tvořenou strážníky městské policie, kteří se následně dostaví na místo 

radnice. Jakmile jsou strážníci na místě, zadrží pachatele a zajistí napadený objekt do příjezdu 

přivolané Policie České republiky. 
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5.4 Režimová ochrana 

Režimová opatření týkající se bezpečnosti radnice jsou sepsána ve vnitřních 

předpisech. Těchto opatření je celá řada, proto budou níže uvedena jen ta nejdůležitější.  

V rámci režimové ochrany je nutno zmínit, že je v budově radnice instalován 

elektronický docházkový systém. Každý zaměstnanec je povinen prostřednictvím vlastního 

nezaměnitelného čipu zaevidovat do tohoto systému každý svůj příchod do budovy nebo její 

opuštění. 

Dále je v rámci režimové ochrany každému zaměstnanci udělena povinnost pokaždé 

při opouštění své kanceláře ji uzamknout. Platí, že každá kancelář má svůj specifický klíč, 

který umožňuje odemčení nebo uzamčení pouze jedněch konkrétních dveří. Také je 

stanoveno, že pokud zaměstnanec kancelář opouští na dobu delší jak jednu hodinu, je povinen 

uzavřít okno, které v ní je. 

Úklid prostor radnice zajišťuje, na základě smluvního ujednání, soukromá úklidová 

služba. Ta má na základě smlouvy za povinnost mimo jiné zkontrolovat a případně zajistit 

uzavření všech oken a uzamčení všech dveří v budově. 

V rámci režimových opatření je také upraveno, že každý zaměstnanec a stejně tak 

i pracovník úklidové služby je povinen se před vstupem do oblasti střežené elektrickým 

zabezpečovacím systémem přesvědčit údajem na ovládací klávesnici, zda je daný systém 

aktivován a v případě potřeby jej deaktivuje. Naopak při opouštění střežené oblasti je povinen 

zjistit, zda se zde vyskytuje jiná osoba a pokud ne, musí v této oblasti aktivovat elektrický 

zabezpečovací systém. 

Správa dokumentů v rámci radnice je zajištěna pomocí spisové služby, která veškerou 

dokumentaci eviduje a má stálý přehled o tom, kde se který dokument nachází. 

V rámci nakládání s finanční hotovostí je stanoveno, že v každé kanceláři může být 

hotovost v maximální výši 10 tisíc Kč, nadlimit financí musí být uložen do pokladny radnice. 

Stejně tak, pokud je v pokladně finanční hotovost ve výši nad 1 milion Kč, musí být 

prostředky nad rámec tohoto limitu převedeny do stanovené finanční instituce. 

Vnitřní předpisy také uvádějí, jaký materiál a které informace mají být uchovávány 

v trezorech nebo archivačních skříních. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik spjatých s fyzickou ochranou radnice 

Analýza rizik je postup sloužící k identifikování možných rizik, respektive zdrojů rizik 

v rámci posuzovaného objektu a určení jejich závažnosti (hodnocení rizik). Na základě 

znalosti jednotlivých rizik a jejich závažnosti můžeme provést konkrétní návrh jejich řešení, 

tedy minimalizace. 

V současné době existuje celá řada metodik sloužících pro realizaci analýzy rizik. 

Proto je potřeba si předem stanovit účel prováděné analýzy rizik a na jeho základě pak 

stanovit vhodnou metodiku. 

Pro analýzu bezpečnostních rizik souvisejících s fyzickou ochranou budovy radnice 

budou použity dvě metodiky. Jedná se o Ishikawův diagram a Analýzu příčin a následků 

poruch. 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, pro svou grafickou podobu často nazýván také jako diagram rybí 

kosti, velmi přehledně a jednoduše znázorňuje příčiny analyzovaného problému. V závislosti 

na druhu zkoumaného problému se odvíjí základní kategorie jeho příčin, které jsou potom 

dále konkretizovány různými dílčími příčinami. [1] 

V konkrétním případě této bakalářské práce je zvolen jako posuzovaný problém 

možnost překonání systému fyzické ochrany radnice. Tím se rozumí, že pachatel vnikne 

do objektu, provede zde nějakou protiprávní činnost a následně objekt opustí a nedojde k jeho 

zadržení fyzickou ostrahou. 

Základní kategorie příčin, které mohou k překonání systému fyzické ochrany radnice 

vést jsou: 

- nedostatečná funkce mechanického zábranného systému, 

- nedostatečná funkce elektrického bezpečnostního systému, 

- pochybení fyzické ostrahy, 

- pochybení zaměstnanců. 

Nedostatečná funkce mechanického zábranného systému 

Níže jsou uvedeny dílčí příčiny spadající do této kategorie. 

1. nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dvora, 

2. nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do objektu, 
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3. nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností objektu, 

4. nedostatečná ochrana proti odcizení předmětů, 

5. nefunkčnost nebo špatná funkce prvků mechanického zábranného systému. 

Podstatou předešlých příčin nedostatečné funkce mechanického zábranného systému 

je chybění prvků zajišťujících dostatečnou ochranu. Tato příčina potom zahrnuje možnost 

nefunkčnosti nebo špatné funkce existujících prvků. 

Nedostatečná funkce elektrického bezpečnostního systému 

Níže jsou uvedeny dílčí příčiny spadající do této kategorie. 

1. nemožnost zjištění vniknutí pachatele do dvora, 

2. nedostatečná možnost zjištění vniknutí pachatele do objektu, 

3. nedostatečná možnost zjištění vniknutí pachatele do dalších místností objektu, 

4. nemožnost zjištění manipulace s prvky na ochranu předmětů před odcizením, 

5. nefunkčnost nebo špatná funkce prvků elektrického bezpečnostního systému. 

Podstatou předešlých příčin nedostatečné funkce elektrického bezpečnostního systému 

je chybění prvků zajišťujících dostatečné střežení. Tato příčina potom zahrnuje možnost 

nefunkčnosti nebo špatné funkce existujících prvků. 

Pochybení fyzické ostrahy 

Níže jsou uvedeny dílčí příčiny spadající do této kategorie. 

1. nespolehlivost, 

2. nedostatečné znalosti, 

3. nedostatečné schopnosti. 

Pochybení zaměstnanců 

Zaměstnanci se rozumí osoby, jejímž pravidelným pracovištěm je budova radnice, 

tzn. vybraní zaměstnanci Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem a pracovníci úklidové 

firmy. 

Níže jsou uvedeny dílčí příčiny spadající do této kategorie. 

1. nespolehlivost, 

2. nedostatečné znalosti. 
 

Grafické znázornění výše uvedených možných příčin překonání systému fyzické 

ochrany radnice pomocí Ishikawova diagramu je vidět na obrázku 6. 
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Obrázek 6: Ishikawův diagram – možné nedostatky systému fyzické ochrany radnice 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

Jedná se o metodu jejíž originální název je Failure mode and effect analysis (dále jen 

FMEA). Základem metody je tabulka, v níž jsou přehledně uvedeny jednotlivé potenciální 

poruchy (hrozby). Účelem v první fázi analýzy je k těmto jednotlivým poruchám stanovit 

jejich možné příčiny a následky. Následující etapa slouží ke stanovení rizikového čísla R, 

které udává výslednou rizikovost každé jednotlivé poruchy. Výpočet se provádí 

podle vzorce (1). 
 

      HNPR ⋅⋅=          (1) 
 

R – rizikové číslo 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy 
 

Hodnoty pravděpodobnosti vzniku poruchy, závažnosti následků poruchy 

a odhalitelnosti poruchy jsou stanovovány zvlášť pro každou jednotlivou poruchu. Vychází 

se při tom z tabulky 1. 
 

   Tabulka 1: Parametry hodnocení užité v rámci metody FMEA [24] 

 

Provedení analýzy FMEA 

V první fázi byly do tabulkové podoby sestaveny jednotlivé hrozby vztahující 

se k problematice bezpečnosti radnice. Ty při tom vycházejí z jednotlivých příčin možnosti 

překonání systému fyzické ochrany radnice, které jsou uvedeny v Ishikawově diagramu. 

Následně byly ke každé hrozbě doplněny její, logicky vyplývající, příčiny a následky. 
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Další postup znamenal ve všech případech určit hodnoty jednotlivých parametrů 

(pravděpodobnosti vzniku poruchy, závažnosti následků poruchy, odhalitelnosti poruchy) 

a na základě nich stanovit rizikové číslo R udávající výslednou rizikovost dané hrozby. Vše je 

uvedeno v tabulce 2 a 3. 
 

Tabulka 2: Hrozby, jejich následky a příčiny – část 1 
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Tabulka 3: Hrozby, jejich následky a příčiny – část 2 

 
 

Pro úplnost uvádím příklad konkrétního výpočtu rizikového čísla R. V prvním řádku 

tabulky 2 bylo rizikové číslo R vypočteno následovně: 
 

9

313

=

⋅⋅=

⋅⋅=

R

R

HNPR

 

Provedení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

Paretův diagram v kombinaci s Lorenzovou křivkou byl sestaven za účelem určení 

hranice závažnosti hrozeb. Vychází se při tom z tzv. Paretova principu, který stanovuje, že 

ze všech možných poruch je potřeba odstranit aspoň 80 % z nich, aby bylo dosaženo 

požadovaného (bezpečného) stavu. 

Z uvedeného principu vyplývá, že pro sestrojení diagramu je nutné stanovit 

kumulativní četnosti, respektive relativní kumulativní četnosti rizikového čísla R. K tomuto 

slouží vzorce (2) a (3). 
 

        i

i

k

ki nnnnnN ++++==∑
=

...321
1

    (2) 

 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

n1 - ni – hodnoty daného parametru 
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N

N
F i

i =       (3) 

 

Fi – relativní kumulativní četnost daného parametru 

Ni – kumulativní četnost daného parametru 

N – kumulativní četnost všech hodnot daného parametru 
 

Vypočtené kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti rizikového čísla R 

jsou vidět v tabulce 4. 
 

  Tabulka 4: Kumulativní a relativní kumulativní četnosti rizikového čísla R 

 
 

Pro úplnost uvádím příklad konkrétního výpočtu kumulativní a relativní kumulativní 

četnosti rizikového čísla R. Příklad je uveden pro třetí řádek tabulky 4. 
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Kumulativní četnost rizikového čísla R:  Relativní kumulativní četnost rizikového čísla R: 
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Po vypočtení všech četností je možno sestavit Paretův diagram doplněný Lorenzovou 

křivkou. Výsledný graf je vidět na obrázku 7. 
 

 

Obrázek 7: Závažnost hrozeb vyjádřená Paretovým diagramem doplněným Lorenzovou křivkou 
 

Z grafu je vidět, že 80 % ze všech hrozeb tvoří hrozby označené písmeny A až J. Ty je 

nutno pro dosažení bezpečnosti radnice řešit. Ovšem protože hrozby K a L mají s hrozbou J 

shodné rizikové číslo, je potřeba věnovat pozornost také jim. Hrozby M, N a O jsou z hlediska 

dosažení bezpečnosti radnice zanedbatelné. 

Pro hrozby A až L tedy bude navrženo opatření směřující k jejich minimalizaci. Toto 

je náplní další kapitoly této práce. 
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7 Návrh nového stavu fyzické ochrany budovy radnice 

Při návrhu nového stavu zabezpečení budovy radnice je nutno brát v potaz finanční 

stránku věci. Při zajišťování komplexní bezpečnosti objektu obecně platí zásada, že celková 

hodnota financí vložených do bezpečnostních opatření by se měla pohybovat nejvýše kolem 

10 % z celkové hodnoty zabezpečovaného objektu. Tím se má na mysli hodnota samotné 

budovy spolu s jejím vybavením uvnitř. 

Protože budova radnice byla znalcem oceněna na přibližně 15 milionů Kč a hodnota 

aktiv v ní umístěných byla odhadnuta na 2,6 milionu Kč, návrh nového zabezpečení by měl 

vycházet z konečné částky 17,6 milionu Kč. Ovšem protože cílem této práce je zabezpečit 

hodnoty uvnitř budovy a ne budovu samotnou, je na základě ekonomické rozvahy žádoucí 

vycházet pouze z celkové hodnoty aktiv. To znamená, že jde-li o částku 2,6 milionu Kč, 

realizace navrženého zabezpečení by v konečné fázi neměla být dražší jako 260 tisíc Kč. 

V následující části této kapitoly budou uvedeny jednotlivé hrozby spolu s opatřeními 

vedoucími k jejich minimalizaci. Je však potřeba zmínit, že žádná z opatření se nebudou 

vztahovat na sklepní prostory. Ty sice byly dřív využívány jako sklad, ale v současnosti zde 

nic uchováváno není a proto také není potřeba investovat do jejich zabezpečení. 

7.1 Hrozby související s mechanickým zábranným systémem 

Hrozby spadající do této kategorie jsou: 

- nefunkčnost nebo špatná funkce prvků mechanického zábranného systému, 

- vniknutí pachatele do objektu, 

- vniknutí pachatele do dalších místností objektu, 

- překonání ochrany proti odcizení předmětů. 

Nefunkčnost nebo špatná funkce prvků mechanického zábranného systému 

Jednou ze základních příčin této hrozby je chybná montáž existujících prvků 

mechanického zábranného systému. Proto navrhuji, pro vyvrácení přítomnosti této příčiny, 

provést kontrolu kvality montáže jednotlivých prvků odborníkem z oboru. Ten by při tom 

současně zkontroloval také stav opotřebení jednotlivých komponent a v případě potřeby 

navrhnul nebo i provedl jejich údržbu, opravu nebo výměnu. 

K nefunkčnosti nebo špatné funkci mechanického zábranného systému ovšem také 

může vést jeho záměrné poškozování pachatelem. Zamezit možnosti napadání mechanických 
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zábran ovšem není reálné, proto je nutné, aby tyto měly co nejvyšší odolnost a mechanickou 

pevnost. Co se týká zdí, podlah, stropů a střechy budovy, tyto části jsou konstrukce relativně 

dostatečné pevnosti. Relativně znamená, že například pro stavbu zdí se dá použít materiál 

odolnější jako jsou plné pálené cihly, třeba betonové tvárnice. Ovšem z hlediska historické 

hodnoty současné stavby a jejího vzhledu zapadajícího do celkového rázu náměstí nelze 

takovouto radikální přestavbu navrhnout. Nehledě na to, že vzhledem k hodnotě samotných 

aktiv uvnitř budovy by to bylo neekonomické. Ale je možné upravovat nebo měnit ostatní 

mechanické ochranné prvky, pokud je to potřeba. O tom, které budou nějakým způsobem 

měněny nebo nahrazovány jinými rozhodují následující tři možné hrozby. 

 Vniknutí pachatele do objektu 

Pachatel může do budovy radnice vniknout v pracovní době vchodovými dveřmi. 

V tomto případě lze vstupu jen těžko zabránit a vzhledem k charakteru dané instituce by bylo 

velmi nevhodné každou vstupující nebo odcházející osobu kontrolovat. Ale, protože 

v prostorách chodeb a vestibulů nejsou žádná vysoce cenná aktiva, nehrozí, že by zde došlo 

ke krádeži nebo jiné větší majetkové újmě. Možnost, že pachatel do objektu vnikne 

v pracovní době oknem bude blíže rozebrána v rámci řešení hrozby vniknutí pachatele 

do dalších místností objektu. 

Mimo pracovní dobu může pachatel do objektu vniknout buď sám nebo s pomocí 

některého ze zaměstnanců. Pokud se jedná o první zmíněný případ, tedy, že pachatel jedná 

sám, závisí možnost průniku do objektu na odolnosti prvků mechanického zábranného 

systému. Zde jsou v současné době určité nedostatky. Jedná se hlavně o nynější provedení 

vchodových dveří, které jsou dvoukřídlé prosklené a mají dřevěnou konstrukci. 

Pro znesnadnění průniku skrze ně jsou pouze vybaveny zadlabávacím zámkem s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání a planžetování. Pro zvýšení bezpečnosti navrhuji 

tuto vložku nahradit vložkou řady FAB 200 od firmy Assa Abloy, která je podle výše uvedené 

normy ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace certifikována v bezpečnostní třídě 3. Ve srovnání s původní vložkou 

je navíc odolná proti bumpingu. [32] Rovněž doporučuji doplnit bezpečnostní dveřní kování 

chránící vložku před odvrtáním, zaražením, rozlomením nebo vytržením. Pro tento účel lze 

využít bezpečnostní kování R4 ozdobné od firmy Rostex, které rovněž odpovídá bezpečnostní 

třídě 3. [26] Proti vysazení dveří ze závěsů je vhodné použít pojistku dveřních závěsů [31] 

od téže firmy. Protože jsou vstupní dveře dvoukřídlé, je nutno zajistit také jejich ochranu 

proti vyháčkování. Zde navrhuji zajistit západky běžně neotevíraného dveřního křídla pomocí 
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šroubů M4x20. Rovněž by bylo možné dveře zabezpečit proti vypáčení instalováním 

kovového profilu z jejich vnější strany, ovšem toto by zásadním způsobem narušovalo vzhled 

ozdobných historických dveří. Proto tento ochranný prvek nenavrhuji. Dále by šlo zabezpečit 

skleněnou výplň dveří, proti možnosti jejího rozbití. Za tímto účelem by bylo vhodné použít 

bezpečnostní fólie. Protože však jsou jednotlivé skleněné tabule zasazeny do úzkých 

dřevěných konstrukčních příček dveřních křídel, pachatel může násilím poškodit je a následně 

skla jednoduše vysadit. Proto v tomto případě bezpečnostní fólie nemají smysl. Další způsob 

jak se pachatel sám může mimo pracovní dobu dostat do budovy je skrz okna. Tato možnost 

bude blíže rozebrána v rámci řešení hrozby vniknutí pachatele do dalších místností objektu. 

Pokud se jedná o vniknutí pachatele do objektu díky jeho vzájemné spolupráci 

se zaměstnancem, v tomto směru jsou veškerá mechanická zábranná opatření neúčinná, 

jelikož zaměstnanec bude mít vždy možnost a bude znát způsob jak je snadno překonat. 

Vniknutí pachatele do dalších místností objektu  

I u této hrozby platí, že pachatel může do různých místností v budově vniknout 

v pracovní době. Jednou z možností je příchod do objektu vchodovými dveřmi a následný 

vstup do dalších místností dveřmi od nich. V případě, že se v dané místnosti pohybuje některý 

ze zaměstnanců, dveře nemusí být uzamčeny a vstup pachatele tedy není nijak omezen. Návrh 

ovšem řeší situaci, kdy je místnost uzamčena. Pro tento případ tedy navrhuji u vybraných 

dveří od určitých místností vyměnit současnou cylindrickou vložku za bezpečnostní vložku 

řady FAB 200 [32], doplnit bezpečnostní kování R4 oblé [26] od firmy Rostex a pojistku 

dveřních závěsů [31] od téže firmy. Výjimku tvoří dveře ve výdejně občanských průkazů 

a cestovních dokladů. U těch už bezpečnostní kování v současnosti je. Zvláštním případem je 

také vstup do pokladny, ten je chráněn mříží a jediná úprava, kterou navrhuji je výměna její 

stávající cylindrické vložky za vložku řady FAB 200 [32]. Naopak u dvoukřídlých dveří 

od obřadní síně navíc doporučuji zajistit je proti vyháčkování šrouby M4x20. 

Jiným způsobem, jak pachatel může v pracovní době vniknout do místností budovy, 

ve kterých nejsou zaměstnanci, je přes okna nebo balkónové dveře. Proto navrhuji instalovat 

na ně bezpečnostní fólie. Zde to není problém, jelikož dělící příčky v okenních křídlech jsou 

pouze dekorativní nalepovací, takže skleněnou výplň tvoří jeden kus. Pro tento účel lze použít 

například fólii SCX od firmy Next, která slouží jednak jako ochrana před vniknutím 

do objektu, ale také zachycuje střepy z rozbitého skla a snižuje tak možnost poranění. [25] 

Výjimkou je okno pokladny, kde již bezpečnostní fólie je. Také je potřeba okna doplnit 

uzamykatelnou okenní klikou. Vhodný je typ Hoppe TOKYO od firmy Winkhaus. [33] 
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Výše uvedená opatření minimalizují hrozbu vniknutí pachatele do jednotlivých 

místností v pracovní době, ale stejně tak jsou účinná i mimo tuto dobu. 

I v případě této hrozby ovšem platí, že pokud s pachatelem spolupracuje zaměstnanec 

stávají se opatření prakticky neúčinnými. 

Překonání ochrany proti odcizení předmětů 

V současné době je předmětová mechanická ochrana realizována dvěma skříňovými 

trezory zabudovanými do zdi, jedním nábytkovým trezorem a archivační skříní. Vzhledem 

k dvouplášťové ocelové konstrukci těchto prvků a jejich osazení bezpečnostním uzamykacím 

systémem je považuji za dostatečné. Tento názor rovněž podporuje fakt, že všechny trezory 

i archivační skříň byly s ohledem na chráněná aktiva doporučeny a instalovány odbornou 

firmou. Archivační skříň a nábytkový trezor jsou navíc pevně uchyceny k podlaze a stěně. 

Navrhuji však instalovat trezor do kanceláře právního odboru a místnosti zpravodaje. 

Oba ve stěnovém provedení. Důvodem je to, že v právním odboru jsou uloženy veškeré 

smlouvy, ale v současnosti jen v dřevěné skříni a to je nedostačující. V místnosti zpravodaje 

se potom nachází historicky cenné obrazové kroniky a rukopisy uložené rovněž v dřevěné 

skříni. Pro uvedený účel lze použít dva trezory Taifun TO-5M od firmy Rottner Tresore. 

Tento typ má dvouplášťové dveře s bezpečnostním zámkem na klíč. Podle výše uvedené 

normy ČSN EN 1143-1 +A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory splňuje požadavky kladené na bezpečnostní třídu I. [30] 
 

Cenová kalkulace s uvedenou celkovou částkou potřebnou pro pořízení výše 

navrhovaných prvků je uvedena v tabulce 5. 
 

Tabulka 5: Cenová kalkulace navržených prvků mechanického zábranného systému 
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Rozmístění jednotlivých navržených prvků mechanického zábranného systému je 

vidět v přílohách č. 5 – 7. 

7.2 Hrozby související s elektrickým bezpečnostním systémem 

Hrozby spadající do této kategorie jsou: 

- nefunkčnost nebo špatná funkce prvků elektrického bezpečnostního systému, 

- nedostatečná možnost zjištění vniknutí pachatele do dalších místností objektu, 

- nemožnost zjištění manipulace s prvky na ochranu předmětů před odcizením. 

Nefunkčnost nebo špatná funkce prvků elektrického bezpečnostního systému 

Jednou ze základních příčin této hrozby je chybná montáž existujících prvků 

elektrického bezpečnostního systému. Proto navrhuji, pro vyvrácení přítomnosti této příčiny, 

provést kontrolu kvality montáže jednotlivých prvků odborníkem z oboru. Ten by při tom 

současně zkontroloval také stav opotřebení jednotlivých komponent a v případě potřeby 

navrhnul nebo i provedl jejich údržbu, opravu nebo výměnu. 

K nefunkčnosti nebo špatné funkci elektrického bezpečnostního systému ovšem také 

může vést jeho záměrné poškozování pachatelem. Tato hrozba je minimalizována tím, že 

jednotlivé prvky jsou umístěny v místnostech, které by měly být chráněny navrženým 

mechanickým zábranným systémem. Nejpřístupnější pachateli jsou ovládací klávesnice 

elektrického zabezpečovacího systému, ty jsou však vybaveny sabotážním kontaktem 

umožňujícím zjistit pokus o sejmutí jejich ochranného krytu. Tím jsou vybaveny také 

ústředny elektrického zabezpečovacího systému, tísňové hlásiče a pasivní infračervená čidla. 

Všechny tyto prvky mají rovněž funkci kontroly spojení, takže v případě jejich zničení nebo 

odejmutí je vyhlášen poplach. 

Nedostatečná možnost zjištění vniknutí pachatele do dalších místností objektu 

V současné době zajišťují možnost zjištění vniknutí pachatele do vybraných místností 

objektu pasivní infračervená čidla. Některé místnosti jsou pak vybaveny tísňovým hlásičem, 

díky němuž může přítomný zaměstnanec vyslat informaci o vniknutí pachatele do tohoto 

prostoru. Navrhuji instalovat pasivní infračervená čidla i do dalších vybraných místností, 

ve kterých se nacházejí cennosti. Protože stávající ústředny elektrického zabezpečovacího 

systému jsou hybridní, umožňují připojení drátových i bezdrátových prvků. Já navrhuji nově 

přidat prvky bezdrátové, dojde tím totiž k výraznému ušetření za kabelové vedení. Pro tento 
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účel lze použít pasivní infračervené čidlo JA-83P od firmy Jablotron. Jedná se o typ, který má 

sabotážní kontakt a funkci kontroly spojení. [29] 

Nemožnost zjištění manipulace s prvky na ochranu předmětů před odcizením 

Pro minimalizaci této hrozby doporučuji doplnit trezory a archivační skříň otřesovým 

čidlem. Může být použit bezdrátový detektor otřesu JA-82SH od firmy Jablotron, který je 

vybaven sabotážním kontaktem a funkcí kontroly spojení. [28] 
 

Cenová kalkulace s uvedenou celkovou částkou potřebnou pro pořízení výše 

navrhovaných prvků je uvedena v tabulce 6. 
 

Tabulka 6: Cenová kalkulace navržených prvků elektrického bezpečnostního systému 

 
 

Rozmístění jednotlivých navržených prvků elektrického bezpečnostního systému je 

vidět v přílohách č. 5 – 7. 
 

Celkové náklady na pořízení všech navržených bezpečnostních prvků ukazuje 

tabulka 7.  
 

Tabulka 7: Celková cenová kalkulace všech navržených bezpečnostních prvků 

 
 

Z tabulky plyne, že pro dosažení maximální přípustné částky 260 tisíc Kč, zbývá ještě 

15472 Kč. Tento zbytek bude ovšem vynaložen na odbornou prohlídku stavu stávajících 

prvků mechanického zábranného a elektrického bezpečnostního systému. Také z něj budou 

uhrazeny náklady související se zajištěním montáže jednotlivých prvků. Zcela přesně sumy 

těchto nákladů nelze stanovit, můj odhad ovšem je, že cena účtovaná za výše uvedené činnosti 

by neměla přesáhnout 15 tisíc Kč. 
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7.3 Hrozby související s činností fyzické ostrahy 

Hrozby spadající do této kategorie jsou: 

- nespolehlivost příslušníka fyzické ostrahy, 

- nedostatečné znalosti příslušníka fyzické ostrahy, 

- nedostatečné schopnosti příslušníka fyzické ostrahy. 

Nespolehlivost příslušníka fyzické ostrahy 

Jelikož nespolehlivost je povahovou vlastností člověka, je nutné, aby lidé, kteří mají 

být součástí fyzické ostrahy byli po této stránce předem prověřeni už při jejich přijetí. 

Vzhledem k tomu, že členové fyzické ostrahy zajišťující střežení budovy radnice jsou 

strážníci městské policie, lze předpokládat, že prověřeni byli a jsou tedy spolehliví. 

Jiné opatření než preventivní obezřetnost při výběru zaměstnanců nedoporučuji, 

protože nespolehlivost jakožto povahovou vlastnost dospělého člověka lze minimalizovat jen 

velmi obtížně a navíc jen velmi málo.  

Je ovšem potřeba také zmínit, že pravděpodobnost vzniku tohoto rizika je, jak je vidět 

v analýze, téměř nulová. 

Nedostatečné znalosti příslušníka fyzické ostrahy 

Co se týká potřebných znalostí příslušníků fyzické ostrahy, jsou školeni 

a přezkušování. U operátora pultu centrální ochrany školící proces proběhne jednorázově 

při nástupu na tuto funkci. Členové výjezdové – zásahové skupiny jsou proškolováni 

a přezkušování při nástupu do funkce a potom pravidelně každé tři roky. 

Toto považuji za dostatečné a také vzhledem k tomu, že pravděpodobnost vzniku 

tohoto rizika je téměř nulová nenavrhuji žádná další opatření. 

Nedostatečné schopnosti příslušníka fyzické ostrahy 

V současné době je pro zajištění dostatečné schopnosti členů výjezdové – zásahové 

skupiny provést efektivní zásah prováděn výcvik. Ten probíhá pravidelně každé tři roky 

a jsou u něj stanovena kritéria, která musí člen skupiny splnit, aby mohl i nadále vykonávat 

jeho funkci. 

Toto považuji za dostatečné a také vzhledem k tomu, že pravděpodobnost vzniku 

tohoto rizika je téměř nulová nenavrhuji žádná další opatření. 



 47 

7.4 Hrozby související s činností zaměstnanců 

Hrozby spadající do této kategorie jsou: 

- nespolehlivost zaměstnance, 

- nedostatečné znalosti zaměstnance. 

Nespolehlivost zaměstnance 

I zde platí, že nespolehlivost zaměstnanců prakticky nelze odstranit a proto je nutné 

zaměřit se na tento aspekt již při jejich přijímání do pracovního poměru. Žádná nová opatření 

nenavrhuji. Pravděpodobnost vzniku hrozby je i v tomto případě nízká. 

Nedostatečné znalosti zaměstnance 

Každý zaměstnanec je při jeho přijetí do pracovního poměru obeznámen se zásadami 

režimové ochrany a způsobem ovládání elektrického zabezpečovacího systému. Protože však 

někteří zaměstnanci s realizací určitých zásad režimové ochrany nebo s obsluhu elektrického 

zabezpečovacího systému přichází do styku málokdy, mohou tyto znalosti zapomenout. Proto 

doporučuji preventivně provádět školení v této věci aspoň jednou za půl roku. 
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8 Závěr 

Tato práce si kladla cíl, který lze rozdělit na tři hlavní složky. První z nich je popis 

současné úrovně zabezpečení radnice prvky fyzické ochrany. Další složkou je zhodnocení 

tohoto stávajícího stavu se zaměřením na odhalení možných nedostatků. Poslední 

a nejdůležitější částí cíle potom je návrh opatření, jejichž realizace by vedla k minimalizaci 

zjištěných existujících nedostatků současné fyzické ochrany. 

Za účelem naplnění tohoto cíle byla práce rovněž rozdělena do tří hlavních celků. 

První pasáž byla obecná a sloužila k seznámení s právními předpisy a technickými normami, 

které se váží k řešenému problému. Do této části také patřila teoretická stať věnující 

se objasnění pojmu fyzická ochrana, která je v tomto případě klíčovou. 

Druhou ucelenou částí práce byl popis konkrétního zabezpečovaného objektu, tedy 

budovy radnice. Pro dokonalé pochopení třetí části práce bylo nutno zmínit se zejména 

o konstrukčním provedení a funkčním uspořádání objektu. 

Závěrečná pasáž potom sloužila k naplnění samotného předem stanoveného cíle. 

Na tomto místě tedy bylo podrobně rozebráno současné zabezpečení radnice, následovalo 

vyhodnocení a identifikování jeho nedostatků pomocí analytických metod, přičemž u těch 

nejzávažnějších bylo navrženo opatření vedoucí k jejich minimalizaci. 
 

Provedenou analýzou stávajícího stavu zabezpečení bylo zjištěno, že určité závažné 

nedostatky se vyskytují na několika místech. Konkrétně v mechanickém zábranném systému, 

elektrickém bezpečnostním systému, fyzické ostraze a samotných zaměstnancích. 

U mechanického zábranného systému je jeho slabé místo zejména v plášťové ochraně. 

Pokud vezmeme do úvahy vnější plášť celé budovy, především dveřní a okenní otvory, 

v současné době jsou ochranným prvkem vstupní dveře, jejichž odolnost je zvýšena jen 

zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání a planžetování. Okenní 

otvory, krom toho vedoucího do pokladny, nejsou zabezpečeny vůbec. Pokud by došlo 

k realizaci mého návrhu, byla by výrazně posílena odolnost vstupních dveří proti snahám 

pachatele o průnik do objektu skrz ně. Došlo by ke zvýšení odolnosti cylindrické vložky 

a minimalizována by byla také možnost vysazení nebo vyháčkování dveří. Návrh rovněž 

počítá se zabezpečením oken i když z finančních důvodů jen těch vedoucích přímo do některé 

z kanceláří nebo jiných významných prostor. Instalace bezpečnostních fólií a uzamykatelných 

klik by znamenala, že pachatel okny nepronikne jednoduše rozbitím jejich skleněné výplně, 

tak jak je to možné v současnosti. 



 49 

Co se týká dveří jednotlivých místností je v současnosti stav takový, že s výjimkou 

pokladny a výdejny občanských průkazů a cestovních dokladů není nijak zvýšena jejich 

odolnost vůči snaze pachatele dostat se přes ně. Ke vniknutí do místnosti stačí překonat 

cylindrickou vložku bez zvláštní bezpečnosti. Navrhovaná opatření znamenají posílení 

odolnosti cylindrické vložky u jednotlivých dveří, jejich ochranu proti vysazení 

a u dvoukřídlých navíc proti vyháčkování. 

Dalším přínosem realizace návrhu by byla zvýšená ochrana vybraných cenných 

hodnot pomocí trezorů. 

Hlavním nedostatkem současného elektrického bezpečnostního systému je fakt, že je 

jím střežen jen malý počet vybraných místností. To znamená, že vniknutí pachatele do většiny 

prostor, v nichž se vyskytují cenné majetkové hodnoty, není prakticky možné zjistit. 

Uskutečněním navrhovaných opatření by došlo k rozšíření možnosti zaznamenání vniknutí 

pachatele do všech místností, ve kterých jsou uloženy nějakým způsobem cenné předměty. 

Navíc by bylo možné také samostatné střežení trezorů. 

Také v případě fyzické ostrahy vyplynuly na základě provedené analýzy některé 

závažné hrozby. Ovšem kvůli povaze těchto hrozeb a zejména nízké pravděpodobnosti jejich 

vzniku nebyla navržena žádná opatření vedoucí k jejich minimalizaci. 

Co se týká nedostatků z hlediska bezpečnosti radnice na straně zaměstnanců, je 

problémem jejich nedostatečné školení ohledně režimové ochrany a ovládání elektrického 

zabezpečovacího systému. Proto bylo navrženo školení zintenzívnit. 
 

Současný stav fyzické ochrany budovy radnice má zásadní nedostatky a realizace 

navrhovaných opatření by byla z hlediska jeho zdokonalení přínosem. 
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10 Seznam použitých zkratek 

ATM  Bankomat (Automated teller machine) 

BK  Bezpečnostní kování 

CCTV  Malý televizní okruh (Closed circuit television) 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN P  Předběžná česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EN  Evropská norma 

ENV  Předběžná evropská norma 

FMEA  Analýza příčin a následků poruch (Failure mode and effect analysis) 

PIR  Pasivní infračervený (Passive infrared) 
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