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Anotace 

SZOTKOWSKI, Stanislav. Návrh fyzické ochrany zařízení pro zajištění cizinců. Bakalářská 

práce. VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011, 47 stran. 

Bakalářská práce sa zabývá analýzou kritických míst technického zabezpečení objektu 

zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku a návrhem optimálního řešení. Jejím cílem je 

za pomoci vyuţití metód analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik identifikovat kritická 

místa technického zabezpečení vybraného objektu Ministerstva vnitra České republiky 

a navrhnout řešení problémů. V úvodní části je popis teoreticko-právního prostředí 

zkoumaného problému a dále popsán stávající stav zabezpečení objektu. Poté se přistupuje 

k identifikaci rizikových míst v objeku, kdy za pomoci metod analýz rizik, jsou tato místa 

určena. Na základě vyhodnocení výsledků analýz jsou k identifikovaným rizikům zařízení pro 

zajištění cizinců uvedeny odůvodněné návrhy příslušných změn a doporučení potřebných 

k optimalizaci bezpečnostního systému objektu. 

Klíčová slova: bezpečnost, fyzická ochrana, technická ochrana, kamerový systém, analýza 

rizik. 

 

Annotation 

SZOTKOWSKI, Stanislav. Proposal of Physical Protection of Foreigner Detention Centers. 

Bachelor thesis. VŠB-Technical University of Ostrava, 2011
th
, 47 pages. 

Bachelor thesis analyzes the critical areas of technical security of the device object for 

foreigners in Frýdek-Místek and design optimal solutions. Its goal is to help use the methods 

of analysis and assessment of security risks to identify critical areas of technical security of 

the selected object of the Ministry of Interior of the Czech Republic and suggest solutions to 

problems. In the first part of the theoretical description of the regulatory environment under 

consideration, further described the current security status of the object. Then approaches to 

identify high-risk places in the house, where, using risk analysis methods are those 

destinations. Based on the evaluation results of the analysis for the identified risks for 

foreigners device that reasoned proposals for appropriate changes and recommendations 

necessary to optimize the security of the building. 

Key words: security, physical protection, technical protection, camera system, risk analysis. 
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1 ÚVOD 

 Zájem nebo starost o bezpečnost osob a majetku provází člověka v boji o svůj ţivot 

a přeţití svého druhu či rodu od počátku dějin lidstva. Neustálý boj o přeţití je v primárním 

pohledu obrana vlastního zdraví a ţivota i členů vlastního kmene a v druhé řadě ochrana 

zdrojů vody, zásob potravin, prostředků obţivy, surovin, ţivotního prostoru nebo území před 

útoky cizích konkurenčních jedinců a skupin. Prvotní instinkt a nejdůleţitější pud člověka je 

pud sebezáchovy, který nutí lidi zajistit si dostatek zdrojů pro svou ochranu a obranu svého 

majetku jako prostředku přeţití v dobách nouze, nedostatku jídla a pití. Ve snaze chránit sebe 

a hodnoty potřebné ke svému ţivotu vytvořil člověk i právo, které upravuje vztahy ve 

společnosti a trestá neoprávněné útoky na zdraví ţivot a vlastnictví hmotných statků. 

 Novodobá dnešní lidská společnost vybudovala, vytvořila a pouţívá k zajištění vnitřní 

bezpečnosti státu a jeho občanů policejní sloţky spadající organizačně pod vedení 

ministrestva pro spravování vnitřních záleţitostí státu. K zajištění vnitřní bezpečnosti 

a veřejného pořádku vytváří Ministerstvo vnitra České republiky koncepční systémy, jejichţ 

hlavním cílem je zvyšování bezpečnosti občanů a zajišťování ochrany společnosti proti 

kriminalitě ve všech jejích formách. Vedle všech zákonných represivních prostředků slouţí 

k účinnému potlačování kriminality také nástroje prevence. [1] 

 Jednou z preventivních aktivit Policie České republiky je kontrola vstupu cizinců na 

území republiky a zabránění pohybu neţádoucích osob po území státu. Významnou část, ve 

všech oblastech páchání trestné činnosti a porušování právních norem platných v České 

republice totiţ tvoří pachatelé cizinci, občané států mimoevropského prostoru, kteří se 

pohybují na našem území legálně i nelegálně. V rámci Ministerstva vnitra České republiky je 

proto také zřízena Správa uprchlických zařízení, která provozuje účelová zařízení pro dočasný 

pobyt cizinců na našem území při probíhajícím azylovém řízení nebo řízení o vyhoštění. 

Někdy jsou tato zařízení nazývána také detence nebo záchyt. [9] 

 Bakalářská práce se zabývá zařízením pro zajištění cizinců se sídlem ve Frýdku-

Místku, které je v současné době prázdné a tudíţ tvoří rezervu pro případ náhlé potřeby 

umístit a ubytovat i větší mnoţství osob, uprchlíků z míst vzniku nenadálé situace, nebo 

výhledové kapacitní potřeby. Důleţité je, jak jsou zabezpečeny tyto objekty Policie České 

republiky za pouţití prostředků technické ochrany, kdyţ se v nich zdrţují osoby zajištěné, 

tedy státní mocí přinucené k pobytu v prostorách takových zařízení. Zajištěné osoby jsou 

povinny setrvat zde, strpět pobyt v objektu a podřídit se reţimu v zařízení, ale neměly by být, 
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s výjimkou agresivních jedinců, zbytečně obtěţovány dohledem, dozorem, přítomností 

policistů, kteří mohou také vykonávat své sluţební povinnosti efektivněji. 

 Cílem bakalářské práce je popsat současný stav fyzické ochrany objektu zařízení pro 

zajištění cizinců ve Frýdku-Místku, vyhodnotit jej a ke konkrétně nalezeným nedostatkům ve 

stávající ochraně stanovit adekvátní opatření prostředky technické ochrany k nápravě tak, aby 

v tomto zařízení a případně i v dalších zařízeních pro zajištění cizinců byly adekvátně 

ochráněny veškeré osoby, hmotný a nehmotný majetek. 
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2 TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST 

 Jedná se o souhrn zákonů, interních předpisů a bezpečnostních norem vztahujících se 

k ochraně osob a majetku, a týkajících se legislativní úpravy spravování a provozování 

zařízení pro zajištění cizinců. 

 

2.1 Právní předpisy 

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

 Ústava České republiky je ústavním zákonem, který definuje základní práva občanů 

a demokratické principy v České republice. [11] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

 Je součástí ústavního pořádku České republiky. Základní práva a svobody jsou podle 

tohoto zákona nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Článek 1:  Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Státní moc lze  

  uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem a to způsobem, 

  který zákon stanoví. 

Článek 14:  (1) Svoboda pohybu a pobytu je zaručena.(2) Kaţdý, kdo se oprávněně zdrţuje 

  na území republiky má právo svobodně je opustit. (3) Tyto svobody mohou 

  být omezeny zákonem, jestliţe je to nevyhnutelné pro bezpečnost státu, udrţení 

  veřejného pořádku, ochranu zdraví nebo ochranu práv a svobod druhých a na 

  vymezených územích téţ z důvodu ochrany přírody. (4) Kaţdý občan má právo 

  na svobodný vstup na území České republiky. (5) Cizinec můţe být vyhoštěn 

  jen v případech stanovených zákonem. [12] 

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Tento zákon stanoví podmínky vstupu cizince na území České republiky, jeho pobytu 

na něm a vycestování z území a vymezuje působnost Policie České republiky, Ministerstva 

vnitra a Ministerstva zahraničních věcí v této oblasti státní správy. V §130 citovaného zákona 

se stanoví, ţe policie je povinna umístit cizince do zařízení do 48 hodin od omezení jeho 

osobní svobody a je deklarováno, ţe zařízení se dělí na část se zmírněným a přísným reţimem 

a ţe je provozováno policií. Důraz je kladen zejména na kroky spojené se ztotoţněním osoby 

bez platných dokladů. Zařízení musí být hygienicky nezávadné a vybaveno tak, aby 
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zabraňovalo poškození ţivota nebo zdraví cizince a poškození majetku zařízení. Svoboda 

pohybu v rámci zařízení je právě největší rozdíl oproti přísnému reţimu, který je vlastně 

policejní celou. [13] 

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

 Zaměstnanci soukromé bezpečnostní sluţby provádějící dohled uvnitř zařízení pro 

zajištění cizinců mohou při výkonu svého povolání zakročit, uplatnit svá práva a plnit 

povinnosti dle tohoto zákona. Následující povinnosti se týkájí chování všech osob 

pohybujících se kdekoli na území České republiky. Vybrané paragrafy jsou ze šesté části 

první hlavy znění zákona, kde jsou jednotlivé odstavce paragrafů nadepsány: Předcházení 

hrozícím škodám. 

§ 415 citovaného zákona uvádí povinost kaţdého počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám 

 na zdraví, na majetku, na přírodě a ţivotním prostředí. 

§ 417 citovaného zákona uvádí povinost kaţdému, komu škoda hrozí, k jejímu odvrácení 

 zakročit způsobem přiměřeným okolnostem ohroţení. 

§ 418 citovaného zákona uvádí ve dvou odstavcích okolnost zbavení se odpovědnosti za 

 způsobenou škodu v případě ţe, odvracel přímo hrozící nebezpečí a škodu 

 způsobil v nutné obraně proti hrozícímu nebo trvajícímu útoku. O nutnou obranu 

 nejde, byla-li zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. 

§ 419 citovaného zákona uvádí právo na náhradu účelně vynaloţených nákladů a na náhradu 

 škody a to nejvýše v rozsahu odpovídajícím škodě, která byla odvrácena. [14] 

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

 Upravuje trestní právo a přináší zásadní změnu hodnotového systému české 

společnosti. Z pohledu ochrany ţivota, zdraví a majetku je důleţitá část, kde okolnostmi 

vylučujícími protiprávnost jsou takové okolnosti, které způsobují, ţe čin, který se svými rysy 

podobá trestnému činu, není pro společnost škodlivý, a proto není trestným činem. Jedná se o: 

Krajní nouzi - jednáním v krajní nouzi je dle § 28 citovaného zákona spáchání činu jinak 

 trestného, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto 

 zákonem. 

Nutnou obranu - jednání v nutné obraně dle § 29 citovaného zákona je spáchání činu jinak 

 trestného, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

 tímto zákonem. 
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Svolení poškozeného - jednání se svolením poškozeného je upraveno § 30 citovaného zákona. 

 Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato 

 osoba můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Přípustné riziko - jednání v mezích přípustného rizika je dáno § 31 citovaného zákona. 

 Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, 

 které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého 

 zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

 ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

 prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

Oprávněné pouţití zbraně - Trestný čin nespáchá, dle § 32 citovaného zákona, kdo pouţije 

 zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem. [15] 

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

§ 2  citovaného zákona stanoví povinnosti Policie České republiky. 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. 

V§ 27  citovaného zákona jsou taxativně uvedeny podmínky zajištění cizinců. (1) Policista je 

 oprávněn zajistit cizince, jestliţe: a) se cizinec dopustil jednání, pro které lze pobyt na 

 území České republiky ukončit nebo zahájit řízení o správním vyhoštění, b) bylo 

 zahájeno řízení o správním vyhoštění a policista zjistí důvod pro zajištění cizince 

 podle jiného právního předpisu, c) cizinec má být podle vykonatelného rozhodnutí 

 vyhoštěn, nebo d) je důvod se domnívat, ţe cizinec neoprávněně vstoupil na území 

 České republiky nebo zde neoprávněně pobývá. (3) Zajištění podle odstavce 1 můţe 

 trvat nejdéle 24 hodin od okamţiku omezení osobní svobody. Zajištění podle odstavce 

 2 můţe trvat nejdéle 48 hodin od okamţiku omezení osobní svobody. Celková doba 

 zajištění podle odstavců 1 a 2 nesmí být delší neţ 48 hodin od okamţiku omezení 

 osobní svobody. [16] 

Zákon č. 361/2003 Sb., o sluţebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění 

pozdějších předpisů 

 Tento zákon upravuje právní poměry fyzických osob, které v bezpečnostním sboru 

vykonávají sluţbu, jejich odměňování, řízení ve věcech sluţebního poměru a organizační věci 

sluţby. [17] 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneuţití. V rozsahu 

působnosti tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí 

nakládat, aby nemohly být zneuţity. [18] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

 Definuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné 

a zdraví neohroţující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, 

zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohroţení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [19] 

Zákon č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 

 Ve znění tohoto zákona se upravují podmínky provozování sluţeb soukromých 

bezpečnostních agentur. Koncesovaná ţivnost ostraha majetku a osob zahrnuje poskytování 

sluţeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při 

přepravě peněz a jejich zpracování, při spravování cenností či jiného majetku, ochranou osob 

a právních zájmů, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáţdění, slavností, 

sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele dále vyhodnocováním 

bezpečnostních rizik a provozováním pultů centralizované ochrany. [20] 

 

2.2 Závazné pokyny 

Nařízení Ministerstva vnitra č. 20 ze dne 24. února 2009, 

 kterým se upravuje bezpečnostní ochrana areálů. Stanoví pravidla bezpečnostní 

ochrany všech areálů v působnosti Ministerstva vnitra České republiky, způsob ochrany 

ţivota a zdraví osob v případě vzniku mimořádné události. Dále stanoví způsob jejich 

zabezpečení, poţadavky na technické prostředky, podmínky jejich pouţívání, rozsah 

reţimových opatření, poţadavky na provádění ostrahy, četnost a způsob kontroly. [21] 

Pokyn ředitele bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra č. 3 ze dne 30. března 2009,

 kterým se vydávají zásady pro provádění ostrahy areálů a další pomůcky pro 

zpracování dokumentace bezpečnostní ochrany areálů a reţimového prostoru. [22] 
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Pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 5 ze dne 

4. ledna 2010, 

 kterým se vymezují objekty, zabezpečené oblasti a stanoví reţimová opatření. 

Zařazuje objekty v areálu Frýdek-Místek na ulici Frýdlantská mezi objekty se zabezpečenými 

oblastmi kategorie nejniţšího stupně: „Vyhrazené“. V objektu zařízení pro zajištění cizinců se 

taková oblast nenáchází a objekt je zabezpečován pouze z pohledu ochrany osob a majetku. 

[23] 

 

2.3 Technické normy 

ČSN EN 50130   Poplachové systémy – všeobecně. 

ČSN EN 50130-4:1997  Poplachové systémy – Poţadavky na odolnost komponentů 

    poţárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů  

    přivolání pomoci. 

ČSN EN 50131-1   Poplachové systémy – elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

    a vně budov, Část 1: všeobecné poţadavky: 1999, Změna Z1-

    Z7:2008. 

ČSN EN 50132-7   Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití 

    v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

ČSN EN 50133-7   Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupu   

    v bezpečnostních aplikacích. Aplikační směrnice. 

ČSN EN 50134-7   Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. 

ČSN EN 50136-2-1   Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy  

    a zařízení. Všeobecné poţadavky. 

ČSN P ENV 1627   Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

ČSN P ENV 1630   Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním 

    pokusům o násilné vniknutí. 
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3 FYZICKÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU 

 Na výkonu a provádění fyzické ochrany se podílí ostraha společně s pouţitými 

systémy technické ochrany a pravidly reţimových opatření komplexně. Tento její přístup 

směřuje k zabránění útoku proti osobám a má současně také za úkol zabránit neoprávněnému 

nakládání s hmotným i nehmotným majetkem. Pokusům o útok na všechny hodnoty nelze 

úplně zabránit a vyloučit je, ale můţeme omezit působení škod na takovou míru, která bude 

přijatelně minimální anebo přesunout ztráty do oblasti mimo chráněný zájem. [2] Ohroţení 

chráněného zájmu způsobují přirozené či uměle vyvolané útoky na zdraví a ţivot osob a také 

neoprávněné uţívání, zcizení, poškození nebo zničení nehmotných hodnot či majetku. Cílem 

realizace opatření fyzické ochrany je navrhnout a realizovat bezpečnostní opatření vedoucí 

k dosaţení potřebné úrovně fyzické ochrany a v závislosti na těchto opatřeních nastavit 

pravidla kontroly a hodnocení fyzické ochrany. [4] 

Členění fyzické ochrany: 

 Technická ochrana 

 - Mechanické zábranné prostředky 

 - Elektrické a elektronické systémy 

 - Ostatní technické prostředky ochrany 

 Fyzická ostraha 

 Reţimová ochrana 

 - Reţimová opatření 

 - Administrativní a organizační opatření 

 

3.1 Technická ochrana 

 Do technické bezpečnostní ochrany objektu patří všechny mechanické, elektrické či 

elektronické systémy schopné ovlivnit působení narušitele na chráněném objektu a dle míry 

poţadovaného zabezpečení i zabránit jeho činnosti. Automatické reakce při ochraně osob 

a majetku je potřeba v případech, kdy nelze jinak, neţ okamţitě zajistit ochranu důleţitého 

zájmu a splnit poţadavky na technickou bezpečnost objektu. Technické zabezpečení je 

nejsloţitější oblastí bezpečnostních opatření, která vyţaduje nutnost mít přehled o mnoha 

technologiích, vývoji nových materiálů a moţnostech jejich implementace. Nové technologie 

kladou vysoké nároky na odborné znalosti, ale i periodické vzdělávání v oblasti vývoje 

nových výrobků na trhu. [4] Podle umístění jednotlivých systémů ochrany můţeme rozdělit 
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obecně jejich prvky na vnější ochranu na hranicích území nebo pozemku, plášťovou ochranu 

vlastní budovy objektu a vnitřní individuální předmětovou ochranu. [2] 

 

3.1.1 MECHANICKÉ ZÁBRANNÉ PROSTŘEDKY 

 Klasická ochrana objektů je nejstarší způsob ochrany osob a majetku a dnes základní 

a neoddělitelná součást systému ochrany objektů. Při její aplikaci do systému ochrany jde 

především o znemoţnění narušiteli vniknutí do chráněného objektu, popřípadě o jeho zdrţení 

na místě dostatečně dlouho do aktivace ostatních sloţek systému a jeho zadrţení a předání 

orgánům Policie České republiky anebo o snahu, aby úsilím vynaloţeným na pokus 

o překonání mechanických zábran zanechal stopy, které bude moţno pouţít při jeho 

identifikaci. [2] Případné překonání zábran a pobyt či pohyb narušitele uvnitř objektu by 

mohlo být i selháním systému mechanických zábranných prostředků v závislosti na 

důleţitosti objektu. Následky by mohly být na hmotném i nehmotném majetku tedy na 

vlastnictví důleţitých informací jejich krádeţí či znehodnocením. V některých případech 

musíme zabránit i moţnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [4] 

 Těmito mechanickými systémy můţeme opatřit všechny otvory v plášti i uvnitř budov 

a jedná se o různé bezpečnostní dveřní systémy, rolety, mříţe, tvrzená skla a folie, které 

zajišťují ochranu svou mechanickou odolností. Podstatou bezpečnosti pouţití těchto systémů 

je jejich certifikace, tedy záruka plnění funkce a odolnost proti napadení podle norem, které 

řadí tyto výrobky do bezpečnostních tříd. Informace o stupni ochrany jsou názorně rozlišené 

barvou a zobrazuje je logo s pyramidou bezpečnosti, která určuje dle poţadované úrovně 

bezpečnosti stupeň bezpečnostní třídy výrobku. [2] Na obrázku 1 je znázorněna pyramida 

bezpečnosti. 

 

 

Obrázek 1 – pyramida bezpečnosti 
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 Úkolem mechanického zábranného systému je odolávat napadení po určitou dobu 

a tak prodlouţit čas potřebný k překonání jeho ochrany, i kdyţ narušitel pouţívá nářadí a zná 

konstrukci systému. Odborně se jedná o stupeň pasivní odolnosti a jde o maximální 

prodlouţení časového intervalu ochrany, který je potřebný k překonání mechanického 

bezpečnostního zařízení. [2] 

Mechanické zábranné prostředky dělíme: 

- na prostředky obvodové tedy perimetrické ochrany v okolí zájmového chráněného 

 objektu, mezi něţ patří různé ploty, zdi, vrata, turnikety, propusti, závory, retardéry, 

 hřebenové bariéry a zastavovací pásy, 

- na prostředky objektové neboli plášťové ochrany, které brání nepovolenému průniku 

 všemi konvenčními i nekonvenčními otvory do objektu, a jsou to různé dveře, okna, 

 světlíky nebo slabá místa v konstrukci stavebních prvků příkladně rozvody energií 

 nebo klimatizace. Patří sem bezpečnostní skla, bezpečnostní fólie, bezpečnostní dveře, 

 otočné bezpečnostní dveře, systémy generálního a hlavního klíče, 

- dále prostředky předmětové, individuální ochrany, coţ mohou být přenosné 

 i upevněné technické prostředky zabezpečující úschovná místa nebo prostory, kde 

 bývají uloţeny nejdůleţitější předměty, peněţní hotovost, cennosti, utajované 

 informace, citlivá data a jde především o pokladny, trezory, bezpečnostní boxy 

 a přenosové kufry odolné všem moţným neţádoucím vlivům, 

- ostatní technické prostředky ochrany, které jsou svým účelem specifické a jako 

 příklad lze uvést prostředky k ochraně před poţárem a únikem nebezpečných látek, 

 speciální zařízení pro přepravu cenností, prostředky pro označení útočníka nebo 

 odcizených bankovek, prostředky k ochraně provozu výpočetní nebo komunikační 

 techniky. [8] 

 

3.1.2 ELEKTRICKÉ, ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY OCHRANY 

 Elektronické bezpečnostní systémy slouţí k signalizaci nebezpečí, které hrozí ţivotu či 

majetku a jejich součástí je i zařízení pro generování, zpracování a přenos poplachové zprávy, 

včetně napájení elektrickým proudem. V dnešní době se stále více osvědčují a proto 

i pouţívají signalizační zařízení, která v sobě spojují více dílčích funkcí do jednoho 

integrovaného zařízení. [8] 
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Elektronická zabezpečovací signalizace, elektronická poţární signalizace a elektronická 

nouzová signalizace. 

 Tato zařízení tvoří zabezpečovací řetězec, obsahující vţdy tyto prvky: 

 -  Detektor 

je zařízení, které sleduje určité parametry svého okolí a při odchylce ze stanovených mezí 

reaguje předáním určité informace. Můţe jít i o člověka, jenţ v nouzové situaci uvede 

v činnost aktivně nebo bezděčně jednoduchou součástku, která automaticky informaci předá. 

Ale většinou jde o automatické hlásiče, čidla, senzory a detektory, které pracují na základě 

vyhodnocování různých fyzikálních vlastností projevů útoku na objekt ochrany. Podle těchto 

fyzikálních vlastností rozlišujeme detektory elektromechanické, elektroakustické 

a elektrooptické. 

 -  Ústředna 

zpracovává informace od detektorů podle stanoveného programu, vyhodnocuje a realizuje 

kroky poţadovaným způsobem. Umoţňuje téţ řízení zabezpečovacího systému a zajišťuje 

jeho napájení elektrickým proudem. 

 -  Přenosové prostředky 

zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace a v opačném směru zajišťují přenos 

povelů a pokynů nadřízené ústředny nebo obsluhy. 

 -  Signalizační zařízení 

převádí případné informace do vhodné optické, akustické či jiné formy. Signalizační 

poplachové výstupy těchto systémů dělíme na tyto: - lokální v místě vzniku prostřednicvím 

zvonku, blikače nebo sirény; - autonomní jsou vedeny do prostor stálé sluţby v objektu a ta 

vyhodnotí situaci a zajistí reakci na signál; - dálkové jsou vedeny mimo střeţený objekt na 

pult centralizované ochrany, kde je činnost obsluhy obdobná. [8] 

 Základními elektronickými bezpečnostní systémy slouţícími k signalizaci jsou: 

- Systémy elektronické kontroly vstupu nacházející se na stanovištích oficiálních 

vstupů do objektu a dalších jeho částech v reţimu omezeného vstupu osob. Máme k dispozici 

na výběr od jednoduchých systémů snímání dat o času a počtu otevření určitých dveří aţ po 

automatizované systémy kontroly průchodu dveřmi s určením počtu oprávněných osob 

a vyhlášením poplachu v případě pokusu o nedovolenou manipulaci, vstup bez oprávnění 

nebo pohyb neoprávněné osoby v blízkosti zakázaného prostoru. Moderní zařízení pracují 

i bez nutnosti manipulace s klíčem, čipovou kartou, vstupkou nebo klávesnicí. Stačí, aby 

osoby nebo vozidla měly někde umístěn vstupník ve tvaru třeba přívěšku či oděvního doplňku 

a systém automaticky zaznamenává a kontroluje pohyb uvnitř objektu. Vyšší nároky na 



 

12 

 

ochranu osob a majetku však mohou znamenat nutnost pouţití kombinace některých systémů 

současně anebo pouţití biometrických metod identifikace oprávněných osob a jsou napojeny 

na vlastní samostatnou ústřednu. 

 Dalšími elektronickými bezpečnostní systémy slouţícími k signalizaci nebezpečí jsou: 

- Zařízení elektronické detekce látek, která mohou být umístěna i skrytě na místech 

pohybu osob a věcí, kde je nutno vyhledávat chemické látky podléhající kontrole. Specifické 

vlastnosti těchto látek se dají pasivní nebo aktivní detekcí odhalit, velmi rychle analyzovat 

a vyhodnotit jejich přítomnost v místě kontroly a zařízení můţe být napojeno na ústřednu 

elektronické zabezpečovací signalizace. 

 Ve všech systémech a místech ochrany objektu jako jsou ostraha, primetrická, 

plášťová, individuální ochrana i při kontrole reţimových opatření můţeme vyuţít: 

- Kamerové systémy CCTV schopné dokumentace činnosti osob, dohledu nad 

prostorem, dozoru nad materiálem a pozorování, fotodokumentace a identifikace osob. Před 

pouţitím této techniky si musíme vyjasnit kritéria jako úhly záběru, vzdálenost pozorování, 

poţadavky na detaily, světelné a povětrnostní podmínky, záznam obrazu a způsob 

vyhodnocování obrazu kamer. Z hlediska úkolů ochrany objektu můţe být důleţité, aby se 

videosignál mohl distribuovat na více monitorů, obraz z více kamer mohl zobrazovat na 

jednom monitoru současně za vyuţití multiplexu, nebo v libovolném pořadí pomocí 

videopřepínače vybaveného poplachovými vstupy k cílenému přepnutí v důsledku vnějšího 

podnětu nebo poplachu elektronické zabezpečovací signalizace. [8] 

 Místa, které zastřešují všechny systémy elektronické zabezpečovací signalizace 

objektu, jsou: 

- Pulty centralizované ochrany patřící do systému s dálkovou signalizací poplachu. 

Kaţdý objekt, v němţ je instalován elektronický bezpečnostní systém, nemůţe mít vlastní 

zásahovou jednotku fyzické ostrahy, a proto existují u Policie České republiky a soukromých 

bezpečnostních sluţeb tyto pracoviště jako monitorovací zařízení s trvalou obsluhou. 

Vyhodnocují se zde poplachové signály od jednotlivých elektronických zabezpečovacích 

signalizací, elektronických poţárních signalizací a organizují zásahy v chráněných objektech. 

Policie připojuje na své pracoviště jen důleţitější objekty se zvýšenými riziky ohroţení 

a zájmem státu na jejich ochraně. Soukromé bezpečnostní sluţby připojují na své pulty 

centralizované ochrany především objekty komerčních zákazníků. Pro případ nutnosti zásahu 

musí být připraveny situační, technické a taktické zásahové plány. [2] 
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 Posledním a zvláštním elektronickým systémem ochrany objektu jsou pevné nebo 

mobilní: 

- Systémy elektronické ochrany proti odposlechu komunikace 

plní funkci ve zvláštních případech nutnosti prověřit, zda nedochází nebo zabezpečit aby 

nedocházelo k odposlechu nebo narušení důleţité utajované komunikace. [4] 

 

3.2 Fyzická ostraha 

 Je určitě historicky nejstarší způsob ochrany objektu a jde vlastně o stráţní nebo 

hlídací sluţbu, která je v dnešní době velmi propracovaná, ovšem členitější či rozsáhlejší 

objekty nebo areály není moţné jenom takto spolehlivě a ekonomicky dostupně zabezpečit. 

Fyzická ostraha je z důvodu nutnosti placení mezd, vybavení a výcviku lidí nejnákladnější 

moţností a přesto nepatří k nejspolehlivějším způsobům ochrany, protoţe ji vykonávají často 

chybující lidé. V praxi tuto sluţbu můţeme zajistit vlastními zaměstnanci, najatou soukromou 

bezpečnostní sluţbou, anebo státní ochrannou sluţbou z řad příslušníků Policie České 

republiky. Rozeznáváme formy, metody a prostředky pouţívané fyzickou ostrahou. [2] 

Mezi formy fyzické ostrahy řadíme: 

- stráţní sluţbu, 

- bezpečnostní dohled, 

- bezpečnostní ochranný doprovod, 

- bezpečnostní průzkum, 

- kontrolní propustkovou sluţbu, 

- bezpečnostní výjezd. 

Fyzická ostraha pouţívá metody: 

- metoda fyzického pozorování, 

- metoda osobní prohlídka, kontrola zavazadel, kontrola osob, vozidel a nákladů, 

 kontrola dokladů, kontrola stavu zařízení nebo vybavení, 

- metoda přesvědčování, 

- metoda fyzického pozorování, 

- metoda kontroly osob, 

- metoda obranných a ochranných zákroků, 

- metoda evakuačních a ochranných opatření osob, majetku a informačních nosičů, 

- metoda zajištění místa činu, zabránění vstupu neoprávněných osob a přivolání Policie 

 České republiky. [2] 
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3.3 Reţimová, administrativní a organizační opatření 

 Jedná se o organizačně administrativní druh ochrany zastřešující všechny ostatní druhy 

ochrany v organizaci. V souladu se zákony a potřebami organizace stanoví postupy při 

samotné ochraně. Tento druh ochrany lze chápat i jako věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, 

jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení organizace za účelem sladění 

všech prvků s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Reţimová ochrana se 

týká činností všech zaměstnanců, pohybu a chování cizích osob a vstupující dokumentace, 

výstupu informací, dat a dokumentů z organizace. Veškeré zásadní postupy by měly být 

zpracovány v patřičné organizační dokumentaci. [2] Mezi základní dokumenty reţimové 

ochrany patří: 

- Pracovní řád, který podrobně popisuje pracovní postupy a povinnosti jednotlivých 

 kategorií pracovníků. 

- Spisový řád, jenţ stanovuje zásady oběhu veškeré dokumentace. 

- Skartační řád, určuje třídění spisů, řídí skartační činnost a řeší skartační lhůty. 
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4 ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ 

 Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky je provozovatelem 

přijímacích, pobytových a integračních azylových středisek pro cizince, ve kterých se 

poskytují zejména ubytovací, stravovací, psychologické, sociální, vzdělávací, poradenské 

sluţby a zajišťují se volnočasové aktivity těchto cizinců. Mezi tyto střediska patří také 

zařízení pro zajištění cizinců, slouţící primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno 

pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Pro dočasné 

zadrţení cizinců, kteří spáchali správní delikt svým nelegálním pobytem na území České 

republiky, jsou tedy nejprve pouţívána zařízení pro zajištění cizinců. [9] 

 Tato zařízení jsem si vybral pro svou bakalářskou práci, protoţe mě zaujala z hlediska 

charakteru osob a způsobu pobytu v nich. Nejde o výkon ţádného trestu, a přesto se zde 

můţeme setkat, sice výjimečně, ale s osobami, které mají z pohledu Policie České republiky 

nekalé úmysly nebo zajímavou a pestrou trestní minulost. Proto se zde nacházejí i místnosti 

určené pro jednu zajištěnou osobu, které jsou vybaveny a pouţívány jako samotky pro 

konfliktní nebo agresivní jedince. Charakteristické pro zařízení pro zajištění cizinců je, ţe se 

jedná o zařízení, ve kterém jsou zajištěné osoby povinny setrvat, strpět pobyt v objektu 

a podřídit se reţimu v zařízení, ale neměly by být s výjimkou agresivních jedinců zbytečně 

obtěţovány dohledem, dozorem, přítomností policistů, kteří mohou také vykonávat své 

sluţební povinnosti efektivněji. Osoby umístěné do těchto zařízení jsou různých národností, 

věku i pohlaví a jsou zde často celé rodiny v několika generacích. Provoz zařízení pro 

zajištění cizinců je upraven zákonem č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů a při vstupu a pobytu v něm je nutné respektovat 

a dodrţovat pravidla stanovená Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České 

republiky. [13] 

 Statistiky, které jsou kaţdoročně zveřejňovány, uvádějí počty osob, které se stávají 

klienty zařízení pro zajištění cizinců, dále počty dnů strávených v jejich prostorách a také 

sledují jejich národnostní skladbu nebo stát původu, pokud je to moţné. V roce 2006 bylo 

umístěno do těchto zařízení 1325 cizinců, v roce 2007 pak 729 a v roce 2008 více neţ 630. 

Nicméně od prvního čtvrtletí roku 2008 počet umístěných cizinců do zařízení pro zajištění 

cizinců nepatrně narůstá a kapacity těchto zařízení jsou omezeny. Statistiky Správy 

uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České republiky uvádějí u odcházejících cizinců 

dobu strávenou v zařízení pro zajištění cizinců ve srovnání jednotlivých čtvrtletí let 2006 aţ 

2009. [9] 
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 Následující graf na obrázku 2 zobrazuje celkový počet odcházejících osob podle 

čtvrtletí a průměrný počet dnů pobytu těchto osob v zařízeních pro zajištění cizinců v České 

republice. Průměrná délka zajištění cizinců se v jednotlivých čtvrtletích pohybuje v rozmezí 

80-110 dnů. 

 

 

Obrázek 2 – graf průměrné délky pobytu odcházejících cizinců podle čtvrtletí 

 Mírně klesající počty osob, které se stávají klienty zařízení pro zajištění cizinců, 

neznamenají určitě pokles nelegální migrace cizinců převáţně ze zemí leţících na východ od 

našich státních hranic, ale spíše se těmto lidem daří unikat, vyhýbat kontrole sniţujícím se 

stavům počtu policistů. Statistiky Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra České 

republiky uvádějí u odcházejících cizinců dobu strávenou v zařízeních pro zajištění cizinců 

i podle země původu. V prvním pololetí 2009 byla u odcházejících cizinců vyhodnocena 

doba, kterou strávili v zařízení pro zajištění cizinců, pro nejčastěji zastoupené národnosti nebo 

země původu. Následující graf na obrázku 3 zobrazuje celkový počet osob podle země 

původu a průměrný počet dnů pobytu těchto osob v zařízeních pro zajištění cizinců v České 

republice. Minimální doba zajištění je u klientů moldavské národnosti v průměru necelých 

dvacet dnů a maximální počet průměrně strávených dnů podle země původu je v zařízeních 

pro zajištění cizinců skoro stotřicet u osob původem z Nigerie. [9] 
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Obrázek 3 – graf průměrné délky pobytu odcházejících cizinců podle země původu 

V České republice bylo zřízeno a dáno do provozu pět zařízení tohoto typu: 

Zařízení Bálková v Plzeňském kraji 

- bylo nejstarší zařízení a zároveň kapacitně největší. V provozu je od listopadu 1998 

 s moţností ubytování aţ pro 304 osob pouze muţského pohlaví, starší osmnácti let. 

Zařízení Poštorná na jiţní Moravě 

- je v provozu od září 2000 s ubytovací kapacitou 166 míst a určeno je pro dospělé 

 muţe i ţeny. 

Zařízení Velké Přílepy ve středočeském kraji 

- bylo v provozu od února 2002, ubytovací kapacita 145 míst, zajišťovali se zde 

 i nezletilí cizinci ve věku patnácti aţ osmnácti let, detence byla rozdělena na muţskou 

 a ţenskou část. 

Zařízení Bělá pod Bezdězem-Jezová nedaleko města Mladá Boleslav 

- je v provozu od března 2003, ubytovací kapacita 60 míst a je určena pro zajištěné 

 rodiny s dětmi. 

Zařízení Frýdek-Místek na severní Moravě 

- bylo v provozu od července 2002, ubytovací kapacita 40 míst, bylo určeno pouze pro 

 osoby muţského pohlaví, starší osmnácti let. [9] 
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5 POPIS FYZICKÉ OCHRANY ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ 

 CIZINCŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

 Zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek bylo v provozu od července 2002, 

ubytovací kapacita 40 míst a bylo určeno pouze pro osoby muţského pohlaví, starší osmnácti 

let. V současné době je zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku prázdné a tvoří 

rezervu výhledové kapacitní potřeby Správy uprchlických zařízení nebo Policie České 

republiky pro případ nutnosti umístit či ubytovat větší mnoţství osob případně uprchlíků 

z míst vzniku nenadálé mimořádné situace. Proto je vhodné se zamyslet nad současným 

stavem zařízení z pohledu ochrany objektu a případná opatření realizovat s časovou rezervou 

ve volných prostorách za nepřítomnosti klientů. Je velmi důleţité, jak jsou zabezpečeny tyto 

objekty Ministerstva vnitra moţnostmi fyzické ochrany za pouţití prostředků technické 

ochrany, ostrahy a reţimových opatření, kdyţ se v nich zdrţují osoby zajištěné tedy státní 

mocí přinucené k pobytu v prostorách takových zařízení. 

 Jádrem mé práce je tedy problematika fyzické ochrany v současnosti nevyuţívaného 

objektu původně vybaveného za pouţití značných finančních prostředků jako zařízení pro 

zajištění cizinců, který by měl být alespoň udrţován, aby nepodléhal chátrání, aby mohl být 

operativně vyuţíván a flexbilně schopen adaptace na přijetí většího počtu osob ve 

vyjímečných případech kapacitní ubytovací nouze. Okamţitě by tedy měl být schopen 

pojmout asi 40 osob v případě náhlé potřeby Správy uprchlických zařízení nebo jiné součásti 

Ministerstva vnitra České republiky, poskytnout ubytování a ochranu všech osob uvnitř i vně 

objektu. Později, případně do čtyřiadvaceti hodin je moţné řešit otázku problémů s dalšími 

nezbytnými sluţbami a obnovit i původní funkce zařízení pro zajištění cizinců tedy pro 

dlouhodobý pobyt osob, které se někdy mohou těţko orientovat v našem státním, právním, 

kulturním, náboţenském a jazykovém prostředí. 

 Zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek se nachází v areálu Policie České 

republiky bývalých kasáren, zvaných Bahno, na jiţním okraji města v části Místek na ulici 

Frýdlantská. Název Bahno pochází z historie místa, na kterém se areál nachází. Zdejší území 

bývalo zemědělsky vyuţívaným pozemkem polí a luk, ale dnes je částečně zastavěné 

i rodinnými domy a tak se pravděpodobně nazývá Bahno pro v minulosti časté záplavy řeky 

Ostravice. Koryto řeky je dnes zregulováno a nachází se na východní straně areálu. Na 

západní straně areálu jsou dvě souběţné komunikace, z nichţ jedna vzdálenější od areálu je 

hlavní silnice č. 56 a druhá, bliţší k plotu je místní komunikace tvořící výjezd a příjezd 

k vrátnici areálu. Tato místní komunikace pokračuje také na vnější severní straně areálu a zde 
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za ní probíhá v současnosti výstavba několika bytových domů. Na jiţní straně areálu se 

nachází výcviková střelnice Policie České republiky, volné prostranství zatravněných luk 

a rodinné domy pouze po stranách příjezdové cesty. Současný stav je zachycen na obrázku 4, 

kde je celkový pohled na areál kasáren Bahno a fotografie zde pouţité jsou satelitní snímky 

volně dostupné z programu Google Earth. 

 

 

Obrázek 4 – areál bývalých kasáren 

 Celkově jde o region, kde začíná rekreační oblast podhůří Beskyd se spoustou 

přírodních krás, ale i negativních jevů vedoucí k vysoké kriminalitě, která je zejména 

způsobena velkou mírou nezaměstnanosti a také vlivem střetů různých sociálních skupin 

a etnik. V tom vidím jedno z velkých nebezpečí, neboť tyto závadové osoby, osoby ze 

zavadového prostředí, osoby ze sociálně slabších skupin, se sklony k páchání trestné činnosti 

se dostávají do blízkosti areálu a svým jednáním ohroţují majetek státu, soukromý majetek 

policistů, občanských zaměstnanců a v neposlední řadě i našich občanů. 
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5.1 Popis objektu a pouţitých mechanických zábranných prostředků 

 Areál bývalých rozsáhlých kasáren ve Frýdku-Místku byl postaven jako útvar, kde 

probíhal základní vojenský výcvik branců budoucích příslušníků tehdejšího Sboru národní 

bezpečnosti. Po roce 1989 patří areál Policii České republiky a je vyuţíván výhradně pro její 

potřeby umístění různých pracovišť jednotlivých útvarů. 

 Celý areál je ohraničen asi z jedné poloviny obvodu betonovou zdí a z druhé části 

plotem z drátěného pletiva a sloupků z ocelových trubek. Výška plotu je od dvou metrů 

u pletiva, do tří metrů u betonové zdi, ale ţelezné konstrukce bran vjezdů a drátěného pletiva 

i sloupků zvláště v zadní části areálu jsou ve špatném stavu vlivem letité koroze. Toho uţ 

několikrát vyuţily cizí osoby k neoprávněnému vstupu do areálu a zajištění cizinci k jednomu 

hromadnému útěku z areálu kasáren Frýdek-Místek. 

 Vznik nynějšího objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku je určen 

předchozím vyuţitím prostoru a budov v místě, které bylo od počátku určeno k střeţení osob 

a kontrole pohybu osob a vozidel. Budova vlastně vznikla pozdější přestavbou a spojením 

pomocí přístavby dvou samostatných menších budov, z nichţ jedna byla původně vojenským 

vězením se stráţnicí a druhá budova byla vrátnicí autoparku kasáren s kancelářemi náčelníka 

autoparku. Po těchto úpravách se jednalo nejprve o celu předběţného zadrţení, pak po dalších 

úpravách o zařízení pro ubytování zajištěných cizinců a nakonec nynější zařízení pro zajištění 

cizinců. V areálu jsou dále správní, administrativní, kancelářské vícepatrové budovy, 

přízemní opravárenské dílny, garáţe, čerpací stanice pohonných hmot, myčka motorových 

vozidel, tělocvična a travnaté fotbalové hřiště. Obrázek 5 zachycuje půdorysný pohled na 

umístění objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku, který se nalézá mezi 

budovami podobného tvaru a velikosti v přední části komplexu budov vlevo od průjezdové 

hlavní komunikace vedoucí od vrátnice napříč celým areálem. V bezprostředním okolí 

objektu zařízení pro zajištění cizinců jsou průjezdové cesty, parkoviště a travnaté plochy se 

zelení. Půdorys samotného objektu uvnitř areálu je na obrázku 5 ohraničen pro zvýraznění 

červenou barvou. 
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Obrázek 5 – objekt zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku, detail areálu 

 Objekt má tvar obdélníku se dvěma zkosenými rohy na jedné z kratších stran 

o půdorysných rozměrech délky objektu asi 40 m a šířky 28 m. Objekt je z větší části oplocen 

profilovanými plechovými pláty mezi ocelovými sloupky o výšce 3,5 metru, na asi půl 

metrové podezdívce a zbývající části obvodového pláště objektu jsou tvořeny stejně 

vysokými zděnými stěnami budovy zařízení pro zajištění cizinců bez otvorů, oken a dveří. 

 Další popis je doplněn následujícími obrázky, které jsou mnou vytvořené vlastní 

fotografie pořízené během přípravy této práce. V plotu se nachází dva vjezdy pro motorová 

vozidla a vstupní branka pro pěší osoby, přičemţ všechny otvory jsou ze stejného materiálu 

a konstrukce jako samotný plot. Tyto otvory v plotu pro vstup a vjezd do objektu jsou 

vyfotografovány na obrázcích 6, 7, 8 a 9, přičemţ na obrázcích 6 a 7 je hlavní brána do 

objektu pro průjezd vozidel s osobami zajištěnými a také veškerý pohyb ostatních 

motorových vozidel. Obrázek 6 zachycuje vnější pohled a další obrázek 7 je pohled ze dvora 

uvnitř objektu. 
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 Obrázek 6 – vnější pohled na hlavní bránu   Obrázek 7 – vnitřní pohled 

 Na obrázku 8 je vstupní branka do západního dvora z vnějšího pohledu na objekt. 

Obrázek 9 zachycuje východní zadní dvůr, kde jsou zobrazeny jedny ze dvou vstupních dveří 

do objektu a druhá brána v oplocení, která je za normálního provozu uzamčena 

a nepouţívaná. Slouţí pouze vyjímečně k technickým účelům při údrţbě, stěhování a úklidu. 

 

   

 Obrázek 8 – vstupní branka   Obrázek 9 – zadní dvůr a brána 

 Mezi plotem a budovou jsou na východní a západní straně objektu dva dvory, z nichţ 

jeden slouţí pro veškerý běţný pohyb osob a vozidel z vnějšího prostředí do objektu 

a naopak. Proto jde o dvůr hlavní i větší z obou dvorů, je situován na západní stranu objektu 

a není zastřešen. Druhý východní dvůr za provozu určen k volnému pohybu klientů na 

vycházkách je celý opatřen střešní mříţí a částečně zastřešen plechovými tabulemi. Na 

obrázcích 10 a 11 je západní dvůr s hlavní průjezdní branou. 
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 Obrázek 10 – hlavní západní dvůr        Obrázek 11 – zadní strana dvora s kamerou 

 Obrázek 12 zachycuje výstup z budovy do východního dvora a celkový pohled na 

prostor tohoto dvora je také na obrázku 9. V jiţní části objektu je úzký zatravněný prostor 

vyfotografovaný na obrázku 13 a protější severní strana objektu přiléhá téměř celá svou 

stěnou budovy k sousednímu krytému přístřešku. 

 

  

 Obrázek 12 – východní dvůr a výstup z budovy        Obrázek 13 – volný prostor 

 Samotná budova má půdorysný tvar sloţený ze dvou obdélníků spojených do tvaru 

písmene L, viditelný na nákresu půdorysu objektu následujícího obrázku 14. Jedná se 

o přízemní samostatnou budovu s plochou vodorovnou střechou, na niţ navazuje jen střecha 

sousedního krytého přístřešku pro odstavení motorových vozidel a uskladnění různého 

materiálu. Do budovy zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek vedou troje dveře, z nichţ 

jedny jsou hlavní vchod do budovy z hlavního dvora u branky pro pěší osoby a další dvoje 
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jsou z uzavřeného dvora určeného pro vycházky zajištěných osob ve východní části objektu 

a jsou opatřené otevíratelnou mříţí. 

Obrázek 14 – nákres půdorysu objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku 

 Hlavní vchod do budovy je vyfotografován na obrázku 15 a východy na vycházkový 

dvůr jsou vidět na předchozích obrázcích 9 a 12. V obvodové zdi jsou dále plastová okna 

z místností pouze na dvory a volné prostranství uvnitř objektu, přičemţ všechna jsou opatřena 

ocelovými mříţemi. Mříţí je také opatřeno zastřešení zadního vycházkového dvora a ocelová 

mříţ je pouţita zde i k ochraně vybavení na stěně budovy. Všechny mříţe jsou řádně 

zapuštěny do zdí a obezdívky otvorů. Obvodová zeď budovy, která tvoří v jednom místě 

zároveň plášť objektu je na obrázku 16. 
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 Obrázek 15 – hlavní vchod   Obrázek 16 – obvodová zeď v plotu 

 Všechny vstupní brány i branka do objektu a dveře do budovy i jednotlivých místností 

zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku jsou osazeny běţnými zámky FAB 

s cylindrickou vloţkou. Samotné vstupní dveře hlavního vchodu do budovy jsou plastové 

celoprosklené vakuovaným dvojsklem, zadní dveře na vycházkový dvůr jsou plastové plné 

a ostatní dveře místností uvnitř jsou plné voštinové vsazené do ţelezných dutých zárubní. 

Střecha budovy je většinou původní plochá, ţelezobetonová v novější přistavěné části budovy 

mírně šikmá, větraná tvořící přechod mezi starší částí budovy s výškou stropu téměř 4 metry 

a novým přístavkem s výškou keramickobetonového stropu asi 3 metry. 

 Objekt je stavebními prvky a ocelovými mříţemi na oknech, chodbách, dveřích a na 

vycházkovém dvoře jednoznačně oddělen od vnějšího okolního prostoru a rozdělen na část 

pouţívanou obsluţným personálem, vnější ostrahou či zaměstnanci zřizovatele a část určenou 

pro pohyb zajištěných osob a jejich vnitřní ostrahy. 

 

5.2 Elektronické systémy technické ochrany objektu 

 Elektronická zabezpečovací signalizace v zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-

Místek obsahuje: 

 -  Systém elektronické kontroly vstupu do zařízení, který je kombinován s kamerovým 

systémem pro případy návštěv cizích osob. Osoby oprávněné ke vstupu do objektu mají 

k dispozici čtečku identifikačních údajů z profesních průkazů v plotu u branky pro pěší 

a vstup je automaticky kontrolován a evidován. Při příjezdu vozidla s více oprávněnými 

osobami ke vstupu do objektu na hlavní dvůr je ještě k dispozici druhé čtecí zařízení 

u hlavního vchodu do budovy. Návštěvy jsou do bjektu vpouštěny pouze pěší, pomocí 
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elektronického vrátného jen policejní ostrahou po předchozí vizuální kontrole pomocí kamery 

přes vstupní branku do objektu a do budovy jsou uváděny osobně pouze hlavním chodem. 

Při této činnost ostraha objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku pouţívá: 

 -  Zařízení elektronické detekce látek, které slouţí k detekci především kovů a má 

zabránit vnášení nedovolených předmětů do objektu. Zde se pouţívá přenosné, ruční verze 

detektoru kovů, který má ostraha k dispozici v přijímací místnosti. 

 -  Kamerový systém dohledu CCTV zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek. 

Celý systém byl sloţen ze dvou samostatných systémů a to monitoringu cel a monitoringu 

ostatních míst objektu. Kaţdá cela a přilehlé chodby byly vybaveny jednou kamerou 

s přehledem na celý prostor a tvořily jednu část systému. Druhou část tvořily kamery na 

oplocení objektu a po obvodu budovy zaměřené na vnitřní část plotu a prostranství dvorů, 

prostor před vstupem a vjezdem do objektu. Uvnitř budovy další kamery zaměřeny na mříţe 

a vstupy do operační místnosti. Při pozdější přestavbě systému bylo upuštěno od 

monitorování prostorů cel z důvodu ochrany soukromí zajištěných osob. Systém byl 

zredukován na nynějších jedenáct kamer, z toho osm jich nadále střeţí oplocení objektu 

z vnitřní strany, přílehlá prostranství dvorů, plášť budovy, vjezd, branku a vstup do budovy 

a zbývající tři kamery jsou uvnitř budovy střeţící mříţe u vstupů do operační místnosti 

a místnosti pro dozorce vnitřní ostrahy soukromé bezpečnostní agentury. Současný stav 

a umístění všech kamer je názorně vidět na výše uvedeném obrázku 14, nákresu půdorysu 

objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku. Z multiplexeru je signál veden do 

televizních monitorů s úhlopříčkou 70 cm, kde operátor provádějící dozor můţe přepínat mezi 

jednotlivými kamerami anebo přehledovým obrazem čtyř kamer současně. V místnosti 

ostrahy je signál obrazu vyhodnocován obsluhou nepřetrţitě a záznam signálu je uchováván 

pomocí pomalu běţícího videorekordéru. 

 Dále je bezpečnost osob a majetku uvniř objektu zajšťována personálem za vyuţití: 

-  Elektronické nouzové zabezpečovací signalizace pomocí tísňových tlačítek 

určených pro ostrahu a osoby zaměstnané uvnitř objektu zařízení pro zajištění cizinců. 

K tomuto účelu jsou zde 4 kusy tísňových tlačítek pevně umístěných na stolních deskách 

v místnostech ostrahy a dále je k dispozici 10 kusů kapesních vysílačů tísňového signálu se 

zvýšeným dosahem pro ostrahu a zaměstance pohybující se v prostorách, kde mají přístup 

zajištěné osoby. Na obrázku 17 je tísňové tlačítko určené k pevnému umístění a na obrázku 18 

je přenosné tísňové tlačítko nouzové zabezpečovací signalizace pouţívané v objektu na 

snímcích z internetového katalogu jejich distributora a prodejce na našem trhu. 
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SENTROL S 3040 

Obrázek 17 – tísňové tlačítko s pamětí poplachu, aretací polohy a zpětnou signalizací v obou 

funkčních polohách 

 

 

MCT 131 

Obrázek 18 – tísňové tlačítko - přenosný vysílač se zvýšeným dosahem 

 

5.3 Fyzická ostraha objektu 

 Základní zásady stavoví závazný pokyn ředitele bezpečnostního odboru Ministerstva 

vnitra č. 3 ze dne 30. března 2009, který je platný pro všechny objekty Ministerstva vnitra. 

Vnější ostrahu zařízení pro zajištění cizinců v případě ţe jsou přítomny zajištěné osoby, 

zajišťuje podle potřeby aţ 10 policistů nepravidelnými obchůzkami, kordinovanými 

s ostrahou celého areálu, nepřetrţitě po celou denní i noční dobu. Přítomen vţdy byl vedoucí 

směny, jeho zástupce, tak zvaný klíčník, tři operátoři kamerového systému, pracovník příjmu 
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a další členové ostrahy a eskorty podle potřeby s moţností vzájemného radiového spojení. 

Dohled nad kamerovým systémem uvnitř objektu a kontrolu vstupu provádí také policisté 

provádějící vnější ostrahu a dále vnější policejní ostraha plní také úkoly při uskutečňování 

nahlášených, povolených návštěv cizích osob bez vydaného povolení vstupu, které se 

uskutečňují v návštěvní a přijímací místnosti v budově objektu. V tomto případě jeden 

pracovník ostrahy osobně uvádí tyto osoby do objektu uţ od branky v plotu a po kontrole 

s vyuţitím detektoru látek je druhým pracovníkem ostrahy přivedena osoba zajištěná. Vnitřní 

ostrahu a dohled v budově zařízení pro zajištění cizinců provádí smluvní bezpečnostní 

agentura nepřetřţitě jedním zaměstnancem v konrolní místnosti dozorce. 

 V současnosti, v době nepřítomnosti zajištěných osob do budovy v denní době dochází 

jeden policista z vnější ostrahy a provádí zde větrání vnitřních prostor, kontrolu stavu objektu, 

funkčnosti jeho vybavení a částečnou údrţbu objektu. V tomto pohotovostním reţimu je 

objekt jinak prázdný, střeţený jen z vnější strany ostrahou celého areálu, která provádí 

nepravidelné obchůzky se sluţebními psy trasou vedenou kolem celého objektu zařízení pro 

zajištění cizinců ve Frýdku-Místku. 

 

5.4 Reţimová ochrana objektu 

 Reţimová ochrana v zařízení pro zajištění cizinců se snaţí respektovat různorodé 

národnostní sloţení zajištěných osob a bere ohledy na všeobecně známé nedobré aţ konfliktní 

vztahy mezi některými příslušníky různých národností a etnik. Reţimová ochrana pouţitá 

v zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku obsahuje za přítomnosti zajištěných osob 

tyto nsledující opatření v souvislosti s udrţováním úrovně jejich bezpečnosti a ochraně 

majetku. 

 Reţimová opatření, mezi která patří: 

 -  Klíčový reţim, je upraven v souladu s opatřeními a zásadami uvedenými v článku 18 

nařízení Ministerstva vnitra č 20 ze dne 24. února 2009, který spočívá v tom, ţe jeden určený 

příslušník vnější ostrahy Policie České republiky obsluhuje evidenci a zodpovídá za sadu 

všech klíčů od objektu umístěných v prosklené, uzamčené polici v operační místnosti vnější 

ostrahy. Ten vydává klíče oprávněným osobám zaměstnaným v budově a případné odemykání 

nebo otevírání ostatních dveří, mříţí, bran a branky zajišťuje sám osobně anebo ve spolupráci 

s dalšími příslušníky policejní ostrahy. Ostatní příslušníci ostrahy, pracovníci provozovatele, 

zaměstnanci najímaní na zajišťování sluţeb v objektu mají své duplikáty klíčů od vnitřních 
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prostor svých pracovišť, ale jejich vstup do objektu nebo do prostor pro osoby zajištěné je 

vţdy s vědomím a za přítomností policejní ostrahy. 

 -  Reţim vstupu nebo odchodu osob a pohybu vozidel, který je v souladu s opatřeními 

a zásadami uvedenými v článcích 16 a 17 nařízení Ministerstva vnitra č 20 ze dne 24. února 

2009, a vstupující osoby do objektu zařízení pro zajištění cizinců můţeme rozdělit do tří 

skupin podle oprávnění pohybu v zařízení na osoby oprávněné ke vstupu, osoby zajištěné, 

návštěvy: 

  - Osoby oprávněné ke vstupu neboli policisté a místní personál pouţívá k docházce do 

objektu vstupní branku a hlavní vchod do budovy, kde je automatický systém elektronické 

kontroly vstupu doplněný kamerami. V budově obdrţí u ostrahy klíče od dveří podle 

vykonávané činnosti, a pokud se pohybují v místech, kam mohou mít přístup i osoby 

zajištěné, jsou také vybaveni přenosným prostředkem nouzové signalizace. Tyto prostředky 

s klíči by měli mít neustále pod svou kontrolou a při odchodu odevzdat. 

  - Osoby zajištěné neboli ubytované, někdy se pouţívá i výraz klienti, jsou eskortováni 

ostrahou dovnitř i mimo zařízení pro zajištění cizinců a po přijetí tráví převáţnou dobu pobytu 

v celách po dvou nebo čtyřech osobách. Pak se také mohou pohybovat na společných 

místnostech pro vydávání stravy, kulturní a společenské vyţití a spojovací chodbou mohou 

navštívit hygienická zařízení a taky vycházkový dvůr. Při provádění reţimových opatření 

nebo změnách v reţimu uvnitř objektu je vţdy přítomen policista vnější ostrahy a ten 

manipuluje se zámky dveří, mříţí a bran. Návštěvu lékaře, poradce, psychologa nebo autority 

náboţenské skupiny je moţné uskutečnit po předchozí ţádosti a schválení cestou vedoucího 

směny ostrahy a probíhá vţdy v přítomnosti policejní ostrahy. 

  - Návštěvy zajištěných osob především z oblasti příbuzných musí dodrţovat pravidla 

určená pro tyto případy. Provoz zařízení pro zajištění cizinců je upraven zákonem č. 326/1999 

Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů [13], při vstupu 

a pobytu v něm je nutné respektovat a dodrţovat pravidla stanovená provozovatelem Správou 

uprchlických zařízení, která uvádí: 

- V případě, ţe je poţadován vstup do zařízení pro zajištění cizinců za účelem vykonání 

 návštěvy ubytovaného cizince, je nutné prokázat svoji totoţnost např. občanským 

 průkazem, cestovním dokladem apod. 

- Do zařízení je zakázáno vnášet alkoholické nápoje a další návykové látky, předměty 

 způsobilé váţně ohrozit zdraví nebo ţivot člověka nebo poškodit majetek (např. 

 zbraně, noţe, zapalovače a zápalky apod.) a předměty, které by svým mnoţstvím nebo 
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 povahou mohly narušit pořádek nebo poškodit zdraví (např. fotoaparáty, mobilní 

 telefony, elektrické spotřebiče apod.). 

- V případě, ţe je poţadován vstup do zařízení pro zajištění cizinců za účelem vykonání 

 návštěvy ubytovaného cizince, musí si návštěva uschovat v uzamykatelných skříňkách 

 veškeré věci, jejichţ vnášení a přechovávání do zařízení je zakázáno. Jedná se zejména 

 o komunikační zařízení, zejména mobilní telefon, fotoaparát, dále alkoholické nápoje, 

 zapalovače apod. S klíčemi od skříněk disponuje pracovník bezpečnostní agentury. 

- Před samotným vstupem do zařízení pro zajištění cizinců do návštěvní místnosti je 

 návštěva kontrolována pomocí detekčního přístroje. 

- Návštěva do zařízení pro zajištění cizinců za účelem vykonání návštěvy, je povinna 

 dbát pokynů bezpečnostní agentury, příslušníků policie a pracovníků provozovatele. 

 Administrativní opatření, která jsou vedena a zpracovávána dle základních zásad 

dokumentace bezpečnostní ochrany areálů, stanoví příloha č. 2, závazného pokynu ředitele 

bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra č. 3 ze dne 30. března 2009, který je platný i pro 

všechny objekty v areálech Ministerstva vnitra. Obsahuje především provozní řád objektu, 

pravidla pro výkon ostrahy a plán řešení mimořádných událostí. 
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6 ANALÝZA RIZIK ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ 

 Zabezpečení osob a majetku v areálu jako jsou rozsáhlé bývalé kasárny, není zřejmě 

jednoduché, jelikoţ je velmi rozsáhlý, oplocení je místy nevyhovující a denně se areálem 

pohybuje značné mnoţství lidí. Tito lidé sem dochází do zaměstnání jako stálí zaměstnanci, 

také samozřejmě jejich návštěvy a zaměstnanci externích firem spolupracujících 

s Ministerstvem vnitra České republiky. Z uvedeného vyplývá, ţe pro některé osoby platí jiná 

pravidla a nemusí striktně dodrţovat reţim, který je dán všem ostatním policistům 

a občanským zaměstnancům. Také v okolí areálu kde probíhá výstavba bytových domů, 

intenzivní doprava na silnici Frýdlantská a rekreační aktivity na březích řeky Ostravice se 

pohybuje značné mnoţství osob a působí značné problémy při udrţování úrovně bezpečnosti 

a musí se s nimi počítat při hodnocení a snaze po sniţování a eliminaci rizik. 

 Konkrétní přesné statistiky mimořádných událostí v zařízeních Ministerstva vnitra 

nejsou veřejně dostupné, a proto jsem ve své práci vycházel při popisu a vyhodnocování 

moţných rizik z pokynu ředitele bezpečnostního odboru Ministerstva vnitra č. 3 ze dne 

30. března 2009, vlastních zkušeností a zkušeností kolegů, kteří v zařízení pro zajištění 

cizinců Frýdek-Místek pracovali. Za dobu provozu tohoto konkrétního zařízení pro zajištění 

cizinců zde nedošlo k ţádné závaţné mimořádné události, k ţádnému závaţnému incidentu, 

smrtelnému úrazu či škodě na majetku. Podle ústního sdělení bývalých pracovníků ostrahy se 

v objektu stal jeden pokus o hromadný útěk zajištěných osob, který po krátkém čase skončil 

neúspěšně a bez následků. Pro tuto analýzu rizik povaţuji za důleţitá rizika a hrozící události 

ty, které mohou nastat v kaţdém obdobném zařízení Ministerstva vnitra a v obdobných 

podmínkách. 

 

6.1 Metoda Ishikawova diagramu 

 Svou analýzu rizik objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku jsem 

zahájil vypracováním seznamu všech závaţných rizik pomocí diagramu příčin a důsledků, 

známým také pod názvem diagram rybí kosti, jehoţ výsledný tvar připomíná obraz větvících 

se kostí ryb, který popsal a zavedl Kaoru Ishikawa. Následující obrázek 19 obsahuje ten 

nejzávaţnější důsledek, oblasti rizik a jejich příčiny. 
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Obrázek 19 – Ishikawův diagram 
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 Jeden z moţných seznamů rizik vygenerovaných z Ishikawova diagramu pak má 

následující podobu a obsahuje následující poloţky, tedy důsledky, oblasti rizik, a jejich 

příčiny: Ohroţení bezpečnosti objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku. 

 Bezpečnostní systém objektu: 

  - Panika, nepokoje:  - Provokace. 

    - Nepříznivé informace. 

  - Poţár:  - Úmyslné zapálení. 

   - Závada na elektroinstalaci. 

  - Umístění nástraţného výbušného systému:  - Vhození nebezpečného předmětu. 

        - Vnesení nebezpečného předmětu. 

  - Ohroţení nebezpečnou látkou, vodou:  - Havárie v dopravě. 

       - Havárie rozvodu vody. 

       - Havárie na vodním díle, toku. 

  - Neoprávněný vstup:  - Vydávání se za osobu oprávněnou. 

     - Spolupracující zaměstnanec. 

     - Napadení ostrahy. 

     - Nedostatky v technické ochraně. 

 Technická ochrana: 

  - Mechanické zábranné prostředky:  - Překonání plotu a bran. 

      - Překonání dveří a mříţí. 

      - Vniknutí na střechu. 

      - Překonání stropní konstrukce. 

  - Elektronický zabezpečovací systém:  - Nedostatky kamerového systému. 

       - Nevhodný typ prvků zabezpečení. 

  - Poruchy a závady:  - Vliv vnějšího prostředí. 

    - Špatná údrţba. 

  - Vyřazení z provozu:  - Sabotáţ. 

     - Vliv extrémního počasí. 

 Ostraha: 

  - Chyba ostrahy:  - Nedostatek informací nebo zkušeností. 

    - Nedbalost a nepozornost. 

  - Spolupráce s narušiteli:  - Špatný výběr, výcvik a příprava. 

     - Přinucení násilím nebo vydíráním. 
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  - Podcenění rizikových situací:  - Nezvykle parkující vozidlo v okolí. 

      - Podezřelá přítomnost osob v okolí. 

 Selhání techniky: 

  - Výpadek inţenýrských sítí:  - Přerušení dodávky elektrické energie. 

      - Přerušení dodávky vody. 

  - Porucha na vybavení:  - Neodborná manipulace. 

     - Úmyslné poškození, zničení. 

 

6.2 Analýza příčin poruch a jejich následků, metoda FMEA 

 Následná analýza popisuje riziko a dává mu číselnou hodnotu. Jejím základem je 

přiřazení indexů jednotlivým nedostatkům, chybám, selháním a závadám, které mohou vést aţ 

k neţádoucím událostem a seřazením podle vypočtených hodnot pomáhá určit ty potenciálně 

nejzávaţnější. Analýza FMEA pouţívá pro výpočty následující postup: 

 -  Dle univerzální modelové tabulky indexů na obrázku 20 jsem přiřadil hodnoty 

a vypočetl, dle vzorce 1, konečný index, výslednou míru rizika, přičemţ platí, ţe čím vyšší 

číslo tím závaţnější je hrozící riziko. [10] 

 

Obrázek 20 – tabulka indexů 
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Vzorec pro výpočet hodnot výsledné míry rizika: 

   R  =  P  ·  N  ·  H       (1) 

 R  -  MÍRA RIZIKA 

 P  -  PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA 

 N  -  ZÁVAŢNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA 

 H  -  ODHALITELNOST RIZIKA 

 -  Sestupným seřazením rizik se vytvoří pořadí závaţnosti od největší po nejniţší úroveň 

a vyjádří se jejich index i s pomocí procentní míry jejich podílu na všech studovaných 

neţádoucích událostech. Paretův princip 80/20 spočívá v  obecném pravidlu, ţe osmdesát 

procent všech nepříznivých následků způsobuje jen dvacet procent ze všech událostí. Tedy 

rizika do kumulativní četnosti osmdesát procent jsou vyhodnocena jako nepřijatelná. [10] 

 Metodu FMEA jsem pouţil i s rozdělením rizik podle strukturálního a procesního 

hlediska, seřadil sestupně podle hodnoty indexu výsledné míry rizika, pouţil procentuální 

vyjádření hodnoty R a vepsal do dvou tabulek na obrázcích 21 a 22. Na základě Paretova 

principu jsem provedl zvýraznění těch rizik, na která je nutno se zaměřit a věnovat jim nadále 

pozornost, protoţe tvoří dohromady osmdesát procent četností všech hodnot indexů.  

 

Obrázek 21 – tabulka hodnocení strukturálních rizik 
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Obrázek 22 – tabulka hodnocení procesních rizik 

 V objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku jsem identifikoval do stupně 

kategorie nepřijatelná rizika následující události ohroţující bezpečnost objektu: Vniknutí na 

střechu; Vhození nebezpečného předmětu; Útěk zajištěných osob; Umístění nástraţného 

výbušného systému; Spolupracující zaměstnanec; Napadení ostrahy; Poţár v objektu; Selhání 

technické ochrany; Selhání ostrahy; Vnesení nebezpečného předmětu; Panika, nepokoje 

v objektu. Tato rizika byla vyhodnocena pomocí Paretova principu jako významná, důleţitá, 

z obou pohledů na bezpečnost objektu, nepřijatelná, potenciálně nebezpečná a v poslední části 

této práce budou navrţena řešení a opatření k jejich sníţení. 

 

6.3 Analýza souvztaţnosti 

 Dále pro vhodnost této metody a doplnění pohledu na situaci v bezpečnosti objektu 

zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku jsem pokračoval v analýze rizik další 

metodou. Tato analýza můţe poukázat na vzájemné propojení nejvýraznějších rizik v případě 

řešení otázky souběhu více jednotlivých událostí nebo jejich postupného řetězení. Výběr 

zdrojů potencionálního rizika jsem provedl z podkladů předchozí analýzy, doplněný o další 

moţné rizikové události související s konkrétní situací v místě zřízení objektu a jeho 

charakterem. [10] 
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 Nasledující tabulka na obrázku 23 hodnotí celkem sedmnáct, z pohledu souvztaţnosti 

nejvýznamnějších rizk, která v případě kladného vyhodnocení vzájemného vztahu nabývají 

hodnoty čísla jedna nebo nuly pokud zde zřejmý přímý vztah není. Četnosti kladných 

výsledků se sčítají v řádcích i sloupcích aby byl postiţen vzájemný oboustranný vztah všech 

rizik s vyloučením vztahu se sebou samým. [10] 

 

Obrázek 23 – tabulka pro analýzu souvztaţnosti 

 Určil jsem dále jednotlivé četnosti souvztaţnosti v procentuálním vyjádření 

z celkového součtu všech moţných vztahů, dle vzorce 2 a vepsal je do tabulky pro sestrojení 

bodového souřadnicového grafu. Tato tabulka výchozí pro sestrojení grafu souvztaţnosti je na 

obrázku 24. 

Vzorec pro výpočet hodnoty souvztaţnosti rizik: 

   Kra, rb  =  [ ΣKra, rb / (x-1) ] · 100   [%]    (2) 

 Kra, rb    -  PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SOUVZTAŢNOSTI RIZIKA 

 ΣKra, rb  -  SOUČET VŠECH VZTAHŮ JEDNOTLIVÝCH RIZIK 

 x   -  POČET VŠECH HODNOCENÝCH RIZIK 
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Obrázek 24 – tabulka souvztaţnosti rizik 

 Pro grafické posouzení a hodnocení výsledků výpočtů jsem si zvolil optimální míru 

bezpečnosti v objektu zařízení pro zajištění cizinců Frýdek-Místek na hodnotu osmdesátipěti 

procent a ztoho vyplývá výpočet polohy os, podle vzorců 3 a 4, rozdělujících plochu 

budoucího grafu na kvadranty s rozdílnými stupni míry souvztaţnosti rizik. Osa O1 bude 

rovnoběţkou s osou Y, osa O2 bude rovnoběţná s osou X. Z předcházející tabulky jsem zjistil 

minimální a maximální hodnoty:   Kramin  =  00,0  [%];  Kramax  =  93,8  [%]; 

       Krbmin  =  18,8  [%];  Krbmax  =  81,3  [%]. 

Vzorce pro výpočet hodnoty polohy os: 

  O1 = 100 –[(Kramax – Kramin):100]·s   [%]    (3) 

  O2 = 100 –[(Krbmax – Krbmin):100]·s   [%]    (4) 

 O1  -  ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE SVISLÉM SMĚRU 

 O2  -  ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE VODOROVNÉM SMĚRU 

 s  -  OPTIMÁLNÍ MÍRA SPOLEHLIVOSTI 

Pro daný případ vyšly hodnoty vzdáleností polohy dělících os: 

 O1 = 100 – [(93,8  – 00,0) : 100] · 85 =  20      [%] 

 O2 = 100 – [(81,3 –  18,8) : 100] · 85 =  47      [%] 

 Všechna vypočtená data jsem vloţil do grafu, který je na obrázku 25 a nyní jsem mohl 

provést vyhodnocení analýzy souvztaţnosti podle polohy bodů jednotlivých rizik vůči dělícím 

osám rozdělující plochu grafu na čtyři kvadranty. Kaţdému kvadrantu je teoreticky přiřazena 

oblast vzájemně souvisejících rizik. Primární jsou vyvolávající, způsobující rizika a příčiny. 

Sekundární jsou následné, vyplývající a důsledky jiných analyzovaných rizik. Body umístěné 

případně přesně na dělící ose z bezpečnostního hlediska patří přiřadit k té horší moţnosti 

umístění. [10] 
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Obrázek 25 – graf souvztaţnosti rizik 

I. KVADRANT: 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16.  III. KVADRANT: 1, 3, 5, 6, 13,14. 

II. KVADRANT: 4, 15, 17.    IV. KVADRANT: 0. 

I.  Oblast primárně a sekundárně nebezpečných rizik: Vhození nebezpečného předmětu; 

 Selhání ostrahy; Selhání technické ochrany; Vniknutí na střechu; Vnesení 

 nebezpečného předmětu; Podcenění rizikových situací; Nedostatky technické ochrany; 

 Zneschopnění obsluhy. 

II.  Oblast sekundárně nebezpečných rizik: Spolupracující zaměstnanec; Nevhodný typ 

 zabezpečení; Vliv extrémního počasí. 

III.  Oblast ţádných primárně nebezpečných rizik: Poţár v objektu; Útěk zajištěných osob; 

 Umístění nástraţného výbušného systému; Napadení ostrahy; Podezřelá přítomnost 

 osob; Panika a nepokoje. 

IV.  Oblast relativní bezpečnosti neobsahuje ţádné z hodnocených rizik. [10] 
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 Všechna nepřijatelná rizika stanovená analýzou FMEA se ukázala na grafu 

souvztaţnosti v oblastech mimo oblast relativního bezpečí a tedy jako potencionální primární 

nebo sekundární rizika ohroţující bezpečnost objektu a dokonce jejich většina v oblasti 

primárně a sekundárně nebezpečných rizik. Je pro ně tedy nezbytně nutné navrhnout další 

opatření a řešit jejich sníţení na přijatelnou úroveň. Metoda souvztaţnosti také potvrdila 

správnost pouţití předchozí analýzy FMEA. [10] 

 

6.4 Vyhodnocení analýz rizik 

 S pomocí Ishikawova diagramu, analýzy FMEA s Paretovým principem a analýzy 

souvztaţnosti, která potvrdila správnost postupu a výsledky hodnocení rizik je zřejmý fakt, ţe 

nejzávaţnější rizika studovaného objektu jsou: 

 -  Těţko odhalitelná moţnost vniknutí na střešní plášť objektu, kde dále hrozí případné 

 vhození nebezpečného předmětu. V tomto místě není ţádné technické zabezpečení 

 a ani ostraha běţným postupem nemusí včas odhalit toto riziko. 

-  Vnesení nebezpečného předmětu do objektu je pravděpodobné ve spoupráci 

 s některým ze zaněstnanců. Případný třeba jen provokační účinek na osoby uvnitř 

 můţe vyvolat nepokoje, nástraţný výbušný systém i paniku a následně poţár. 

 Poslední dvě jmenovaná rizika mohou být způsobena i záměrně a budou součástí 

 přípravy na útěk či napadení ostrahy, která musí reagovat a můţe i chybovat. 

-  Snaha osob zajištěných o útěk a vyhnutí se důsledkům vyhoštění můţe byt podpořena 

 selháním či nedostatky technické ochrany, coţ znamená zvýšené nároky na ostrahu 

 objektu. 

 Z výsledků analýzy souvztaţnosti dále vyplývá, ţe bezpečnost objektu je velmi závislá 

na kvalitě technického zabezpečení, vybavení a především na přítomnosti a spolehlivosti 

jedotlivých členů ostrahy. Z charakteru objektu také vyplývá nutnost klást důraz především na 

ochranu zdraví a ţivota všech osob pohybujících se v zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-

Místku. Všechny tyto poznatky z provedených analýz budou vyuţity při navrhování opatření 

k minimalizaci rizik a otimalizaci především systému technické ochrany. 
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7 NÁVRHY OPATŘENÍ K OPTIMALIZACI FYZICKÉ OCHRANY 

 V ZAŘÍZENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ CIZINCŮ VE FRÝDKU-MÍSTKU 

 Narušení perimetru zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku souvisí se všemi 

nejzávaţnějšími a největšími riziky v objektu. Vzhledem k tomu, ţe současný stav fyzické 

ochrany nedokáţe spolehlivě odhalit pohyb v okolí objektu, případné vniknutí na střechu 

a zabránit tím moţnosti vhození nebezpečného předmětu nebo napadení ostrahy, povaţuji 

opatření k nápravě za nutná. Uvnitř je neţádoucí vznik jakéhokoli poţáru a následné moţné 

vyvolání paniky či nepokojů v objektu s velmi závaţnými následky. V případě vzniku 

nouzové situace se bude muset uvézt do provozu objekt zařízení pro zajištění cizinců 

připravou na přijetí osob nezbytným doplněním a změnami následujících technických 

bezpečnostních prostředků a přihlédnout i k doporučením na změny vybavení. 

 

7.1 Opatření optimalizace mechanických zábranných prostředků 

 Tyto mechanické prostředky by měly tvořit systém znemoţňující, případně 

znesnadňující nedovolený pohyb osob i věcí přes perimetr objektu. Především bude nutno 

doplnit mechanické zábranné prostředky perimetrické ochrany na střeše objektu o plot, který 

odradí od pokusu, případně zpomalí vniknutí cizích osob do blízkosti střechy nebo zabrání 

vstupu na její konstrukci. 

 Mříţové zajištění konstrukce nad vycházkovým dvorem je pro osoby neprůchodné, ale 

doporučuji zastřešení tohoto dvora po celé ploše doplnit sítem pletiva s menšími oky proti 

moţnosti propadnutí předmětů dovnitř a vyhození předmětů ze dvora do okolí objektu. 

Plechové pláty zastřešení navrhuji nahradit světlopropustnými tabulemi a dále navrhuji další 

přirozené prosvětlení tohoto dvora, třeba nahrazením horní části plechového oplocení 

tabulemi z tahokovu, které vyplývá i z potřeb snahy o vytvoření prostředí bez nevhodného 

depresivního vlivu na osoby zajištěné či ubytované klienty. 

 

7.2 Opatření optimalizace elektronického zbezpečovacího systému 

 Všechny předchozí návrhy na změny v mechanických zábranných prostředcích 

ovlivňují činnost stávajících elektronických systémů a zároveň by měly být jimi vhodně 

doplněny. Obrazový signál ze současných kamer na vycházkovém dvoře ovlivňuje nedostatek 

denního světla, kde bez stálého umělého osvětlení je záznam nekvalitní, nedostatečný 

k odhalení narušitele a zachycení případného padajícího nebezpečného předmětu. 
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 Proto na úvod navrhuji doplnit perimetrickou ochranu, kamerový systém o další 

kameru v úrovni střechy na otočném kloubu s moţností kontroly celého obvodu objektu 

a nejbliţšího okolí. Dále doporučuji k zváţení i doplnění kamerového systému o další prvky 

plášťové ochrany u hlavního vchodu a na dveřích na vycházkový dvůr, kde by mohly doplnit 

či nahradit i otevírací mříţe. 

 Dále jsou také dle mého názoru nedostatečné kapesní tísňové hlásiče pouţívané 

v jejich nejjednodušší verzi, která neumoţňuje vyvolat poplach v případě nenadálého či 

připraveného útoku na ostrahu. Je nepřípustná i moţnost zneschopnění zaměstnance v místě 

kde není prostor monitorován nebo při poruše spojení s přijímacím zařízením. Navrhuji 

vybavit ostrahu vyšší modelovou řadou těchto přenosných, mobilních nouzových vysílačů 

odolnějších proti selhání a vybavenou funkcemi postihujícími výše uvedená rizika.  

 Na závěr svých doporučení se domnívám, ţe zařízení tohoto charakteru a kapacity 

vzhledem i ke svým rozměrům by mělo být nutně vybaveno elektronickou protipoţární 

signalizací v kaţdém prostoru objektu, kde se zdrţují osoby zajištěné a také v místnostech kde 

by případný poţár nemohl být včas odhalen a mohl ohrozit bezpečnost všech lidí. Všechna 

tato opatření by měla směřovat k přenesení části zátěţe při ochraně ţivota zdraví a majetku 

v objektu na technické vybavení a prvky technické ochrany a vést ke sníţení tlaku na výkon 

ostrahy. 

 

7.3 Ekonomické náklady optimalizace 

 Všechny níţe uvedené částky finančních nákladů tvoří pouze materiálové náklady 

v průměrných současných cenách, protoţe budovy Ministerstva vnitra České republiky jsou 

pouze udrţovány personálem občanských zaměstnanců a na práci spojenou se stavebními 

úpravami jsou najímány soukromé firmy. Ceny tedy mohou slouţit jako orientační hledisko 

při zvaţování rozsahu prací a posuzování navrhované ceny případné celé zakázky. 

 Doplnění plotu v místě styku budovy se sousedícím přístřeškem a změny na horní 

části oplocení a zastřešení vycházkového dvora znamenají dohromady náklady, které určitě 

přesáhnou výši běţně prováděné kaţdoroční nutné údrţby objektu. Stanovil jsem dle katalogů 

nabídek výrobců a dodavatelů náklady při průměrné ceně prvků a stavebních dílců asi na 

45 000,- aţ 50 000,- Kč. 

 Pořízení nového vybavení pro doplnění kamerového systému, tísňových hlásičů jsem 

opět velmi zhruba stanovil dle cen internetových obchodů na částku 60 000,- aţ 65 000,- Kč, 

přičemţ největší část nákladů tvoří otočná kamera, která se dá po úpravě pouţít z původního 
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kamerového systému před jeho redukcí. Náklady na autonomní poţární hlasiče do všech 

místností objektu včetně chodeb by neměli přesáhnout výši 40 000,- Kč. 

 Finanční materiálová náročnost zavedení mnou navrhovaných opatření k optimalizaci 

systému technické ochrany osob a majetku v zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku 

by neměla přesáhnout částku přibliţně 155 000,- Kč, coţ je vzhledem k efektu sníţení 

vyhodnocených rizik v nepoměru s důsledky reálně hrozícími v tomto objektu. Další 

vybavení objektu prostředky elektronického zabezpečovacího systému je záleţitostí projektu 

zcela nového systému, který uţ není obsaehem mé bakalářské práce. 
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8 ZÁVĚR 

 Mým cílem v bakalářské práci bylo navrhnout zlepšení systému fyzické ochrany 

v zařízeních pro zajištění cizinců na příkladu tohoto objektu ve Frýdku-Místku prostředky 

technické ochrany a optimalizovat především jiţ vybudovaný systém tvořený mechanickými 

zábrannými prostředky a elektronickým zabezpečením. 

 V úvodu teoreticko právní části jsem se věnoval výčtu a obsahu základních právních 

předpisů, technických norem a závazných interních aktů, které jsou ve vztahu k ochraně osob 

a majetku klíčové, abych mohl podat současný obraz stavu v této oblasti. V následující části 

své práce jsem se pokusil postihnout všechny moţnosti, které jsou teoreticky k dispozici při 

vytváření systému fyzické ochrany osob a majetku v takových objektech, kde je kladen důraz 

především na zdraví a ţivot lidí. 

 Kapitolu uvádějící praktickou část jsem věnoval začlenění zařízení pro zajištění 

cizinců do struktury státní správy, popisu důvodů vzniku a problematice zajištění cizinců na 

našem území. Z uváděných statistik vyplývají také některé důleţité informace potřebné pro 

mou práci o počtech osob, délce jejich pobytu a kapacitních moţnostech obdobných zařízení. 

 Dále jsem se věnoval konkrétním vybraným aspektům zabezpečení technickými 

prostředky vzhledem k specifikým vlastnostem objektu, který svým charakterem připomíná 

třeba celu předběţného zadrţení, vazbu, detenci nebo také výkon trestu. Ovšem lidé trávící 

zde poměrně dlouhý čas, v krajním případě aţ půl roku, jsou většinou ve smyslu trestního 

práva bezůhonní. Stávající stav objektu nedovoluje hodnotit systém ostrahy a reţimová 

opatření jelikoţ je prázdný nijak nevyuţívaný. Parametry a systém těchto opatření je dle 

sdělení bývalých zaměstnanců z řad policie dimenzován podle potřeby a konkrétní situace 

uvnitř. Řídí se za provozu striktními závaznými pokyny a směrnicemi vydávanými vedením 

Ministerstva vnitra a Policie České republiky. Proto také navrhuji ve své práci vyuţití tohoto 

objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku zatím zakonzervovaného jako místa, 

kde se dá v případech náhlé potřeby zajistit, umístit či ubytovat osoby pocházející 

ze vzdálenějších území, případně i mimo Českou republiku. Technické zajištění bezpečnosti 

objektu by tedy mělo být nastaveno jako by zde byli lidé, aby se dalo během krátké doby 

zprovoznit a  mohlo plnit svou funkci. Předpokládám, ţe nemalé finanční prostředky 

vynaloţené na vybudování takovéhoto zařízení se při současném moţná i jen přechodném 

početním stavu zajištěných osob v České republice vyuţíjí maximálně efektivně. 

 Pro posouzení stavu bezpečnosti a vyhodnocení rizik jsem na základě zjištěných 

informací zpracoval celkem tři analýzy a provedl zhodnocení jejich výsledků. K identifikaci 
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rizik jsem pouţil Ishikawova diagramu, jejich závaţnost jsem určil analýzou FMEA 

s Paretovým principem a rizika vyţadující další pozornost jsem na závěr porovnal pomocí 

analýzy souvztaţnosti. K nejvýznamnějším rizikům v zařízeních pro zajištění cizinců 

a obdobných objektech patří: 

 - Moţnost vyuţití přístupu do blízkosti objektu k narušení perimetrické ochrany tvořené 

pouze mechanickými zábrannými prostředky, k neţádoucímu útoku na osoby uvnitř nejen 

nebezpečnými předměty, ale také zkreslenými informacemi a provokacemi. 

 - Rizika spojená s přirozenou snahou osob uvnitř o vyhnutí se důsledkům vyhoštění, zajištění 

nebo nucenému setrvání a dohledu, a tedy vyuţití kaţdé příleţitosti k prověření spolehlivosti 

bezpečnostního systému v rámci přípravy na případný útěk. 

 Opatření k optimalizaci bezpečnostního systému povaţuji v tomto objektu některá za 

nezbytná a další doporučení vhodnější neţ současná. Závaţné nedostatky v systému technické 

ochrany, které navrhuji tímto způsobem odstranit, jsou nutné v případě dalšího moţného 

vyuţívání objektu pro zajištění osob. Snaţil jsem se o návrh parametrů technických 

prostředků a technického vybavení pro případné doplnění zařízení nebo rekonstrukce 

a opravy. Domnívám se, ţe v tomto směru bude moje bakalářská práce přínosná pro 

posuzování dalšího vyuţívání objektu zařízení pro zajištění cizinců ve Frýdku-Místku a její 

závěry jsem konzultoval se svými nadřízenými. 
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