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Anotace 

ŠAFÁŘOVÁ, Veronika. Fyzická ochrana budovy radnice. Ostrava, 2012. 56 s., 6 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová. 

 

Předmětem bakalářské práce je fyzická ochrana budovy radnice v Uničově. V první části jsem 

uvedla technické normy a právní předpisy zabývající se danou problematikou. Je zde také 

vysvětlen pojem fyzická ochrana. V další části je věnována pozornost popisu současného 

stavu zabezpečení budovy radnice. V předposlední části je provedena analýza rizika, kde jsou 

identifikovány a vyhodnoceny jednotlivé nedostatky. Pro ty jsou poté v poslední části 

navržena nová nápravná opatření, která přispívají k jejich minimalizování.  

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, pachatel, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

režimová ochrana, mechanický zábranný systém 

 

 

Annotation 
 

ŠAFÁŘOVÁ, Veronika. Physical protection of the town hall building. Ostrava, 2012. 56 p.,  

6 p. of attachments. Bachelor work on the Faculty of security engineering VŠB – TU Ostrava, 

Security service department. Supervisor of the bachelor work Ing. Věra Holubová. 

 

Physical protection of the town hall building in the city Uničov is the subject of this bachelor 

work. In the first part I have introduced technical standards and law regulations connected 

with this area. There is explained the term physical protection as well. The next part is 

focused on the description of the current status of the protection of the town hall building. In 

the next to the last chapter there is risk analysis with identification and evaluation of the 

disadvantages. The last chapter gives proposals for the corective actions. 
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1 Úvod 
 

 

Již se vznikem prvobytně pospolné společnosti, jejím vývojem a prvotním 

uvědomováním si osobního vlastnictví, vyvstala potřeba jeho zabezpečení. Proti krádežím  

a u nástrojů a zbraní zabezpečení proti jejich zneužití. Tento princip přetrvává po staletí, jen 

v novověku se k němu přidala ochrana nejen nabitého majetku, výrobních prostředků, ale také 

po jejich vzniku ochrana písemností a především v nich uvedených citlivých dat.  

 

Potřeba chránit a zabezpečovat je přímo závislá na prosperitě společnosti a její sociální 

stabilitě. Jestliže je sociální stabilita ohrožena nebo je na nízké úrovni, pak dochází k většímu 

nárůstu kriminality v oblasti zabezpečení majetku. Ochrana písemností a citlivých dat je 

řešena v oblasti průmyslového a duševního vlastnictví. Zabezpečení citlivých dat se v dnešní 

společnosti týká nejen dat vztahujících se pouze k  fyzické existenci osoby, ale také například 

dat v oblasti bankovnictví, což vede opět k zabezpečení majetku a osob. 

 

V bakalářské práci nastíním komplexnost řešení fyzické ochrany objektu radnice, kdy 

na počátku fyzické ochrany této budovy stálo pouze její mechanické zabezpečení.  Dnes je 

radnice města Uničova zabezpečena několika systémy a procesním opatřením. Je použit 

systém elektronického zabezpečení s kombinací systému průmyslové televize a režimová 

opatření. Jedná se o systém zabezpečení majetku i dat. Cílem bakalářské práce je analýza 

tohoto komplexního zabezpečení. Provedu analýzu zabezpečení jako celek, jeho vyhodnocení, 

naleznu jeho slabiny a navrhnu jejich odstranění - fyzickou ochranu. K tomuto účelu bylo 

nutno se důkladně seznámit s chodem celého úřadu, jeho zvyklostmi, systémem 

elektronického zabezpečení, kamerovým systémem a obvyklými postupy zaměstnanců ve 

vztahu k procesní bezpečnosti.  

 

Bakalářská práce je rozdělena do osmi kapitol. Kapitola první je úvod. Po té následuje 

teoreticko – právní část, ve které jsou vybrány zákony, vyhlášky a technické normy zabývající 

se fyzickou ochranou osob a majetku. Další kapitola obsahuje popis fyzické ochrany osob  

a majetku. Čím se zabývá a jaké prostředky používá ke své realizaci. Po té následuje 

historický popis budovy, stavební konstrukce objektu, dispoziční uspořádání a také popis 

okolí budovy. Další kapitola se zabývá současným stavem zabezpečení objektu radnice. 



10 

 

Následuje kapitola, ve které se provede analýza současného stavu. Vyhledají se nedostatky  

a vyhodnotí možné příčiny hrozeb. V předposlední kapitole navrhnu nová opatření fyzické 

ochrany, která by měla směřovat k minimalizaci hrozeb. A poslední je závěr, ve kterém bude 

shrnutí celé bakalářské práce s přínosy vztahující k dané problematice.   
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2 Teoreticky - právní část 

 

 V České republice neexistuje žádný právní předpis, který by přesně definoval fyzickou 

ochranu osob a majetku. Proto k řešení problematiky osob a majetku je zapotřebí využít 

velkého množství zákonů, vyhlášek a technických norem, které se určitým způsobem dotýkají 

ochrany osob a majetku, z nichž je třeba povinnosti odvodit. Níže uvádím základní výčet.  

 

2.1 Zákony 

Jedná se o základní výčet některých zákonů. 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava je nejvyšším a základním zákonem státu. Je rozdělen do preambule a osmi hlav 

o 113 článcích. Podle Ústavy České republiky je Česká republika svrchovaný, jednotný  

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. [19] 

 

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

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky, která deklaruje 

lidská práva jako nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Za nejvýznamnější 

lidská práva se považuje právo vlastnit majetek a chránit ho jakýmkoliv způsobem (definice 

ochrany), nedotknutelnost života a zdraví (definice bezpečnosti) a lidské důstojnosti. Dále 

základní práva a svobody, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, 

hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a právní ochranu. Omezení těchto 

práv je možné jen na základě zákona. [20] 

 

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

 Chrání státní a společenské zřízení České republiky, chrání zájmy a práva fyzických  

a právnických osob. Definuje trestní odpovědnost a taxativně vyjmenovává jednotlivé trestné 

činy a tresty, které lze za ně uložit. [22]   

 

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

předpisů 

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

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 
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Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

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

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [25]   

§76 odstavce 2 citovaného zákona zní: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena 

při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, 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 odkladů oznámit.“ [25]   

 

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

 Občanský zákoník 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. V zákoně se 

pojednává i o tom, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo 

je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah odvrátit. [21]   

 

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

 Občanský soudní řád upravuje postup soudů a účastníků v občanském soudním řízení 

tak, aby byla zajištěna spravedlivá ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků, jakož  

i výchova k zachování zákonů, k čestnému plnění povinností a k úctě k právům jiných osob. 

[23]   

 

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

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. [24]   

 Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv 

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

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

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

fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [24]   
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 Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí 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 jakýkoliv biometrický nebo genetický 

údaj subjektu údajů. [24]   

 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných formací a bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací utajovaných, podmínky pro 

přístup k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [27]   

 Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv podobě, 

bez ohledu na nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit újmu zájmů 

České republiky. [27]   

 Podle § 4 citovaného zákona se utajované informace klasifikují stupněm utajení: 

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

mimořádně vážnou újmu. 

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 zájmů České republiky. 

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

nevýhodné pro zájmy České republiky. 

Bezpečnost informace je zajištěna prostřednictvím personální, administrativní, 

fyzické, průmyslové bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a kryptografickou 

bezpečností. [27]   

 

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

Zákon upravuje právní vztahy při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli, které jsou vztahy pracovněprávními, upravuje právní vztahy kolektivní 

povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy pracovněprávními. [26]   
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 Podle § 101 odstavce (1) citovaného zákona je zaměstnavatel povinen zajistit 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života  

a zdraví, které se týkají výkonu práce. [26]   

Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých 

funkcí. [26]   

 

2.2 Vyhlášky  

Níže uvádím vyhlášky vztahující se k dané problematice. 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti  

a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, 

nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení 

rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického 

prostředku. [17] 

 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní 

bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

 Tato vyhláška stanovuje způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci  

v listinné a nelistinné podobě. Dále obsahuje náležitosti k pořizování opisu, kopie, výpisu  

a překladu utajovaného dokumentu. Součástí vyhlášky jsou i podrobnosti k přepravě, 

přenášení, převzetí a zapůjčování utajovaného dokumentu a k další manipulaci s tím 

související. [18]   

  

2.3 Technické normy 

Níže uvádím technické normy vztahující se k dané problematice. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma 

stanovuje také stupně zabezpečení a třídy prostředí. [6]   
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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. [7]  

 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní 

bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti 

vloupání. Dělají se zkoušky, na základě jejich výsledků se klasifikuje odolnost proti vloupání. 

[3] 

 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

Tato norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání  

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se zkušebními metodami. 

Rovněž uvádí schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě klasifikace 

jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému - neoprávněnému 

otevření. [4] 

 

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

Požadavky a klasifikace 

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

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

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. [9] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 

Fyzická ochrana je systém technických, organizačních a režimových opatření 

znemožňující neoprávněné užívání, poškození, zničení, zcizení majetku. Je to systém 

směřující i k zajištění bezpečnosti osob. [1] 

Pojem ochrana nebyl dosud definován, a proto vychází z obecně přijaté terminologie 

amerických spisovatelů G. Greena a R. J. Fishera aplikované v práci INTRODUCTION TO 

SECURITY, U.S.A.: Security Word Publishing Co., Inc. 1993. „Ochrana znamená stabilní, 

relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez 

rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí.“ [15] 

  

Fyzická ochrana se dělí na: 

1. Fyzickou ostrahu. 

2. Technickou ochranu. 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- ostatní zabezpečovací systémy, 

3. Režimovou ochranu. 

 

 

3.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejstarším a nejpoužívanějším druhem ochrany osob a majetku. 

Fyzická ostraha, nazývaná také jako hlídací služba, je schopna provést v případě nouze 

okamžitý zásah k odvrácení nebezpečí. [1] Snižování závislosti na fyzické ostraze není zcela 

správné z důvodu zajištění bezpečnosti objektů. Ostraha zůstává pořád nejslabším článkem 

bezpečnostního systému i z hlediska nízkého finančního ohodnocení. [10] 

 

Metody fyzické ostrahy  

 Rozumíme tím způsob, nebo postup k dosažení určitého cíle. Jde o systém principů, 

zákonů a teoretických pouček. Fyzická ostraha používá:  

- metodu fyzického pozorování, 

- metodu osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 
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- metodu kontroly osob, 

- metodu kontroly vozidel a nákladů, 

- metodu kontroly stavu, 

- metodu kontroly dokladů, 

- metodu fyzických zábran a bariér, 

- metodu nasazení cvičeného psa, 

- metodu přesvědčování, 

- metodu obranných a ochranných zákroků, 

- metodu evakuačních a ochranných opatření. [1] 

 

 

Formy fyzické ostraha 

 Formou fyzické ostrahy se stanoví cíl a způsob této ochrany.  Zde uvádím jednotlivé 

druhy forem fyzické ostrahy. 

 

Strážní služba 

 Strážní služba se děje formou stálých pracovišť nebo formou pochůzky. Při strážní 

službě pracovník fyzické ochrany zabezpečuje vnější ochranu majetku a osob. Sledují objekt  

a jeho okolí, zabraňuje nedovolené činnosti směřující proti objektu, prostoru či osobě a plní 

další úkoly vyplývající z pracovně právního vztahu a v rozsahu povinností daných 

zaměstnavatelem nebo objednatelem dané služby. [1] 

 

Bezpečnostní dohled 

 Bezpečnostní dohled je zabezpečován celoplošně jako dohled částečný, tj. dohled nad 

vyčleněnými prostory, místy, budovami a jinými objekty, osobami, atd. Sledováno je 

především, zda jsou vykonávané činnosti v objektu prováděny oprávněně a elektronicky  

a mechanicky. Bezpečnostní dohled lze vykonávat formou přímého dohledu prostřednictvím 

pracovníků hlídací agentury nebo dálkově prostřednictvím kamerových systémů. [1] 

 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Bezpečnostní doprovod má čtyři druhy. Ochranný doprovod osob, tzv. bodyguard. 

Ochranný doprovod peněžních hotovostí a cenností. Ochranný doprovod kamionové, 
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železniční, vodní přepravy. Způsoby ochranného doprovodu jsou pěší, vozidlem nebo 

kombinovaným způsobem. [1] 

 

Bezpečnostní průzkum 

 Jde o formu fyzické ochrany, která nezajišťuje trvalou ochranu. Jde o okamžité 

zjišťování a upřesňování stavu veřejného pořádku, bezpečnosti osob a majetku v daném čase  

a omezeném prostoru. Může být prováděna přímo pracovníky fyzické ochrany nebo na dálku 

elektronickými systémy. [1] 

 

Kontrolní propustková služba  

Kontrolní propustková služba zajišťuje ochranu. Jedná se o zábranu neoprávněného 

vnášení či vynášení předmětů. Je prováděna kontrola osob, vozidel vně i uvnitř, evidence 

odchodů a příchodů zaměstnanců a cizích osob. [1] 

 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

 Ochrana je činěna na základě zabezpečení objektu poplachovým zabezpečovacím  

a tísňovým systémem. Výjezdová skupina vyjíždí na deklarované místo narušení indikované 

na pultu centralizované ochrany. Při narušení je možno zadržet pachatele podle § 76 odst. 2 

trestního řádu, případně zjistit, zda se nejednalo o planý poplach. Ochrana by měla zajistit 

napadený objekt do příjezdu Policie České republiky a majitele pozemku. [1] 

 

 

3.2 Mechanické zábranné systémy  

Mechanická ochrana objektů a majetků se děje od pradávna. Formou této ochrany byly 

hrady, tvrze, jejich padací mosty, ploty, příkopy. Stavby plotů kolem osad, hradeb a příkopů 

byly prvotní mechanické zábranné systémy. [11] 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) zabraňují pachateli snadné vniknutí do 

objektu. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je vytvořit pevnou mechanickou 

překážku schopnou odolávat mechanickému poškození. Z hlediska záměru se jedná zejména 

o zabránění:   

- násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru, 

- znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 
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- krádeží předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

- možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [14] 

Mechanické zabezpečení je základním zabezpečením proti vniknutí nepovolaných 

osob na pozemek nebo do budovy a je účinnou překážkou proti jejich vykradení nebo 

poškození. [12] 

 

Mechanické zábranné systémy dělíme na prostředky: 

- obvodové ochrany,  

- plášťové ochrany,  

- prostorové ochrany, 

- předmětové ochrany.  

 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana slouží k vnější ochraně venkovních prostor. Jedná se o objekty, 

obytné zóny, areály, které je nutné chránit již od hranice jejich pozemků. Obvodová ochrana 

je někdy také nazývána jako perimetrická ochrana. Nejčastějším zástupcem obvodové 

ochrany jsou ploty.  

 

Plášťová ochrana 

Plášť objektu to je seskupení technologických stavebních a konstrukčních prvků, což 

umožňuje rozdělení plášťové ochrany do dvou skupin na stavební prvky budov a otvorové 

výplně.  

 

Prostorová ochrana 

Ochrana vnitřních prostor objektu. 

 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana zajišťuje ochranu jednotlivých předmětů v chráněném objektu. 

Zejména se jedná ochranu dokumentů, informací, finančních hotovostí, drahých kovů, 

drahých kamenů, obrazů, uměleckých děl, jedů, nebezpečných látek, zbraní apod. Hlavním 

úkolem předmětové ochrany je zajistit bezpečné uložení chráněných předmětů. Předmětovou 

ochranou z pohledu mechanických zábranných systémů rozumíme úschovné  
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objekty – trezory, trezorové skříně, ve kterých jsou chráněné předměty uloženy a chráněny 

před krádeží, před zničením například při požáru. Úschovné objekty jsou buď pevně spojeny 

s objektem, ve kterém jsou umístěny, například jsou zazděny ve zdech nebo přišroubovány 

k podlaze nebo se jedná o úschovné objekty přenosné.  

 

 

3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tato ochrana spolu s mechanickým zabezpečením dává nejvyšší možnost současné 

ochrany. Ochrana pomocí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (dále jen 

PZTS) je vyšší formou indikace narušení objektu a tím možností rychlejšího zásahu 

ochranných složek. Nejnižší formou ochrany jsou PZTS, které mají pouze odstrašující  

účinek. [15] 

Vyšší systémy PZTS a jejich parametry a podmínky jsou formulovány v ČSN EN 

50131 – 1 ed. 2 „Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 

1: Systémové požadavky“. [15] 

Z hlediska prostorového zaměření se dělí na pět druhů: 

- obvodovou (perimetrickou),  

- plášťovou,  

- prostorovou,  

- předmětovou, 

- klíčovou. 

 

Obvodová ochrana signalizuje narušení obvodu objektu. Plášťová ochrana signalizuje 

narušení pláště objektu. Prostorová ochrana signalizuje jevy s charakterem nebezpečí 

v chráněném prostoru, že pachatel již vnikl do vnitřních prostor objektu. Předmětová ochrana 

signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného předmětu jak v případě jeho 

napadení, tak i při neoprávněné manipulaci s tímto předmětem. Klíčová ochrana signalizuje 

narušení klíčových míst objektu. [15] 

Každý PZTS je složen z několika základních prvků plnících své specifické funkce  

a v souhrnu vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec [15], který je znázorněn na obrázku 1.  

 



21 

 

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [15] 

 

 

 Čidlo je reagující na fyzikální změny, které souvisejí s narušením objektu či prostoru, 

nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem. [15] 

 Ústředna přijímá a vyhodnocuje signál z čidel. Ovládá signalizační, přenosová, 

zapisovací a jiná zařízení, která indikují narušení a napájí čidla a další prvky PZTS. [15] 

 Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do míst 

signalizace, případně pokynů v opačném směru. [15] 

 Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál. 

 Doplňková zařízení usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [15] 

 

 

3.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi zabezpečovací systémy patří kamerové systémy, systémy kontroly vstupů.  

 

Kamerové systémy 

 Pro zabezpečení různých objektů se používají systémy průmyslové televize, tzv. 

uzavřené televizní okruhy (Closed Circuit Television, dále jen CCTV). Jsou vhodným 

doplňkem zabezpečovacího systému.  Systém CCTV umožní efektivním způsobem 

monitorovat střežený prostor a kontrolovat tak i velmi rozsáhlé prostory v reálném čase. 

Umožňují zaznamenat obraz ze střeženého prostoru na pásku nebo na digitální datové 

médium. Tento záznam slouží k následnému vyhodnocení poplachových situací. Kamerové 

systémy se používají k monitorování veřejných a služebních prostor objektů a jejich okolí. [2] 

Jejich využití je nejen dokumentační, ale plní i preventivní funkci. [16] 
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 Kamerové systémy se skládají z následujících částí: 

- kamery, 

- monitor, 

- záznamové médium.  

Kamery jsou základním prvkem systému CCTV. Vytváří obraz, který je přenášen do 

kontrolní jednotky. [2] Pro kamerové systémy se v současnosti používají kamery černobílé, 

barevné a kombinované. Objektiv kamery je prvním článkem průmyslové televize (dále jen 

PTV). Zobrazuje objekty v zorném poli na světlocitlivou plochu snímací elektroniky. 

Povětrnostní kryt kamer slouží pro jejich ochranu před mechanickým poškozením  

a povětrnostními vlivy. Systémy dálkového ovládání se používají k monitorování rozsáhlým 

prostorů, kde není předem definováno umístění snímacího předmětu, vzdálenosti, ani jeho 

přesná velikost. [16] 

Monitory se používají k zobrazování dějů snímaných kamerou nebo zaznamenaných 

na videorekordér. Pro aplikace CCTV jsou to přístroje velice jednoduché. Jako televizní 

monitory se používají černobílé nebo barevné. [16] 

K dokumentování dějů, a to zvláště v případě napadení objektů, je účelné zařadit do 

videořetězce záznamové zařízení obrazu pro archivaci. Velký důraz je nutno klást na 

systematičnost práce se záznamem a jeho archivaci, na přepisování dat a práci s daty. Při 

udělování přístupových práv k záznamu je nutné vytvořit systémová opatření proti zneužití 

těchto citlivých informací. [16] 

 

Systém kontroly přístupů a vjezdu 

 Použití těchto technických prostředků slouží k regulaci vstupu do střeženého objektu. 

Systémy umožňují rozlišit jednotlivé vstupující osoby, příp. vjíždějící vozidla a automaticky 

zabránit vstupu neoprávněných subjektů do objektu, popř. umožňují regulovat pohyb osob  

a vozidel do objektu. Princip těchto systémů spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních 

zařízení, tzv. čteček, zakódované pokyny a oprávnění osob a vozidel ke vstupu do objektu  

a jejich pohyb uvnitř objektu. Tyto pokyny jsou zpravidla zakódovány na identifikačních 

kartách, které jsou buď zaneseny na magnetickou stopu, nebo uloženy v čipu. Systémy se 

rozlišují na dotykové a bezdotykové. Vstupní systémy jsou také vybaveny různými 

zábranami, které podle příkazu z karty vstup pro příchozího uvolní či nikoliv. Pro zvýšení 
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bezpečnosti mohou být navíc kombinovány i zadáváním heslem nebo dokonce 

s biometrickými přístroji. [1] 

 

3.5 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří administrativní a organizační opatření na zabezpečení 

citlivých dat, majetku apod. Tato ochrana zabezpečuje: 

- vstupní a výstupní režim osob a vozidel, kontrolu vstupu zaměstnanců, návštěv 

do objektu, kontrolu odchodu osob a vozidel z objektu, oprávněnost vynášení 

písemností, materiálu 

- režim pohybu zaměstnanců v objektu, který vymezuje  omezený vstup pro 

různé skupiny zaměstnanců a označení těchto skupin k určitým provozům 

- materiálový režim určuje postup při uskladňování, expedování a jiném pohybu 

materiálu 

- provozní bezpečnostní režim, kterým se určí nezbytné ochranné režimové 

činnosti při mimořádných událostech 

- klíčový režim, stanovuje označování, přidělování, manipulaci s klíči, výrobu 

náhradních klíčů, výměny zámků  

- provozní režim, který určuje způsob použití  fungovaní systémů zabezpečovací 

techniky [1] 
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4 Základní informace o Radnici města Uničova 

 

Radnice města Uničova se nachází v centru uničovského náměstí. Objekt je ve 

vlastnictví města Uničova.  

 

 

4.1 Historie 

Na místě dnešního města Uničova stálo rovinné vodní hradisko okrouhlého půdorysu, 

jež bylo o polovinu menší než dnešní plocha vnitřního města.  

Radnice pocházející z druhé poloviny 14. století, nebo z počátku 15. století, byla 

původně jen tržním domem, týnem, kde se vykládalo cizí zboží. Radnice prošla mnoha 

přeměnami, byla poškozena za švédské okupace v roce 1643. Obnovena byla v roce 1668  

a v roce 1692 byla přistavěna na západní straně radnice kaple Nejsvětější Trojice, což je 

dnešní obřadní síň. Prvotní zabezpečení města bylo formou hradeb. Z nichž se do dnešních 

dní zachovala část hradeb s tzv. Medelskou bránou. 

V roce 1763 bylo přistavěno na východní straně radnice venkovní ozdobné schodiště. 

Proměnami rovněž prošla věž radnice, která je vysoká 45 metrů a byla doplněna pavlačí pro 

stráže věže, což je vidět na obrázku 2. Nynější podobu získala i s přeměnou hodinového 

ciferníku v roce 1932. 

Větší úpravy radnice provedeny v letech 1890-1891, kdy radnice ztratila svůj původní 

starobylý ráz a nebyla proto zařazena do státního seznamu. Poslední větší úpravy vnitřních 

prostorů a obnovení fasády byly provedeny v roce 1960. Od této doby sloužila budova 

radnice Městskému národnímu výboru, nyní Městskému úřadu, viz obrázek 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Uničovská radnice v podobě, jakou měla od roku 1668 do roku 1852 [archiv městského úřadu] 
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Obrázek 3: Uničovská radnice – východní pohled na vstup radnice [autor] 

 

 

4.2 Stavební konstrukce radnice 

Radnice je postavena uprostřed nepravidelného lichoběžníkového náměstí o celkové 

rozloze 13 719 m
2
, kde tvoří dominantu. Přitom plocha radnice z toho zaujímá jen zhruba  

765 m
2
.  

Radnice má tři nadzemní podlaží a podkroví. Budova je tvořena třemi trakty 

z masivního zdiva. Obvodové zdivo je postaveno z cihel plných pálených o různých 

tloušťkách. V přízemí se pohybují od 105 – 190 cm, v podlaží od 45 – 105 cm. Střední nosné 

zdivo je z části cihelné a z části kamenné o tloušťkách 50 – 55 cm. Příčky jsou tloušťky  

10 – 15 cm. 

Stropy jsou vesměs klenuté z cihelné klenby, pouze ve skladu pod věží je klenba 

kamenná. V kotelně je strop železobetonový trámový a v archivu cihelná klenba do ocelových 

nosníků. V kancelářích a v jídelně je proveden rovný podhled.  

Venkovní ozdobné schodiště je jednoramenné oboustranné kamenné, kde stupně jsou 

uloženy do schodišťových stěn. Vnitřní schodiště je dvouramenné podpírané schodišťovými 

stěnami, stupně jsou teracové.  
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V západním traktu jsou podlahy z teracové a kameninové dlažby a z cementového 

potěru s povlakem PVC. Ve středním a východním traktu jsou podlahy vesměs betonové.  

Vnitřní i vnější omítky jsou vápenné štukové. V kancelářích a na chodbách jsou 

dřevěné obklady. Vnější kamenné obklady jsou z pískovce.  

Okna a dveře jsou dvojitá plastová s imitací dřeva. Dveře vnitřní jsou dřevěné 

v dřevěných nebo ocelových zárubních, jednokřídlové plné nebo zasklené. Ostění dveří je 

obloženo dřevem. Vnější vrata a dveře jsou dřevěná v tesařských nebo kamenných zárubních.  

 

4.3 Dispoziční uspořádání 

Budova radnice má sedm postranních vchodů. Čtyři vchody jsou uzamčeny. Z toho 

jeden, vchod číslo 1, umístěný na západní straně radnice je uzamčen trvale. Ostatní tři vchody 

jsou umístěny pod průčelovým schodištěm. Vlevo je vchod číslo 2 vedoucí do úschovny kol. 

Klíč od těchto dveří je přidělen vedoucím odborů. Z této místnosti není možný vstup do 

ostatních prostor radnice. Prostřední vstup jsou dvoukřídlá vrata, vchod číslo 3, vedoucí do 

garáže. Vpravo jsou dveře vedoucí do dílen, vchod číslo č 4. Garáž s dílnou jsou mezi sebou 

průchozí. Tyto prostory využívá městská policie k parkování služebního vozidla. A není 

možný přístup do ostatních prostor radnice. Jako hlavní vchod je určené zdobené 

jednoramenné průčelové schodiště, vchod č. 5.  Vedle hlavního vchodu jsou dveře vedoucí na 

radniční věž. Jednotlivé vchody jsou vidět na obrázku 4.  

Když vyjdeme po schodech a projdeme hlavními dveřmi, dostaneme se do chodby, kde 

se nacházíme v prvním nadzemním podlaží. Je zde umístěno okénko pro informování občanů. 

Naproti hlavního vchodu je schodiště, kterým se dostaneme do druhého nadzemního podlaží. 

Zde se nalevo nachází zasedací místnost a toalety. Napravo je kancelář starosty, místostarosty 

a sekretariát. Je zde také schodiště, které vede do půdního prostoru.  

V prvním patře je umístěna redakce Uničovského zpravodaje, obřadní síň a kancelář 

odboru kultury, školství a sportu. Projdeme do severní části budovy. Zde se nachází dvě 

kanceláře majetkoprávního odboru. Je zde také umístěno schodiště vedoucí do přízemí, 

kterým se dostaneme do haly. Napravo je bývalá jídelna, ve které se v současné době nic 

nenachází a je uzamčena. Vlevo projdeme na chodbu, kde se nacházejí dvě kanceláře odboru 

sociálních věcí a zdravotnictví a odbor kultury, školství a sportu a také archiv. Když projdeme 

chodbu až nakonec, dostaneme se do spodní vstupní haly, kde je umístěn vlevo sklad  

a kotelna a vpravo kancelář komisaře autoškoly.  
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V severní části radnice je místěn další vchod, vchod číslo 6, který tvoří uzavřenou část. 

Sídlí zde městská policie Uničova, která má k dispozici dvě kanceláře. Z této části není 

přístup veřejnosti do ostatních prostor radnice.   

 

           

 

      

Obrázek 4: Jednotlivé vchody na radnici [autor] 
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4.4 Popis okolí 

Radnice je centrem Masarykova náměstí, jak je vidět na obrázku 5. Budova stojí 

uprostřed náměstí, kde je kolem kruhový objezd. Řadová výstavba domů lemuje okraj 

náměstí, kde je spousta obchodů. Nejkrásnější památkou na náměstí je jeden 

z nejvýznamnějších mariánských sloupů ležící na severní straně Masarykova náměstí. Hned 

vedle mariánského sloupu nalezneme barokní kašnu s orlem a na jižní straně náměstí barokní 

kašnu s postavou Neptuna. Vlevo od radnice je umístěna restaurace U radnice a napravo 

restaurace U dvou císařů. V západním rohu je budova městského úřadu a vlevo od radnice 

druhá budova městského úřadu, kde se nalézá stavební úřad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Poloha radnice [autor] 
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5 Popis stávajícího stavu zabezpečení objektu radnice 

 

Objekt radnice slouží jako budova samosprávy a veřejné správy občanům města. 

Z tohoto důvodu prochází budovou za celý den velký počet osob. I to je jedním z důvodů, pro 

který musí být budova radnice dokonale zabezpečena. Dalšími důvody jsou například citlivá 

data nebo majetek města. Do dnešního dne byly zaznamenány dva nedokonané pokusy 

o vniknutí do budovy radnice.  

K popisu stávajícího stavu fyzické ochrany budovy radnice je nutné rozebrat 

následující kategorie:  

- fyzická ostraha, 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- režimová ochrana. 

 

 

5.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha v budově radnice je realizována ve spolupráci se 

soukromou bezpečnostní agenturou formou bezpečnostního výjezdu a zásahu na signál z pultu 

centralizované ochrany. 

  V případě, že by došlo k napadení budovy radnice, vyšle se tato informace na pult 

centralizované ochrany. Soukromá bezpečnostní agentura na toto narušení vysílá svoji 

výjezdovou jednotku, která provede kontrolu objektu a oznámí výsledek správci objektu, 

kterému je narušení oznámeno. Je-li potřeba, kontaktují i Policii České republiky v případě 

zadržení pachatele.   

 

 

5.2 Mechanické zábranné systémy 

Z mechanických zábranných systémů jsou v budově radnice použity prvky plášťové  

a prostorové ochrany. Perimetrická ochrana zde není možná z důvodu umístění radnice 

uprostřed náměstí.  
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Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je ochrana, která se zaměřuje na obvodové části budov, tj. obvodové 

zdi a střešní krytinu. Tyto části jsou málo kdy napadeny, protože překonání těchto prvků je 

velmi náročné. Dále to mohou být otvorové výplně, tj. okna a dveře. 

Okna a dveře jsou nejslabším článkem mechanických zábranných systémů. Do budovy 

jsou čtyři možné vstupy. Dvoje z nich jsou dvoukřídlé dřevěné dveře v dřevěných zárubních. 

Hlavní vstup má dvoukřídlé dřevěné dveře v dřevěných zárubních, které jsou vidět na obrázku 

6 a trvale uzamčený vstup má prosklené jednokřídlé dřevěné dveře v dřevných zárubních. 

Proto, aby byl znesnadněn průnik do budovy radnice, jsou použity na těchto vstupních 

dveřích zadlabávací zámky s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání. 

Průčelové schodiště je z obou stran opatřeno ozdobnou ocelovou dvoukřídlou mříží tak, aby 

nenarušila historický ráz budovy radnice, která je vidět na obrázku 7. I u ní je použit 

zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání.  

Okna jsou na celé budově radnice dvoukřídlá plastová.  

                           

                                                      

       Obrázek 6: Hlavní vchodové dveře [autor]                             Obrázek 7: Ozdobná ocelová mříž [autor]   

                                     

 

Prostorová ochrana 

 Jednotlivá patra v budově jsou mezi sebou průchozí a tvoří otevřený prostor. Většina 

z kanceláří má plné jednokřídlé dřevěné dveře v dřevěných zárubních se zadlabávacím 

zámkem, který není s bezpečnostní cylindrickou vložkou.   
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 Městská policie má uprostřed chodby z důvodů úschovy zbraní, která je na konci 

chodby, vybudovanou zeď, ve které jsou uprostřed dřevěné dveře v ocelových zárubních se 

zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání 

planžetování.  

 

 

5.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou v tomto objektu realizované na 

úrovni plášťové a prostorové ochrany.   

 

Plášťová ochrana 

 Na náměstí jsou umístěny tři otočné kamery, které snímají městské památky. Jejich 

rozmístění je vidět na obrázku 8. Jedna z kamer, která je umístěna nad stříškou v prvním 

nadzemním podlaží, se v případě vyhlášení poplachu nasměruje do místa napadení a snímá 

napadený objekt do doby zrušení poplachu. Záznam této kamery tak může pomoci k odhalení 

a dopadení případného pachatele. Kamerový systém obhospodařuje městská policie.  

 

 

Obrázek 8: Rozmístění otočných kamer [autor] 
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Prostorová ochrana 

Celá budova radnice je rozdělena do třinácti samostatných okruhů. Z toho jeden je 

skrytý a není vidět na LED displeji. Jedná se o prostor úschovy zbraní.  Každý okruh radnice 

sestává z několika kanceláří. Do prvního okruhu patří veškeré společné prostory, což jsou 

chodby, haly, schodiště. Celé druhé patro spadá do okruhu vedení města. Třetí okruh se 

nazývá kultura. Čtvrtý okruh je právní I. a pátý okruh právní II. Šestý okruh se nazývá 

sociální. Sedmý okruh je městské policie. Do osmého okruhu patří garáže. Devátý okruh je 

zkušební komisař a desátý okruh je univerzální, který přísluší uklízecí službě. Jedenáctý 

okruh se nazývá školní a do dvanáctého okruhu patří věžní schody.  

Prostorová ochrana je realizována pomocí pasivních infračervených čidel (dále jen 

PIR čidla), která snímají pohyb a teplo objektu a pomocí magnetických čidel, která jsou 

umístěna pouze na vstupních dveřích. Pasivní infračervená čidla jsou umístěna ve všech 

kancelářích. V přízemí jsou navíc umístěna i ve vstupních chodbách, garáži, dílně a úschovně 

kol. Celkem zde nalezneme devatenáct PIR čidel. V prvním patře je třináct PIR čidel a ve 

druhém patře je jedenáct PIR čidel. Detekční prvky jsou přivedeny do centrální ústředny se 

záložním zdrojem, která je zabezpečena proti průniku.  

Pro ovládání systému jsou navrženy čtyři ovládací klávesnice umístěné 

v uzamykatelných boxech a LED displej, který signalizuje, zda je daný okruh zabezpečen či 

nikoliv. Ovládací klávesnice jsou umístěny uvnitř budovy. První ovládací klávesnice je 

umístěna u hlavních vstupních dveří vedle systému docházky, druhá ovládací klávesnice je 

umístěna v blízkosti dveří u objektu Městské policie, třetí je před dveřmi do skladu zbraní, 

čtvrtá ovládací klávesnice je za dveřmi u vstupu na „radniční věž“ v prvním nadzemním 

podlaží.  

Každý pověřený zaměstnanec radnice má vlastní přístupový kód, který mu umožní 

vstup do jeho přiděleného prostoru, včetně společných. Tím je mu umožněno při vstupu do 

budovy odkódovat své prostory a při odchodu zase zakódovat, čímž odpovídá za sobě svěřené 

prostory. 

Jsou – li zabezpečeny všechny okruhy mimo jednoho, tak ten, kdo zakóduje poslední 

okruh, zakóduje zároveň i celou radnici. Existují i tzv. VIP kódy, s kterými má uživatel 

přístup do všech prostorů. Je to správce systému, správce objektu, bezpečnostní ředitel  

a uklízecí služba. Správu celého systému PZTS lze manuálně provádět přes klávesnici nebo 

přes tzv. vzdálenou správu, tzn. PZTS  je napojen na softwarovou aplikaci.  
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Rozmístění jednotlivých prvků v budově radnice je vidět v příloze 1, 2 a 3. Půdorys 

podkroví zde neuvádím, protože je tam jen půda a žádné obydlené prostory a detektory se tam 

nevyskytují.  

 

 

5.4 Režimová ochrana 

Činnost zaměstnanců v budově radnice je dána vnitřními směrnicemi, organizačním   

a pracovním řádem. Odpovědní vedoucí pracovníci a jejich zástupci byli proškoleni 

k používání systému PZTS radnice a u každé klávesnice je umístěn uvnitř ochranného boxu 

návod k ovládání „kódování“ budovy jednotlivých okruhů dle oprávnění uživatelů.    

V přízemí budovy radnice je nainstalován docházkový terminál, kde je každý 

zaměstnanec povinen evidovat každý svůj příchod a odchod z radnice pomocí svého čipu.  

  Úklid radnice je smluvně zabezpečen soukromou úklidovou službou, které byl 

přidělen univerzální „VIP“ kód. Uklízecí služba má za povinnost po provedeném úklidu 

uzamknout kancelář a zakódovat každý okruh.  Dále musí zkontrolovat, zda se už nikdo další 

v budově nevyskytuje. A z důvodu skrytého okruhu Městské policie, musí jít zkontrolovat, 

zda není někdo z členů Městské policie v jejích prostorách. Pokud ano, musí tyto prostory na 

nezbytně nutnou dobu, pro zakódování opustit a potom muže pracovník úklidové služby 

zakódovat celou budovu univerzálním kódem. Policie si potom znovu samostatně odkóduje 

svůj okruh.  

 

5.5 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení budovy radnice 

 Po vizuální obhlídce budovy radnice jsem zjistila některé klady a zápory.  

 Kladně hodnotím vybudovanou zeď se dveřmi u městské policie, která brání pachateli 

vstupu k úschovně zbraní. Dále jsou to tři kamery umístěné po obvodě náměstí. Tyto kamery 

snímají historické památky. Jedna z nich se natočí na budovu radnice v případě narušení. Dále 

jsou to čidla, která jsou umístěna v každé místnosti a na vstupních chodbách. Rozmístění  

i funkce je dle mého hlediska dostačující.  

 Obhlídkou radnice jsem zjistila i určité nedostatky, které se na radnici vyskytují. Jako 

hlavní a velice závažný nedostatek považuji, že v budově radnice není zavedena žádná 

jednotná směrnice upravující režimová opatření. Další je, že pokud pachatel vnikne do 

budovy, dostane se bez potíží i do všech podlaží, protože jsou mezi sebou průchozí. Zámky na 



34 

 

dveřích od místností jsou nedostačující z důvodu jejich lehkého překonání a tím vniknutí do 

dalších místností. Větší nedostatek jsou okna, která nejsou nijak chráněná.  

 V následující kapitole provedu analýzu zjištěných rizik rozšířenou o další možnosti 

rizik spojených s fyzickou ochranou budovy radnice. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik spojených s fyzickou ochranou radnice 

 

Analýza rizika se týká rozvíjení a chápání rizika. Poskytuje vstup do posuzování rizik 

a k rozhodnutí o tom, zda je třeba rizika ošetřit, a o tom, které strategie a metody ošetření jsou 

nejvhodnější. Do analýzy rizik patří určení následků a jejich pravděpodobností pro 

identifikované události rizika, přičemž se bere v úvahu přítomnost a efektivnost jakýchkoliv 

existujících prvků řízení rizika. [5] 

V dnešní době existuje velké množství metod pro analýzu rizika. Proto jsem si vybrala 

pro analýzu bezpečnostních rizik spojených s fyzickou ochranou budovy radnici dvě metody. 

A to Ishikawův diagram a Analýzu způsobů a důsledků poruch. 

 

6.1 Ishikawův diagram 

Tvůrcem je profesor Kaoro Ishikawa. Ishikawův diagram je také známý pod názvem 

diagram příčin a následku nebo podle svého atypického vzhledu „rybí kost“, který je vidět na 

obrázku 9.  

Ishikawův diagram pomáhá strukturovat proces nebo identifikovat možné příčiny 

problému. Jedná se o velmi jednoduchou metodu využívající grafického znázornění příčin  

a následků. Metoda pomáhá analyzovat příčinné souvislosti, vyhledat kritické faktory 

procesu, sestavit správnou hierarchii řešených problémů. [5] 

 

Obrázek 9: Ishikawův diagram [autor] 

 

 Pro účely bakalářské práce jsem zvolila konkrétní posuzovaný problém. A to možnost 

překonání fyzické ochrany budovy radnice.   

 Základními příčinami, které mohou vést k překonání fyzické ochrany budovy radnice, 

jsou:  

- nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy, 
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- nedostatečná ochrana poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy, 

- selhání fyzické ostrahy, 

- nedostatečná režimová ochrana. 

 

Nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie. 

1. možnost vniknutí do všech místností v objektu, 

2. špatná funkce mechanického zábranného systému, 

3. možnost vniknutí do objektu přes dveře, přes vrata, přes okno. 

 

Nedostatečná ochrana poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie. 

1. výpadek elektrické energie, 

2. špatná funkce prvků poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

3. opotřebení. 

 

Selhání fyzické ostrahy 

 Níže jsou uvedený příčiny patřící do této kategorie. 

1. nedostatečné znalosti, 

2. nespolehlivost, 

3. selhání techniky auta, počítače. 

 

Nedostatečná režimová ochrana 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie. 

1. nespolehlivost, 

2. nedodržování nařízení, 

3. žádná jednotná směrnice definující režimová opatření. 

 

 

Všechny výše uvedené příčiny možného překonání fyzické ochrany budovy radnice jsou 

znázorněny na obrázku 10 pomocí Ishikawova diagramu.  
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 Obrázek 10: Ishikawův diagram  - překonání fyzické ochrany budovy radnice [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Analýza způsobů a důsledků poruch, jejíž anglický název zní Failure mode and effect 

analysis (dále jen FMEA), je technika používaná k identifikaci těch způsobů, jak mohou 

součásti, systémy nebo procesy selhat ve splnění záměru jejich návrhu. [5], [8].  Nejprve se 

všechny potenciální poruchy zapíší do přehledné tabulky, která je základem této metody. Je to 

systematický postup, kde je nejprve nutné zjistit jednotlivé způsoby poruchy (příčiny)  

a posléze jejich důsledky, které mohou vést ke vzniku poruchy. V další fázi se vypočítá míra 

rizika R podle vzorce (1).  

                                                                                                                         (1) 

 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy 

Jednotlivé parametry pro výpočet výsledné rizikovosti poruchy jako je závažnost 

následků poruchy, pravděpodobnost vzniku poruchy a odhalitelnou poruchy jsou uvedeny 

v tabulce 1.  

Tabulka 1: Jednotlivé parametry metody FMEA [13] 

R Výsledná rizikovost poruchy N Závažnost následků poruchy 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

 

 

Postup při provádění analýzy FMEA 

 Nejprve jsem si v tabulce sestavila jednotlivé poruchy, které se vztahují k řešené 

problematice bezpečnosti radnice.  
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Při sestavování tabulky jsem vycházela z příčin možnosti překonání fyzické ochrany 

budovy radnice uvedené v Ishikawově digramu. Dále byly jednotlivé poruchy doplněny  

o jejich způsoby a důsledky. 

Další fází jsem jednotlivé poruchy ohodnotit jednotlivými parametry jako je závažnost 

následků poruchy, pravděpodobnost vzniku poruchy a odhalitelnou poruchy. Vynásobením 

všech parametrů dané poruchy získáme výslednou rizikovost poruchy R.  Vše je znázorněno 

v tabulce 2 a 3.  

 

Tabulka 2: Porucha, způsob poruchy a důsledek poruchy – 1. část 

Číslo  Porucha Způsob poruchy Důsledek poruchy P N H R 

1 
možnost vniknutí do všech 

místností v objektu 

volný pohyb osob v 

pracovní době, 

pochybení zaměstnanců, 

selhání PZTS, 

nedostatečné MZS,  

napadení zaměstnance, 

poškození majetku,  

krádež majetku,  

zneužití citlivých údajů 

4 4 3 48 

2 
špatná funkce mechanického 

zábranného systému 

opotřebení,  

záměrné poškození,  
vniknutí do objektu 4 5 3 60 

3 
možnost vniknutí do objektu 

přes dveře selhání PZTS, 

nedostatečné MZS, 

spolupráce se 

zaměstnancem, 

pochybení zaměstnanců 

poškození majetku, 

krádež majetku  

3 3 2 18 

4 
možnost vniknutí do objektu 

přes vrata 
3 3 2 18 

5 
možnost vniknutí do objektu 

přes okno 
5 5 3 75 

6 výpadek elektrické energie 

porucha elektrického 

rozvodu v objektu, 

přerušení zásobování 

elektrickou energii                                                   

špatná funkce PZTS 1 4 1 4 

7 

špatná funkce prvků 

poplachové zabezpečovacího a 

tísňového systému 

opotřebení PZTS, 

záměrné poškození, 

neodborná montáž 

možnost vniknutí do 

objektu  
2 5 4 40 

8 opotřebení PZTS 
stáří,  

nedostatečné revize 
špatná funkce PZTS 1 5 1 5 

9 
nedostatečné znalosti fyzické 

ostrahy 

nedostatečné proškolení 

zaměstnanců  

laxní přístup zaměstnance 

o informaci při poruše 

nebo poplachu 

1 5 4 20 

10 nespolehlivost fyzické ostrahy 
nekvalifikovaný 

zaměstnanec 

laxní přístup zaměstnance 

o informaci při poruše 

nebo poplachu 

1 5 4 20 

11 selhání auta fyzické ostrahy 
opotřebení,  

záměrné poškození 

neschopnost rychlého 

bezpečnostního výjezdu  
3 3 3 27 

12 
selhání počítačové techniky 

fyzické ostrahy 

výpadek elektrické 

energie, záměrné 

poškození 

snížená možnost přijetí 

informace o poplachu 
2 4 1 8 

13 nespolehlivost zaměstnanců 

nedodržování režimové 

ochrany, nedostatečné 

školení zaměstnanců  

možnost vniknutí do 

objektu  
2 5 4 40 
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Tabulka 3: Porucha, způsob poruchy a důsledek poruchy – 2. část 
 

14 nedodržování nařízení 

nedostatečné školení 

zaměstnanců, 

nedostatečná kontrola 

dodržování nařízení 

možnost vniknutí do 

objektu  
4 4 3 48 

15 
žádná jednotná směrnice 

definující režimová opatření 

nejednotný přístup k 

režimové ochraně 

snazší přístup do všech 

prostor v objektu 
5 5 4 100 

 

Jen pro přehlednost uvádím vzor výpočtu výsledné rizikovosti poruchy R. Hodnoty 

jsou brány z prvního řádku tabulky 2.  

 

 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou  

 Pro provedení Paretova diagramu je nutné vytvořit si tabulku četností poruch. Paretův 

diagram je sloučen ze dvou grafů a to histogramu sestaveného z kumulativní četnosti výsledné 

rizikovosti R a Lorenzovy křivky, která je tvořena relativní kumulativní četností výsledné 

rizikovosti R. K výpočtu kumulativní a relativní kumulativní četnosti slouží vzorec (2) a (3). 

 Provedením Paretova principu můžeme oddělit důležité faktory od méně důležitých. 

Ty méně důležité se označují za „životné důležitou většinu“ a zbylá část za „užitečnou 

většinu“.           

               (2)

        

                                                                                                                   

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

 

[%]100
N

N
F i
i                                                     (3) 

 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 
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N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

 

Vypočtené hodnoty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti výsledné 

rizikovosti poruchy jsou znázorněny v tabulce 4.  

Tabulka 4: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti R 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní kumulativní 

četnost R (%) 

15 
žádná jednotná směrnice definující 

režimová opatření 
100 100 18,83 

5 
možnost vniknutí do objektu přes 

okno 
75 175 32,96 

2 
špatná funkce mechanického 

zábranného systému 
60 235 44,26 

1 
možnost vniknutí do všech místností v 

objektu 
48 283 53,30 

14 nedodržování nařízení 48 331 62,34 

7 
špatná funkce prvků poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému 
40 371 69,87 

13 nespolehlivost zaměstnanců 40 411 77,40 

11 selhání auta fyzické ostrahy 27 438 82,49 

9 nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 20 458 86,25 

10 nespolehlivost fyzické ostrahy 20 478 90,02 

3 
možnost vniknutí do objektu přes 

dveře 
18 496 93,41 

4 
možnost vniknutí do objektu přes 

vrata 
18 514 96,80 

12 
selhání počítačové techniky fyzické 

ostrahy 
8 522 98,31 

8 opotřebení PZTS 5 527 99,25 

6 výpadek elektrické energie 4 531 100,00 

 

Pro názornost zde uvádím příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní kumulativní 

četnosti výsledné rizikovosti R.  

 

Kumulativní četnost :    Relativní kumulativní četnost: 
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Výsledky výše vypočítaných četností jsem vynesla do Paretova grafu s Lorenzovou 

křivkou, která je vidět na obrázku 11. 

 

 

Obrázek 11: Paretův graf s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

 

Pro výsledný graf jsem použila pravidlo 80/20 z čehož vyplývá, že 80% ze všech 

poruch tvoří poruchy 15, 5, 2, 1, 14, 7, 13, 11. Z grafu je vidět, že největším nedostatkem na 

radnici je, že není zavedená jednotná směrnice upravující režimová opatření. Všem rizikovým 

poruchám by měla být věnována velká pozornost z důvodu dosažení bezpečnosti budovy 

radnice. Poruchy 9 a 10 mají rizikové číslo 20 a proto by jím měla být také věnována 

pozornost. Poruchy 3, 4, 12, 8, 6 jsou z pohledu bezpečnosti budovy radnice zanedbatelné.  

Pro poruchy 15, 5, 2, 1, 14, 7, 13, 11, 9, 10 budou v následující kapitole navržena 

opatření zaměřující se na jejich minimalizaci.  
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany budovy radnice 

 

V předchozí kapitole jsem provedla analýzu rizika, kde jsem identifikovala závažná 

rizika, která ohrožují bezpečnost budovy radnice. Návrh nových opatření provedu 

v následující kapitole včetně vyčíslení nákladů na jejich realizaci. Je nutno ještě podotknout, 

že nová opatření se nebudou vztahovat na půdní prostory, protože jsou prázdné. Z tohoto 

důvodu se nemusí investovat do jejího zabezpečení.  

Hodnota celé budovy radnice je stanovena na 64 milionů korun. Aktiva uvnitř budovy 

jsou stanovena na 20 milionu korun. Z důvodu splnění cíle bakalářské práce, kterým je 

zabezpečit vnitřní prostory radnice, by neměla nová opatření přesáhnout částku, která se 

stanoví výpočtem. Částka by neměla překročit 10% z aktiv umístěných uvnitř budovy.  

 

7.1 Nedostatečná ochrana mechanickými zábrannými systémy 

Poruchy, které potřebují nová opatření a spadají do této kategorie: 

- možnost vniknutí do všech místností v objektu, 

- špatná funkce mechanického zábranného systému, 

- možnost vniknutí do objektu  - přes okno. 

 

Špatná funkce mechanického zábranného systému 

Jedna z hlavních příčin, která může způsobit špatnou funkci mechanického 

zábranného systému je opotřebení jednotlivých komponentů zabezpečení. Z tohoto důvodu 

navrhuji pozvat odborníka, který bude řádně vyškolen, a provede revizi prvků. Na základě 

zhodnocení stavu navrhne výměnu nebo opravu jednotlivých prvků.  

Další možnost, která může způsobit špatnou funkci mechanických zábranných 

systémů je záměrné poškození pachatelem. Poškození mechanických zábran je z hlediska 

konstrukcí budovy radnice nereálné. Zdi budovy mají dostatečně silnou tloušťku a střecha je 

v nedávné době opravená. Z toho vyplývá, že záměrné poškození by zde bylo velice náročné. 

Špatná nebo chybějící funkce mechanických zábranných systémů může způsobit 

průnik pachatele do objektu a tím pádem i do všech místností budovy radnice. Z tohoto 

důvodu bych navrhovala umístit ocelovou ozdobnou mříž ke schodištím, aby nenarušila 

historický ráz budovy radnice a znemožnila tak případnému pachateli průnik do všech pater  

a místností radnice. První z nich bych umístila v přízemí v hale před schodištěm a druhou  
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na schodiště těsně před vstupem do II. nadzemního podlaží. Mříž bych doplnila zadlabávacím 

zámkem s bezpečnostní vložkou FAB 200 odolnou proti planžetování a bumpingu. Cena 

mříží v tabulce 5 je sestavena pouze orientačně odborným místním uměleckým kovářem. 

Cena se samozřejmě může měnit podle specifických požadavků zákazníka.  

 

Možnost vniknutí do všech místností v objektu 

 Budova radnice je veřejnosti přístupná. V průběhu dne projde budovou velký počet 

lidí a nelze, vzhledem k charakteru budovy, každou přicházející a odcházející osobu 

kontrolovat. V pracovní době se pachatel může dostat do budovy pouze vstupními dveřmi. 

Poškození nebo krádež majetku nehrozí, protože na chodbách a ve vstupních halách se žádný 

cenný majetek nenachází. Do dalších místností budovy radnice se může dostat dveřmi od 

jednotlivých příslušných kanceláří. V případě, že se zaměstnanec vyskytuje v kanceláři, jeho 

místnost nemusí být uzamčená. V opačném případě nastává můj případ pro řešení návrhových 

opatření. A to, že zaměstnanec není ve své kanceláři. Z tohoto důvodu navrhuji výměnu 

stávající cylindrické vložky za bezpečnostní vložku FAB 200 s bezpečnostním kováním R1 

ASTRA od firmy ROSTEX, kde z venkovní strany bude umístěno madlo. Dveře bych ještě 

doplnila pro větší bezpečnost o pojistku dveřních závěsů opět od firmy ROSTEX, která 

zabraňuje násilnému vysazení z dveřních závěsů. Dále by mohl pachatel vniknout do dalších 

místností budovy radnice přes okno. To bude rozebráno při poruše možnosti vniknutí do 

objektu přes okno.  

 Všechny výše uvedené způsoby zabezpečení budovy radnice v pracovní době splňují 

požadavky i na zabezpečení mimo pracovní dobu.  

 V případě, že zaměstnanec neuzavře svou kancelář při jejím opuštění, se všechny výše 

uvedená opatření stávají prakticky zbytečná a tím i neúčinná.  

 

Možnost vniknutí do objektu – přes okno 

 Jednou z dalších možností, jak může pachatel vniknout do objektu a tím i do dalších 

místností budovy radnice, je přes okno. Z jistého hlediska by se dalo očekávat, že plastová 

okna jsou dostatečně odolná a zabezpečena. Ale opak je pravdou. Proto navrhuji na všechna 

okna v přízemí a 1. patře použít bezpečnostní fólii typu SS275 od firmy  

SOLAR – STOP, která zabrání průniku případnému pachateli do budovy radnice nebo 
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prohození předmětu oknem. Bezpečnostní fólie zanechá skleněnou výplň i po jejím rozbití 

nepropustnou. Dále chrání proti poranění rozbitou skleněnou okenní výplní.  

 

Celkové náklady na zabezpečení mechanickými zábrannými systémy jsou uvedeny 

v tabulce 5. 

 

 Tabulka 5: Náklady na mechanické zábranné systémy 

CELKOVÉ NÁKLADY NA ZABEZPEČENÍ MECHANICKÝMI ZÁBRANNÝMI SYSTÉMY 

Označení Popis Cena za kus [Kč] Množství [Ks] Cena [Kč] 

R1 ASTRA Bezpečnostní dveřní kování 2 363 22 51 986 

FAB 200 Cylindrická bezpečnostní vložka 420 22 9 240 

Pojistka Pojistka dveřních závěsů (sada po 3 ks) 124 8 992 

  Cena za m
2 
[Kč] Množství [m

2
] Cena [Kč] 

SS275  Bezpečnostní fólie 560 103 69 216 

  Mříž (3,05 x 3,67 m) 8 000 11,19 89 520 

  Mříž (1,06 x 1,96 m) 5 000 2,078 10 390 

CELKEM    231 344 

   Ceny v tabulce jsou uvedeny včetně DPH 

 Rozmístění jednotlivých prvků nového mechanického zábranného zabezpečení je vidět 

v příloze 4, 5 a 6.   

 

7.2 Nedostatečná ochrana poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy 

Poruchy, které potřebují nová opatření a spadají do této kategorie: 

- špatná funkce poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. 

 

Špatná funkce poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

 Důsledkem špatné funkce poplachového zabezpečovacího a tísňového systému je 

vniknutí pachatele do budovy radnice bez větších problémů. Jedna z hlavních příčin, která 

může způsobit špatnou funkci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému je 

opotřebení jednotlivých komponentů zabezpečení. Z tohoto důvodu navrhuji zapracovat do 

směrnice povinnost minimálně jednou ročně provést revizi celého zabezpečovacího systému.  

 Špatnou funkci PZTS může způsobit také záměrné poškození prvků pachatelem 

v budově radnice.  Ale tahle možnost je málo pravděpodobná. Na chodbách se vyskytuje 

pouze šest PIR čidel, a ta jsou umístěna až u stropu, z celkového počtu čtyřiceti tří PIR čidel, 

která jsou umístěna uvnitř místností. Ty jsou chráněny novými navrženými mechanickými 
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zábrannými systémy. Nejvíce ohrožené jsou ovládací klávesnice, které jsou umístěny na 

chodbách v uzamykatelných boxech. Jejich uzamykání se nedodržuje, opět řešit směrnicí. 

Tím má pachatel usnadněnou možnost vniknout do budovy radnice. Režimová opatření  

a nedodržování nařízení budou rozebrána v kapitole 7.4.    

 Další příčinou této poruchy může být neodborná montáž prvků PZTS. Tento problém 

může způsobit nedostatečné proškolování zaměstnanců, jejich nesvědomitá práce při instalaci 

jednotlivých prvků nebo nedbalost.  

 

7.3 Selhání fyzické ostrahy 

Poruchy, které potřebují nová opatření a spadají do této kategorie: 

- nedostatečné znalosti fyzické ostrahy, 

- nespolehlivost fyzické ostrahy, 

- selhání auta fyzické ostrahy. 

 

Nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 

 Za nedostatečné znalosti fyzické ostrahy může nedostatečné školení jejich 

zaměstnanců.  Pracovníci pultu centralizované ochrany, členové bezpečnostního  

výjezdu – zásahu a operátoři, jsou školeni při nástupu na určenou pracovní pozici nebo při 

změně pracovní pozice. Proškolování zaměstnanců se poté provádí každý rok, kde se ověřují 

jejich znalosti.  

 Tohle považuji za dostačující, a proto nenavrhuji další opatření. I z toho hlediska, že 

při provádění analýzy rizika vyšla porucha jako velmi malá.  

  

Nespolehlivost fyzické ostrahy 

 Nespolehlivost fyzické ostrahy může způsobit nekvalifikovaný zaměstnanec.  

Důsledkem této poruchy může být laxní přístup zaměstnance přijmout informaci o případné 

poruše nebo narušení budovy radnice. Z tohoto důvodu je zapotřebí stanovit důležitá kritéria 

při výběru nových zaměstnanců bezpečnostní agentury, která jsou dána interními záležitostmi 

agentury.  

 V případě této poruchy jiná doporučení než velkou opatrnost při výběru nových 

zaměstnanců nemám, protože nespolehlivost je velmi negativní vlastnost, která jde jen špatně 

odstranit a snížit její riziko.  
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 V poslední řadě bych chtěla ještě podotknout, že podle analýzy rizika je 

pravděpodobnost vzniku této poruchy jen velmi malá.    

 

 Selhání auta fyzické ostrahy 

 Jeden z důvodů, kdy může nastat selhání automobilu fyzické ostrahy je jeho technická 

porucha. To může být zapříčiněno nedostatečným servisem za účelem šetření nákladů. Proto 

navrhuji pravidelnou autorizovanou kontrolu automobilů, při které se zkontroluje jeho stav  

a popřípadě vymění nebo opraví špatné díly.  

 Dalším důvodem může být záměrné poškození automobilu pachatelem. Ale v tomto 

případě je to málo pravděpodobné a zároveň nereálné, protože areál soukromé bezpečnostní 

agentury je hlídaný kamerovým systémem.  

 Žádná jiná opatření nenavrhuji. Ale je nutno podotknout, jak vyplývá z analýzy rizika, 

že pravděpodobnost vzniku poruchy je malá.  

 

7.4 Nedostatečná režimová ochrana 

Poruchy, které potřebují nová opatření a spadají do této kategorie: 

- nespolehlivost zaměstnanců, 

- nedodržování nařízení, 

- žádná jednotná směrnice definující režimová opatření. 

 

Nespolehlivost zaměstnanců 

 Nespolehlivost zaměstnanců může být způsobena jejich nedostatečným školením nebo 

laxním přístupem zaměstnanců k dodržování nařízení. Toto bude rozebráno v dalším odstavci. 

Tato povahová vlastnost je špatně odhalitelná, proto musí být výběr zaměstnanců velmi 

obezřetný. Zaměstnanci jsou školeni a seznámeni s nařízeními při nástupu na určenou 

pracovní pozici. Školení se poté provádí při režimové změně, nebo dle vyskytující se potřeby. 

Dále doporučuji provádět namátkové kontroly, kde se ověří, zda zaměstnanci dodržují zásady 

režimové ochrany.   

 

Nedodržování nařízení 

 Nedodržování nařízení se jen špatně odhalí mezi zaměstnanci. I zde platí to stejné jako 

u nespolehlivosti zaměstnanců. Být obezřetní při výběru zaměstnanců a navrhuji provádět 
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pravidelná školení každý rok. Doporučuji provádět namátkové kontroly, kde se ověří, zda 

zaměstnanec dodržuje stanovená nařízení a zásady režimové ochrany. 

 

Žádná jednotná směrnice definující režimová opatření 

 Jak vyplývá z analýzy rizik, jedním z nejzávažnějších nedostatků na radnici je 

chybějící jednotná směrnice definující společné zásady režimové ochrany. Režimová opatření 

by měla patřit ke každodenním návykům zaměstnanců. Proto navrhuji jako nejdůležitější 

součást návrhových opatření navrhnout novou a jednotnou směrnici. Její nařízení budou 

závazná pro všechny zaměstnance budovy radnice. Navrhuji kontrolu dodržování nařízení 

vyplývajících z jednotné směrnice a nedodržování sankcionovat.  

 Díky laxnímu přístupu zaměstnanců může dojít k nechtěné spolupráci s pachatelem 

v případě opuštění kanceláře a jejímu neuzamčení nebo neuzamčení boxu, kde je umístěna 

ovládací klávesnice. Tím dává zaměstnanec pachateli volný vstup do jeho kanceláře a celé 

budovy a hrozí zneužití citlivých dat. Zmírnění této poruchy nebo nejlépe její odstranění 

nejde. Jde ovlivnit pouze výběrem vhodných a spolehlivých zaměstnanců.  

 

 

Celkovým shrnutím návrhových opatření zjistíme, že cenové náklady na modernizaci 

se vyskytují pouze u mechanických zábranných systémů v celkové výši 231 344 Kč. U prvků 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému se žádné finanční návrhy nevyskytují, 

protože z mého hlediska je stávající navržení prvků dostačující.  
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8 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení objektu radnice 

prostředky fyzické ochrany, identifikovat a analyzovat jeho kritická místa a navrhnout nová 

opatření fyzické ochrany. A pro tyto účely byla bakalářská práce rozdělena do ucelených čtyř 

částí.  

 První část bakalářské práce je věnována teoreticko – právnímu úseku. V právním 

úseku jsou rozebrány jednotlivé technické normy a právní předpisy, které se váží k dané 

problematice. V teoretické části je věnována pozornost jednotlivým pojmům, rozdělení  

a fungování jednotlivých prvků fyzické ochrany, které jsou pro tuto práci důležité. 

 Ve druhé části bakalářské práce je popsána historie budovy radnice. Dále navazuje 

popis stavební konstrukce budovy radnice a její funkční uspořádání, které je důležité pro další 

část. Ta je zaměřena na popis současného stavu zabezpečení budovy radnice.  

 V předposlední části bylo nutné nejdříve zhodnotit stávající způsob zabezpečení, poté 

vyhodnotit a identifikovat nedostatky pomocí analytických metod. Pro zjištěné nejzávažnější 

poruchy jsou v poslední části bakalářské práce navržena nová opatření fyzické ochrany. 

 Po provedení analýzy současného stavu zabezpečení budovy radnice vyšly najevo 

určité závažné nedostatky. A to v oblasti mechanických zábranných systémů, poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů, fyzické ostrahy a režimové ochrany.  

 U mechanických zábranných systémů považuji za největší nedostatek okenní výplně. 

V současné době nejsou okna ničím chráněna, a proto se může pachatel při rozbití okna, které 

se vysype, dostat do místnosti a tím i do ostatních prostor budovy radnice. Proto jsem navrhla 

pro jejich větší bezpečnost bezpečnostní fólie, která i po snaze rozbít skleněnou výplň, zabrání 

jejímu rozsypání. Další nedostatky jsem odhalila především v prostorové ochraně budovy 

radnice. Zjistila jsem, že stávající dveřní zámky jsou nevyhovující a zastaralé. Z tohoto 

důvodu jsem navrhla na dveře od kanceláří, do kterých se vstupuje z chodeb, výměnu 

stávající cylindrické vložky za odolnější bezpečnostní vložku s bezpečnostním kováním 

doplněné o pojistku dveřních závěsů. Další nedostatek, který jsem odhalila, je chybějící 

funkce mechanického zábranného systému v případě průchozích pater. Pachatel, který vnikne 

do budovy má možnost projít všemi patry. Z těchto důvodů doporučuji instalovat ocelovou 

ozdobnou mříž v přízemí před schodiště a druhou ke schodiště naproti vstupních dveří  

v I. nadzemním podlaží. Tím se zabrání průchodu do jednotlivých pater mimo pracovní dobu. 
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 U poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů se žádné velké nedostatky 

nevyskytují. Montáž jednotlivých prvků proběhla před čtyřmi roky. Proto rozmístění považuji 

z mého hlediska za dostačující. V případě těchto prvků navrhuji pouze jejich revizi  

a zhodnocení jejich stavu vyškoleným odborníkem. Popřípadě doporučuji jejich výměnu nebo 

opravu jednotlivých prvků. 

 Z analýzy rizika vyplynuly nedostatky i u fyzické ostrahy. Ale z důvodu jejich nízké 

pravděpodobnosti vzniku nenavrhuji další nápravná opatření přispívající k jejich snížení.  

 Režimová ochrana má dle mého hlediska nejzávažnější nedostatky. Z tohoto důvodu 

navrhuji provádět namátkové kontroly dodržování stanovených nařízení. Dále doporučuji 

navrhnout jednotnou směrnici upravující režimová opatření, kterou by se řídili všichni 

zaměstnanci budovy radnice. A opět následnou kontrolu jejího dodržování.  

 

 Po ukončení analýzy rizika jsem zjistila, že současný stav zabezpečení budovy radnice 

je nedostačující. Pokud by vedení radnice přistoupilo na mé návrhové opatření, zvětšila by se 

bezpečnost budovy radnice a zároveň i jejich zaměstnanců.  
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CCTV  Malý televizní okruh (Closed circuit television) 
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EN  Evropská norma 

ENV  Předběžná evropská norma 
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LED  Svítivá dioda (Light Emitting Diode) 
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PVC  Polyvinylchlorid 
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