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Bakalářská práce se zabývá zhodnocení současného stavu a návrhem efektivnějšího 

zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky prostředky technické 

ochrany. V první části je uveden soupis nejdůležitějších platných právních předpisů, 

souvisejících s touto problematikou. Teoreticky je v práci nastíněna a popsána komplexní 

ochrana objektu. Hlavní část práce je zaměřena na popis, funkci technického zabezpečení 

zvoleného objektu, uvedení identifikace nebezpečí a následné hodnocení rizika. Dále pak jsou 

uvedeny návrhy k efektivnějšímu zabezpečení a jejich ekonomické zhodnocení. 

 

Anotation 

 

CHLEBEK Kamil. The Proposalfor  a Effective Building Securityof District  Police 

Department of the Czech Republic: Bachelor thesis, Ostrava: VŠB – TU, Faculty of Safety 

Engineering, 2012. 42 pages, 10 appendix. 

 

Keywords: physical protection, technical protection, protection regime, risk analysis. 

 

The thesis is focused on the current status assesment and it sproposal of the effective 

building security of the District Police Department of the Czech Republic in Ostrava  

with technical protection means. The first part includes the listing of the most important 

legislativ dealing with this issue. The comprehensive asset protection is described and 

presented. The main part of the thesis is focused on description and fiction of security the 

chosen building, introduction of the danger identification and the following risk analysis.  

There are presented the improvement proposal for more effective security and its economi 

evaluation. 
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1 Úvod: 

Potřeba chránit majetek svůj i společný provází lidstvo od pradávna. Již v minulosti 

byla ochrana pevností i běžných obydlí nutnosti před vojenskými nepřáteli i obyčejnými 

zloději, kteří se dobývali do hradů nebo běžných domovů lidí za různými účely. Postupem 

času a s rozvojem technologií lidé zabezpečovací systémy stále zdokonalovali, čemuž jsme 

svědky i v současné době, kdy jsou vyvíjeny důmyslnější prvky k ochraně majetku. V dnešní 

době by mělo být samozřejmosti, chránit si majetek, přičemž míra zabezpečení se přirozeně 

odvíjí od hodnoty střeženého zájmu. Chráněna aktiva můžou být jednak hmotné povahy 

(cennosti, peníze, zařízení atd.), ale i povahy nehmotné jako jsou informace, data, nápady. 

Jejich odcizení a následné zneužití by mohlo mít mnohdy závažné následky. Tyto aktiva je 

tedy třeba chránit všemi dostupnými prostředky, pokud nechceme o ně přijít. V současnosti 

existují také společnosti, které jsou schopny dle zadaných parametrů navrhnout a zrealizovat 

systém ochrany objektu. Čím modernější, tedy i nákladnější zabezpečovací prvky ochrany 

použijeme, tím bude zabezpečení kvalitnější, ale ne vždy si to můžeme z ekonomického 

hlediska dovolit. Proto je potřeba cenu zabezpečení daného objektu odvíjet od hodnoty 

chráněného zájmu.  

 

Zabezpečit si svůj majetek je nutné s ohledem na stále poměrně vysokou majetkovou 

kriminalitu v České republice. I přes snahu policejních orgánů majetkovou kriminalitu 

snižovat, a to v preventivní rovině nebo v rovině objasňování těchto trestných činů, je stále 

dosti vysoká. Není v silách policie, ať už Policie České republiky (dále jen PČR) nebo Obecní 

policie, uchránit majetek každého zvlášť, je proto nezbytné, aby si lidé chránili majetek sami, 

anebo je to naučit. Ohlédneme-li se kolem sebe, neustále jsme svědky toho, že lidé 

ponechávají svůj majetek nezabezpečený. Důkazem jsou krádeže věcí ze zaparkovaných 

vozidel bez vloupání, krádeže věcí z nezabezpečených prostorů nebo zneužití informací 

z nezabezpečených informačních systémů. Je nezbytné pachatelům této protiprávní činnosti 

odcizení věcí znemožnit, odradit je od tohoto nebo alespoň ztížit či prodloužit dobu 

překonávání různých zábran tak, aby mohlo dojít k případnému zadržení pachatele na místě. 

A právě k tomuto také slouží zabezpečovací prvky systému fyzické ochrany.  
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Mimo soukromý majetek fyzických osob a majetek právnických osob, je třeba  

se zabývat i ochranou majetku orgánů státní správy. Proto také bych se chtěl v své práci 

věnovat zabezpečení objektu útvaru obvodního oddělení P ČR, jehož vlastníkem je 

Ministerstvo vnitra České republiky. Jedná se o základní útvar P ČR, kde je kombinace 

volného přístupu veřejnosti a režimových opatření v určitých místnostech. Chráněný zájem 

představuje jak aktiva hmotná tj. movitý a nemovitý majetek, tak aktiva nehmotná-data, 

informace. Chránit je potřeba také samotné pracovníky-policisty, před útoky osob, se kterými 

se na tomto útvaru pracuje. Útočníky mohou být především osoby omezené na osobní 

svobodě nebo i nespokojeni a rozzuření oznamovatelé protiprávních činů nebo svědci.  

I přesto že v současné době České republika nezaznamenává teroristické útoky na úřady, 

přičemž je spíše zemí tranzitní, hrozbu umístění NVS nebo jiný obdobný útok na policejní 

služebnu nemůžeme zcela vyloučit.  

 

V bakalářské práci popíšu systém fyzické ochrany, uvedu stávající systém zabezpečení 

objektu obvodního oddělení PČR Ostrava Hrabůvka (dále jen OOP ČR) a dále se budu 

věnovat identifikaci nebezpečí a následné zhodnocení rizik provedenou analýzou rizik s cílem 

navrhnout další možné prvky zabezpečení k modernizaci a zefektivnění stávajícího systému 

fyzické ochrany. K tomuto použiji metodu modelování rizik pomoci Ishikawova diagramu  

a dále rizika zhodnotím prostřednictvím analýzy souvztažnosti. Vzhledem k nynější 

rekonstrukci budovy s přístavbou dalšího patra, která není ještě dokončena, budu vycházet  

ze stavu dvoupodlažní budovy před započatými stavebními prácemi. Tento objekt jsem si pro 

svou práci vybral, poněvadž jsem již několik let na tomto útvaru služebně zařazen jako 

řádový policista a během svého působení na tomto útvaru jsem si všiml, že současný stav 

technické ochrany objektu by bylo vhodné modernizovat a zakomponovat do něj další 

bezpečnostní prvky za účelem zefektivnění tohoto systému. Práce by mohla také posloužit  

při dokončování stavebních prací po rekonstrukci jako podpůrný materiál k zavádění systému 

fyzické ochrany. 
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2 Rešerše 

Vypracování této bakalářské práce předcházela rešerše literatury na téma zabezpečení 

objektu prostředky technické ochrany. Čtyři níže uvedené publikace byly z poměrně velkého 

množství zdrojů k tomuto tématu shledány jako nejpřínosnější. 

 

KŘEČEK a kolektiv: Příručka zabezpečovací techniky, 2 vydání, Blatná: Blatenská tiskárna 

2003, ISBN 80-902938-2-4. 

Kniha se zabývá prvky zabezpečovacích systémů, popisuje principy jednotlivých prvků 

systémů. Z knihy bylo čerpáno v kapitole Elektrické zabezpečovací systémy-ústředna EZS. 

 

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy II., 2. Vydání, 

Praha: PA ČR, 2009, 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

Skriptum se věnuje mechanickým zábranným systémům, rozděluje, klasifikuje a popisuje 

jednotlivé prvky, z tohoto dílu bylo čerpáno v kapitole Mechanické zábranné systémy. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, II. díl, Elektronické zabezpečovací systémy II.,  

1. Vydání, Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. 

Tento díl se zabývá přehledným a uceleným způsobem prvky elektronického 

zabezpečovacího systému. Z tohoto dílu bylo čerpáno v kapitole Elektrické zabezpečovací 

systémy-pulty centralizované ochrany. 

 

BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Public 

History,  2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

Literatura skýtá značné množství informací v oblasti bezpečnostní problematiky, bylo  

z ní čerpáno v kapitole Technická ochrana-Mechanické zábranné systémy. 
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3 Právní předpisy upravující ochranu objektu:  

Nyní s ohledem na rozsah této práce vyjmenuji některé základní právní normy, 

kterými by se právnické osoby, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby měly řídit v oblasti 

technické ochrany objektů. 

 

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

 

Spolu s listinou základních práv a svobod jde o nejvyšší právní předpis České 

republiky. Ústava České republiky nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993. Je souborem právních 

norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické principy České republiky 

jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. [27] 

 

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

 

Listina základních práv a svobod je ústavním zákonem, který deklaruje základní lidská 

práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná. Od tohoto zákona se odvozují další právní 

předpisy. Listina mimo jiné garantuje např. právo na život, nedotknutelnost osoby a jejího 

soukromí, právo vlastnit majetek, nedotknutelnost obydlí, právo na informace. Omezení 

těchto a dalších práv uvedených v listině je možné pouze na základě zákona. [28] 

 

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

 

Upravuje soukromá práva a majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami 

a také vztahy mezi těmito osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje 

jiný zákon. V rámci ochrany majetku občanský zákoník mimo jiné uvádí, že: vlastník je 

v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, požívat jeho plody a užitky  

a nakládat s ním (§123). Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej 

ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit (§6).  Komu hrozí škoda, 

je povinen zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem ohrožení (§417). 

[35] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

Účelem trestního zákoníku je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České 

republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Trestní zákoník má tři 

části: 

obecnou část - upravuje působnost zákona, trestní odpovědnost, ukládaní trestů a ochranných 

opatření, 

zvláštní část – sobor skutkových podstat trestných činů, 

 přechodná a závěrečná ustanovení. 

V obecné části trestní zákoník uvádí některé okolnosti vylučující protiprávnost, jedná se 

zejména o: 

 

Krajní nouze § 28: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě 

stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“ 

 

Nutná obrana § 29: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok 

na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li 

obrana zcela zjevně nepřiměřena způsobu útoku.“ 

 

Oprávněné použití zbraně § 32: „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem“.[29] 

 

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

předpisů 

 

Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě 

zjištěny a jejich pachatele podle zákona spravedlivě potrestáni. (§1) 
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Pro ochranu osob a majetku je důležité zmínit § 76 odst. 2 trestního řádu - kdokoliv, tedy  

i pracovník soukromé bezpečnostní služby, smí osobu, která byla přistižena při trestném činu 

nebo bezprostředně poté, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů, omezit na osobní svobodě. Musí ovšem tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu, pokud se jedná o příslušníka ozbrojených sil, může jej taktéž předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Jestliže tuto osobu nelze předat 

ihned, je zapotřebí omezení osobní svobody bez odkladu oznámit některému z uvedených 

orgánů. [30] 

 

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

 

Zákoník práce upravuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro nezávadné, 

bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí, prostřednictvím vhodné organizace 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel 

má povinnost vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a přijímat vhodná opatření k jejich 

odstranění. [31] 

 

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

 

Účelem tohoto zákona je chránit práva osob před neoprávněným zásahem do soukromí 

osob a upravuje práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů. Rovněž zákon stanovuje 

podmínky, za nichž se realizuje předání osobních údajů do jiných států. [32] 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

Upravuje kritéria pro stanovení informací jako informací utajovaných, stanovuje 

podmínky pro přístup k těmto informacím a požadavky k jejich ochraně. Také upravuje 

zásady pro stanovení citlivých činností, předpoklady pro jejich výkon a s tím spojený výkon 

státní správy. [33] 
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Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších přepisů 

 

Stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 

vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost 

vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, 

životní prostředí a majetek v  objektech a zařízeních a v jejich okolí.  

V § 14 citovaného zákona je uvedeno, že provozovatel tohoto objektu nebo zařízení je 

povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení. V tomto plánu fyzické 

ochrany provozovatel uvede bezpečnostní opatření, kterými jsou: 

 analýza možnosti neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty 

nebo zařízení 

 režimová opatření, 

 fyzická ostraha, 

 technické prostředky. [34] 
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4 Fyzická ochrana 

Jedná se o systém technických, organizačních a režimových opatření, zabraňující 

neoprávněnému nakládání s majetkem v podobě poškození, zničení, odcizení nebo 

neoprávněnému užívání majetku hmotného i nehmotného. Cílem fyzické ochrany je 

navrhnout a zrealizovat zabezpečení objektu k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany. 

Na obrázku č. 1 je vyobrazena struktura prvků fyzické ochrany. Základní členění fyzické 

ochrany spočívá v rozdělení do tří složek, jejichž vzájemná kombinace vytváří komplexní 

zabezpečovací systém objektu. Jedná se o: 

 Technická ochrana - jde o různé technické prostředky, pomocí kterých se snažíme 

znemožnit nebo alespoň ztížit nepovolané osobě vniknutí do chráněného prostoru. 

 Fyzická ostraha - je zajišťována fyzickými osobami prostřednictvím soukromé 

bezpečnostní služby, vlastními silami nebo státními službami jako např. policii České 

republiky. 

 Režimová ochrana - jedná se o organizačně-administrativní opatření a postupů 

k zajištění řádného fungování zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

chráněného objektu. Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého 

komplexního zabezpečovacího systému.  

 

Obrázek č. 1 Struktura prvků fyzické ochrany.[23] 
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4.1 Technická ochrana 

 

Technická ochrana je soubor technických prvků sloužících k zabezpečení budovy před 

vnikem nepovolané osoby, a to počínaje mechanickými zábrannými systémy jako jsou ploty, 

závory, stavební prvky budov, prvky prostorové ochrany, elektrické zabezpečovací systémy  

a prvky předmětové ochrany.  

 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy  

 

 Mechanické zábranné systémy jsou základním prvkem technické ochrany, od kterých 

se odvíjí celý koncept systému bezpečnosti a ochrany majetku. Jde v podstatě o veškeré 

mechanické zábranné systémy, které ztěžují násilné vniknutí nepovolané osoby do chráněné 

zóny nebo objektu (především přes oplocení nebo dveřní či okenními otvory), případně 

manipulací nepovolané osoby s chráněnými předměty v zabezpečeném objektu. Mechanické 

zábranné systémy poskytují ochranu svou mechanickou pevnosti. [25] 

Pyramida bezpečnosti - obrázek č. 2 je jednotící komunikační prvek, který usnadňuje  

a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti a je zaměřen výhradně  

na certifikované výrobky mechanických zábranných systémů. Barevné označení, přiřazené 

konkrétnímu stupni, umožní optimální výběr zámku, kování, dveří i ostatních mechanických 

zábran. Pyramida svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, 

dostatečné, vysoké nebo velmi vysoké úrovni ochrany majetku. Základním předpokladem 

zařazení výrobku je jeho přezkoušení zkušební laboratoří u certifikačního orgánu pak 

následná certifikace odolnosti výrobku proti násilnému vniknutí. [5] 
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Obrázek č. 2  Pyramida bezpečnosti [22] 

 

Mechanické zábranné prostředky z hlediska ochrany dělíme do tří skupin: 

 

 Prostředky perimetrické (obvodové) ochrany-prostředky zajišťující bezpečnost 

vyhrazeného území a prostor kolem chráněného objektu. 

 Prostředky plášťové ochrany-tyto prostředky zabraňují neoprávněnému přístupu  

do objektu. 

 Prostředky individuální (předmětové) ochrany-jedná se o přenosné i nepřenosné 

prostředky, jejímž úkolem je ochránit konkrétní předměty. 

 

Kompletní vyjmenovaní a charakteristika prvků zabezpečovacího systému není předmětem 

této bakalářské práce, proto vyjmenuji a stručně popíši pouze některé prvky. 

 

Ploty 

 

 Účelem oplocení je zabránit vstupu neoprávněné osoby na pozemek a dále plnit 

funkci ohraničení tohoto pozemku. Patří mezi nejvýznamnější prvky perimetrické ochrany. 

Ploty oproti zdi mají většinou volné mezery tvořené pletivem, které je upevněno v nosné 

železné konstrukci se sloupky proti vyvrácení. Pletivo se opatřuje nátěrem nebo potahem 

z umělé hmoty proti povětrnostním vlivům. Samotné pletivo musí být z drátu o průměru 

minimálně 3 mm a o velikosti ok 40 až 50 mm. Sloupky plotu musí být podepřeny výztuhami. 
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Plot stejně jako zdi se zpravidla doplňují vraty, brankami, turnikety a dveřmi  

za účelem  průchodu na pozemek. Tyto musí mít pevné uchycení do zdi nebo plotu a musí mít 

bezpečný uzamykací systém. Poty i zdi se v horní části vybavují vrcholovými zábranami 

buďto pevnými i otočnými hroty na vrcholu plotu nebo různými žiletkovými či ostnatými 

dráty. Důležitým prvkem při stavbě plotu je zabudování podhrabových překážek, které 

zabrání možnému podkopáním. V tomto případě se jedná o pevnou podezdívku plotu, ocelové 

rošty nebo podhrabové  desky o šířce minimálně 1 metr.  

 

Jako další ze základních druhů bariér bych zmínil zeď. Jedná se o neprůhledné 

oddělení chráněného pozemku s okolím. Vyžaduje se, aby zeď byla pevná, bytelná, 

minimálně 2,5 m vysoká, a aby zabraňovala možnosti přelezení. K ochraně významných 

objektů (vojenské objekty, jaderné elektrárny, chemické závody atd.) se používá bariéry 

z prefabrikovaných betonových dílců dostatečně odolných proti prolomení. K výstavbě lze 

použít i cihlové zdivo s cementovou omítkou nebo betonové tvárnice. 

 

Bezpečnostní dveře 

 

 Jsou souhrnem speciálních stavebních, technických a bezpečnostních prvků a úprav 

dveřního prostoru, zaručující relativně maximální bezpečnost chráněného prostoru či jiných 

prostor. Cílem konstrukce bezpečnostních dveří je: 

 zesílit pevnost dveřního křídla proti proražení, proříznutí a různým způsobům páčení,  

 rozšířit počet uzamykacích a zajišťujících míst po jejich celém obvodu (pohyblivými  

i stacionárními prvky),  

 vybavit je uzamykacími systémy, které jsou odolné proti všem známým způsobům 

překonávání,  

 vyztužit nebo zesílit zárubně a tím zvýšit jejich odolnost. [25] 

 

Bezpečnostní folie a bezpečnostní skla 

 

Okna jako stavební prvky jsou jedním z nejčastějších míst, kudy neoprávněná osoba 

vstupuje do objektu. Je třeba se zabývat bezpečnosti zejména rámu okna, okenního překladu, 

skleněné výplně okna, okenic a závěsů. Konstrukce okenního křídla nesmí dovolit prohnutí  
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a tak prasknutí skleněné výplně. Rám okna musí být v ostění uchycen dostatečně dlouhými 

kovovými skobami.  Sklo jako nejslabší prvek lze zpevnit bezpečnostní fólii, která se skládá 

z několika vrstev polyesterového filmu tloušťky 50-400 mikronů. Folie je průhledná, čirá, lepí 

se z vnitřní strany na okenní skla a je nezbytné, aby zasahovala až k okraji skla. Při úderu 

skleněná výplň popraská, ale střepy zůstanou nalepeny na fólii, zabraňuje tak prohození 

předmětu skrze okno, zpomaluje šíření požáru a zpomaluje postup zloděje přes okno. 

Účinnost závisí na tloušťce fólie.  

 

Při zabezpečení oken můžeme také využít bezpečnostní vrstvená skla, která se vyrábí 

lepením skel a vinylbutyralových fólií ve vrstvách, čímž získávají vyšší pevnost a odolnost  

při rozbití. K těmto řadíme i neprůstřelná skla, která se využívají u přepážek v peněžních 

ústavech nebo u oken speciálních pancéřových vozidel.  

 

Mříže 

 

Velmi účelný prvek mechanických zábranných systémů, jenž spočívá v mechanické 

odolnosti. Oka mříže nesmí dovolit její prolezení, jako největší přípustná velikost oka je  

10 x 20 cm. Nejčastěji jsou tvořeny kulatinou, ale používá se rovněž obdélníkové či čtvercové 

profily. Mříže jsou pevně uchycené, ale užívají se také odnímatelné, navíjecí, otevírací. Podle 

umístění jsou vnější nebo vnitřní. Při použití odnímatelných, navíjecích nebo otevíracích 

mříží, je třeba tyto doplnit použitím vchodných zamykacích systémů, splňujících 

bezpečnostní požadavky jako samotná mříž.  

 

Zámky a bezpečnostní zamykací systémy 

 

Mezi nejpoužívanější zámkové mechanizmy se řadí zámky s cylindrickou vložkou. 

Cylindrická vložka je nyní obohacena řadou různých bočních otvorů pro boční stavítka, prvky 

proti odvrtání, blokovací zábrany apod. Systémy lze dělit dle tvaru stavítek. Stavítka mohou 

být kuličková, válečková, kotoučová hranolová aj. Cylindrické vložky jsou jednořadé,  

ale mohou mít i čtyři řady.  
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Úschovné objekty 

 

Jako hlavního představitele úschovných objektů bych uvedl trezor. Trezory můžeme 

rozdělit buď jako přenosné trezory nebo trezory pevně spojené s objektem, ve kterém  

se nachází (vestavěných ve zdech nebo přimontovány k podlaze). Na obrázku č. 3 vidíme 

trezor do zdi od společnosti EPI. Trezory také třídíme dle příslušné technické normy  

na skříňové trezory, mobilní skříňové tenzory, komorové trezory, vestavěné trezory  

a trezorové dveře. Trezor je svým způsobem uzavřený bezpečnostní systém, složen z několika 

bezpečnostních prvků. Mezi základní prvky trezoru patří skříň, dveře a uzamykací systém. 

Trezory bývají také napojeny na EZS nebo na EPS a mohou být monitorovány také 

průmyslovou televizí. [1] 

 

 

Obrázek. č. 3  Trezor do zdi od spol. EPI, typ T 3 SML/T [4] 

 

 

4.1.2 Elektrické zabezpečovací systémy (EZS) 

 

Je soubor prvků, které jsou schopny dálkově akusticky nebo opticky signalizovat 

přítomnost narušitele na určitém místě, vstup nebo pokus o vstup neoprávněné osoby  

do objektů nebo jiných prostorů.   
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Elektronické zabezpečovací systémy můžeme rozdělit: 

 

 perimetrickou ochranu  - (vnější čidla) střežení budov a areálů, oplocení 

 plášťovou ochranu - (vnější čidla) ochrana pláště budov (okna, dveře, zdivo) 

 prostorovou ochranu - (vnitřní čidla) ochrana místností 

 předmětovou ochranu - (vnitřní čidla) skříně, trezory, kufry a jiné předměty 

 fyzickou ochranu - (vnitřní čidla) tísňové hlásiče 

 

Jako základní prvek EZS bych zmínil čidlo (detektor), což je zařízení schopno 

bezprostředně reagovat na fyzikální změny, které souvisejí s narušením střeženého prostoru 

nebo na neoprávněnou manipulaci se střeženým předmětem. Při narušení čidlo reaguje 

vysláním signálu nebo zprávy, zpravidla do ústředny. Základní dělení je na aktivní a pasivní.  

 

Pasivní čidla - pouze registrují fyzikální změny ve svém okolí při zjišťování 

charakteristických rysů napadení.  

 

Aktivní čidla - při zjišťování napadení vytváří své pracovní prostředí aktivním 

působením na své okolí a detekují změnu takto vytvořeného fyzikálního prostředí. 

 

V praxi se setkáváme např. s čidly: 

Passive Infra Red (PIR) - pasivní infračervené čidlo, obrázek č. 4 - funguje na principu 

detekce změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra elektromagnetického 

vlnění. Prostřednictvím optiky je transformován obraz střeženého prostoru v infračerveném 

pásmu na plochu senzoru. Zorné pole čidla je rozděleno na aktivní a neaktivní zóny. Jestliže 

se v tomto zorném poli pohybuje těleso, jehož teplota je rozdílná od okolní teploty, čidlo 

zachytí změny při přechodu z aktivní do neaktivní zóny a naopak. Elektronika pak vyhodnotí 

signál vyvolaný změnami a vyhlásí poplach. 
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Obrázek č. 4: Čidlo PIR typ: SL-2400/B [3] 

 

Ultrasonic (US) - aktivní ultrazvukové čidlo - vysílač vysílá do prostoru vlnění  

o stálém kmitočtu (nad pásmem kmitočtu vlnění slyšitelného lidským uchem) a přijímač 

přijímá vlnění, které se odrazilo od překážek v střeženém  prostoru. Pokud se v prostoru 

pohybuje libovolné těleso, fáze přijatého vlnění se mění, a na základě tohoto jevu elektronika 

vyhlásí poplach. 

 

Microwave (MW) aktivní mikrovlnné čidlo, obrázek č. 5 - jedná se o aktivní systém 

zachycení pohybu, který je principiálně shodný s ultrazvukovým čidlem. Vychází ze stejného 

fyzikálního principu, ale v kmitočtovém pásmu elektromagnetickém vlnění, kdy se jedná  

o pásma 2,5 GHz, 10GHz nebo 24 GHz.  

 

Obrázek č. 5 Aktivní mikrovlnné čidlo pohybu [2] 

 

Duální (kombinovaná) čidla (PIR-US, PIR-MW) - využívají se v obtížných 

podmínkách a vychází ze zásady zanedbatelné pravděpodobnosti současného vzniku jevů, 

které by mohly vyvolat planý poplach u více čidel pracujících na různých fyzikálních 

principech.  
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Ústředna EZS 

 

 Ústředna EZS je zařízení, které shromažďuje a vyhodnocuje výstupní elektrické 

signály z čidel, signalizuje a vysílá informace o svých stavech. Dále ústředna může ovládat 

signalizační, zapisovací, přenosová a jiná zařízení, která indikují narušení, napájí prvky EZS 

včetně čidel elektrickou energií. Pomocí ovládacích klávesnic umožňuje uvedení celého 

systému nebo jeho části do stavu klidu nebo střežení. [9] 

 

Pulty centralizované ochrany (PCO) 

 

PCO jsou dispečerské zařízení nacházející se v objektech provozovatele, případně  

ve vybraných objektech umožňující přenos, příjem nebo vyhodnocení signálů  

ze zabezpečených objektů, a také umožňující kontrolu a ovládání technického stavu použitých 

zařízení i přenosových cest. Signály střežených objektů lze přenášet na PCO přenosovými 

zařízeními jako je telekomunikační síť, elektrická rozvodová síť, internet, rádiový přenos, síť 

GSM/GPRS, LAN síť (Local Area Network-místní, lokální síť). [26] 

 

Operátoři PCO vyhodnocují zprávy přicházející z jednotlivých zabezpečovacích 

systémů. V případě přijetí signálu o poplachu, vyšle operátor zásahovou skupinu (nejčastěji 

soukromé bezpečnostní služby), aby objekt zkontrolovala. O výsledku kontroly operátor 

informuje uživatele nebo majitele objektu. V případě, že je objekt napaden, zásahová skupina 

se snaží zadržet pachatele, přičemž operátor přivolá policii. Pokud je zadržen pachatel,  

po příjezdu policie, je předán policejní hlídce k dalším úkonům. Objekt pak dále střeží  

do příjezdu majitele nebo oprávněné osoby. V případě, že pachatel zadržen není, objekt se 

rovněž střeží zásahovou skupinou do příjezdu majitele a policie. Schéma služby PCO je 

vyobrazeno na obrázku č. 6. 
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Obrázek č. 6 Schéma služby PCO [6] 

 

 

Elektronická požární signalizace (EPS) 

 

EPS se skládá z ústředen, požárních hlásičů a doplňujících zařízení, které tak vytváří 

systém, jenž opticky i akusticky signalizuje vzniklé ohnisko požáru. Hlásiče (tlačítkové nebo 

samočinné) jsou instalovány v prostoru, jsou spojeny s ústřednou pomocí hlásicí linky. 

Ústředna neustále kontroluje hlásicí linku, přičemž také napájí elektrickou energií jednotlivé 

hlásiče a současně v opačném směru přijímá informace z těchto hlásičů. Mezi základní 

rozdělení patří: 

 

 systémy s kolektivní adresací-ústředna je schopna rozlišit pouze hlásicí linku, na které 

některý z hlásičů signalizuje požár, stejně tak není možný u tohoto systému přenos 

naměřených hodnot, 

 

 systémy s individuální adresací-ústředna dokáže identifikovat jednotlivé hlásiče 

signalizující poplach, lze jej napojit i linky s kolektivní adresací. 

 

Ústředny mohou ovládat jiná připojená zařízení přímo nebo pomocí ovládacích jednotek.  

Na výstup ústředny lze připojit např. Zařízení dálkového přenosu, které je schopno přenášet 

signalizace ústředny např. do ohlašovny požáru. 
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4.2 Fyzická ostraha 

 

Fyzická ostraha je soubor činností provádějící způsobilou osobou, která je pověřená 

ostrahou, jejímž prioritním úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku. Jedná se o nejstarší 

a nejpoužívanější metodu ochrany, je to také nejdražší způsob ochrany, kde nenákladnější 

složkou jsou platové náležitosti pracovníků.  

 

Fyzická ostraha je prováděna zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, 

vlastními silami, strážnými nebo policií či armádou. Mezi základní úkoly fyzické ostrahy 

patří: 

 

Kontrolní propustková činnost 

 evidence vstupů osob a vjezdů vozidel, 

 zamezení neoprávněnému vstupu nebo vjezdu vozidla 

 kontrola vnášených a vynášených věcí z organizace, 

 kontrola přivážených a vyvážených věcí vozidly z organizace. 

 

Kontrolní činnost 

 plní úkoly v souvislosti s protipožární ochranou a ochranou bezpečnosti zdraví  

při práci 

 zabraňuje poškození, zničení, ztrátě nebo zneužití majetku 

 

Střežení objektů a prostorů strážní službou 

 na pevných stanovištích (střežení prostorů mimo kontrolní propustkovou činnost) 

 na pohyblivých stanovištích (kontrolní činnost např. vlakových souprav) 

 na pochůzkových stanovištích (pravidelné obchůzky v chráněném prostoru) 

 

Provedení zásahu při mimořádných událostech  

V případě vzniku mimořádné události (požár, výbuch, živelní pohroma, ale i narušení 

objektu střeženého EZS) je třeba provést opatření k minimalizaci škod. Zejména se bude 

jednat o vyrozumění hasičských sborů, lékařské služby, policie, havarijních služeb nebo 
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v případě narušení střeženého objektu při signalizaci poplachu, provést zásah k zadržení 

pachatele, jeho pronásledování či zajištění místa činu do příjezdu policie. 

4.3 Režimová ochrana 

Jedná se o soubor administrativně-organizačních a věcných opatření směřující 

k zajištění bezproblémového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Sjednocuje 

a řídí celý komplexní zabezpečovací systém.  Režimová opatření dělíme: 

 

 vnější,  

 vnitřní 

 

Vnější režimová opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek prostorů, kterými  

se osoby i vozidla dostávají do objektu a kudy jej opouštějí. Tyto opatření jasně stanovují kde, 

kdy, jak a s čím lze nebo nelze do objektu vstupovat. 

 

Vnitřní režimová opatření se týkají hlavně dodržováním těchto směrnic: 

 omezení pohybu osob a vozidel pouze na určité okruhy nebo oblasti podniku, 

 zvláštního režimu, jenž se dodržuje na vnitřní straně vnějšího ohrazení, vytvoření 

dalšího vnitřního oplocení, které umožní mezi polty vpouštět psy, anebo vytvoření 

režimu strážních věží s ostrahou, 

 režim pohybu materiálu, 

 skladové režimy, které stanovují způsob jakým je přijímán a vydáván materiál 

 klíčový režim, zejména způsob přidělování, používání, odevzdávání, úschova  

a evidence klíčů a dále používání identifikačních prostředků určených pro systémy 

zabezpečení vstupů.[23] 
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5 Charakteristika objektu – současný stav 

Budova obvodního oddělení P ČR Ostrava Hrabůvka se nachází v katastrálním území 

města Ostravy v městském obvodu Hrabůvka na ulici Dr. Martínka č. 14/1408. 

5.1 Stavebně-technický popis 

 

Objekt tvoří dvoupodlažní (2.NP) nepodsklepená budova z železobetonového skeletu 

vyzděným cihlami s plochou rovnou střechou. Budova je obdélníkového půdorysu a je 

součástí komplexu budov, v její sousedství se nachází tří podlažní budova České pošty  

a dvoupodlažní budova s restauraci a prodejnou jízdních kol. Dále vstup do budovy je dvěma 

vchody, přičemž hlavní vchod-vstup veřejnost je z volného prostranství sídliště a služební 

vchod je od pozemní komunikace – silnice. Před služebním vchodem je parkoviště  

pro služební vozy. Schodiště do 2. NP je terasové, budova je v obou poschodích vybavena 

sociálním zařízením, rozvody vody, elektroinstalaci a kanalizaci. Vytápění budovy je dálkové 

teplovodní.  

 

Hlavní vstup je tvořen plastovými celoprosklenými dveřmi, kdy na pravé straně  

na vnějším ostění se nachází elektronický komunikátor se zvonkem napojený na telefonický 

přístroj u dozorčí služby. Dveře se otevírají směrem ven, jsou vybaveny elektronickým 

zámkem a dále  cylindrickou vložkou. Prostor za dveřmi patří místnosti čekárny s recepcí. 

Hlavní vstup a čekárnu dělí prosklené zádveří s dalšími prosklenými dveřmi s elektronickým 

zámkem. Tento prostor je vybaven na své pravé straně, která směřuje k prosklenému 

pracovišti dozorčí služby, bezpečnostním neprůstřelným sklem. Recepce v čekárně je 

oddělena dřevěným pultem s přepážkou k vstupu do místnosti dozorčí služby. Součásti 

čekárny je pánské a dámské WC. Z čekárny vede vstup do dalších prostorů OOP, kdy se jedná 

o celodřevěné dveře vybavené elektronickým zámkem. Tyto mají z vnitřní i vnější strany 

hliníkový štítek s kulovou klikou. Dveře služebního vchodu jsou dřevěné, které mají z obou 

stran hliníkový štítek s kulovou klikou. Rovněž je lze uzamknout prostřednictvím cylindrické 

vložky. Služební vchod je situován ve výklenku pro parkování služebních motorových 

vozidel, kde je dále také vstup do skladu zajištěných věcí. Sklad zajištěných věcí je 

samostatná místnost s jedním vstupem z nádvoří, a který tvoří celodřevěné dveře s klikou, 

hliníkovým štítkem, vybavené zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou.  
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Prostory chráněného zájmu se nachází v prvním i druhém NP. V 1. NP se nachází 

vpravo postupně od vstupů, místnost dozorčí služby, WC muži + sprcha, šatna a dále podél 

celé pravé strany jsou kanceláře. Vlevo postupně od vstupu se nachází WC ženy, sklad zbraní 

osobního vyzbrojení, cely předběžného zadržení, kuchyňka, schodiště do 2.NP, pod tímto 

hlavní uzávěr vody a dále již kanceláře. Do místnosti cel se vstupuje mřížovanými dveřmi 

z oceli, uzamykatelných zámkem s cylindrickou vložkou. Tyto mříže mají z vnitřní strany, 

tedy od cel, kulovou kliku, aby byl znemožněn nežádoucí útěk zajištěné osoby. V místnosti 

cel jsou dvě krátkodobé cely tvořené ocelovými mřížemi s ocelovými mřížovanými dveřmi 

bez kliky pouze zámek s cylindrickou vložkou. Dále místnost cel má jednu dlouhodobou celu, 

která je ohraničena zdí a vstup je tvořen ocelovými dveřmi, které se zabezpečují dvěma 

ocelovými závorami. V dlouhodobé cele jsou také luxfery zabezpečené z vnitřní i vnější 

strany ocelovou mříží pevně ukotvenou v ostění. Vstupy do kanceláří tvoří dveře s kazetovou 

výplní se zadlabacími zámky s cylindrickými vložkami. V prostorách v 1. NP se vždy nachází 

jedno ocelové otvírací okno se skleněnou výplní o velikosti 1 x 1 metr, které je vybaveno 

z vnitřní strany ocelovou mříží uzamykatelnou visacím zámkem, kromě místnosti dozorčího  

a čekárny, kde jsou plastová okna bez mříží. Do kanceláří jsou vstupy pouze z chodby, která 

vede středem budovy.  

 

Sklad zbraní se nachází v přízemí, vstupuje se z uvedené chodby, je ohraničen 

obvodovou zdí, kdy jedna strana je zeď venkovní, kde jsou vestavěny skleněné luxfery 

opatřené z vnitřní a vnější strany ocelovou mříží. Místnost je rozměrů 1,5 x 2 metry,  

do místnosti vedou ocelové dveře s dvěma zámky s cylindrickou vložkou FAB. Před vnější 

stranou dveří je kovová mříž rovněž opatřena zámkem s cylindrickou vložkou FAB.  

 

Do 2.NP vede pouze jedno, již uvedené schodiště. V tomto 2. NP vede středem 

budovy chodba, ze které se vchází do kanceláří, pánského a dámského WC, šaten a zasedací 

místnosti. Všechny vstupy do těchto místností jsou vybaveny dveřními křídly z kazetové 

výplně, hliníkovým štítkem s klikou se zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou. Vpravo 

naproti schodiště se nachází technologická místnost, kde je umístěn centrální počítač. Do této 

místnosti se vstupuje dveřmi po odemčení zadlabacího zámku s cylindrickou vložkou. Okna 

všech místností jsou ocelová otvírací boční o velikosti 1 x 1 metr bez instalovaných mříží, 
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kromě kanceláře č. 57 (kancelář vedoucího OOP ČR). Okno kanceláře vedoucího je opatřeno 

vnější ocelovou mříží pevně ukotvenou v ostění okna. Na konci chodby vpravo od příchozího 

schodiště je vstup do zasedací místnosti, je tvořen ocelovými prosklenými dveřmi s klikou  

a zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou.  

5.2 Popis zabezpečení objektu 

 

Nyní uvedu popis jednotlivých prvků zabezpečení předmětného OOP ČR, tedy další 

mechanické zábranné prvky, elektronické zabezpečovací zařízení a popíši režimovou ochranu. 

Co se týká fyzické ostrahy, tak ta je nepřetržitě vykonávána jednak v denní době samotnými 

policisty a navíc v dvanáctihodinových směnách nepravidelnou pochůzkou dozorčí službou  

a v noční době rovněž formou nepravidelných pochůzek uvnitř objektu, ovšem již dvěma 

policisty. Policisté jsou při tomto vyzbrojeni služební zbraní a donucovacími prostředky 

(obušek, slzotvorné prostředky a služební pouta). Předmětem kontrol při pochůzkách je 

zejména dohlížení, zda se v místnostech nenachází nepovolaná osoba, zda jsou uzavřena  

a zajištěna okna, zda jsou vypnuty elektrospotřebiče, zda se v prostorách nenachází podezřelý 

předmět (NVS) atd. Dozorčí služba rovněž vykonává kontrolní a propustkovou činnost osob 

vstupujících a vystupujících z objektu.  

 

5.2.1 Mechanické zábranné prostředky OOP ČR  

 

V předchozí kapitole byl popsán objekt se stavebními prvky, tedy zčásti byly uvedeny 

mechanické zábranné prostředky. Dále bych zmínil prvky předmětové ochrany tedy 

trezorovou skříň, která se nachází v kanceláři vedoucího OOP ČR č. 57 a soustavu trezorů, 

které se nachází ve skladu zbraní. V jednotlivých trezorech uloženy pistole policistů, trezory 

jsou v několika řadách a sloupcích při sobě, každý je samostatně uzamykatelný zámkem. 

Samopaly se nachází v plechové nehořlavé skříni opatřené pečeti ve zbrojním skladu. Spisový 

materiál je zčásti uložen v uzamčeném spisovém archívu a dále ve dvou nehořlavých 

plechových skříních, které se uzamykají klíčem a opatřují se pečeti.  
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5.2.2 Elektronické zabezpečení objektu OOP ČR 

 

Prostor před hlavním vchodem, prostor nádvoří u služebního vchodu, čekárna OOP, 

která je v denní době volně přístupná veřejnosti, dále prostory cel a sklad osobního vyzbrojení 

je monitorována kamerovým systémem, se záznamovým zařízením. Monitor, na kterém jsou 

monitorované prostory zobrazovány, se nachází nad pultem dozorčí služby, záznamové 

zařízení je součásti centrálního počítače v technologické místnosti v 2.NP.  

 

Dveře obou vstupů do budovy a dveře mezi čekárnou a vnitřní přízemní chodbou jsou 

navíc opatřeny elektronickými zámky, které se ovládají tlačítkem u dozorčí služby. Tento 

elektronický přístupový systém má instalovaný ovládač k nastavení denního a nočního 

režimu, kdy při denním režimu jsou oboje dveře do čekárny z hlavního vchodu elektronicky 

odemčeny a není nutné je dálkově odemykat tlačítkem v dozorčí místnosti. Ostatní dveře musí 

být elektronicky uzamčeny a je třeba je odemykat tlačítkovým systémem, který je na stěně  

u dveří z vnější i vnitřní strany. Dozorčí služba má pod pultem tísňové tlačítko, které 

v případě nouze vyšle signál na PCO operačního střediska. Stejné tlačítko se nachází  

i pod pultem recepce. V místnosti dozorčí služby na stěně je viditelně označený „evakuační 

hlásič“, jehož úkolem při aktivaci zatlačením knoflíku, je vypnutí přívodu elektrické energie 

na OOP ČR, a dále odemčení veškerých elektronických zámků dveří, aby byla zajištěna 

bezproblémová evakuace. 

 

Prostory skladu zbraní osobního vyzbrojení, kde jsou v trezorech uloženy služební 

zbraně (82 pistolí a 82 ks samopalu) mimo již zmíněné mechanické zabezpečení a kamerový 

systém, jsou zabezpečeny pasivním infračerveným čidlem, které je umístěno nad vstupem  

do místnosti skladu a magnetickým kontaktem ve dveřích. Dále je elektronicky zabezpečen 

sklad zajištěných věcí a technologická místnost č. 68, kde jsou nainstalována duální pohybová 

čidla PIR-MW, čímž jsou minimalizovány plané poplachy. Veškerá čidla a magnetické 

kontakty v objektu jsou připojeny na ústřednu-modulární systém MUL 100, který je součástí 

přenosového zařízení objektové stanice LATIS 2400N, obsahující záložní zdroj i přenosové 

zařízení rádiovým signálem na PCO operačního střediska. Stav elektronického zastřežení lze 

ovládat klávesnicí v místnosti dozorčího po zadání přístupového kódu. V případě detekce 
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osoby v chráněném prostoru je aktivována siréna a současně je vyslán signál poplachu  

na uvedený PCO.  

 

 

5.2.3 Režimová opatření OOP ČR 

 

Areál předmětné budovy OOP ČR spadá do IV. Skupiny, tedy se jedná o takový,  

ve kterém je zabezpečená oblast kategorie „Vyhrazené“, nebo se v něm nacházejí ostatní 

předměty chráněného zájmu, jejichž zneužití, ohrožení, ztráta nebo odcizení může mít 

následky na životě a zdraví osob nebo činnosti útvaru. [18] 

 

Vstup do prostor OOP služebním vchodem a dveřmi z čekárny je umožněn po zadání 

kódu na klávesnici tlačítkového elektronického otevírání dveří. Tento kód má přidělen každý 

kmenový zaměstnanec pracující na tomto OOP ČR. Do prostor OOP ČR mají přístup i další 

zaměstnanci PČR, kteří jsou povinni při každém vstupu prokázat služebním průkazem nebo 

průkazem zaměstnance, který je opravňuje ke vstupu. Platnost průkazu je dozorčí služba 

oprávněna kontrolovat v IS Filtr. V případě, že osoba nevlastní průkaz, který by jí opravňoval 

ke vstupu, je povinna předložit jiný doklad totožnosti (OP, CP) a dále vstupuje do areálu jako 

návštěva, kdy je evidována v knize u dozorčí služby, přičemž se osoba viditelně označí 

vizitkou „NÁVŠTĚVA“ a policista tuto osobu převezme u dozorčí místnosti. Dále za tuto 

osobu také zodpovídá. Dozorčí služba je oprávněna kontroloval zavazadla při vstupu  

a odchodu osob z OOP ČR. 

 

Přístupové kódy k elektronickým zabezpečovacím systémům je nutné měnit nejméně 

jednou za dvanáct měsíců. Vstup do skladu zajištěných věcí a skladu zbraní je umožněn  

po deaktivaci uvedeného EZS číselným kódem, který je přidělen dozorčím útvaru, vedoucímu 

oddělení a jeho zástupcům. V případě nástupu policistů do služby nebo při ukončení služby 

dozorčí místnost kódem a odemčením zpřístupní. Vstup do technologické místnosti je 

umožněn po deaktivaci EZS a odpečetění dveří pouze vedoucím pracovníkům, jeho 

zástupcům a pověřeným pracovníkům, kteří jsou uvedeni v rozkaze ředitele PČR MŘ Ostrava 

č. 56/2008 ze dne 27. března 2008, kterým je stanoven režim v technologických místnostech. 

Pověření pracovníci se prokazují platným průkazem a evidují se v sešitě u dozorčího útvaru. 
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Po odchodu zapečetí a uzamkne vstupní dveře do technologické místnosti, uloží klíč  

do krabičky, kterou opět zapečetí a uloží ji u dozorčího útvaru, který opět aktivuje EZS 

kódem.  

 

Klíčový režim ukládá zaměstnanci povinnost dbát na to, aby nedošlo k zneužití, 

odcizení, nebo ztrátě klíče od místnosti, které užívá k plnění úkolů. Klíč nosí u sebe nebo jej 

při odchodu z budovy ukládá do určené skříně. Klíč od trezoru a kanceláře vedoucího 

oddělení, klíč od technologické místnosti, klíč od skladu spisu jsou ukládány v zapečetěné 

krabičce do skříně u dozorčího útvaru, přičemž veškeré záložní klíče jsou uschovány v trezoru 

u vedoucího oddělení. Dobu obměny zámků od chodu do budovy určuje vedoucí oddělení, 

který rovněž řeší ztráty klíčů, kterou je povinen zaměstnanec ihned oznámit vedoucímu 

oddělení. [13] 

 

Při pracování s osobními, citlivými a utajovanými informacemi jsou zaměstnanci 

povinni dodržovat skartační řád, užívání pečetí, a dále dbát na to, aby se nedošlo k zneužití 

informací z informačních systémů, se kterými zaměstnanci pracují. Přístup k užívání 

osobního počítače je jednak chráněn přístupovým heslem a dále samotné policejní evidence  

a informační systémy jsou přístupné pouze po zadání dalšího hesla, které si každý 

zaměstnanec volí a chrání před zneužitím.  
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6 Analýzy rizik 

V této části práce budou provedeny analýzy rizik, na jejichž základě budou 

vyhodnoceny zdroje rizik, jejich příčiny a následky.  

 

 

6.1 Ishikawův diagram příčin a následků 

 

Při řešení systému v oblasti bezpečnosti objektu OOP ČR jsem použil diagram příčin  

a následků tzv. Ishikawův diagram neboli „diagram rybí kostra“. Tato metoda se používá  

při modelování struktury bezpečnostního systému, přičemž pomocí ní lze identifikovat možné 

zdroje rizik. [24 ]V diagramu jsem formou grafického znázornění uvedl příčiny, které mohou 

způsobit určitý následek, který jsem uvedl jako vrcholovou událost, a to ohrožení aktiv 

objektu předmětného OOP ČR. Vzhledem k jeho velikosti je vyobrazen na následující straně. 
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Výsledné příčiny, které tedy mohou způsobit útok na chráněná aktiva jsem dle této 

analýzy vyhodnotil takto: 

Ohrožení zaměstnance: 

 Napadení zajištěnou osobou 

 Umístění NVS 

 Požár 

 Napadení klientem 

 Náhodný výstřel 

 Pomsta jiných osob 

Krádež majetku OOP ČR: 

 Krádež zaměstnancem 

 Krádež klientem 

 Krádež návštěvou 

 Krádež ze strany externího zaměstnance 

Porušení režimových opatření: 

 Nedbalost, lehkomyslnost 

 Zanedbané proškolení 

 Úmyslné porušení režimových opatření 

 Nepozornost 

Zneužití utajovaných informací: 

 Samotným zaměstnancem 

 Ze strany návštěvy 

 Neodhlášení zaměstnance z IS 

 Vydíraný zaměstnanec 

 Nepozornost zaměstnance 

Neoprávněný vstup přes MZS: 

 Násilné překonání dveří 

 Po rozbití okna 

 Otevřeným oknem 

 Selhání fyzické ostrahy 

 Zneužití klíče 
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 Nedestruktivní metodou 

Selhání zabezpečovacích systémů technické ochrany: 

 Výpadek el. proudu 

 Porucha EZS, MZS 

 Snížená kvalita 

 Špatná údržba 

 Sabotáž 

 Chybná manipulace obsluhy 

 

6.2 Analýza souvztažnosti 

 

Jestliže již máme v předchozí kapitole identifikovány zdroje rizika, následně  

ty zásadní použijeme pro posouzení, zda se nějak ovlivňují. Použijeme proto metodu 

souvztažnosti, která se využívá k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Aplikace této 

metody se hodí pro posouzení celých objektů. Zdroje rizika se uvedou do tabulky, kde na ose 

X a ose Y jsou stanoveny stejné prvky tohoto systému. Následně hodnotíme každý prvek 

s každým prvkem s tím, že pokud jedno riziko (  může způsobit nebo vyvolat druhé riziko 

( ) zapíšeme do tabulky „1“. V opačném případě píšeme „0“. V  hlavní diagonále takto 

vytvořené matice se uvádí do všech políček „X“, neboť se vychází z předpokladu, že riziko 

nevyvolá stejné riziko. Následuje součet hodnot v řádcích a sloupcích . [24] 
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Tabulka č. 1: Identifikace rizik [24] 

Rb Ra 

Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

1 Neoprávněný vstup na OOP X 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 6 

2 Násilný vstup na OOP přes MZS 0 X 1 1 0 0 1 1 0 1 0 5 

3 Napadení zaměstnance 1 1 X 0 1 0 1 1 0 1 0 6 

4 Únik utajovaných informace 1 1 1 X 0 1 1 1 0 1 1 8 

5 Umístění NVS 1 1 0 1 X 0 1 1 0 1 1 7 

6 Krádež majetku 1 1 1 1 0 X 1 1 0 1 1 8 

7 Selhání fyzické ostrahy 1 0 1 0 1 0 X 0 1 1 0 5 

8 Selhání EZS, MZS 0 1 0 1 1 1 0 X 1 1 0 6 

9 Požár 1 1 0 0 1 0 1 1 X 1 0 6 

10 Nedbalost zaměstnance 0 0 1 0 0 0 1 0 0 X 0 2 

11 Zneužití klíče 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 X 6 

  6 8 6 6 4 3 9 7 2 10 4  

 

 

Nyní provedeme výpočet koeficientů Kar a Kpr. 

Kar = [(ΣKar/(x-1)] · 100 (1) 

Kpr = [(ΣKrb/(x-1)] · 100 (2) 

Kde x = počet hodnocených rizik celkem  

Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu navázaných rizik Rb. Tato rizika mohou být 

vyvolána rizikem Ra. Koeficient Kpr je procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik. Podle 

vzorce (1) a vzorce (2) vypočítáme hodnoty a zapíšeme je do následující tabulky č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Stanovení koeficientů rizika [24] 

RIZIKO 1   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  [%] x 60 50 60 80 70 80 50 60 60 20 60 

  [%] y 60 80 60 60 40 30 90   70 20 100 40 
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Ze stanovených procentních hodnot stanovíme minimální a maximální hodnoty: 

= 100 

 = 20                  = 20 

Dále stanovíme spolehlivost systému  = 80 % 

 

=100 - [(               (3) 

=100 - [(  

% 

 

=100 - [(            (4) 

 =100 - [(  

= 36%  

 

Dle vzorců (3) a (4) jsou vypočteny polohy os a , které vyznačíme v grafu, čímž jej 

rozdělíme na čtyři oblasti. 

 

Graf souvztažnosti [24] 
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Tabulka č. 3: Závažnost rizik [24] 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

 

 

Analýza identifikovala mezi vzájemnými vazbami nejslabší místa hodnoceného 

systému, kdy se jedná o I. a II. oblast dle grafu. [24] 

 

Jako primárně a sekundárně nebezpečná rizika vyšla:  

č.1 - Neoprávněný vstup na OOP ČR 

č.3 - Napadení zaměstnance 

č.4 - Únik utajovaných informací 

č.5 - Umístění NVS 

č.8 - Selhání EZS, MZS 

č.11 - Zneužití klíče 

 

Jako sekundárně nebezpečná rizika vyšla: 

č.2 - Násilný vstup na OOP ČR přes MZS 

č.7 - Selhání fyzické ostrahy 

č.10 - Nedbalost zaměstnance 

 

Oblast žádného primárního nebezpečí: 

č.6 - Krádež majetku 

č.9 - Požár 

 

 

 

 



 

 

33 

 

7 Inovativní řešení 

 

Na základě uvedených analýz byla identifikována rizika, která by mohla ohrozit aktiva 

OOP ČR. Vzhledem k uvedeným nejzávažnějším rizikům je třeba důsledně dodržovat 

režimová opatření a řádně vykonávat fyzickou ostrahu se zaměřením na kontrolní činnost  

a na kontrolu elektronického a mechanického zabezpečovacího systému.  

 

V oblasti mechanických zábranných systému by bylo vhodné opatřit okna v 2. NP 

nalepením bezpečnostních fólií nebo instalaci detektoru tříštění skla. Okna jsou sice situována 

v dostatečné výšce od země, ale zde hrozí vniknutí neoprávněné osoby přes okna ze střechy, 

která se nachází v úrovni střech sousedních budov, kde není známo žádné zabezpečení proti 

vniknutí na střechu těchto budov. Bezpečnostní folie LLumar SCL SR PS 4 by tak mohly 

odradit či ztížit vniknutí do kanceláří. [14] Detektor tříštění skla by mohl být napojen na již 

používaná EZS. V případě detektoru tříštění skla by se jednalo o 23 detektorů HONEYWELL 

FG 730 k ochraně oken dvaceti jedna místnosti a okna schodiště. V zasedací místnosti, která 

je předělena od posilovny koženým shrnovacím závěsem, by byly užity dva tyto detektory. 

Detektory mají dosah až 9 metrů.[20] Vstup do skladu zajištěných věcí lze dovybavit 

bezpečnostním kováním ROSTEX R1/90 s kulovou klikou [8] a cylindrickou vložkou 

výrobní značky FAB 2024/75/30+45 s prvky proti odvrtání a vyhmatání.[9] Ostatní 

mechanické zábranné prostředky se jeví jako dostačující. Okna 1. NP v místnosti dozorčího  

a čekárny není třeba zabezpečovat, neboť tyto prostory jsou pod neustálým dohledem ostrahy.  

 

Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, budova je zčásti zabezpečena EZS  

a monitorována kamerovým systémem. V této oblasti bych stávající kamerový systém 

ponechal, přičemž dále bych nainstaloval další kameru, která by monitorovala přímo služební 

vchod tak, aby bylo možné vizuálně identifikovat osobu, která do budovy hodlá vejít a rozlišit 

zda se jedná o policistu nebo civilní osobu. Tuto problematiku bych vyřešil nainstalováním 

dveřního komunikátoru MOVETO V-025 [19], obrázek č. 7. Navíc pro zefektivnění 

zabezpečení důležitého prostoru, kterým je kancelář vedoucího, kde se nachází trezorová 

skříň, by bylo vhodné napojit na již používaný EZS, kdy prostor by postačilo snímat pasivním 

infračerveným čidlem PIR. [21] 

http://www.oxe.cz/dverni-videotelefon-moveto-v-025/
http://www.rojka-alarm.cz/ir120c-siemens-detektor-pir/
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Obrázek č. 7 Dveřní komunikátor MOVETO V-025 [19] 

 

Mezi nezávažnější rizika byly dle analýzy vyhodnoceny rizika spojené 

s neoprávněným vstupem do objektu, proto bych použil na obou vchodech do objektu 

efektivnější přístupový systém, a to systém Northern dveřní kontrolér NetAXS-123 [11] 

s čtyřmi čtečkami Motorola ASR 605 [10], na dvoje dveře (vnější a vnitřní). Tento přístupový 

a docházkový systém se již u objektů policie již využíván, kdy vstup nebo výstup u vchodu  

se zpřístupní přiložením služebního průkazu k uvedené magnetické čtečce, která je součástí 

systému Northern. 

 

I když požár v analýze souvztažnosti byl vyhodnocen jako riziko bez primárního 

nebezpečí, nesmí se toto riziko podcenit. V objektu převážně v místnostech 2. NP, kde je 

kancelář vedoucího, technologická místnost, sklad spisů a na chodbách bych navrhoval 

instalovat EPS, tedy kouřové hlásiče GFE-S-2L [17] s ústřednou ORION-2 [15] a sirénou 

VIPER SE-C [16], což lze připojit k již používanému systému LATIS 2400N. Siréna musí být 

umístěna poblíž místnosti dozorčího tak, aby dozorčí mohl na vzniklý poplach ihned reagovat. 

Optické kouřové hlásiče by byly instalovány do důležitých místností, jako jsou kancelář 

vedoucího, spisovna, technologická místnost a na chodby v 1 a 2 NP. Hlásicí linky by byly 

propojeny kabelem J-Y(St)Y 2x2x0,8mm. [12] 

 

 

http://www.oxe.cz/dverni-videotelefon-moveto-v-025/
http://www.kuchta-elektro.cz/detail-zbozi/nx2mps
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8 Ekonomické zhodnocení 

 

V ekonomickém zhodnocení budu hodnotit zabezpečovací prvky, které bych  

do systému dodal k efektivnějšímu zabezpečení, kdy budu uvádět pouze materiální náklady, 

neboť náklady na práci se jednak dle různých firem, které se instalací zabezpečovacích prvků 

zabývají, liší a také při instalaci lze využít pracovníky Odboru technické ochrany objektů,  

což je útvar v rámci Policie ČR Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje, jehož 

zaměstnanci jsou financováni z rozpočtu Policie ČR 

 

 Nyní bych uvedl dvě varianty ekonomického zhodnocení. V prvním případě bude 

uvedena finančně výhodnější varianta a v druhém případě ta nákladnější varianta. 

 

Varianta č.1 

Tabulka č. 4: Kalkulace MZS první varianta 

Mechanické zábranné prostředky 

PČ Specifikace položky Typové označení MJ Počet Cena (včetně DPH) 

1. Bezpečnostní kování R1/90 ROSTEX ks 1 1.810,80 Kč 

2. Cylindrická bezp. vložka  FAB 2024/75/30+45 ks 1 594,00 Kč 

CELKEM 2.404,80 Kč 

 

Tabulka č. 5: Kalkulace EZS první varianta 

Elektronický zabezpečovací systém (EZS, EPS) 

PČ Specifikace položky Typové označení MJ Počet Cena (včetně DPH) 

1. Detektor tříštění skla 

HONEYWELL 

FG730 

 

ks 23 14.950,-Kč (650,-Kč/ks) 

2. PIR čidlo zn. Siemens IR120C ks 1 1.270,-Kč 

3. Dveřní komunikátor  MOVETO V-025 ks 1 2.148,-Kč 

4. Optický kouřový hlásič GFE-S-2L ks 7 5.558,- Kč (794,-Kč/ks) 

5. Ústředna EPS ORION-2 ks 1 7.349,-Kč 

6. Siréna EPS VIPER SE-C ks 1 698,-Kč 

7. Kabel EPS (balení 250 m) J-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 250 2.400,-Kč 

CELKEM 34.373,-Kč 
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Celkově pro oba zabezpečovací systémy tedy pro MZS  EZS vychází náklady  

na materiál ve výši 36.777,80 Kč včetně 20 % DPH. 

 

Varianta č. 2 

Tabulka č. 6: Kalkulace MZS druhá varianta 

Mechanické zábranné prostředky 

PČ Specifikace položky Typové označení MJ Počet Cena (včetně DPH) 

1. Bezpečnostní fólie 

(24 oken po 2,25 m
2
) 

LLumar SCL SR PS 4 

 

m
2 

54 23.911,- Kč 

2. Bezpečnostní kování R1/90 ROSTEX ks 1 1.810,80 Kč 

3. Cylindrická bezp. vložka  FAB 2024/75/30+45 ks 1 594,- Kč 

CELKEM 26.315,80 Kč 

 

Tabulka č. 7: Kalkulace EZS druhá varianta 

Elektronický zabezpečovací systém (EZS, EPS) 

PČ Specifikace položky Typové označení MJ Počet Cena (včetně DPH) 

1. PIR čidlo zn. Siemens IR120C ks 1 1.270,- 

2. Dveřní komunikátor  MOVETO V-025 ks 1 2.148,- 

3. Optický kouřový hlásič GFE-S-2L ks 7 5.558,- Kč (794,-Kč/ks) 

4. Ústředna EPS ORION-2 ks 1 7.349,-Kč 

5. Siréna EPS VIPER SE-C ks 1 698,-Kč 

6. Kabel EPS (balení 250 m) J-Y(St)Y 2x2x0,8mm m 250 2.400,-Kč 

7. Dveřový kontrolér NetAXS-123 ks 1 29.400,-Kč 

8. Čtečka karet  ASR 605 ks 4 23.724,-Kč 

CELKEM 72.547,-Kč 

 

Celkově tak náklady na materiál v druhé dražší verzi by byly ve výši 98.862,80 Kč 

včetně 20% DPH. 
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9 Závěr 

 

Závěrem bych chtěl shrnout tuto práci, ve které jsem nastínil členění systému 

technické ochrany objektu, s ohledem na rozsah práce jsem zmínil pouze některé 

zabezpečovací prvky jak mechanických, tak elektronických zabezpečovacích systémů, popsal 

jsem systém technické ochrany předmětného objektu OOP ČR, pomocí Ishikawova diagramu, 

s ohledem na současný stav, identifikoval rizika a tyto následně zhodnotil analýzou 

souvztažnosti. K užití analýzy souvztažnosti mě vedla otázka, zda a jak se identifikována 

rizika ovlivňují a zda na sebe mohou navazovat. Odpovědí byla tabulka identifikace rizik  

a vyhodnocení rizik dle grafu.  

 

Posuzovaný objekt OOP ČR, tak jak je situován v okolním prostředí, nemá možnost 

mít jakoukoliv perimetrickou ochranu, kromě kamerového systému, musíme se proto zaměřit 

zejména na plášťovou ochranu, prostorovou ochranu a režimová opatření. Vzhledem 

k možným rizikům jsem se pokusil navrhnout další prvky zabezpečení, které by přispěly 

k zefektivnění technické ochrany objektu, což byl také cíl práce. V rámci návrhu jsem zvolil 

dvě varianty řešení doplnění mechanických i elektronických zabezpečovacích systémů,  

a to levnější a dražší variantu. Z uvedeného ekonomického zhodnocení jasně plyne vliv ceny 

investice do efektivity zabezpečení objektu. Je třeba na zabezpečení objektu pohlížet 

komplexně, protože jestliže budeme mít v systému ochrany objektu jeden jediný slabý prvek, 

veškerá další, třeba i nákladná zabezpečení a opatření, jsou nám k ničemu. Kupříkladu takový 

neoprávněný vstup, při zadání zneužitého přístupového kódu u tlačítkového systému 

odemykání dveří, může být zdrojem dalších závažných rizik, jako je např. umístění NVS, 

požár, napadení zaměstnance, což může mít fatální následky. Proto je velice důležité zvážit, 

zda investujeme do zabezpečení vyšší či nižší částku.   

 

I když v současné době posuzovaný objekt již prochází rekonstrukci a stavebními 

úpravami, tato práce by mohla posloužit jako podklad k projektu zabezpečení po dokončení 

stavby.  
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