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1 Úvod 
Za téma mé diplomové práce jsem si vybral analýzu rizik s ohledem na protiprávní 

činy ve věznici. U větších objektů, ke kterým věznice patří, je zpracování expertizy 

s následným vypracováním návrhu na řešení nutností. Výsledným produktem expertizy 

je bezpečnostní analýza, která poskytne posouzení současného stavu objektu z hlediska 

bezpečnosti, definování potenciálních hrozeb, zranitelnost objektu a analýzu reálných 

rizik. Součástí bezpečnostní analýzy je návrh zásad bezpečnostní politiky a obsahuje 

souhrn doporučených opatření k odstranění definovaných hrozeb a rizik. 

Problematiku zabezpečení areálů věznic je třeba vidět v několika rovinách. Kvalita 

a úroveň technické bezpečnosti vychází z celkového architektonického řešení věznic, 

z technického stavu jejich objektů a z úrovně stavebně-technických, zabezpečovacích, 

komunikačních prostředků a režimových opatření. Ty teprve ve svém úhrnu ukazují na 

dosažený stupeň vnitřní a vnější bezpečnosti věznic, na který jsou poté aplikována 

všechna specifika jednotlivých věznic v souvislosti se skladbou osob ve výkonu vazby a 

trestu. Mám-li se vyjádřit k celkové bezpečnostní situaci v našich vězeňských 

zařízeních, mohu konstatovat, že během devadesátých let a později došlo ke zvýšení její 

úrovně.  

Základním prvkem bezpečnosti je úroveň vnější bezpečnosti věznic, to znamená 

úroveň jejich technických a stavebně-technických prostředků. V současné době můžeme 

říci, že naše vazební věznice a věznice pro výkon trestu odnětí svobody lze podle jejich 

skutečného stavu zajištění rozdělit do tří skupin. První, méně početnou skupinu tvoří 

vězeňské objekty, kde proběhla celková rekonstrukce, výstavba nových oplocení a 

střežících zařízení. Ve druhé skupině jsou objekty, kde došlo k modernizaci jen 

některých prvků vnější bezpečnosti, jako je třeba navýšení stavu oplocení, výměna 

kamerových systémů nebo výměna střežících zařízení. Do třetí skupiny můžeme 

začlenit věznice, které čekají na kompletní rekonstrukci, jak z hlediska vnější 

bezpečnosti, tak z hlediska modernizace vnitřních prostor. Z pohledu zabezpečení 

areálů věznic mohu konstatovat, že se dnes využívají moderní bezpečnostní systémy, 

ale po pravdě řečeno, v provozu jsou ještě stále i zastaralé systémy, které z hlediska 

spolehlivosti, technické i morální zastaralosti nevyhovují současným požadavkům. 



3 
 

Postupně jsou v závislosti na objemu finančních prostředků tyto nevyhovující 

zabezpečovací systémy vyřazovány z provozu a nahrazovány novými. 

V posledních letech byly realizovány v souvislosti s potřebou zvyšování 

bezpečnosti další požadavky na modernizaci, které souvisí s bezpečností vězeňských 

objektů. Byl řešen dlouhodobý problém průniku nepovolených předmětů do vězeňských 

objektů. V souvislosti s tímto stavem byla provedena instalace detekčních rámů, 

rentgenů kontroly zavazadel a ve vybraných vazebních věznicích zařízení na 

vyhledávání mobilních telefonů.  
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2 Právní úprava ochrany věznic 
Ostraha a bezpečnost vězeňských objektů vychází z pevně daných zásad, 

zakotvených v právních předpisech. Vězeňská služba může ve svých vnitřních 

předpisech stanovit pouze úkoly a povinnosti, které jsou s právními předpisy v souladu. 

Základní právní normou pro určení kriterií bezpečnosti je zákon č. 555/1992 Sb., 

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky. Zabezpečení výkonu vazby 

a výkonu trestu odnětí svobody je dáno zákony č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí 

svobody a č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů 

a prováděcími vyhláškami.  

Jedním ze základních úkolů vymezených Vězeňské službě ČR (dále jen „Vězeňská 

služba“) zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži, ve znění 

pozdějších předpisů, v oblasti bezpečnosti je zajistit střežení vazebních věznic a věznic 

(dále jen „věznice“), střežení, předvádění a eskortování osob ve výkonu vazby 

a ve výkonu trestu odnětí svobody [28]. Dalším úkolem je podílet se na naplňování 

ustanovení trestního zákona, zákona o výkonu trestu odnětí svobody, zákona o výkonu 

vazby a vyhlášek, jimiž se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody a řád výkonu 

vazby. Vězeňská služba musí plnit i další úkoly, jež vyplývají z jiných obecně platných 

předpisů a přímo se dotýkají činnosti při řešení krizových situací a zajištění 

obranyschopnosti státu. 

K naplnění účelu trestu odnětí svobody, vymezeného trestním zákonem (tj. chránit 

společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné 

činnosti a vychovat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působit výchovně i na ostatní 

členy společnosti), působí Vězeňská služba jako celek. Protože je tento materiál 

zaměřen na ostrahu a zabezpečení vězeňských objektů, bude se zabývat úkoly 

a činnostmi vězeňské a justiční stráže, jež mají postavení ozbrojeného sboru. 

Aplikace práva spočívá v použití a uplatnění právních předpisů na jednotlivé 

posuzované případy a situace. Pro potřeby práce lze v jednotlivých oblastech aplikovat 

zejména následující právní předpisy. 

2.1 Listina základních práv a svobod 

Usnesením předsednictva České národní rady o vyhlášení Listiny základních práv 

a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., se tato stala 

právní normou, od níž se odvozují a odvíjejí právní úpravy [23]. Zakotvuje princip, 

že omezení základních práv a svobod je možné pouze na základě zákona. Při výkonu 
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ochrany objektu může dojít k omezení základních práv a svobod občanů, a proto takové 

omezení musí být podloženo zákonem. 

2.2 Zákon o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky 

Uvedený zákon č. 555/1992 Sb., stanoví úkoly, organizaci a řízení Vězeňské služby 

ČR, rozebírá povinnosti a oprávnění příslušníků vězeňské a justiční stráže [28]. Podle 

tohoto zákona Vězeňská služba ČR spravuje a střeží vazební věznice a věznice, 

zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, v rozsahu stanoveném tímto 

zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu soudnictví, správě soudů, 

zastupitelství, Ministerstva spravedlnosti a jiných budov Ministerstva spravedlnosti ČR. 

2.3 Zákon o výkonu trestu odnětí svobody  

Zákon 169/1999 Sb., upravuje výkon trestu odnětí svobody (dále jen "výkon 

trestu") ve věznicích a ve zvláštních odděleních vazebních věznic [25]. Podle tohoto 

zákona se věznice člení podle způsobu vnějšího střežení a zajištění bezpečnosti do čtyř 

základních typů, a to  

a) s dohledem, 

 b) s dozorem, 

 c) s ostrahou, 

 d) se zvýšenou ostrahou 

O tom, do jakého typu věznice bude odsouzený zařazen k výkonu trestu, rozhoduje 

soud. 

2.4 Trestní zákon 

Je veden jako zákon č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro účely 

diplomové práce se zabývá okolnostmi vylučujícími protiprávnost, jako je nutná obrana, 

krajní nouze. Takovými okolnostmi je možné spáchání trestného činu, a to za účelem 

zabránění jinému trestnému činu, který v danou chvíli hrozí. 

Nutná obrana - § 13: „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 nepřiměřená způsobu útoku.“ [24] 

Krajní nouze - § 14: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozícímu zájmu chráněného tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní 

nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí odvrátit jinak anebo způsobený následek 

je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil.“ [24] 
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Oprávnění použití zbraně - § 15: „Trestný čin nespáchá ten, kdo použije zbraně 

v mezích zmocnění příslušných zákonných předpisů.“ [24] 

Svolení poškozeného – svolením se stává jednání, které by jinak bylo nedovoleným 

zásahem do práv poškozeného činem dovoleným. 

Plnění zákonné povinnosti – jestliže nějaká norma, která je součástí našeho 

právního řádu, přikazuje jednat určitým způsobem, případně dovoluje určitý čin, potom 

takový čin nenaplňuje skutkovou podstatu trestného činu. Jako příklad lze uvést výkon 

povolání, plnění rozkazu, vykonávání dovolené činnosti, s níž je zpravidla spojeno 

určité nebezpečí. 

Riziko ve výrobě a výzkumu – tento důvod vyloučené protiprávnosti spočívá na 

tom, že při zavádění a zkoušení nové techniky, při odvracení nebezpečí, které vzniklo 

ve výrobě a při výzkumu, je třeba jinak chráněné zájmy vystavit určitému nebezpečí. 

2.5 Nařízení GŘ VS ČR o vězeňské a justiční stráži 

Účelem nařízení NGŘ č. 11/2006 je stanovení systému střežení, výstroj a výzbroj, 

organizaci a prostředky vězeňské a justiční stráže, práva, povinnosti a úkoly příslušníků 

Vězeňské služby. Systém zahrnuje střežení objektů, obviněných a odsouzených, 

zesílené střežení a obranu objektů, je organizován a realizován podle vojenských zásad. 

Střeženým objektem se pro účely tohoto nařízení rozumí objekt (prostor), který 

je střežen silami a prostředky vězeňské stráže [15]. Tyto střežené objekty jsou zpravidla 

ohraničeny a vstup osob jiných než oprávněných je do nich zakázán. Rozsah zřizování 

musí odpovídat úkolům vězeňské a justiční stráže, typu věznice, podmínkám, v nichž 

se střežený objekt nachází, např. terénní členitost, vzdálenost mezi strážními stanovišti, 

dislokace věznice vzhledem k okolí a bezpečnostní situaci. K zajištění bezpečnosti 

střežených objektů jsou v nařízení uvedeny základní požadavky na technické a stavebně 

technické prostředky. 

2.6 Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o bezpečnostní 
způsobilosti 

Zákon 412/2005 Sb., upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady 

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

státní správy [27]. Bezpečnostním standartem je podle zákona o ochraně utajovaných 

skutečností soubor pravidel, ve kterém se stanoví postupy, technická řešení, 

bezpečnostní parametry a organizační opatření pro zajištění nejmenší možné míry 
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ochrany utajovaných informací. Utajovaná informace se klasifikuje do čtyř stupňů 

utajení (přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené). Zabezpečené oblasti se zařazují 

do kategorií podle nejvyššího stupně utajení utajované informace, která se v nich 

ukládá. Ochrana utajovaných informací je zajištěna personální bezpečností, kterou tvoří 

výběr fyzických osob, které mají mít přístup k utajovaným informacím, ověřování 

podmínek pro jejich přístup k utajovaným informacím, jejich výchova a ochrana, 

průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování 

podmínek pro přístup k utajovaným informacím a k zajištění nakládání s utajovanou 

informací u podnikatele v souladu s tímto zákonem, administrativní bezpečností, kterou 

tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, zpracování, odesílání, přepravě, 

přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, případně jiném nakládání 

s utajovanými informacemi, fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která 

mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, 

popřípadě přístup nebo pokus o něj zaznamenat, bezpečností informačních nebo 

komunikačních systémů, kterou tvoří systém opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, 

integritu a dostupnost utajovaných informací, s nimiž tyto systémy nakládají, 

a odpovědnost správy a uživatele za jejich činnost v informačním nebo komunikačním 

systému a kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém na ochranu utajovaných 

informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů 

při zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací [27]. 

2.7 Zákoník práce 

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

V, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 101 a), že zaměstnavatel 

je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na 

rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. V § 102, 

odstavci 1 je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen vytvářet bezpečné a zdraví 

neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení rizikům. V § 102 odstavci 3 

je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele 

a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. 

Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich 

odstranění a provádět opatření. Je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků, vybavení 

pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek. V § 106, který řeší práva 
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a povinnosti zaměstnance je uvedeno, že zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, na informace o rizicích jeho práce a na informace o opatřeních 

na ochranu před jejich působením. Zaměstnanec má právo a povinnost podílet 

se na vytváření bezpečného zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a to zejména 

uplatňováním stanovených a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na řešení 

otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci [26]. 

2.8 Ostatní právní předpisy 

Další specifické činnosti upravují následující zákony: 

- zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti 

s trestním řízením; 

- zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění zákona 

č. 300/2000 Sb.; 

- zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých 

zákonů; 

- zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový 

zákon); 

- zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně 

některých souvisejících zákonů. 

Ve většině případů jsou výše uvedené zákony rozpracovány ve vnitřních předpisech 

Vězeňské služby. 

2.9 Technické normy 

Při návrhu a aplikaci zabezpečení se musí vycházet ze závazných technických 

norem, které řeší požadavky na prostředky zabezpečovacích systémů. Technické normy 

můžeme rozdělit na oblast mechanických zábranných systémů a oblast elektrických 

systémů. 

2.9.1 Normy oblasti mechanických zábranných systém ů: 

Uvedené normy jsou základní, stanovující základní technické požadavky a metody 

zkoušení mechanických zábranných systémů (MZS). Každý MZS je překonatelný 

v určitém reálném čase. Úkolem zabezpečovací techniky je posunout tento časový úsek 

do pásma bezpečnosti. Z hlediska MZS se zde jedná především o stanovení minimální 
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doby průlomové odolnosti podle toho, zda se jedná o otvorové výplně nebo úschovné 

objekty.  

ČSN P ENV 1627 až 30 Okna, dveře, uzávěry  – Odolnost proti násilnému 

vniknutí  

Tato 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. Otvorové výplně jsou podle minimálního času potřebného pro překonání 

(odporový čas) a podle předpokládaného způsobu napadení rozděleny v normě do šesti 

bezpečnostních tříd (BT). Úschovné objekty se podle koeficientu průlomové odolnosti 

rozdělují na BT I-XIII [6].  

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení. Zkoušení 

a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Tato norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, 

určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá 

ve zpoždění vniknutí předmětů nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje 

výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly[8]. 

ČSN EN 1063 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení. Zkoušení 

a klasifikace odolnosti proti střelám 

Norma specifikuje požadavky na provedení zkoušky a zkušební metodu 

pro klasifikaci skla odolného proti střelám. Klasifikace je založena na užití 

nejběžnějších zbraní a střeliva, podle působící energie. Norma se vztahuje pouze 

na útočnou střelbu z krátké a dlouhé kulové zbraně a brokové zbraně [5].  

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory 

ČSN 91 6010 Úschovné objekty – Zkušební metody a klasifikace odolnost 

proti vloupání. Skříňové a komorové trezory 

Norma stanoví zkušební metody, hodnoty průlomové odolnosti a způsob 

klasifikace úschovných objektů do 14-ti bezpečnostních tříd podle jejich odolnosti proti 

vloupání. Hodnoty průlomové odolnosti se stanovují ve státem akreditovaných 
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zkušebních laboratořích a jsou určeny výhradně pro účely hodnocení a klasifikace 

jednotlivých druhů výrobků 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

Tato norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání 

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností. Uvádí schéma pro klasifikaci 

zámků s vysokou bezpečností na základě ocenění jejich průlomové odolnosti proti 

destrukčnímu napadení, skrytému a neoprávněnému otevření. Vztahuje 

se na mechanické a elektronické zámky s vysokou bezpečností. 

2.9.2 Normy oblasti elektrických zábranných systém ů: 

ČSN EN řady 50 130 Poplachové systémy – Všeobecně 

Tato norma popisuje poplachové systémy, používané skupiny výrobků, 

komponenty systémů, určených pro použití uvnitř a v okolí budov, v prostředí 

obytných, obchodních, lehkého průmyslu. Stanovuje třídy prostředí I až IV. 

ČSN EN 50131 Poplachové systémy-Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

vně budov. 

Tato norma uvádí požadavky pro elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS) 

při použití specifických nebo nespecifických pevně zabudovaných propojovacích 

vedení nebo bezdrátového spojení. Norma specifikuje požadavky na provedení 

nainstalovaných EZS. Jsou zde určeny základní stupně zabezpečení 1 až 4. V normě 

jsou specifikovány požadavky pro komponenty EZS příslušné klasifikace prostředí. 

Norma stanovuje technické požadavky na zkušební postupy pro ověřování 

zabezpečovacích funkcí ústředen EZS a vlivu prostředí na ústředny EZS určené 

pro použití v systémech EZS a tísňových systémech instalovaných v budovách. 

Tyto požadavky se vztahují také na ústředny, jejichž součástí jsou prostředky detekce, 

propojení, komunikace a napájení jiných aplikací [10]. 

ČSN EN řady 50 132 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy 

pro použití v bezpečnostních aplikacích  

CCTV (Closed Circuit Television, tedy uzavřený televizní okruh) je systém, 

obsahující kamerovou sestavu, zobrazovací a další přídavná zařízení nezbytná 

pro přenos signálu a obsluhu při sledování definované bezpečnostní zóny. Norma 

stanoví požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých a barevných kamer 
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používaných v CCTV sledovacích systémech pro bezpečnostní aplikace. Norma 

stanovuje základní požadavky (specifikace) technických parametrů na monitory 

pro použití v systémech CCTV a stanovuje také metody pro ověření splnění těchto 

parametrů stanovených požadavky. Specifikuje základní požadavky technických 

parametrů na přenosové systémy užívané v systémech CCTV zahrnujících vysílací 

zařízení, přenosový kanál a přijímací zařízení. Jsou zde doporučení pro výběr, 

plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, které zahrnují kamery 

s monitory nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích [11]. 

ČSN EN řady 50 133 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích 

Norma týkající se všeobecných požadavků na funkčnost systému kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích a všeobecné požadavky na komponenty 

systémů kontroly vstupů z hlediska prostředí. Tato norma uvádí pokyny k použití 

automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř a vně budov. Zahrnují 

návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. Pokyny 

jsou určeny pro systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích [12].  

ČSN EN řady 61 000 Elektromagnetická kompatibilita  

Zkratka "Electromagnetic compatibility" (elektromagnetická kompatibilita - EMC). 

Jde o schopnost systému, zařízení nebo přístroje uspokojivě a spolehlivě pracovat 

v elektromagnetickém prostředí a současně tak, aby sám nezpůsoboval 

elektromagnetické rušení, které by bylo nepřijatelné pro okolní systémy, zařízení nebo 

přístroje umístěné v tomto prostředí. Musí se zvážit rizika rušivých vlivů (přímý i 

nepřímý úder blesku, indukovaná a spínací přepětí) a realizovat opatření, která rizika 

anulují nebo omezí na minimální úroveň nebezpečí, které lze považovat za přijatelné při 

užívání vzhledem k odpovídající vysoké úrovni ochrany oprávněného zájmu. 
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3 Základní pojmy bezpečnosti objektů věznic 
Úkoly, spojené se střežením vězněných osob a věznic a zajišťováním stanoveného 

pořádku a kázně, vycházejí z příslušných právních norem a jsou upřesněny ve vnitřních 

předpisech. Ve věznicích jsou zpracovány plány střežení, jež obsahují zcela konkrétní 

povinnosti pro každou činnost a každé strážní stanoviště.  

Základní pojmy: 
Analýza rizik je procesní a systematická činnost, jejíž podstatou je identifikace 

hrozeb, odhad pravděpodobného projevení se hrozby a ocenění míry rizika. Na základě 

míry rizika je jednotlivým rizikům přiřazena hladina přijatelnosti, na jejímž základě 

jsou stanovena vhodná opatření (bezpečnostní, organizační, technická, materiální apod.) 

k řízení rizika. 

Fyzická ochrana objektu je souhrn opatření a činností ostrahy směřujících 

především k předcházení nebo zamezení útěku vězňů, zneužití, vyzrazení, 

znehodnocení, ztráty nebo odcizení předmětů chráněného zájmu. Fyzická ochrana 

objektu je zajišťována vždy vzájemnou kombinací: 

• strážní a dozorčí služby (živé síly) 

• technických prostředků (zejména mechanických a elektrických) 

• organizačních a režimových opatření 

Mimořádná událost je škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka 

či přírodními vlivy a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní 

prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací. 

Nebezpečí (zdroj nebo příčina rizika) – skryté vlastnosti materiálních objektů nebo 

souhrn událostí a procesů, které mohou při svém projevení se způsobit ztráty. Míra 

nebezpečí je hodnocena z pohledu pravděpodobnosti projevení se (výskytu) 

nebezpečných vlastností. 

Perlustrace osob – zjišťování totožnosti osob vstupujících do střežených objektů 

nebo osob, které narušují vnější bezpečnost v bezprostřední blízkosti těchto objektů 

nebo maří účel výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody. 

Režimová ochrana je souborem administrativně-organizačních a věcných opatření, 

které by měly směřovat k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího 

systému. Režimová opatření se týkají činnosti pracovníků uvnitř organizace, pohybu 
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a chování osob přicházejících zvenčí, oběhu dokladů a informací uvnitř organizace 

(administrativní, nebo spisový pořádek). 

Režimová opatření zahrnují režim vstupu a výstupu osob, vjezd a výjezd 

dopravních prostředků, stanoví oprávnění osob a dopravních prostředků vstupujících 

nebo vjíždějících do objektu, stanoví výstup a výjezd z objektu. Další oblastí je režim 

pohybu osob, dopravních prostředků v objektu a jeho jednotlivých částech v pracovní a 

mimopracovní době, režim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které 

se používají pro systémy kontroly vstupů, kterým se zejména určuje systém a způsob 

označování, přidělování a odevzdávání klíčů, způsob jejich úschovy a evidence, uložení 

duplikátů a způsob jejich použití. Nedílnou součástí režimových opatření je režim 

manipulace s technickými prostředky a jejich používání.  

Riziko je funkce pravděpodobnosti projevení se nebezpečných vlastností (vzniku 

mimořádné události) a závažnosti ztrát (velikosti následků). 

Slabá a nebezpečná místa - místa nebo prostory věznice, kde existuje zvýšené 

nebezpečí vzniku mimořádné události (útěku, pokusu o útěk, únosu vězně, havárie 

apod.). 

Střežení - soubor organizačně technických opatření při střežení objektů 

a vězněných osob technikou a živou silou nebo jejich vzájemnou kombinací. 

Strážní stanoviště - místo nebo úsek určený plánem střežení, na kterém 

je vykonávána strážní služba. 

Strážní – skupina příslušníků vězeňské stráže určená zejména ke střežení objektů 

Vězeňské služby a střežení vězněných osob. 

Strážní a zásahová hlídka (dále jen „SaZH“) – skupina strážných, vyzbrojená 

stanovenými donucovacími prostředky, určená ke střežení a pravidelné kontrole slabých 

a nebezpečných míst a k zajišťování akcí (většinou hromadných) s vězněnými osobami, 

při kterých je zvýšené riziko vzniku mimořádné události (útěk, pokus o útěk, hromadné 

vystoupení apod.), k zadržení prchajícího vězně, k prověřování signálů indikovaných 

střežícím zařízením aj. 

Střelná zbraň - střelná zbraň používaná při střežení objektů a vězněných osob jako 

donucovací prostředek (k použití úderu, varovného výstřelu, hrozbě), k zabránění útěku 

vězněných osob nebo při obraně napadeného objektu. 
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Útok vzniká v případě narušení základních funkcí organizace či jejich území, 

objektu, komplexu zařízení apod., v důsledku úmyslného zavinění, úmyslného činu 

osoby. Pokud důsledky vyplývající z útoku mají politický vliv a dopad, pokud ohrožují 

výkon státní moci a správy, pokud jsou hrozbou pro velké skupiny lidí, pak lze takový 

skutek hodnotit jako teroristický čin. 

Vnější technické a stavebně technické prostředky (dále jen „STP“) – technické 

zařízení zabraňující příp. zpomalující provedení útěku, např. válce nebo prameny 

„žiletkového“ drátu, mříže, závory, zátarasy v kanalizaci nebo v blízkosti slabých 

a nebezpečných míst apod. 

Výzbroj  - souhrn prostředků vězeňské stráže, kterými mohou být strážní 

vyzbrojeni při výkonu služby (střelné zbraně a donucovací prostředky). 

Zakázané pásmo – vymezený prostor přiléhající k ohradní zdi věznice (zřizuje 

se v určených typech věznic). 

3.1 Specifikace činnosti strážní služby 

Strážní službou rozumíme zajištění ostrahy objektů nebo vězněných osob živou 

silou. Služba je vykonávána ve stanoveném rozsahu na vnějších i vnitřních strážních 

stanovištích, jejichž počet a umístění schvaluje ředitel věznice. Strážní služba 

je vykonávána zpravidla v nepřetržitém provozu, v některých případech mírně odlišným 

způsobem v denní a noční době. Výzbroj a výstroj příslušníků je stanovena podle typu 

věznice a druhu stanoviště. Platí zde obecná zásada, že čím vyšší je stupeň ostrahy 

věznice, tím účinnější typ zbraně se používá.  

 

Obr. 1: Příklad označování příslušníků vězeňské stráže 

Velmi významným prvkem ovlivňujícím podmínky výkonu strážní služby je stav 

a úroveň stavebně technických prostředků a úroveň zabezpečovacích a komunikačních 

prostředků (dále jen „ZaKT“), především pak spolehlivost střežících zařízení. 
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Architektonická i typová různorodost objektů vyvolává nutnost užití různých způsobů 

střežení.  

Nejčastěji se jedná o: 

• střežení obvodu objektu ze strážních věží, 

• střežení vstupu a vjezdu do objektu, 

• střežení strážní a zásahovou hlídkou,  

• střežení a doprovod vozidel a osob, 

• střežení obvodu věznice z vnější strany. 

Ve věznicích se zvýšenou ostrahou (kde jsou umisťovány nejnebezpečnější 

vězněné osoby, včetně odsouzených k doživotnímu trestu odnětí svobody) je vždy 

k zajištění vnější bezpečnosti používána kombinace střežení živou silou a technikou. 

Výška ohrazení a oplocení pro tento typ věznice je 6 m - ohradní zeď a 3,5 m - vnitřní 

oplocení. Ohradní zeď a oplocení jsou vždy doplňovány speciálními stavebně 

technickými prostředky, sloužícími ke zpomalení prchající vězněné osoby.   

Věznice s ostrahou jsou střeženy zpravidla v kombinaci živé síly a techniky. Výška 

ohradní zdi je 5 m, výška oplocení 3,5 m. Ohrazení a oplocení je doplňováno 

speciálními stavebně technickými prostředky. Strážní věže jsou obsazovány podle 

rozhodnutí ředitele věznice v závislosti na dalších okolnostech (např. délka střežených 

úseků, vzdálenost ubytovacích budov od ohrazení a oplocení, členitost věznice, výskyt 

slabých a nebezpečných míst apod.).  

Ve věznicích s dozorem je systém střežení omezen, především zde není k zabránění 

útěku vězněných osob používáno ozbrojených strážných. Tyto objekty jsou pouze 

ohrazeny nebo oploceny do výšky 3,5 m. Další (vnitřní) oplocení je budováno 

v závislosti na použité vnější zabezpečovací technice. 

Věznice s dohledem nejsou vězeňskou stráží střeženy. 

Zajištění vnější bezpečnosti vazebních věznic je podobné jako zajištění bezpečnosti 

věznic se zvýšenou ostrahou, zejména ve výšce ohrazení a oplocení (6 m a 3,5 m). 

Výraznější rozdíl je ve způsobu vnějšího střežení, především v počtu obsazovaných 

strážních věží. Většina vazebních věznic je přímo začleněna do městské zástavby, 

a proto nebylo možné vybudovat standardní zakázané pásmo, včetně strážních věží. 

Výjimkou jsou velké vazební věznice, které jsou střeženy i ze strážních věží. 
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Ve všech výše uvedených typech věznic je k posílení vnější bezpečnosti využíváno 

i střežení strážní a zásahovou hlídkou.   

 

Obr. 2: Oplocení, ohrazení věznice se zakázaným pásmem 

Střežení vstupů a vjezdů do objektů. Tato stanoviště jsou nejfrekventovanějším 

místem věznice a logicky zde tedy vzniká reálné nebezpečí vzniku mimořádné události. 

Výkon služby na těchto stanovištích je mimořádně náročný a vyžaduje nejlepší 

a nejzkušenější příslušníky. Praktický výkon služby není v jednotlivých typech věznic 

výrazně odlišný. S přihlédnutím k typu věznice a k celkové vnější i vnitřní bezpečnosti 

však mohou být rozdíly ve stavebním řešení vstupních objektů nebo v druhu použitých 

materiálů či techniky. V některých věznicích jsou stanoviště pro vstup a vjezd společná. 

V ostatních věznicích jsou tato stanoviště oddělena, a to z hlediska samostatnosti 

strážních stanovišť nebo i stavebně. V několika případech jsou objekty pro vjezd 

vozidel a pro vstup osob situovány zcela odděleně v různých částech věznice. 

Z bezpečnostního hlediska je rozdělení stanoviště kontrolní propustkové služby 

na samostatný vstup osob a kontrolu vozidel a jejich nákladů vhodnější. 

Obr. 3: Vstupní kontrolní prostor kontroly osob 
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Střežení strážní a zásahovou hlídkou (dále SaHZ) – bez ohledu na typ věznice 

je téměř ve všech věznicích střežení kombinováno technickým zařízením a lidskou 

silou. Z tohoto důvodu jsou v současné době ve většině věznic zřízeny SaZH (dvou 

a vícečlenné), které formou pravidelné pochůzky kontrolují objekt, zejména jeho slabá 

a nebezpečná místa. Kromě toho kontrolují oprávněnost pohybu osob a vozidel 

v objektu, prověřují signály technických zařízení, a zejména pak provádějí zákroky 

v případě napadení zaměstnanců či útěku nebo pokusu o útěk apod. SaZH značnou 

měrou též posiluje vnitřní bezpečnost věznic a bezpečnost zaměstnanců při hromadných 

akcích vězněných osob. 

Obr. 4: Strážní a zásahová hlídka 

Výkon služby ve SaZH je velmi náročný a vyžaduje nejen dobrou fyzickou, 

ale i psychickou připravenost příslušníků. V odůvodněných případech jsou členy SaZH 

rovněž strážní - psovodi se služebními psy, jejichž přítomnost ve věznici má na chování 

vězněných osob velmi výrazný preventivní účinek.  Služební psi jsou v tomto případě 

rovněž účinným prostředkem při pronásledování či zadržení prchající vězněné osoby. 

 Služební kynologie – ve Vězeňské službě jsou používány 3 kategorie služebních 

psů, a to psi všestranní, obranní a psi specialisté. Všestranní a obranní psi jsou 

využíváni zejména ve strážní službě, kdy jsou zařazováni do sestavy strážní a zásahové 

hlídky nebo pro posílení bezpečnosti při eskortní činnosti. Neocenitelnou roli hrají 

při pronásledování a zadržení prchajících vězněných osob nebo jsou v krajním případě 

rovněž velmi účinným zákonným donucovacím prostředkem. Využití služebních psů 

má obecně výrazný preventivní účinek. 

Psi specialisté jsou především využíváni k odhalování výroby, distribuce 

a pronikání omamných a psychoaktivních látek do vězeňských zařízení. Využívají 

se k prohlídkám ubytovacích a ostatních společných prostor, pracovišť, dílen, skladů, 
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ke kontrolám poštou doručených nebo návštěvami přinesených balíků a věcí, běžné 

korespondence, vozidel vjíždějících do střežených objektů apod.  

Služební zákrok pod jednotným velením – v souladu se zákonem o Vězeňské 

službě, vnitřními předpisy Vězeňské služby a stanovenou metodikou se k řešení 

krizových situací u každého organizačního článku zpohotovuje jednotka pro služební 

zákrok pod jednotným velením. V souvislosti s prorůstáním organizovaného zločinu 

do vězeňského prostředí a zvyšující se agresivitou a brutalitou různých skupin 

i jednotlivců, byly jednotky vybaveny speciální výstrojí a výzbrojí k ochraně 

příslušníků při řešení krizových situací v jednotlivých věznicích, případně v rámci 

Vězeňské služby. Tyto ochranné pomůcky jsou používány k naplnění účelu služebního 

zákroku pod jednotným velením a k demonstraci síly v případech vzniku protestních 

nebo násilných akcí vězněných osob.  

Hromadná vystoupení, směřující k hrubým porušením zákona a ohrožení životů 

či zdraví vězněných osob nebo personálu a hrozící majetkovými škodami většího 

rozsahu, jsou řešena v rámci součinnostních dohod s Policií ČR. Z toho je zřejmé, 

že vlastní jednotky Vězeňské služby nenahrazují prostředky, jimiž disponuje Policie 

ČR. Použití jednotek pro zákrok pod jednotným velením je však vždy považováno 

za krajní řešení vzniklé bezpečnostní situace.  

 

Obr. 5: Jednotka pro zákrok pod jednotným velením 

 

3.2 Specifikace činnosti eskortní služby 

Eskorty vězněných osob provádí uniformovaná, ozbrojená součást oddělení 

vězeňské a justiční stráže – eskortní služba. Zajišťuje eskorty k umístění a přemístění, 

k soudním řízením, do zdravotnických zařízení, na vnější pracoviště, k vyšetřovacím 
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úkonům (na základě žádosti orgánů činných v trestním řízení nebo jiného oprávněného 

orgánu), k vyhoštění osob a v dalších odůvodněných případech (např. zdravotní eskorty 

v mimopracovní době). Obecně lze eskorty považovat za rizikovou činnost vzhledem 

k tomu, že vězněné osoby jsou dopravovány (předváděny) mimo střežené objekty 

a na místa, kde je často velký pohyb nezúčastněných osob. 

Velmi zásadní význam mají s ohledem na bezpečnostní situaci a zvyšující 

se závažnost trestné činnosti (např. organizovaný zločin) též speciální 

(tzv. „bezpečnostní“) eskorty. Tyto eskorty provádějí nejzkušenější příslušníci vězeňské 

stráže, kteří jsou k tomuto účelu zvlášť vycvičeni a vyškoleni a používají speciální 

výstroj a výzbroj. 

K zajištění potřebné bezpečnosti slouží speciální eskortní vozidla, zejména 

pancéřová a doprovodná. Na základě příslušných součinnostních dohod se v případě 

potřeby, v rámci mimořádných bezpečnostních opatření, využívá spolupráce 

se specializovanými útvary Policie ČR, které mají k těmto účelům i zvláštní vybavení, 

včetně možnosti využití např. vrtulníků. 

Obr. 6: Druhy eskortních vozidel 

Podle způsobu provádění rozeznáváme eskorty motorovými vozidly (zpravidla 

k tomuto účelu upravenými), pěší eskorty a eskorty prováděné letecky. K zajištění 

bezpečnosti při eskortování vězněných osob jsou příslušníci oprávněni použít 

donucovací prostředky (předváděcí řetízky, pouta a pouta s poutacím opaskem). 

K provádění eskort vězněných osob k umístění a přemístění se pro tyto účely zřizují 

v určených věznicích střediska eskortní služby. Systém představuje propojení všech 

věznic a vazebních věznic eskortami ve stanovených dnech a časech tak, aby bylo 

možno bez zbytečných ekonomických nároků přemístit nebo umístit vězněné osoby. 
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Tato skutečnost je ovlivněna zejména požadavky ze strany orgánů činných v trestním 

řízení, rozsahem a druhem trestné činnosti pachatelů, nutností rovnoměrného vytížení 

kapacit Vězeňské služby, maximální snahou zajistit dodržování regionálního principu, 

možnostmi pracovního zařazení apod. Počet eskortovaných osob se výrazně zvýšil také 

s ohledem na počty cizinců v českých věznicích, neboť vyhoštění zpravidla vždy 

předchází eskorta k umístění a přemístění. 

Vzhledem k tomu, že ne vždy je možné ve věznicích zajistit pro obviněné 

a odsouzené úplný zdravotní servis, je nutné eskortovat je za účelem ošetření nebo 

vyšetření mimo střežené objekty do civilních zdravotnických zařízení. Zejména 

v mimopracovní době tato skutečnost zvyšuje požadavky na potřebný počet personálu 

a výrazně ovlivňuje celkovou bezpečnost.  

3.3 Specifikace činnosti dozorčí služby 

Vězeňská stráž má, v souladu se zákonem o Vězeňské službě, postavení 

ozbrojeného sboru a je podle zásad výstavby a řízení takového sboru ve věznicích 

organizována v odděleních vězeňské a justiční stráže. Součástí oddělení vězeňské 

a justiční stráže je uniformovaná, ale při výkonu služby neozbrojená složka - dozorčí 

služba. 

Příslušníci vězeňské stráže jsou (v souladu s vnitřním předpisem o vězeňské 

a justiční stráži) při výkonu dozorčí služby ve věznicích s dozorem vyzbrojeni 

slzotvorným prostředkem, přenosnou radiostanicí, popř. osobním přivolávačem. Ostatní 

výzbroj (např.  předváděcí řetízky, pouta, obušek) mají uloženou na místě k tomu 

určeném. Ve věznicích se zvýšenou ostrahou, ostrahou a vazebních věznicích stanoví 

ředitel věznice, na kterých odděleních a jakými donucovacími prostředky mají být 

příslušníci vězeňské stráže při výkonu dozorčí služby vyzbrojeni. Inspektoři dozorčí 

služby jsou při odchodu ze svého stanoviště do prostor s vězněnými osobami vyzbrojeni 

obuškem, slzotvorným prostředkem a přenosnou radiostanicí, popř. osobním 

přivolávačem, a to bez rozdílu, zda se jedná o věznici s dozorem, ostrahou, zvýšenou 

ostrahou či o vazební věznici. 

K zabránění nebo odvrácení útoku proti své osobě nebo zabránění násilí 

mezi samotnými vězni využívají dozorci dovednosti a znalosti aktivní sebeobrany, 

s cílem podstatně omezit používání jiných donucovacích prostředků. Důraz je kladen 

na jejich fyzickou a psychickou vybavenost. Za tímto účelem jsou dozorci odborně 

školeni, zejména ve znalostech speciálních technik a komunikačních dovedností. Umění 



21 
 

komunikace s vězněnými osobami je prvotním předpokladem zabránění vzniku 

případných mimořádných událostí. 

Dozorčí služba má kromě své režimové funkce i rozhodující podíl na zabezpečení 

vnitřní bezpečnosti v objektech Vězeňské služby. Jejím úkolem je zajistit, aby obvinění 

a odsouzení dodržovali stanovený pořádek a kázeň, s cílem vytvořit bezpečné podmínky 

pro personál a samotné vězněné osoby. Jedním z hlavních úkolů je předcházet a včas 

odhalovat případné násilí mezi vězni. Stanovené priority tak stírají jakýkoliv rozdíl 

mezi výkonem dozorčí služby v jednotlivých typech věznic, protože plnění těchto 

zásadních úkolů vyžaduje od všech dozorců rozhodnost, vysokou bdělost, iniciativu, 

a to bez rozdílu, zda se jedná o výkon dozorčí služby ve věznicích s dozorem, ostrahou, 

zvýšenou ostrahou nebo ve vazebních věznicích. 

Prvotním předpokladem je kvalitní pochůzková a kontrolní činnost a profesionální 

provádění všech druhů prohlídek vězněných osob. Zajištění vnitřní bezpečnosti věznic 

není pouze věcí dozorčí služby, ale i všech ostatních zaměstnanců Vězeňské služby. 

Dozorčí služba plní úkoly při činnostech, vyplývajících z vnitřních řádů věznic 

(např. početní prověrky stavu vězňů, volnočasové aktivity, výdej stravy, výměna prádla, 

apod.), včetně dalších, jakými jsou např. předvádění vězněných osob k lékaři, 

k orgánům činným v trestním řízení, organizační zajištění návštěv, nákupů, vycházek, 

koupání apod. Příslušníci dozorčí služby rovněž zajišťují dozor vězněných osob 

na vnitřních a vnějších pracovištích. Kromě toho se také spolupodílejí na plnění 

programu zacházení s odsouzenými a na příjmu obviněných do výkonu vazby 

(popř. odsouzených do výkonu trestu odnětí svobody), a to zejména v mimopracovní 

době a bezprostředně pak zabezpečují jejich následné umístění na jednotlivé cely 

či ložnice. 

Jedním z problémů při zajišťování vnitřní bezpečnosti věznic ze strany dozorčí 

služby je ta skutečnost, že v současné době není jediná věznice, ve které by vykonávali 

trest odsouzení, zařazení soudem do jednoho typu věznice. Tato nesourodost velmi 

významným způsobem zvyšuje bezpečnostní rizika nejen při výkonu dozorčí služby, 

ale i při prosazování nového pojetí zacházení s vězněnými osobami. 

Pro kvalitní výkon dozorčí služby a plnění stanovených úkolů v oblasti zajišťování 

bezpečnosti věznic je velmi důležitým a zásadním prvkem spolupráce dozorčí služby 

s oddělením výkonu vazby a trestu, zejména pak s vychovateli, vrchními dozorci 

a specialisty. Bez týmové spolupráce lze jen velmi problematicky organizovat 

nejrůznější aktivity, zajišťovat kázeň a pořádek u vězněných osob a snižovat 
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bezpečnostní rizika. Prioritou tedy musí být, aby ředitelé věznic vytvořili podmínky 

pro týmový charakter práce s vězněnými osobami a takový způsob výkonu služby 

podporovali a prosazovali. Jedině tak lze dosáhnout snížení bezpečnostních rizik 

a kvalitně plnit úkoly stanovené pro dozorčí službu v oblasti vnitřní bezpečnosti. Dalším 

důležitým prvkem, který může významným způsobem ovlivnit bezpečnost věznic, jsou 

početní stavy nejen v dozorčí službě, ale vězeňského personálu jako celku. 

V současné době je ve výkonu vazby nebo trestu přibližně 21 400 osob (příloha 

č. 1) [20],  srovnání poměru vězněných osob s některými státy je v tabulce č.1. [21] 

 

Stát 
Údaje jsou 

z roku 

Poměr vězněných osob 

 na 100 000 obyvatel 

Anglie a Wales 2008 153 

Bělorusko 2007 468 

Brazílie 2008 227 

Bulharsko 2008 134 

Česká republika 2008 
 

182 

Estonsko 2008 259 
 

Francie 2008 96 

Itálie 2008 98 
 Japonsko 2007 

 
63 

Litva 2006 288 

Lotyšsko 2008 234 

Maďarsko 2008 149 

Moldavsko 2007 227 

Německo 2008 89 

Nizozemsko 2008 100 

Polsko 2008 221 

Rakousko 2008 95 
 Rumunsko 2008 124 

Rusko 2008 629 
 

Slovensko 2007 148 

Ukrajina 2008 323 

USA 2007 
 

756 

Tab. 1: Srovnání počtu vězňů s jinými státy  
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4 Bezpečnostní hrozby objektů věznic 
Analýza bezpečnostních rizik ve věznici vychází z podobných postupů 

a zákonitostí, jaké jsou používány v analýze rizik i v jiných oborech. Existuje celá řada 

variant, postupů a souborů jednotlivých kroků, které je nutné aplikovat při analýze rizik 

a při hledání vhodných cest a způsobů k jejich minimalizaci nebo eliminaci. Samotná 

analýza rizik, která je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, 

pravděpodobnosti vzniku události a závažnosti ve vztahu k chráněné hodnotě, je jen 

prvotní součástí procesu řízení rizik (obr.7). Kvalitní řešení jakéhokoliv problému 

v jakékoliv oblasti je vždy postaveno na kvalitní analýze hrozeb a rizik, která je 

základním vstupem pro řízení rizik. 

Obr. 7: Vztahy v analýze 

Obecný postup analýzy rizik se skládá z několika kroků. Identifikace chráněné 

hodnoty představuje postup jasného vymezení a upřesnění toho, co je předmětem 

ohrožení, nebo co má být chráněno. Jedná se o postup korektního pojmenování, 

vyjmenování a vyčíslení vyjmenovaných prvků. Stanovení hodnoty daných elementů 

představuje další fázi analýzy rizik. Vlastní identifikace hrozby představuje proces 

poznání a určení potencionálního původce škody, jeho charakterizování z hlediska jeho 
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způsobilosti vyvolat škodu, vztahu původce k objektu a možnostem dalšího působení. 

V konečné etapě dochází ke stanovení míry rizika, určení hodnoty rizika konkrétní 

hrozby, tj. k absolutní (vyjádřeného např. v odhadovaných škodách a ztrátách apod.) 

nebo relativní (vyjádřeného např.  v porovnání s jinými hrozbami) kvantifikaci rizika. 

Tím je do určité míry stanovena pravděpodobnost, přijatelnost či nepřijatelnost 

uskutečnění vlastního potenciálu hrozby. 

Podklady z analýzy rizik jsou v ideálním případě přesným a hodnověrným 

vodítkem pro proces řízení rizik, proces hledání spolehlivých a účinných postupů 

zaměřených na snížení rizika cestou vhodného protiopatření. Záměrem je ochránění 

hodnot, které jsou vnímány jako mimořádně důležité, jejich ztráta nebo poškození by 

byly vnímány jako podstatná újma. 

Mezi základní faktory, které je nutno posoudit patří: 

• Konstrukce pláště budovy; 

• Stavební otvory konstrukce – dveře, okna, střešní světlíky, ventilační otvory 

a ostatní části skořepiny budovy, které mohou být použity k nepovolenému 

vstupu; 

• Režim provozu objektu, přítomnost pracovníků ochrany, přístup veřejnosti; 

• Umístění objektu, sousední budovy nebo přilehlé stavby, které by mohly 

usnadnit vloupání; 

• Rychlost a kvalita předpokládaného zásahu; 

• Stávající technické zabezpečení, kvalita a rozsah stávajících mechanických 

a elektronických zabezpečovacích zařízení; 

• Vlivy na elektronické zabezpečovací zařízení uvnitř střežených objektů - 

např. světla, domácí zvířata, škůdci, uspořádání skladovaných předmětů, 

vlivy vně střežených objektů, které uživatel nemůže ovlivnit, např. doprava, 

vlivy konstrukce budov sousedících se střeženými objekty; 

• Místní legislativa a předpisy, bezpečnostní požadavky, které mohou ovlivnit 

návrh, požární předpisy.  

Před zpracováním návrhu je nutno posoudit rozsah a povaha předmětů chráněného 

zájmu ve střežených objektech. Jsou analyzována stávající technická a organizační 

opatření, která jsou již uvedena v provozu ke snížení existujících rizik (obr.8). Dalším 
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krokem při posuzování rizik objektu bude hlavním určujícím faktorem skutečná 

struktura střežených objektů, cílem bezpečnostní prohlídky objektu je pak identifikace 

slabých míst. 

 

Obr. 8: Vztahy v analýze rizik 

Podklady z analýzy hrozeb a rizik jsou přesným a věrohodným vodítkem 

pro proces řízení rizik ve věznici a proces hledání postupů zaměřených na snížení rizika 

např. cestou vhodného protiopatření. Cílem je ochránění hodnot, které jsou vnímány 

jako důležité, jejich ztráta či poškození by byly vnímány jako podstatná újma. Výsledky 

analýzy hrozeb a rizik napomáhají určit priority v procesu zvládání rizik a při realizaci 

opatření k jejich snížení nebo zamezení. Při analýze hrozeb a rizik je také třeba vždy 

stanovit minimální úroveň míry akceptovatelnosti rizika, protože snaha k minimalizaci 

či vyloučení všech hrozeb a rizik by mohla ve svém důsledku omezit funkčnost objektu, 

nebo by snaha při zavádění nových opatření byla tak náročná, že by v praxi byla 

nerealizovatelná. V případě vyhodnocení výsledků analýzy rizik se jedná především o 

rozhodnutí, jakými prostředky riziko konkrétní hrozby eliminovat a jakých nástrojů 

 řízení rizika k tomu použít. V daném konkrétním případě se může jednat o rozhodnutí 

vytvořit daná protiopatření, která snižují riziko na únosnou mez nebo se může jednat 

o aplikaci opatření vedoucích k odstrašení potencionálního útočníka nebo k úplné 

eliminaci hrozby. V konkrétních případech se může jednat například o zvýšení výdajů 

vyčleněných na bezpečnost souvisejících se snižováním rizika, vyčlenění dodatečných 

materiálních a lidských zdrojů nebo posílení informačního systému. 
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Při analýze hrozeb a rizik je potřebné trvalé zvažování nejhorší varianty 

uskutečnění hrozby, tj. uvažovat o všech potenciálních důsledcích naplnění hrozby, 

avšak při maximálním reálném odhadu míry rizika v každé posuzované fázi procesu 

řízení rizika. Stanovení této hranice bývá výsledkem odhadu redukce nebo eliminace 

rizik zpracovatelem analýzy nebo zadavatelem analýzy. Ovšem ani po zavedení 

konkrétního protiopatření nebývá riziko nikdy nulové, stává se však akceptovatelným a 

někdy se označuje jako zůstatkové nebo zbytkové riziko. 

V další části práce jsou vyhledány a popsány vnější a vnitřní bezpečnostní hrozby 

ovlivňující bezpečnostní systém střežených objektů věznic. 

 

4.1 Vnější bezpečnostní hrozby 

4.1.1 Živelní pohroma  

Hrozba je definována takovou formou živelní pohromy, která podstatným 

způsobem ovlivní činnost věznice, způsobí majetkové škody, nebo jejímž následkem 

dojde k ohrožení zdraví a životů zaměstnanců věznice, osob ve výkonu trestu případně 

i návštěvníků věznice. Vznik hrozby může být představován živelní pohromou 

ve formě: 

• plošného požáru; 

• povodně, záplavy, náplavy zeminy, sesuvu půdy; 

• větrné bouře s přívalovými dešti (případně krupobitím); 

• úderu blesku s následným vznikem požáru, zemětřesení; 

• pádu letadla apod.; 

• pádu stromů, elektrických stožárů apod. 

Praktický dopad živelní pohromy na činnost věznice spočívá v možnosti: 

• vzniku požadavku na evakuaci osob; 

• poškození nebo zničení nemovitého majetku věznice; 

• zničení či poškození dalších předmětů chráněného zájmu; 

• vzniku dlouhodobých výpadků v zásobování elektrickou energií, plynem, 

pitnou vodou apod. 
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účinek na běžný režim činnosti věznice je i eliminace živelní pohromy a samotné 

odstraňování následků živelní pohromy. 

4.1.2 Průmyslová nebo technologická havárie  

Vnější hrozbou následkem průmyslové nebo technologické havárie se rozumí vznik 

průmyslové nebo technologické havárie mimo areálu věznice a její dopad na chod 

věznice. Zdrojem průmyslové havárie může být: 

• průmyslový podnik nakládající s chemickými, hořlavými nebo výbušnými 

látkami, případně jinými nebezpečnými látkami; 

• přeprava nebezpečného nákladu; 

• provoz jaderného zařízení; 

• provoz zařízení, v důsledku jeho selhání může k havárii dojít. 

Vliv dopadu průmyslové havárie bývá obdobný jako v případě živelní pohromy, 

tj. ohrožení zdraví osob případně požadavek na jejich evakuaci, poškození nemovitého 

majetku (např. tlaková vlna při výbuchu), poškození technických zařízení ochrany 

areálu, výpadku elektrické energie, následném snížení provozuschopnosti technických 

zařízení a možné ztížení výkonu ostrahy věznice, dlouhodobý výpadek v zásobování 

zemním plynem apod. 

4.1.3 Trestná činnost 

Zde je hrozba zpravidla představována trestnou činností lokálního charakteru. 

Nejzávažnější rozdíl mezi násilnou trestní činností lokálního charakteru a teroristickou 

činností, jejíž hrozba je specifikována v následující kapitole, spočívá především 

v materiálním i technickém zabezpečení pachatelů trestné činnosti a v jejich organizaci. 

S tímto jsou však spjaty i různé formy ohrožení bezpečnosti areálu, osob či movitého 

majetku a jejich dopad, který je v případě teroristického útoku mnohonásobný. 

Mezi zdroje hrozby můžeme zařadit všechny druhy tzv. obecné kriminality, které 

jsou představovány zejména: 

• krádeží vloupáním; 

• napadením osob; 

• vandalismem; 

• žhářstvím; 
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• úmyslnou demontáží části oplocení; 

• kvalifikovaným překonáním technických prostředků apod. 

Další nezanedbatelnou hrozbou v podmínkách věznice je trestná činnost ve formě 

pokusů o vnášení zakázaných předmětů do areálu věznice, nebo jejich zasílání osobám 

ve výkonu trestu listovními zásilkami. 

K trestné činnosti lokálního charakteru může být rovněž využito mimořádné 

události, jež ohrozí běžný režim věznice, například průmyslové či technologické 

havárie, živelní pohromy apod., nebo nefunkčnosti technických prostředků ochrany 

věznice. Trestnou činností, která je vnější hrozbou, je i vyvíjení fyzického 

a psychického nátlaku pachateli trestné činnosti na zaměstnance věznice, jehož formy 

a prostředky mohou být různé dle cílů a motivace pachatelů. 

4.1.4 Teroristický útok 

Hrozba vyplývá z různých forem terorismu a organizovaného zločinu, která je dána 

specifickým charakterem věznice a různým cílem a motivací potencionálních pachatelů 

trestné činnosti. Hrozba je spjata většinou s cílem zlikvidování důležitého svědka z řad 

odsouzených, nebo osvobození z výkonu trestu osoby blízké nebo známé. 

Konkrétní metody teroristických útoku se neustále vyvíjí a jejich kategorizace 

je obtížná. Přesto lze definovat základní podoby teroristického útoku, kterými mohou 

být: 

• telefonická pohrůžka uložením výbušniny; 

• nález podezřelého předmětu; 

• doručení nebezpečného předmětu formou poštovní zásilky; 

• doručení nebo použití nebezpečného biologického nebo chemického 

materiálu; 

• úmyslné založení požáru či způsobení dalších forem průmyslové havárie; 

• úmyslný pád letadla; 

• využití vojenské techniky včetně např. techniky raketové; 

• využití těžké mechanizace 

• útok proti zásobování elektrickou energií a plynem; 

• útok proti komunikačním technologiím; 
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• rušení místního rádiového spojení; 

• palba ze střelných zbraní; 

• průlom oplocení; 

• výbuch vozidla na parkovišti; 

• pokus o únos; 

• pokus o vzetí rukojmí; 

• pokus o podhrabání do areálu z vnější strany; 

• ozbrojený útok jednotlivce nebo teroristické skupiny; 

• vzdušný výsadek nebo použití vrtulníku. 

V podmínkách věznice může dojít ke spojení několika, nebo všech výše uvedených 

metod a v další fázi následnému útoku ozbrojeného jednotlivce nebo skupiny. 

Je pravděpodobné, že bude využito omezení možnosti realizace všech bezpečnostních 

opatření a na základě tohoto omezení, dojde k následnému ozbrojenému útoku. 

Důsledky teroristického útoku mohou být totožné s dalšími hrozbami, ale rozsah 

důsledků bude mnohonásobně vyšší v závislosti na způsobu a razanci provedení 

teroristického útoku. Mezi důsledky teroristického útoku (v závislosti na cíli teroristů) 

lze zejména zařadit; 

• požadavek na evakuaci osob; 

• částečné nebo úplné vyřazení fyzické ostrahy; 

• újmy na zdraví, případně životech osob; 

• znemožnění běžného chodu věznice; 

• poškození nebo zničení majetku v hospodaření věznice, ale i dalších 

subjektů; 

• značné finanční ztráty; 

• dlouhodobé výpadky v zásobování elektrickou energií, zemním plynem 

apod.; 

• omezení funkčnosti nebo výpadek bezpečnostních technologií. 
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4.1.5 Úniky dat z informa čního systému a jeho vy řazení 

Hrozba má potencionální schopnost způsobit nežádoucí incident, který může mít 

za následek poškození informačního systému, nebo instituce a jejich aktivit. Tato škoda 

se může vyskytnout jako důsledek přímého či nepřímého útoku na informace, s kterými 

pracuje systém, např. jejich neautorizované zničení, zpřístupnění, modifikace, deformace 

a nedostupnost nebo ztráta. Aby hrozba způsobila poškození aktiv, využívá existující 

zranitelnost aktiv. Hrozby mohou mít přírodní nebo lidský původ a mohou mít náhodný 

nebo úmyslný charakter. Jak náhodné, tak i úmyslné škody by měly být identifikovány 

a měla by být odhadnuta jejich možná úroveň a pravděpodobnost jejího uskutečnění. 

Mezi příklady úmyslných hrozeb patří: 

• manipulace s informačním systémem nepovolanou osobou, změna 

informace; 

• napadení systému; 

• nálezem či zcizením nezabezpečených nosičů dat; 

• pořízením kopií nosičů informací nepovolanou osobou; 

• instalací rádiového minivysílače k přenosu zpracovávaných dat 

v informačním systému; 

• přijetí parazitního vyzařování informačního systému prostřednictvím 

systému monitorujícího dálkově chod techniky a opětovné zobrazení těchto 

dat. 

 

4.2 Vnitřní bezpečnostní hrozby 

4.2.1 Živelní pohroma 

Riziko vzniku požáru je do značné míry eliminováno přítomností osob, fyzické 

ostrahy a rozmístěním hasicích přístrojů a instalací systému EPS v celém areálu. Riziko 

vzniku povodní a z něj vyplývající zatopení je závislé na umístění areálu v oblasti. 

Ostatní rizika živelních pohrom (větrná bouře, zemětřesení, apod.) jsou 

nepravděpodobná, ne však vylučitelná. 

4.2.2 Technologická havárie 

Riziko technologické havárie spočívá zejména na havárii vodovodního řadu, 

v důsledku které může dojít k zatopeni části areálu, nebo budov. Další riziko spočívá 
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v havárii inženýrských sítí, zde se jedná zejména o výbuch přípojky plynu, 

popř. plynové kotelny, či skladu PHM. 

4.2.3 Trestná činnost 

Mezi případy trestné činnosti klasifikované jako vnitřní riziko můžeme zařadit: 

• sebepoškozování odsouzených; 

• sabotáže; 

• pokusy o útěk; 

• napadení fyzické ostrahy; 

• majetková trestná činnost zaměstnanců věznice; 

• ničení majetku; 

• vnitřní distribuce drog; 

• vzpoura. 

Riziko lze částečně eliminovat důsledným dodržováním všech režimových opatření 

a důkladnou kontrolou odsouzených. 

4.2.4 Únik dat z informa čního systému, jeho vy řazení z provozu 

Riziko úniku dat z informačního systému je spojeno především s neoprávněnou 

manipulací s informačním systémem zaměstnancem, který k tomuto není oprávněn. 

Další variantou může být možnost cíleného vyřazení rozvodů z provozu za účelem 

narušení integrity mezi jednotlivými částmi informační sítě.  

4.2.5 Selhání personálu v ěznice 

Hrozba selhání personálu věznice může mít dvě podoby: 

• selhání úmyslné - je spjato s cílem omezit, poškodit, paralyzovat chod 

věznice, v krajním případě může být tento typ hrozby spjat s úmyslem umožnění 

útěku osoby ve výkonu trestu; 

• selhání neúmyslné - je způsobeno opomenutím, neznalostí nebo momentální 

indispozicí zaměstnance věznice. 
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4.2.6 Selhání režimových opat ření 

Režimová opatření se týkají činnosti pracovníků uvnitř organizace, pohybu 

a chování osob přicházejících zvenčí, pohybu vozidel, oběhu dokladů a informací uvnitř 

organizace. Riziko je zde spojeno především s nedodržováním daných opatření. 

4.3 Nedovolené předměty 

Mezi předměty, jejichž výskyt je ve věznicích nežádoucí z hlediska narušování 

bezpečnosti a zvyšování bezpečnostní rizik patří především zbraně, látky ovlivňující 

lidské chování a komunikační prostředky. 

Počet osob trestaných v souvislosti s požíváním a distribucí omamných 

a návykových látek v roce 2008 je uveden v tabulce č. 2 [20].  

 

Trestné činy spáchané v souvislosti s požíváním a 
distribucí návykových látek 

2008 

§ 187   

Kdo neoprávněně vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabízí, 
zprostředkuje, prodá nebo jinak jinému opatří nebo pro 
jiného přechovává omamnou nebo psychotropní látku, 
přípravek obsahující takovou látku, prekursor nebo jed. 1314 

§ 187 a 
Přechovávání omamných a psychotropních látek ve větším 
množství než malém …. 101 

§ 188 
Výroba, opatřování sobě nebo jinému, přechovávání ….,  
omamných a psychotropních látek a jedů  …. 144 

§ 188 a Šíření toxikomanie 69 
§ 201 Ohrožení pod vlivem návykové látky 299 
§ 201a Opilství 95 
Celkem   2022 

Tab. 2: Trestné činy spáchané v souvislosti s požíváním a distribucí návykových látek 

 

Obr. 9: Grafické znázornění statistiky z tab. č.1 
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Užívání látek ovlivňujících lidské chování, které je mezi vězni mnohem 

populárnější než v ostatní populaci, může vést k nehodám a agresivnímu chování vězňů 

způsobenému poruchami kontroly chování a může přinášet zdravotní problémy jak 

přímo, tak i nepřímo. Užívání látek ovlivňujících lidské chování v případech, kdy je 

člověk zbaven svobody, je zvláště nebezpečné, protože je prováděno skrytými způsoby 

a kamuflováno, což velmi ztěžuje provedení i těch nejzákladnějších bezpečnostních 

opatření, ale i možnosti zasáhnout v situacích ohrožujících život.  

Výsledky výzkumu i zkušenosti dalších zemí z oblasti protidrogové politiky 

ukazují, že nikdo nemůže dosáhnout celkové likvidace užívání drog jen za pomoci 

přehnaných kontrolních opatření a zákazy. Jako nezbytná se projevuje potřeba 

vykonávat činnosti omezující poptávku po drogách a omezit škody způsobené 

v důsledku jejich užívání, rozvíjet a realizovat preventivní protidrogové programy 

určené odsouzeným, především těm, kteří jsou trestáni za trestné činy přímo související 

s užíváním, výrobou a distribucí drog. Ačkoliv ve vězeních není injekční aplikace častá, 

nepřístupnost injekčních stříkaček a sterilních jehel představuje hrozbu šíření infekčních 

nemocí včetně různých forem žloutenek a virusu HIV. Zvyšující se počet odsouzených 

vězňů s drogovou anamnézou vede ke zvýšení tlaku na průnik drog do věznic. Jsou 

to pokusy o propašování drog do věznic různými kanály včetně koruptivních tlaků na 

personál a další osoby, vstupující do věznic. Chování drogově závislého vězně ohrožuje 

nejen personál věznice, ale i další vězně a vězně samotného, což je v rozporu 

s požadavkem bezpečné a zabezpečené věznice. 

Nález mobilního telefonu mezi vězni můžeme chápat jako projev zdůvodnitelný 

několika předpoklady, například, že obviněný chce s pomocí mobilního telefonu 

ovlivňovat svědky a průběh trestního řízení, odsouzený si chce vytvořit nelegální 

komunikační kanál pro organizování své trestné činnosti nebo slouží pro kontakty, které 

bezpečnost věznice přímo neohrožují, ale jsou nežádoucí. Musíme vzít do úvahy 

i variantu, kdy mobilní telefon může sloužit k přípravě vzpoury nebo pokusu o útěk. 

Statistika nálezů mobilní telefonů a sim karet do mobilních telefonů za poslední roky 

je uvedena na obrázku č. 10 [20]. 
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Obr. 10 : Statistika zneužití mobilních telefonů 

Nejsou to jen návštěvy nebo balíčky, kterými se do věznic dostávají nedovolené 

předměty. Vnášejí je tam i někteří zaměstnanci zásobovacích, servisních a výrobních 

firem. Moderní technika může hodně pomoci při vyhledávání těchto předmětů, zvláště 

mobilních telefonů a drog, ale pořád ještě záleží především na tom, jak kvalitně pracují 

příslušníci vězeňské služby. 
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5 Analýza rizik věznice 

5.1 Použití metody stromu poruch (FTA) 

Vlastní sestavení stromu poruch má řadu kroků. Vychází se z vrcholové události, 

kterou analyzujeme. V dalších krocích se hledají možnosti předzvěsti vrcholové 

události/poruchy v jednotlivých subsystémech. Postupuje se tak, že se hledají dílčí 

události, které přispívají nebo vedou k vrcholové události. Závažným krokem je 

posouzení logického vztahu mezi dílčími událostmi a vrcholovou událostí, přiřazení 

logického funktoru. Pokud k vrcholové události dojde jen v případě současného výskytu 

všech dílčích událostí, jde o logický operátor AND. Pokud má dílčí událost za následek 

vrcholovou událost, jde o logický operátor OR. Použití metody vede ke zvýšení 

spolehlivosti systému, protože metoda umožňuje zkoumat příčiny vzniku poruch. Na 

základě výsledků této metody je možné snížit pravděpodobnost výskytu nebezpečného 

jevu. Výhodou při použití této metody je i skutečnost, že závěry je možné vyvodit i bez 

kvantitativního vyhodnocení pravděpodobnosti události. Analýzou stromem poruch 

vytvoříme přehledné a systematické vizuální zobrazení, z kterého je na první pohled 

zřejmé, jakým způsobem přispívají jednotlivé základní prvky k poruchovosti systému. 

Pro potřeby práce byl vytvořen strom poruch průniku nepovolených předmětů do 

věznice. Strom poruch je uveden v příloze č 3. 

5.2 Použití analýzy Ishikawovým diagramem příčin a následků 

Ishikawův diagram je diagram příčin a následků, jehož cílem je nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Někdy bývá nazýván „diagram rybí 

kosti“ pro jeho vzhled. Princip vychází ze základního zákona – každý následek má svou 

příčinu nebo kombinaci příčin. Aby se snáze nalezlo řešení problému, znázorňují 

se příčiny do diagramu. Při tvorbě Ishikawova diagramu se vydefinují všechny možné, 

i málo pravděpodobné, příčiny problému který řešíme. 

Diagram příčin a následku by se měl stát prvním krokem řešení všech problémů, 

jež mohou být vyvolány více příčinami. Zpracování diagramu je jednoduché a snadno 

pochopitelné. Začíná přesným vymezením řešeného problému, stanovení hlavních 

kategorií příčin daného problému. Pak se postupně v jednotlivých kategoriích analyzují 

všechny možné příčiny daného následku na postupně rostoucí úrovni podrobnosti. 

Identifikované možné příčiny se postupně zaznamenávají na vedlejší větve diagramu. 

Z uvedeného postupu vyplývá, že digram je velmi jednoduchou, avšak velmi cennou 
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pomůckou. Nelze však opomenout skutečnost, že vytvořený diagram příčin a následku 

by měl být neustále inovován a doplňován o nové poznatky. 

Pro potřeby práce byl vytvořen Ishikawův diagram – analýza věznice z hlediska 

protiprávních činů. Diagram je sestaven na obr. č.11. 

Obr. 11 : Ishikawův diagram analýzy věznice 



37 
 

5.3 Použití analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Při analýze způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Mode and Effects 

Analysis) je vytvářena tabulka způsobů poruch zařízení a jejich účinků na systém nebo 

podnik. Poruchový stav popisuje, jak dané zařízení selže. Účinek způsobené poruchy 

je určen reakcí systému na selhání zařízení. FMEA identifikuje jednoduché způsoby 

poruchy, které buď přímo vedou k nehodě, nebo k ní významně přispějí. Chyby člověka 

obvykle nejsou vyšetřovány přímo pomocí FMEA, nicméně účinky špatné funkce jako 

výsledek lidské chyby jsou obvykle indikovány nějakým způsobem poruchy zařízení. 

FMEA není účinná pro identifikování vyčerpávajícího seznamu kombinací poruch 

zařízení, které vedou k nehodám. Uvedená analýza je standardizována jako ČSN EN 60 

812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků 

poruch (FMEA). Při analýze se vychází ze vzorce: 

R = P x N x H 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika  

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika  
  

R Výsledná míra rizika  N Závažnost následků 
0-3      bezvýznamné riziko  1 malý delikt (malý úraz, malá škoda) 

4-10 akceptovatelné riziko  2 vetší delikt (úraz s pracovní 
neschopností, větší škoda) 

11-50 mírné riziko  3 střední delikt (úraz s převozem do 
nemocnice, vyšší škoda) 

51-100 nežádoucí riziko  4 těžký delikt (těžký úraz s trvalými 
následky, vysoká škoda) 

101-125 nepřijatelné riziko  5 smrt osob, velmi vysoká škoda na 
majetku 

     
P Pravděpodobnost vzniku rizika  H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná  1 riziko odhalitelné v době jeho 
spáchání 

2 spíše nepravděpodobná  2 snadno odhalitelné riziko během 
pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba  3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik  4 nesnadno odhalitelné riziko (den a 
více) 

5 trvalá hrozba  5 neodhalitelné riziko 
 

Tab. 3: Parametry hodnocení analýzy FMEA 

Účelem analýzy způsobů a důsledků poruch je identifikovat způsoby poruch 

jednotlivého zařízení a systému účinky každého způsobu poruchy na systém. 
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Tato analýza typicky vytváří doporučení pro zvýšení spolehlivosti zařízení a tím také 

pro zlepšení bezpečnosti procesu. FMEA vytváří kvalitativní, systematický seznam 

odkazů na zařízení, způsoby poruch a jejich následky. 

K výpočtu byly využity obecné parametry věznice vzhledem k podobnosti způsobu 

zabezpečení věznic u nás provozovaných. Pomocí hodnot pravděpodobnosti vzniku, 

závažnosti následků a odhalitelnosti rizika byla stanovena míra rizika (R) v daném intervalu 

hodnot uvedeném v tabulce č. 3.  Hodnoty jednotlivých indexů jsou v tabulce voleny reálně 

až lehce nadsazené, pro zpřísnění rizik a zvýšení bezpečnosti. Při konečném vyhodnocování 

míry rizika, kterým se budeme zabývat je využito Paretova pravidla 80/20 a Lorenzova 

kumulativní křivka. Paretovo rozdělení je situace, kdy 80% následků způsobuje 20 % 

příčin. Zdůrazňuje fakt, že není nutné zabývat se všemi příčinami, nýbrž že pro dostatečný 

efekt stačí postihnout pouze nejdůležitější z nich (20 %). Podle závažnosti jednotlivých 

rizik byla rizika seřazena a následně sestaven Paretův diagram. Výpočtem byly stanoveny 

všechny kumulativní hodnoty míry rizika a určena jejich celková suma. Jednotlivým 

rizikům pak na základě jejich bodové hodnoty byla přiřazena kumulativní četnost, 

procentuální vyjádření, a do grafu byla vynesena Lorenzova kumulativní křivka. 

Při identifikování hlavních příčin z grafu vzniklého z dat zapsaných do tabulky, 

z hodnoty 80% vyneseme čáru na kumulativní Lorenzovu křivku. Z ní pak spustíme 

svislou čáru, která nám oddělí ty případy, příčiny, kterými se máme zabývat. Ty, které 

mají největší vliv na následky a jsou vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. 

Pro identifikaci rizik z hlediska strukturálního (příloha č. 4) jsou uvedeny hodnoty 

v obr. č. 12. Míra tolerance rizika pro hledisko strukturální bylo stanoveno na hodnotu R 18. 

Rizika překračující hranici míry tolerance jsou v tabulce č. 4 vyznačeny červeně.  

Obr. 12: Paretův diagram a Lorenzova křivka rizik z hlediska strukturálního 

 



39 
 

Tab. 4: Rizika ve věznici metodou FMEA 

Pro identifikaci rizik z hlediska procesního jsou uvedeny hodnoty v obrázku č. 13. 

Míra tolerance rizika pro hledisko procesní bylo stanoveno na hodnotu R 16. Rizika 

překračující hranici míry tolerance jsou v tabulce č. 4 vyznačeny červeně. 

Pro nepřijatelná rizika navrhujeme další opatření a výpočet výsledné míry provedeme 

pro kontrolu znovu. Ostatní rizika jsou vyhodnocena jako přijatelná a jejich stávající 

opatření dostačující. Tabulky s vyjmenováním a výpočtem všech rizik metodou FMEA jsou 

Rizika z pohledu strukturálního R  Rizika z pohledu procesního R  

1 vniknutí osoby do zakázaného pásma 36  1 selhání rentgenu zavazadel 27 

2 úmyslné poškození obvodové ochrany 12  2 selhání průchozího detektoru kovů 27 

3 překonání nežádoucí osobou 24  3 překonání nežádoucí osobou 8 

4 úmyslné narušování prvků EZS 6  4 nepozornost, nedbalost zaměstnanců 24 

5 narušení těžkou technikou 15  5 podplacený zaměstnanec 6 

6 narušení obvodové ochrany výbušninou 12  6 vnesení nebezpečného předmětu 60 

7 otevření brány v perimetru 6  7 teroristický útok 25 
8 podhrabání obvodové ochrany 6  8 nedbalost doprovodu 24 

9 překonání přes konstrukce zasahující do perimetru 6  9 zneužití klíčů, přístupové karty 8 

10 překonání dveří nežádoucí osobou 36  10 zneužití identifikační karty 16 

11 poškozování plášťové ochrany 36  11 úmyslné narušování prvků EZS 4 
12 požár areálu 20  12 nežádoucí pohyb osob 24 
13 úmyslné narušování prvků EZS 6  13 nežádoucí předměty 64 
14 nežádoucí pohyb osob 18  14 zavírání dveří, katrů 8 

15 překonání oken nežádoucí osobou 36  15 požár vnitřních prostor 4 

16 vniknutí na střechu 6  16 nebezpečný předmět v zásilce 20 
17 požár prostor 20  17 distribuce omamných látek 18 

18 poškozování prostorové ochrany 18  18 nedbalá kontrola 36 

19 útok na zaměstnance 60  19 sebepoškozování 10 
20 úmyslné narušování prvků EZS 6  20 sabotáže 6 
21 vandalismus 6  21 vzpoura 5 
22 výtržnosti vězňů 18  22 pokusy o útěk 16 
23 výpadek elektrického proudu 6  23 ničení majetku 9 
24 výbuch 10  24 napadení fyzické ostrahy 60 

25 neoprávněný vstup do zabezpečených prostor 27  25 látky ovlivňují chování 27 

26 přenesení nepovoleného předmětu 60  26 výtržnosti vězňů 12 

27 zakázaný předmět v poštovní zásilce 36  27 narušení systému 8 

28 střelné zbraně 20  28 nález, zcizení nosičů dat 24 
29 bodné zbraně 50  29 pořízení kopií dat 18 

30 vandalismus 4  30 manipulace s informačním systémem 9 

31 výskyt látek ovlivňujících chování 48  31 podplacený zaměstnanec 16 

32 selhání rentgenu a průchozího rámu 80     

33 krádež osobních věcí 36     
34 instalace vysílače přenosu dat 12     

35 monitorování parazitního vyzařování dat IS 6     

36 manipulace s informačním systémem 18     

37 narušení IS 30     
38 nosiče dat 18     
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uvedeny v tabulce možných způsobů a důsledků poruch, která je zařazena v příloze č 5. 

U rizik nepřijatelných jsou uvedeny návrhy opatření k jednotlivým rizikům.  

Obr. 13: Paretův diagram a Lorenzova křivka rizik z hlediska procesního 

 

Vyhodnocením metodou analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) s využitím 

Paretova principu a Lorenzovy kumulativní křivky lze uvést, že nejzávažnější rizika 

ve věznici jsou vnesení nepovoleného předmětu do věznice a útok na zaměstnance, 

případně napadení fyzické ostrahy. 

5.4 Použití metody souvztažnosti  

Ke srovnání s výsledky předchozí analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

je použita metoda analýzy souvztažnosti. Metoda vyhledává vazby mezi potenciálními 

zdroji rizika a objekty rizika. Metoda analýzy neposkytuje pravděpodobnost výskytu 

nežádoucí události, zabývá se vztahy mezi zdroji a objekty identifikovaných rizik. 

Je vhodná pro komplexní posuzování celých objektů a v práci je využita jako 

porovnávací metoda s dříve použitou metodou. Provázanost prvků rizika 

v posuzovaném systému může vést k synergickému účinku a dalšímu šíření z jednoho 

místa na druhé. Takovým příkladem může být selhání při vstupní bezpečnostní kontrole 

zavazadla a následném výskytu nežádoucích předmětů ve věznici (zbraně, látky 

ovlivňující chování, mobilní telefony, atd.). 

Postup řešení analýzy souvztažnosti probíhá v jednotlivých krocích. Prvotním 

krokem je vyhledávání zdrojů potenciálního rizika. Zdroje rizika mohou být stanoveny 

znovu, anebo můžeme využít již vyhledané zdroje rizika z předchozí analýzy způsobů 

a důsledků poruch. Pro potřeby práce bylo využito 23 významných zdrojů potenciálního 

rizika z předchozí analýzy, které v sobě zahrnují zdroje rizika z hlediska struktury 
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a procesu. Druhým krokem je ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledání možných 

vazeb mezi jednotlivými riziky. Pro účel vyhodnocení byla vytvořena tabulka analýzy 

souvztažnosti (tab. č. ), kde jsou v matici zaneseny jednotlivé rizika. Na ose X a Y jsou 

zaznamenány shodné prvky rizik posuzovaného bezpečnostního systému věznice. 

Pokud se jednotlivé prvky vzájemně ovlivňují, zapíšeme do matice jedničku, pokud 

posuzované prvky spolu nesouvisí, zapíšeme do matice nulu. Po posouzení všech rizik 

hodnoty zapsaných čísel v řádcích a sloupcích sečteme, čímž získáme sumy hodnot 

koeficientů.  

  IDENTIFIKACE RIZIK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

23
 

∑K 
ar 

1 požár, výbuch x 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 9 

2 selhání lidského faktoru 1 x 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 13 

3 neoprávněný vstup do 
věznice 

0 1 x 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 
11 

4 útok na pracovníka VS 0 1 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 

5 úmyslné narušování 
techniky 

0 0 1 0 x 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 
5 

6 vnesení nebezpečného 
předmětu 

1 1 1 1 0 x 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 
14 

7 selhání techniky 1 0 0 0 1 0 x 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 9 

8 úmyslné poškozování 
techniky 

1 1 0 0 1 0 1 x 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
14 

9 zneužití identifikační karty 0 1 1 0 0 0 0 1 x 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 8 

10 zneužití klíčů 1 1 0 0 1 0 0 1 0 x 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 11 

11 výpadek elektrického 
proudu 

1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 x 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 
8 

12 selhání detekčního rámu 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 x 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 8 

13 selhání rentgenu 
zavazadel 

0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 x 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
8 

14 podplacený zaměstnanec 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 x 0 0 1 0 0 1 1 0 1 14 

15 Nepozornost, nedbalost 
zaměstnanců 

1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 x 1 1 1 1 0 1 0 1 
15 

16 neoprávněné vniknutí do 
zakázaného pásma 

0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 x 0 0 1 1 0 1 0 
12 

17 nepovolené předměty 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 x 0 1 1 1 1 1 12 

18 vandalismus 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 x 0 1 0 1 0 9 

19 kvalifikované překonání 
tech. prostředků 

0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 x 1 0 0 0 
12 

20 teroristický útok 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 x 1 1 0 15 

21 manipulace s inf. 
systémem, daty 

0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 x 0 0 
5 

22 vzpoura 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 x 1 9 

23 distribuce omamných látek 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 x 7 

  ∑K br 11 16 8 6 9 10 8 15 7 6 9 7 8 16 15 8 12 9 8 15 11 10 10 
  

Tab. 5: Identifikace rizik analýzu souvztažnosti 

V dalším kroku s pomocí vzorců (1) a (2) vypočteme koeficienty Kar a Kbr, které 

vyjadřují procentní počet rizik Ra vyvolaných rizikem Rb. V tabulce č. 5 jsou stanoveny 

hodnoty koeficientů. Tyto hodnoty jsou výchozím podkladem pro zpracování grafu 
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závislosti rizik. Zpracovaný graf rozdělíme osami O1 a O2 na čtyři kvadranty vymezující 

jednotlivé oblasti závažnosti vyhodnocovaných rizik. Osy grafu jsou vypočteny na 

základě stanovení spolehlivosti systému 80 % s pomocí vzorců (3) a (4). 

O1 = [( ∑ Kar / (x – 1)] * 100  (1) 

O2 = [( ∑ Kbr / (x – 1)] * 100  (2) 

 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
K ar 
[%] 41 59 50 27 18 64 41 50 36 50 36 36 36 64 68 55 55 41 55 55 23 41 32 
K br 
[%] 50 68 36 27 41 45 32 68 32 27 41 32 36 73 68 32 50 41 36 59 50 45 41 

Tab. 6: Stanovení koeficientů rizika  

Tabulkové hodnoty: 

Kar max = 68  nejvyšší hodnota Kar max 

Kar min = 18  nejnižší hodnota Kar min 

Kbr max = 73  nejvyšší hodnota Kbr max 

Kbr min  = 27  nejnižší hodnota Kbr min 

s = 80 %  parametr spolehlivosti systému 

Výpočet os matice: 

O1 = 100 – [(Kar max – Kar min) * 100] * s   [%] (3) 

O2 = 100 – [(Kbr max – Kbr min) * 100] * s   [%] (4) 

Po dosazení hodnot: 

O1 = 60 % 

O2 = 63 % 

 

Závažnost rizik v oblastech 

I. OBLAST primárně a sekundárně závažná rizika 

II. OBLAST sekundárně nebezpečná rizika 

III. OBLAST žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. OBLAST relativní bezpečnost 

Tab. 5: Závažnosti rizik v jednotlivých oblastech 
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Obr. 14: Matice rizik analýzy souvztažnosti 

 

Vyhodnocením matice rizik analýzy souvztažnosti se v oblastech zvýšeného rizika 

vyskytují události 14, 15, 2, 8. Dle tabulky identifikace rizik pro analýzu souvztažnosti 

se jedná o rizika podplacený zaměstnanec, nepozornost, nedbalost zaměstnanců, selhání 

lidského faktoru a úmyslné poškozování techniky. 
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6 Optimalizace bezpečnostního systému věznice 

6.1 Návrhy opatření v personální oblasti 

Jednotícím a průřezovým prvkem ve výběru zaměstnanců bezpečnostních sborů 

je oblast posuzování osobnostní způsobilosti uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců 

bezpečnostního sboru. Ve vězeňské službě je neméně důležitá kvalitní profesní 

připravenost všech zaměstnanců. 

Legislativně je tato problematika řešena vyhláškou č. 487/2004 Sb., o osobnostní 

způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru. Citovaná 

vyhláška přesně definuje osobnostní charakteristiky, které musí splňovat občan nebo 

příslušník bezpečnostního sboru, stanoví postup zjišťování osobnostní způsobilosti a 

také postup případného přezkumného řízení. V oblasti podpory rozvoje řízení lidských 

zdrojů jsou průběžně metodologicky řešeny otázky související se zkvalitňováním metod 

pro výběr zaměstnanců a pro predikci budoucího výkonu práce a služby. 

V rámci Vězeňské služby ČR vznikají značné prostory pro korupční jednání. Toto 

jednání lze předpokládat jednak ze strany příslušníků VS, ale i ze strany osob ve výkonu 

trestu nebo ve vazbě a též jejich příbuzných nebo jiných osob, které jsou určitým 

způsobem spjaty s těmito osobami. Podnětem ke korupčnímu jednání je získání 

neoprávněných výhod, poskytování služeb, které spočívají např. v zajišťování drog, 

různých druhů komunikačních prostředků apod. Právě proto v současnosti vystupuje 

do popředí nutnost připravenosti zaměstnanců vězeňské služby na skutečnost, 

že korupce jako nástroj organizovaného zločinu se pokouší také o vydírání 

či diskreditaci příslušníků VS ČR při přímém výkonu služby a práci s odsouzenými. 

Preventivní opatření proti korupci musí být prováděna na všech úsecích činnosti 

vězeňské služby v personální práci, přímé práci s obviněnými nebo odsouzenými, 

vyřizování stížností těchto osob a ve spolupráci s Policií ČR. 

Korupce je jedním z faktorů, kterým se společnost v minulosti i současnosti jen 

velmi těžko vyrovnává. Korumpující i korumpovaný jednají tak, aby jejich počínání 

nevyšlo najevo. Samozřejmě si k němu neberou svědky. Proto se tato činnost velice 

obtížně odhaluje a dokazuje. Vězeňská služba nemá k dispozici operativně pátrací 

prostředky, na které je odkázána pouze ze strany policie. Při konkrétním prošetřování 

se v několika případech ukázalo, že ani Policie ČR není dostatečně technicky ani jinak 

vybavena, což může pramenit i z nezkušenosti a neznalosti vězeňské problematiky. 

Opatřování těchto prostředků bývá často zdlouhavé a neoperativní, což může vést 
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i ke zmaření celé akce. Z uvedených důvodů se doporučuje zavést ve vězeňské službě 

zákonné používání operativně pátracích prostředků k odhalování trestné činnosti 

zaměstnanců i vězněných osob.  

Úplné odstranění korupce je prakticky nemožné. Jedna z cest k jejímu snížení 

je soustavná kontrola na všech úrovních tak, aby byly všechny projevy korupce řádně 

prošetřeny, zveřejněny a lidé měli strach z postihu. Další cestou je úprava vnitřních 

předpisů tak, aby se minimalizovala rizika korupčního jednání. 

6.2 Návrhy opatření v oblasti technického zabezpečení 

Cílem návrhu opatření je definování minimální požadované úrovně a rozsahu 

technického zabezpečení jednotlivých typů objektů Vězeňské služby prostředky 

technického zabezpečení objektů. Návrh technického zabezpečení zajistí úroveň 

ochrany osob a zamezení útěku odsouzených nebo obviněných, stanoví odpovídající 

úroveň ochrany majetku, informací a minimalizace rizika jejich ztráty, zcizení, 

poškození, neoprávněného nakládání s nimi, nebo narušení jejich ochrany. Navržená 

opatření umožní předcházení a zefektivnění řešení mimořádných událostí, při kterých 

by mohlo dojít zejména k ohrožení života a zdraví osob či škodám na majetku.  

6.2.1 Opatření v oblasti mechanických zábranných prost ředků: 

Uzamykatelné systémy používat zejména v BT „3“ dle ČSN P ENV 1627.  

Na vstupech a katrech s realizovaným systémem kontroly vstupu osazovat 

elektromechanické nebo elektromotorické zámky v BT „3“, které musí pro potřeby 

systému kontroly vstupu signalizovat minimálně stavy otevření a zavření dveří, 

odemknutí klíčem a použití kliky. Bezpečnostní uzamykatelné systémy 

a elektromechanické zámky musí dále splňovat požadavky klimatické odolnosti 

pro venkovní prostředí, zátěžové odolnosti pro řádově stovky průchodů denně po dobu 

10-ti let a musí umožňovat otevření klíčem při výpadku napájení. Při výpadku napájení 

musí zámky zůstat ve stavu uzavření.  

Všechny stavební otvory sloužící pro vjezd či vstup do objektu Vězeňské služby 

osadit vraty, bránami a brankami, jejichž mechanická odolnost je minimálně v BT „3“ 

dle ČSN P ENV 1627. 

Obvod objektů vězeňské služby je vymezen ohradní zdí, oplocením nebo jejich 

vzájemnou kombinací. Při rekonstrukci, výstavbě a úpravě stávajícího stavu doporučuji 

navrhovat ohrazení či oplocení perimetru s minimálním počtem prostupů. Jedná 

se o prostupy z vnějšku (brány, pěší vstupy) a zevnitř (minimální počet vstupů 
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do zakázaného pásma). V objektech pro ostrahu, zvýšenou ostrahu a vazební věznice 

vytyčovat perimetr minimálně dvěma sledy oplocení, které vymezují zakázané pásmo. 

Ohrazení provádět jako celistvou konstrukci v odolném provedení (např. zděné 

s železnými výztuhami, železobetonové apod.) s hloubkou podezdívky  minimálně 1 m, 

případně využívat zvětšenou základnu jako prevenci proti případnému podhrabání. 

Oplocení perimetru realizovat kvalitními materiály s garantovanou životností po dobu 

minimálně 10 let, pletivo s velikostí ok maximálně 50 x 50 mm z drátu o průměru 

minimálně 3 mm, případně využívat oplocení z tahokovu. V případě použití žiletkového 

pletiva může být velikost ok pletiva větší, neměla by však přesáhnout rozměr 120 x 120 

mm. Podezdívku plotu je vhodné provést do hloubky minimálně 300 mm.  Pletivo 

doporučuji ukotvit do podezdívky a provést úpravu proti prorůstání vegetace. 

Vrcholovou ochranu ohrazení a oplocení perimetru objektu realizovat válci nerezového 

žiletkového drátu s velkými ostny a ukotvit jej k ohrazení či oplocení. U vnitřního 

perimetrického oplocení podle možností využívat umístění sklopné válcové 

zpomalovací bariéry žiletkového drátu na vrchol oplocení a umístit v dolní části 

oplocení doplňkovou válcovou zpomalovací bariéru. 

6.2.2 Opatření v oblasti elektrických zabezpe čovacích systém ů: 

EZS zajišťuje komplexní ochranu všech zájmových částí objektů vězeňské služby. 

Signalizace funkčních stavů na vyhodnocovacích pracovištích operačního střediska 

musí být spolehlivě zajištěna opticky i akusticky. U nových systémů elektrických 

zabezpečovacích systémů se nepřetržitě monitoruje stav jednotlivých komponentů 

a částí systému, včetně jejich provozních a poruchových stavů a stavu hlavních 

i záložních napájecích zdrojů. Všechny monitorované stavy doporučuji ukládat 

do elektronického deníku událostí pro pozdější vyhodnocení. Rozvody elektrických 

zabezpečovacích systémů a umístění jednotlivých komponentů provádět s požadavkem 

na zajištění jejich ochrany proti mechanickému poškození, ohrožení nebo snížení 

funkčnosti (zásahem cizí osoby, rušení, vnější vlivy, klimatické podmínky apod.). 

Pro všechny funkční celky  zabezpečovacího systému je vhodné realizovat jeden řídící 

systém se zobrazením stavů v akustické, textové a grafické podobě na operačním 

středisku a příslušném strážním a dozorčím stanovišti. 

V oblasti obvodové ochrany je určující pro výběr technologií perimetrické ochrany 

je spolehlivost nasazení, minimalizace vzniku falešných poplachových stavů 

a klimatická odolnost. U věznic s ostrahou, zvýšenou ostrahou a vazebních věznic 

obvodovou ochranu zabezpečit zdvojenou detekcí navzájem nezávislých detekčních 



47 
 

systémů s  různým detekčním principem. Zdvojením detekčního systému se rozumí, že 

na perimetru jsou vybudovány dva systémy, pro každý systém nezávislé detekční prvky 

pracující na odlišném principu, nezávislé komunikační linky mezi částmi ústředny, 

napájecí zdroje a jejich zálohování. Pozornost musí být věnována těm částem perimetru, 

kde se mění stavební provedení perimetru a částem perimetru, kde na sebe navazují 

jednotlivé úseky jednoho detekčního systému a vzniká nebezpečí vzniku hluchých míst. 

Perimetrickou ochranu je vhodné funkčně provázat s kamerovým systémem 

instalovaným na perimetru objektu. V případě poplachového stavu detekčních prvků 

obvodové ochrany má kamerový systém automaticky zobrazovat obraz zájmových scén 

spolu se záznamem poplachové situace. Osvětlení zakázaného pásma doporučuji 

ovládat automaticky soumrakovým spínačem, nebo volitelně ručně z operačního 

střediska s prioritou automatického spouštění soumrakovým spínačem. Na ohrazení 

nebo oplocení s ohledem na okolní osvětlení je vhodné zřizovat přídavné poplachové 

osvětlení, které bude sloužit k automatickému přisvícení narušené oblasti v případě 

poplachového stavu. Ochrana zařízení, zejména koncové prvky instalované v místech se 

zvýšeným rizikem poškození a napadení, musí být v provedení "antivandal", popřípadě 

musí být chráněny polohou proti poškození. V oblasti prostorové ochrany 

zabezpečovací prvky slouží k poskytnutí informací o narušení určitého zájmového 

prostoru. Druh detektorů se volit s ohledem na velikost, dispoziční řešení chráněného 

prostoru a vlivy okolního prostředí. Požadovanou funkcí detektorů s vyšší úrovní 

bezpečnosti by měl být antimasking, tj. ochrana proti zakrytí. Navržené prostorové 

detektory musí být instalovány takovým způsobem, aby spolehlivě detektovaly pohyb 

v celém chráněném prostoru, se zaměřením na nejpravděpodobnější směr pohybu 

narušitele.  

Při využívání prvků plášťové ochrany doporučuji používat magnetické kontakty 

v závrtném provedení a odolné proti cizímu magnetickému poli. V případě výplní 

stavebních otvorů s více otevíratelnými křídly magnetický kontakt instalovat na každém 

otevíratelném křídle. Magnetické kontakty volit s ohledem na místo instalace, 

např. na vratech používat magnetické kontakty v těžkém (mechanicky a klimaticky) 

odolném provedení. Detektory tříštění skla instalovat takovým způsobem, 

aby spolehlivě detekovaly rozbití od něj nejvzdálenější skleněné výplně v daném 

zájmovém prostoru.  

Kamerový systém je doplňkovým bezpečnostním systémem, který obsluze 

umožňuje monitorovat zájmové prostory a poskytovat obrazové informace a záznam 
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poplachových událostí. Koncepce uzavřeného kamerového systému musí vyhovovat 

současným požadavkům. Systém musí automaticky reagovat na podněty z dalších 

integrovaných systémů a nabízet obsluze systému předem naprogramované pohledy 

v daných typových situacích. Přitom však nesmí být vyloučena možnost zásahu obsluhy 

k modifikaci snímaných scén a jejich zobrazení na jednotlivých monitorech. Vnější 

kamery musí být spolehlivě chráněny proti klimatickým a mechanickým vlivům 

instalací do venkovních kamerových krytů. Je vhodné, aby kamerový systém 

předpokládal možné rozšíření systému o další venkovní či vnitřní pevné i otočné 

kamery dle provozní potřeby. Pro archivaci záznamů kamerového systému doporučuji 

využívat digitálního záznamu s propojením jednotek digitálního záznamu do počítačové 

sítě s možností dálkového přístupu pro monitorování, prohlížení archivovaných 

záznamů a dálkový servis těchto systémů. Jednotky záznamu doporučuji minimálně 

v triplexním provedení, tzn. s možností současně provádět záznam, prohlížet archív 

záznamů a sledovat aktuální obraz i při použití režimu vícenásobného zobrazení. 

6.2.3 Opatření k omezení výskytu nežádoucí p ředmětů 

Za slabá místa vniku nepovolených předmětů do věznice můžeme označit vstup do 

věznice pro osoby, vjezdy vozidel do objektu a zásilky doručované odsouzeným. 

V těchto oblastech je zde důležitá nejen důsledná kontrola a dodržování režimových 

opatření, ale je zde i prostor pro zdokonalení detekce, např. vybavení vstupních prostor 

detektorem tělních dutin. Zařízení neinvazivním, spolehlivým, levným a jednoduchým 

způsobem dokáže odhalit osoby, jež se pokoušejí pronést do věznice nepovolené 

předměty. Systém pracuje na magnetickém principu a detekuje přítomnost malých 

zbraní, pašovaných kovových předmětů a mobilních telefonů. Magnetická pole o nízké 

intenzitě nepředstavují žádné riziko pro osoby s kardiostimulátory nebo těhotné ženy. 

Nejsou používány žádné rentgenové paprsky, takže personál a vězni nejsou vystaveni 

dávkám záření. Tento způsob je nejen velmi efektivní, ale také důstojnější. Pro 

dohledání mobilních telefonů ve věznici lze využít detektor nelineární přechodů. 

Přístroj vyhledává všechny polovodičové součástky pomocí čidla nelineárních 

přechodů. Výhoda přístroje je v detekci a nálezu i vypnutého mobilního telefonu. 
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7 Závěr 
V této práci jsem se snažil přiblížit problematiku současného stavu zabezpečení 

objektů věznic a vyhodnotit bezpečnostní rizika související s provozem věznic. V úvodu 

jsem se zabýval platnou legislativu a normami, které se vztahují k problematice ochrany 

věznic. V práci se zabývám problémem ochrany vězeňských areálů v souvislosti 

s možností snížení rizika útoku vedeným na některý z chráněných zájmů v tomto 

objektu. Rozdíl v zabezpečení věznic je v typech věznic a skladbě umístěných osob ve 

výkonu vazby nebo trestu, což má následně vliv na režimová opatření, použitou 

techniku a rozmístění zabezpečovacích zařízení. 

Systém vnější a vnitřní bezpečnosti vězeňských objektů vychází z dlouhodobých 

zkušeností českého vězeňství i zahraničních vězeňských systémů a koncepčně 

je rozpracováván při respektování profilace věznic, uplatňování programů zacházení 

s odsouzenými a zásadami vnitřní diferenciace. 

Stávající ubytovací kapacity, které vycházely z 3,5 m2 na jednoho vězně a 

stanovené profilace věznic v souhrnu podmiňují a ovlivňují bezpečnost věznice. 

Existence oddělení různých typů (např. s dozorem a s ostrahou) v jednom objektu a 

často i nevhodné stavební dispozice zvyšují bezpečnostní rizika. Se snižující se 

přeplněností věznic je nutné uvažovat o vytváření věznic, kde budou umisťováni 

odsouzení zařazení do stejného typu věznice. To umožní nejen kvalitnější aplikaci 

zákonných norem, ale i zmírnění bezpečnostních rizik. 

Jedním z cílů je, aby lidský činitel plnil jen ty úkony, jež souvisejí s obsluhou a 

kontrolou provozu technických prostředků, zajišťujících bezpečnost věznic a nezbytné 

fyzické bezpečnostní úkony (všechny druhy bezpečnostních prohlídek, předvádění, 

eskortování, služební zákroky v rozsahu přesně vymezeném zákonem apod.). Činnosti, 

u nichž je to možné, by měly být zajišťovány pomocí moderních technologií. Jedním z 

důvodů, který vede vězeňskou službu ke zvyšování bezpečnosti českých věznic, jsou 

změny ve vězeňské populaci, které přinášejí nárůst počtu vězňů odsouzených za 

závažné trestné delikty a v souvislosti s organizovaným zločinem. Do budoucna je 

možno počítat se zvyšováním ochrany formou budování nových systémů za účelem 

zpřesnění a zdokonalení zabezpečení. 

Stanovení základních pojmů v otázkách bezpečnosti a vymezení dalších cílů bylo 

hlavním cílem při zpracování této práce. Snahou bylo co nejobjektivněji popsat 
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skutečný stav nynější bezpečnosti, pojmenovat základní problémy a vymezit nezbytné 

potřeby ke zvýšení její úrovně, s cílem minimalizovat možná bezpečnostní rizika.  
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Mimořádné události v letech 2003 - 2007         

Mimořádná                       

událost   2003   2004 2005   2006   2007 
    M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž 
Útěk ze střežených věznic dosp.     2               
Obvinění mlad.                     
Odsouzení dosp. 1   1   3   1       
  mlad.                     
Odchod z nestřež. věznic dosp. 7   8   6   5       
Odsouzení mlad.                     
Celkem     8   11   9   6     

Zneužití VP* - z nestř. prac. dosp. 13   15   23   13 1 37 1 
Odsouzení mlad.                     
Celkem     13   15   23   14   38 

Zneužití VP* při opušť. věz. dosp. 9   9   8   4   5   
Odsouzení mlad.                     
Celkem     9   9   8   4   5 

Nevrácení se z PVT* dosp. 9   8   6 1 8   6 1 
Odsouzení mlad.                     
Celkem     9   8   7   8   7 

Úmrtí vězňů dosp. 1   1   2   3   2   
Obvinění mlad.                     
Odsouzení dosp. 14   17   16   9   21 1 
  mlad.                     
Celkem     15   18   18   12   24 

Pokus o sebevraždu dosp. 34   42 1 29 2 31   27 1 
Obvinění mlad.     1   1       3 1 
Odsouzení dosp. 20 1 26 1 23 1 36   40 1 
  mlad             1   3 1 
Celkem     55   71   56   68   77 

Sebevražda dosp. 7 1 10 1 2   4 1 6   
Obvinění mlad.                     
Odsouzení dosp. 3   5   4   4   3   
  mlad.                     
Celkem     11   16   6   9   9 

Hladovka dosp. 7   17   4   4 1 1   
Obvinění mlad.                     
Odsouzení dosp. 14   11   18 1 15   15   
  mlad.                     
Celkem     21   28   23   20   16 

Hromadné nepokoje dosp.                     
Obvinění mlad.                     
Odsouzení dosp. 47 174 191   31   36   150   
  mlad.                     
Celkem     221   191   31   36   150 

Napadení přísl. a OZ VS** dosp. 15   12   6   10   6 5 
Obvinění mlad. 1   1   2   2   2   
Odsouzení dosp. 21   21   20   23 1 21 3 
Celkem     65   59   47   64   68 

*     VP - volný pohyb mimo věznici,   PVT  přerušení výkonu trestu,       
**   OZ VS - občanští zaměstnanci Vězeňské služby        
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