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Bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem zabezpečení budovy obvodního 

oddělení Policie České republiky v Mostě prostředky technické ochrany. V první části 

je uveden soupis nejdůležitějších platných právních předpisů, vyhlášek, nařízení a pojmů, 

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

ochrana objektu. Hlavní část práce je zaměřena na popis a zhodnocení technického 

zabezpečení zvoleného objektu, s uvedením návrhů, které by mohli přispět k jeho lepšímu 

zajištění. No a na závěr je provedena identifikace možných rizik, které mohou vést 

k selhání nebo nedostatečnému zabezpečení budovy. 

 

Annotation 
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The 'Bachelor Thesis' deals with the evaluation and design of the Czech Republic Security 

Police building. It shows the most technical means of protection. The first section provils       

a list of key existing laws, including decrees, regulations and concepts related to this issue.  

Theoretically, the work outlines a comprehensive description of a building. The main part 

focuses on the characterization and evaluation of technical security aspects , which under 

the proposal could contribute to its better security.  
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1. Úvod 

       Všechny věci mají svou hodnotu a cenu. Nejde však jen o peníze, cennosti a hodnotné 

věci, ale také o myšlenky a nápady. Majetek lze poškodit, zneužít nebo odcizit. Ve všech 

případech vzniká škoda, a proto je třeba majetek chránit. Již staří Vikingové na přelomu 

9. a 10. století znali a používali zámky s klíči. Vývoj zabezpečování majetku souvisí 

s vývojem společnosti. S postupem času narůstá potřeba čím dál více ochraňovat 

vlastnictví. Každý potřebuje mít pocit bezpečí a jistoty. Jeho nedostatek může významně 

ovlivnit kvalitu našeho života. Musíme se naučit v první řadě pečovat o vlastní bezpečí 

sami. Možností, jak chránit sebe a svůj majetek je mnoho. Volba však závisí na mnoha 

faktorech. Jedním z nich je míra ohrožení či lokalita bydliště. Taktéž je nutné, abychom 

se starali nejenom o sebe, ale abychom byli vnímavější rovněž ke svému okolí a uvědomili 

si, že problémy druhých  se týkají i nás ostatních.  

           Celkově lze rozdělit ochranu před kriminalitou na část represivní a na část 

preventivní. Pojem represe je zaměřen na dopadení zloděje a na jeho spravedlivé 

potrestání. Kdežto smyslem prevence je zabezpečení majetku vhodnými organizačními 

a technickými opatřeními, která mohou působení nebezpečných zdrojů plně nebo částečně 

eliminovat či zmírnit jeho případné následky. Majetková kriminalita nejsou jen případy 

vloupání. K ohrožování majetku dochází v důsledku dalších trestných činností                      

a co je hlavní, nedbalostí majitelů. Co je ohrožováno převážně záleží na zájmu 

a schopnosti pachatelů. Kdo jsou pachatelé, snad není nutné rozebírat. Jsou to převážně 

lidé, kteří spáchají delikt buď prostřednictvím techniky, zvířat nebo nevhodné publicity 

a jednáním na základě vlastního rozhodnutí, nebo na objednávku. Z toho vyplývá, že 

pachatelem může být i osoba stojící v pozadí, která se činu bezprostředně neúčastnila, ale 

dala k němu podnět nebo jej zorganizovala. Nejen dospělí, ale i děti se nemalou měrou na 

protiprávní činnosti podílí. Může to být jejich vlastní aktivita, nebo mohou být zneužiti 

starší osobou. Mnohdy se jedná o zneužití dětí v důsledku trestní odpovědnosti, jeho výšce 

a tělesným parametrům – snadněji se protáhne malým prostorem. Jde-li o náhodné zloděje, 

můžeme mezi ně řadit osoby s malou zkušeností, kteří obvykle hledají nejjednodušší místa 

k proniknutí do objektu. Využívají vhodné příležitosti, která většinou vzniká nepozorností 

a podceňováním rizik poškozeného. Oproti náhodným útokům pachatelů jsou zde 

organizované skupiny a profesionálové, kteří mají vše důkladně promyšleno. Proto také 



Ladislava Urbanová: Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky 
prostředky technické ochrany objektů 

2010 2 

 

ochrana vyžaduje vedle běžné zabezpečovací techniky nákladnější opatření. Další 

skupinou jsou tzv. tipaři. Tyto osoby pod různými záminkami přicházejí do objektů, aby 

zjistili, jaký je zde majetek a jaké je zde zabezpečení. Proto je nezbytné posoudit, koho 

si do objektu či bytu vpustit. Nemalý podíl má na snížení kriminality v oblasti majetkové 

trestné činnosti prevence. Tyto preventivní aktivity jsou poměrně široké a jsou realizovány 

jak na úrovni republikových projektů, tak na místní úrovni. Můžeme je rozdělit na sociální, 

situační a prevence viktimnosti. Sociální prevence představuje aktivity ovlivňující proces 

socializace, sociální integrace a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských 

a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné 

činnosti. Tato prevence je součástí sociální politiky. Na rozdíl od sociální, situační 

prevence staví na zkušenosti, že určité druhy kriminality se objevují v určité době, 

na určitých místech a za určitých okolností. Prostřednictvím opatření režimové, fyzické 

a technické ochrany se snaží kriminogenní podmínky minimalizovat. Úspěšnost situační 

prevence je vysoká, je však podmíněna adekvátní volbou opatření, finančními 

a personálními prostředky do ní vložené. Těžiště odpovědnosti za opatření situační 

prevence nesou především občané, obce a v rámci vymezených kompetencí i Ministerstvo 

vnitra, respektive Policie České republiky. Zato prevence viktimnosti a pomoci obětem 

trestných činů je založena na konceptech chování, diferencovaného s ohledem na různé 

kriminální situace a psychickou připravenost ohrožených osob.  

          Cílem mé bakalářské práce je zhodnotit, zda zabezpečení obvodního oddělení 

Policie České republiky v Mostě, které bylo vybudováno před více jak 15 lety 

a to z objektu bývalé mateřské školy je dostatečné. Tento objekt jsem si vybrala vzhledem 

k tomu, že jsem zde byla dlouhá léta služebně zařazena. Vzhledem k tomu, že výstavba 

je přímo v centru města a v ne příliš klidné lokalitě, je určena pro veřejnost a je zde mnoho 

předmětů chráněného zájmu před neoprávněným zásahem, je nutné stále zdokonalovat 

ostrahu a minimalizovat bezpečnostní rizika. Hlavním úkolem bakalářské práce tedy bude 

popsat, analyzovat a vyhodnotit zabezpečení zvoleného objektu s cílem následně vybrat 

prvky, které by mohly případné slabé články nahradit. 
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2. Teoreticko – právní posouzení daného problému  

       Ochrana majetku je řešena řadou právních předpisů a technických norem. Nejvyšší 

právní silou a základním zákonem státu je však Ústava České republiky. Ostatní zákony 

a předpisy s ní musí být v souladu. Žádný předpis však nestanovuje rozsah a úroveň 

ochrany. 

 

2.1 Právní předpisy  

 

Ústava České republiky 

       Ústava České republiky je spolu s Listinou základních práv a svobod nejvyšším 

právním předpisem České republiky. Byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 

1990 a byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.  

      Ústava je rozdělena na dvě části. Jedna část se týká zejména rozdělení výkonu státní 

moci ve státě a druhá část stanoví postavení člověka vůči státu.  

 

Listina základních práv a svobod 

       Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Byla vyhlášena 

ve Sbírce zákonů jako ústavní zákon ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

ve znění pozdějších předpisů. Práva a svobody v ní obsaženy, jsou odvozeny z přirozeného 

práva, což znamená, že nebyly vytvořeny zákonodárcem a tudíž je není možné zákonem 

zrušit nebo nadmíru omezit. Tato práva jsou označena jako nezadatelná, nezcizitelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná. 

         

Občanský zákoník  

        Zákon č. 40/1961 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon         

je základním zákonem upravující oblast soukromého práva hmotného. Upravuje majetkové 

vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a též vztahy mezi těmito osobami a státem, 

pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje jiný zákon. 
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Trestní zákoník  

       Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. ledna 

2009. Trestní zákon je zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. 

Vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, jaké jsou podmínky 

trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné sankce lze za jejich spáchání uložit.  

       V trestním zákoně jsou řešeny trestné činy proti majetku v Hlavě V.  

 

Trestní řád 

      Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů. Tímto právním 

předpisem se vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování 

trestných činů, jejich pachatelů a potrestání těchto pachatelů. Zákon také stanoví práva 

a povinnosti osoby, proti  které  se řízení vede a dalších osob zúčastněných na řízení. 

 

Zákon o přestupcích  

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

se přestupkovým řízením, stanovuje podmínky odpovědnosti za spáchání přestupku 

a udělení sankcí za spáchaný přestupek. Přestupky proti majetku jsou řešeny v § 50. 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

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

ve znění pozdějších předpisů, upravuje zásady pro stanovení informací jako informací 

utajených, podmínky 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. 

 

Zákon o Policii České republiky 

    Zákon č. 283/1991Sb., o Policii České republiky ve znění pozdějších předpisů. Zákon 

stanoví působnost, úkoly, organizaci, řízení, povinnosti, oprávnění a prostředky policie. 
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Zákon o obecní policii 

    Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon o integrovaném záchranném systému 

    Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších 

předpisů. Tento zákon vymezuje integrovaný záchranný systém, stanoví složky 

integrovaného záchranného systému a jejich působnost, pokud tak nestanoví zvláštní 

právní předpis, působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávních 

celků, práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na mimořádné 

události a při záchranných a likvidačních pracích a při ochraně obyvatelstva před a po dobu 

vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu a válečného stavu. 

 

Zákon o krizovém řízení 

    Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

stanoví působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků 

a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace, které 

nesouvisejí se zajišťováním obrany České republiky před vnějším napadením a při jejich 

řešení. 

 

Zákon o majetku České republiky 

    Zákon č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 

vztazích, ve znění pozdějších předpisů, upravuje způsoby a podmínky hospodaření 

s majetkem České republiky, vystupování státu v právních vztazích.  

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

se o plnění práva každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromí, 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.  
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Zákon o archivnictví a spisové službě  

     Zákon č. 499/2004 Sb., o archivní a spisové službě ve znění pozdějších předpisů, a další 

související zákony. Stanovuje co je to dokument, archivní pomůcka, spisovna, správní 

archiv, spisový a skartační znak. Určuje povinnosti při uchovávání dokumentů a umožnění 

výběru těchto archiválií, aj. 

 

2.2 Vyhlášky a nařízení  

 Vyhláška č. 250/2006 Sb., stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupin A nebo B. 

 

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 

informací, ve znění pozdějších změn a předpisů. 

 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění pozdějších změn s předpisů. 

 

Vyhlášky č. 19/2008 Sb., tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření 

fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení oblasti a jednací oblasti, základní metodou 

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

technického prostředku. 

 

Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších 

elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících 

komor. Touto vyhláškou se stanoví požadavky na informační systémy nakládající 

s utajovanými informacemi a provádění jejich certifikace. 

 

Nařízení vlády č. 240/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým 

se stanoví seznam utajovaných informací.  
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Nařízení Ministerstva vnitra č. 20/2009 Sb., kterým se upravuje bezpečnostní ochrana 

areálů. Toto nařízení stanoví pravidla bezpečnostní ochrany areálů, ochrany majetku 

a předmětů chráněného zájmu před neoprávněnými zásahy s cílem zajistit jejich 

bezpečnost, předcházet a zamezit jejich zneužití, ohrožení, vyzrazení, znehodnocení, ztrátě 

nebo odcizení, stanovit způsob ochrany a obrany areálů, ochrany života a zdraví osob 

v případě vzniku mimořádné události. 

2.3 Normy  

ČSN EN 50130 poplachové systémy. 

ČSN EN 50131-1 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

ČSN EN 50132-7 poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití 
v bezpečnostních aplikacích.          

ČSN P ENV 1627 odolnost proti násilnému vniknutí.  

ČSN P ENV 1630 určuje odolnost proti násilnému vniknutí.  

ČSN EN 12051 stavební kování - dveřní a okenní zástrče - Požadavky a zkušební metody. 

ČSN 73 0802 - požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty.  

 

2.4 Odborné pojmy 

Trestný čin je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v trestním zákonu. Musí se jednat o úmyslné zavinění, nestanoví-li trestní 

zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.  Trestné činy se dělí na přečiny a zločiny.  

Přečinem jsou označovány nedbalostní trestné činy a ty úmyslné trestné činy, za něž trestní 

zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

Zločinem jsou všechny trestné činy, které nejsou podle trestního zákona označeny přečiny.  

Přestupek je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích nebo jiném zákoně, nejde-li 

o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů nebo o trestný čin.  
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Pachatel trestného činu je osoba, která svým jednáním naplnila znaky skutkové podstaty 

trestného činu nebo jeho pokus či přípravy, je-li trestná. 

Trestní odpovědnost se rozumí odpovědnost za spáchání trestného činu. Podstatou trestní 

odpovědnosti je povinnost pachatele podrobit se trestu. Kdo však v době spáchání činu 

nedovršit patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný. 

Elektrické zabezpečovací signalizace jsou zařízení, které slouží k signalizaci nebezpečí 
ve střeženém objektu. Zejména informuje o nežádoucím vniknutí (vloupání) do objektu. 

Objekt je místo, prostor (obvykle dům) ve kterém se systém zřizuje. 

Fyzická ochrana je soubor činností osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem 

je zabezpečit ochranu majetku, osob, střeženého objektu a zajištění veřejného pořádku.  

Technická ochrana spočívá v tom, že velmi rychle reaguje na změny vyvolané pachatelem 

a na základě těchto změn uvádí v činnost síly schopné v další činnosti pachateli zabránit 

a dopadnout jej ještě před dokonáním protiprávního jednání. 

Režimová ochrana je soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu. 

Mechanické zábranné systémy mají za úkol při napadení objektu vytvořit pevnou zábranu 

proti průniku pachatele do oblasti chráněného zájmu. 

Signalizační zařízení a monitorovací prostředky registrují a předávají informace, zda došlo 

k napadení chráněného objektu. 

Spolehlivost zabezpečovacího systému je schopnost systému vykonávat požadovanou 

funkci za daných podmínek a po stanovenou dobu. 
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3.  Některé prvky technické ochrany k zabezpečení objektů 

       Dojde-li ročně k několika tisícům dokonaných vloupání, znamená to, že byly objekty 

nedostatečně zajištěny. Bytoví zloději obvykle postupují podle stejného scénáře a poradí 

si přitom i se zdánlivě zajištěným objektem. Pravdou však je, že převážnému počtu 

vloupání by se dalo zabránit. Zvýšením stupně zabezpečení se dosáhne již tím, že se ztíží 

vloupání mechanickými zabezpečovacími prvky. Jakmile narušitel zjistí, že nebude možné 

jeho záměr zvládnout v několika málo sekundách a k překonání překážek bude potřebovat 

více času, většinou upustí od svých záměrů.   

3.1 Praxe v Evropské unii 

V některých státech Evropské unie se uskutečňuje certifikace domů a bytů vhodně 

zabezpečených proti vloupání. 

Velká Británie - zde je kladen hlavní důraz na zabezpečení nově budovaných domů.  

Certifikaci provádějí jednotlivé policejní sbory a stanovují si vlastní normy a kritéria. 

Holandsko - certifikace nové výstavby představuje kombinaci bezpečnosti bytu, domu 

a okolního prostředí, přičemž k udělení certifikátu musí být splněny bezpečnostní 

podmínky ve všech oblastech. Program je v Holandsku považován za úspěšný a efektivní. 

Průměrné riziko vloupání (3,5 % před certifikací) kleslo po certifikaci na pouhých 0,02 %. 

Zahraniční výzkum ukazuje, že projevy chátrání a pustnutí budov a absence policejních 

hlídek svádějí převážně mladé pachatele k vandalskému jednání. 

Belgie - vloupání patří k pěti nejčastěji páchaným typům trestné činnosti. Proto tamější 

ministerstvo vnitra v rámci prevence vloupání zřídilo ,,Systém komunálních náhrad“. 

Základní myšlenkou systému je zlepšit ochranu objektů. Obyvatelé vybraných obcí mohou 

díky tomuto systému získat zpět část prostředků, které vynaložili na zvýšení bezpečnosti 

svých obydlí. Bezpečnostní opatření zde šíří poradci pro technickou prevenci. Byly vydány 

brožury, které občanům poskytují cenné informace pro zlepšení ochrany obydlí. 

Slovensko - zde vznikl projekt na základě konkrétních požadavků a zkušeností 

s neúnosným stavem kriminality na bratislavském sídlišti. Aplikace je zaměřena 

na technicko-organizační ochrany domů hromadné bytové výstavby. Aplikací je celá řada. 

Jednou z nich je například to, že je dům rozdělen na zóny. První představuje vstup 
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do domu, druhá výtah a dveře u schodiště. Každé dveře včetně ovládání výtahu jsou 

opatřeny kódovými magnetickými klíči. Každý má svůj osobní kód, který odhalí případné 

zneužití čipu. Data o provozu klíče jsou zaznamenána do paměti počítače a dají se zpětně 

vyhodnotit. Vybrané prostory jsou monitorovány kamerami. [9] 

3.2 Teorie zabezpečení objektů 

          Komplexní ochranu objektu tvoří kombinace mechanické, technické, fyzické 

a režimové ochrany. 

3.3 Mechanická ochrana objektu  

          Tím se rozumí ochrana zdí, střechy, podlahy, oken a dveří objektu. V užším pojetí 

se jedná o mechanické zábranné prostředky, jakými jsou oplocení, bezpečnostní uzamykací 

systém, bezpečnostní dveře, bezpečnostní okenní fólie, bezpečnostní tvrzená skla, mříže, 

trezory. Jde o veškeré mechanické zábranné systémy, které ztěžují vniknutí do objektu, 

případně manipulaci nepovolané osoby s chráněnými předměty v objektu.  

 

3.3.1 Oplocení 

            Je skupina vnějších mechanických zábranných systémů, které nejsou přímo 

součástí vlastního objektu, ale naopak jsou od něj prostorově oddělené. Jsou umístěny 

na pozemku a mnohdy vytvářejí i právní hranici pozemku. Jedná se o ohraničení pozemku 

včetně vrat, branek, propustí, závor, zabraňující či omezující přístup nežádoucích osob 

na území.  

         Zdi jsou bariéry, které nejvíce čelí průniku do chráněné zóny. Musí znesnadnit 

přeskočení, podlezení, přelezení. Proto zdi, které nejlépe vyhovují, musí být postaveny 

z betonu, cihel, tvárnic nebo kamene. Nepsaným požadavkem pro bezpečnost je výška zdi 

2,5 metru. Proti podhrabání se chrání betonovou podezdívkou a proti přelezení se její horní 

plošina opatří kovovými hroty nebo ostnatým drátem. 

         Ploty jsou po zdích druhým typem mechanických bariér a jsou nejrozšířenější. 

Nejznámější jsou konstrukce natažené z rolí drátěného pletiva. Drátěné oplocení dosahuje 

zpravidla výšky 1,5 metru. Drátěná zábrana je však snadno překonatelná prostřižením, 
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provalením, rozpletením a přelezením (to se zabezpečí použitím ostnatého nebo 

žiletkového drátu). Ploty však mohou mít různou výplň. Používají se ploty dřevěné, 

profilové tyče nebo plechová výplň. 

        Jako uzavíratelné vjezdy, které nahrazují funkci vrat, se používají brány nebo vrata. 

Brány dělíme podle konstrukce na otočné, posuvné, výsuvné.  

        Závory pracují na principu sklápění jednoramenné páky, která ve vodorovné poloze 

zabraňuje průjezdu vozidel. Délka ramene bývá 1 až 9 metrů, jeho konec je buď opřen 

o sloupek, nebo je volný. Ovládání závory se může zvolit spínačem, klíčovým spínačem, 

kartovým systémem, čipovou klíčenkou nebo dálkově. Jako bezpečnostní prvek závory 

se používá fotobuňka, která hlídá prostor v pracovní zóně závory. Závory 

by z bezpečnostních důvodů měly být umístěny pouze pro provoz vozidel. Průchody pro 

pěší by měly být mimo pracovní prostor závory a řešeny samostatně. 

       Turnikety jsou nejrozšířenější zábrany a používají se pro blokaci vstupu osob.                      

Je to zařízení, které funguje jako brána, kterou může v jednu chvíli projít pouze jeden 

člověk. Používají se k usměrnění pohybu lidí. Mohou být vytvořeny tak, že průchod 

je umožněn pouze po vložení mince nebo po ověření dokladu o zaplacení. Turnikety bývají 

použity v místech placeného vstupu. Konstrukčně je mnoho druhů turniketů, jako 

například přístupové turnikety s výškou do pasu, nebo přístupové turnikety s plnou výškou 

průchodu, které jsou určeny pro instalace s vysokou četností průchodů, jak je vidět 

na obrázku 1. V neveřejných objektech může turniket sloužit ke kontrole oprávněnosti 

vstupu a k evidenci příchodů a odchodů. Některé druhy turniketů nepodmiňují průchod 

žádným poplatkem ani oprávněním, ale jejich účelem je umožňovat průchod jen jedním 

směrem. Takové typy turniketů se používají například v místě vstupu do samoobslužné 

prodejny, v místě východu z placeného prostoru. [15] 

 

  

Obrázek    1 Znázorňuje některé druhy turniket ů pro průchod jedné osoby. [15] 
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3.3.2 Bezpečnostní uzamykací systémy, generálního a hlavního klíče  

          U podniků a institucí, které mají velký počet zaměstnanců, a tím i kanceláří 

a provozoven, se používá bezpečnostní systém řazení a výroby klíčů v určitých funkčních 

úrovních, kde klíč nejvyšší úrovně odemkne všechny zámky a klíč nejnižší úrovně jen 

zámek jeden. Mezi nimi jsou i střední úrovně, kde příslušný klíč otevře zámky určité 

skupiny. Dělí se na generální klíč, hlavní klíč a skupinový klíč. Vybudování a zavedení 

systému generálního nebo hlavního klíče má své místo v celkovém systému zabezpečení 

budovy. Jednoduché znázornění tohoto systému je vyobrazeno na obrázku 2.  

         Výhody – v konečné realizaci lze klíčem otevřít všechny nainstalované dveře. 

         Nevýhody – při ztrátě generálního hlavního klíče se musí celý nebo v lepším případě 

jen dílčí systém zámku vyměnit. [10] 

 

   

 

 

Obrázek    2 Znázorňuje schéma systému generálního a hlavního klíče.    [[[[13] 

 

3.3.3 Bezpečnostní dveře 

           Bezpečnostní dveře jsou jedním ze základních pasivních prvků ochrany objektů. 

Měly by se vybírat pokud možno bez různých skleněných estetických doplňků. Dalšími 

opatřeními pro ochranu je bezpečnostní řetízek a panoramatické kukátko. Dveřmi, 
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z hlediska bezpečnostní praxe, rozumíme nejen dveřní křídlo, ale také zámky a zárubně. 

Společně uzavírají vstupní prostor a společně znemožňují nebo znesnadňují možnost 

vloupání. Je tedy nutné vycházet ze zásady, že vnější vchodové dveře, zabudovaný 

uzamykací systém a příslušná zárubeň tvoří z hlediska uvažovaného neoprávněného 

násilného vstupu navzájem jeden funkční celek. Jednotlivé a nejčastější druhy překonání 

dveří pachatelem znázorňuje graf 1. [3]  

Aby dveře byly opravdu bezpečnostní, musí se provést řada úprav a ty se vyznačují 

následujícími kroky: 

- zesílení nebo vyztužení zárubně, například řídkým betonem  

- zajištění proti vysazení dveří, například obložením přibližně 2 mm tlustým plechem 

vnitřní strany křídla 

- cylindrické vložky by měli být kvalitní, je možná kombinace i několika zámků 
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Graf 1 Grafické znázornění nejčastějších způsobů překonání dveří pachatelem. [2] 
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3.3.4 Okna 

       Okno je konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní osazovaná zpravidla 

do obvodové stěny. Plní hned několik funkcí, propouští denní světlo, tepelně a zvukově 

izoluje, chrání proti povětrnostním vlivům.  Pro posuzování oken platí normy ČSN EN 

1627 a ČSN EN 1630.  

          Zásady pro bezpečnostní okenní otvory jsou: 

- rám musí být pevný a musí být do zdi řádně ukotven, nesmí se nechat vyvrátit 

- okenní křídlo a celá jeho konstrukce musí být pevná v krutu, jinak může dojít při pohybu 

k jeho prasknutí 

- závěsy musí být pevně a bezpečně uchyceny jak v rámu, tak i v okenním křídle. Musí 

být zabezpečeny tak, aby křídla v uzavřeném či mírně otevřeném stavu nešla vysadit nebo 

vypáčit. 

- uzávěry a kování musí být kvalitní a bezpečné. Bezpečnost oken podstatně zvyšují 

uzamykatelné uzávěry a uzamykatelné kliky opatřené například bezpečnostní cylindrickou 

vložkou.  

           Skleněná výplň je pochopitelně nejslabším bezpečnostním článkem oken. Pro 

zpevnění plochy skla se může použít: 

- zalití drátěného pletiva do plochy skla [10] 

- bezpečnostní fólie, která se na sklo nalepí. Její instalací zabráníme jak prohození 

předmětů, jak je vidět na obrázku 3, tak i znesnadníme vniknutí případných pachatelů 

do objektu. Výhodou bezpečnostní fólie je její nenápadnost, takže nepřitahuje nežádoucí 

pozornost. Bezpečnostní fólie rovněž uchrání osoby před pořezáním o skleněné střepy 

v případě rozbití okna. Fólie zadrží 98% škodlivého UV záření, čímž zabraňuje stárnutí 

interiéru. Snižuje riziko vykradení i náhodného rozbití skla. [12] 
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Obrázek 3 Pokus o rozbití skla opatřeného fólií, kovovou koulí. [[[[12121212]]]]    

3.3.5 Mříže 

            Jsou původem jednou z nejstarších historických zábran. Používají se jako zesílená 

ochrana hlavně oken. Dělí se podle konstrukce, umístění, materiálu. Jako takové musí být 

tuhé, stabilní a nesmějí se v celé ploše prohýbat. Jejich tyče se nesmějí roztáhnout. Spoje 

jednotlivých tyčí nesmějí být rozebíratelné. Ukotvení je většinou zasazeno přímo do zdi 

a zalito betonem, nebo zazděno. Dělí se na pevné, nůžkové a rolovací. [10] 

           Pevné – jsou vyráběny vždy na míru, velikost ok, konstrukce a výběr materiálu 

splňuje požadavky pojišťoven, při správném provedení a dodržení podmínek instalace jsou 

jedním z nejúčinnějších mechanických zabezpečení. 

           Nůžkové - zatažené chrání – roztažené nezaclání, horní lišta je vodicí a zajišťuje 

jednoduchost ovládání, mříž může být vícedílná a po shrnutí ji lze sklopit na zeď, takže 

je neviditelná, po sklopení spodní lišty je průchod bezbariérový. 

           Rolovací - jsou zhotoveny z pevně pospojovaných profilů pohybujících se v bočních 

vodících lištách a navíjejících se na horní navíjecí buben, chrání zabezpečovaný prostor při 

zachování optimální viditelnosti zboží. Mříž může být zajištěna centrálním nebo bočním 

bezpečnostním zámkem. Ovládání je manuální nebo motorové. Rolovací mříže jsou 

ideálním zabezpečením výloh, obchodů, vjezdů, průjezdů a pasáží. [12] 

3.3.6 Trezory 

           Trezory jsou další z mechanických zábranných systémů a slouží k předmětové 

ochraně. Nejde jen o uložení finanční hotovosti, šperků, ale také dokumentů 



Ladislava Urbanová: Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky 
prostředky technické ochrany objektů 

2010 16 

 

a magnetických nosičů. Podle množství a rozměrů těchto uložených věcí se volí velikost, 

podle závažnosti obsahu uložených věcí též jeho bezpečnost. Trezory se kotví do podlah, 

zdí i nábytku. Mají různé tvary. Podle druhu opláštění, zámků a zámkových mechanismů 

jsou certifikovány bezpečnostní třídou podle normy ČSN 916010. [12] 

3.4 Technická ochrana  

         Technická ochrana plní v zabezpečovacím systému objektu dva základní úkoly, 

 podporuje ochranu klasickou a zefektivňuje ochranu fyzickou. Technickou ochranu 

představují elektronická zařízení a prostředky, pomocí nichž chráníme daný objekt. Jde 

hlavně o elektrické zabezpečovací systémy, pulty centralizované ochrany, kamerové 

monitorovací systémy, elektrické požární systémy, přístupové systémy, prostředky 

perimetrické ochrany (je to zvláštní druh systému EZS pro střežení obvodu rozsáhlého 

areálu), prostředky ochrany dat a informací, individuální technické prostředky. Základem 

kvalitního zabezpečovacího systému je tedy spolehlivý přenos informací a včasná reakce.    

To znamená, že zabezpečovací systém by měl  poskytnout okamžitou informaci o daném 

skutečném stavu v objektu. Okamžitou se myslí ihned, ne za půl hodiny. Tyto informace  

se nemusí týkat jenom vyvolání poplachu narušením hlídaného prostoru, ale také kontrolou 

při nejistotě, zda systém je zajištěn. [5] 

       Každý zabezpečovací sytém a jeho ovládání může být doplněn dalšími ovladači, jako 

jsou klíčenky, přístupové karty, přívěšky a jiné doplňky ovládání, které jsou pro 

bezproblémový chod zabezpečovacího systému a zároveň jako prvek osobní bezpečnosti 

rovněž nepostradatelnými prvky. 

        U EZS se nejedná o jedno zařízení, ale o celou řadu jednotlivých čidel, které jsou 

propojeny v jeden funkční celek. Takové zařízení může hlídat okna a dveře do objektu, 

neoprávněný pohyb v místnostech, rozbití okna, ale i únik plynu či vznik požáru. Ovládání 

EZS je snadné pomocí přehledné klávesnice s LCD displejem. O případném poplachu 

informuje siréna, automatické volání, či SMS zpráva. Výstup všech těchto zapojených 

prvků EZS je vidět na obrázku 4. [12] 
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Obrázek 4 LCD displej s informací o zabezpečeném objektu.    [[[[12]]]]    

        Ovládají se klávesnicí s tlačítky nebo dálkovým bezdrátovým ovladačem. Napájení 

se provádí ze sítě nebo akumulátorem. 

        Koncové zařízení, které umožňuje indikaci narušení střeženého objektu, může být 

například akustická siréna nebo optická signalizace. Pro dálkový přenos signalizace na pult 

centralizované ochrany (PCO), se využívá radiových modemů nebo telefonních 

komunikátorů.  

       Ochranné kontakty slouží k ochraně systému EZS před nepovolaným zásahem.             

Při pokusu o sejmutí krytu detektoru nebo ústředny, při narušení ochranného krytu 

kabeláže vyhlásí systém poplach.        

       Ochranu objektů pomocí mechanicko-elektronických prostředků můžeme dělit 

do těchto skupin:                  

       Ochrana obvodová je vymezena obvodem objektu, který tvoří jeho katastrální hranici. 

Obvodovou ochranu si lze představit jako bariéru, která může pachatele hned odradit 

od jeho záměru napadnout daný objekt, nebo jeho postup zpomalit a dát včas informaci      

o narušení této ochrany. 

        Plášťová ochrana spočívá v individuální ochraně daného objektu. Zajišťuje ochranu 

pláště objektu jako dveře, okno, zdivo a všechno to, co chrání vstup do prostorů objektu. 

Prvotním opatřením je zabezpečení vstupních dveří. Jedná se o senzory spojené s ovládací 

klávesnicí a ústřednou, nastavené na zpožděnou reakci (podle výběru zabezpečovacího 
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systému).  Po otevření těchto dveří systém vyhodnotí narušení plášťové ochrany -

 vstupních dveří, ale nevyhlásí poplach, čeká, zda v nastavené době bude odjištěn. Pokud 

se tak nestane a není nastavena varianta potvrzování poplachu, zabezpečovací systém 

vyhlásí poplach a předá příslušná hlášení na předem zadané adresy a zároveň spustí  

zvukový alarm, pokud je nainstalován. Ostatní detektory a magnetické senzory otevření 

dveří a oken jsou nastaveny na okamžitou reakci - při jejich narušení, otevření vyhlašují 

poplach okamžitě, nebo jsou nastaveny na následnou zpožděnou reakci s určitou časovou 

prodlevou. Záleží na místě, povaze a způsobu zabezpečení. Dalším opatřením plášťové 

ochrany  je vhodné umístění detektorů rozbití skla.   

      Prostorová ochrana je ochranou místností, chodeb a dalších prostorů objektu, 

zajišťuje nedovolený pohyb ve vnitřních prostorech. Tato ochrana signalizuje nebo 

znesnadňuje narušení tohoto chráněného prostoru použitím detektorů pohybu nebo 

mechanické zábrany. Detekuje pohyb narušitele uvnitř objektu. Pokud je v dostatečné 

míře zajištěna plášťová ochrana, měla by být tato opatření doplňkem k jistému zachycení 

průniku do objektu. Jedním z pravidel umístění  pohybových detektorů je, 

že to co nevidíme z daného místa a úhlu pohledu my, nevidí ani detektor. Úhel záběru 

je zpravidla cca 120 stupňů  s pokrytím ve třech rovinách. Snímače pohybu střeží daný 

prostor a hlásí ústředně pohyb osob v jeho zorném poli. Odezva na narušení prostoru 

je buď okamžitá nebo s příchodovým a odchodovým zpožděním. Vynikajícím doplňkem 

kombinovaných detektorů je detektor pohybu kombinovaný s kamerou, která při aktivaci 

pohybem v daném prostoru nasnímá dotyčnou osobu sérií snímků a prostřednictvím 

zabezpečovací ústředny snímky odesílá. Potvrzuje vyhlášení poplachu. Důkazní materiál 

s přesným časem a místem je nezničitelný. Není uložen v žádném záznamovém médiu, 

ale při poplachu má majitel ihned možnost vidět, kdo se v daném prostoru pohyboval.  

         Předmětová ochrana zabraňuje napadení nebo manipulaci s konkrétním chráněným 

předmětem. Prostředky předmětové ochrany jsou například trezorové, kapacitní, speciální 

detektory, nášlapné koberce. Doplňuje zabezpečení plášťové a prostorové.                           

Je to samostatné zabezpečení vybraných předmětů v objektu. Obvykle jsou detektory 

předmětové ochrany přiřazeny do samostatně ovládané skupiny, což umožňuje střežení 

těchto předmětů i v době, kdy je objekt v provozu.  

           Kombinací obvodové, plášťové, prostorové a předmětové ochrany se vytváří 

vícestupňová ochrana.  
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           Systém EZS pracuje obvykle ve dvou režimech a to v nočním, kdy střeží zpravidla 

všemi detektory celý objekt a denním, kdy je budova v normálním provozu a střeží 

se pouze instalace systému a vybrané předměty. [5] 

 

3.4.1 Kamerový systém CCTV 

           Vhodným doplňkem elektronického zabezpečovacího systému, je uzavřený 

televizní okruh CCTV. Tento systém umožňuje efektivním způsobem monitorovat střežený 

prostor a kontrolovat tak i velmi rozsáhlé prostory v reálném čase. Stávají se běžnou 

součástí ochrany objektů od malých obchodů a provozoven až po rozsáhlé systémy 

v areálech a městských aglomeracích. Nachází uplatnění v nemocnicích, hotelech, 

věznicích,  peněžních ústavech,  kulturních a muzejních zařízeních, při kontrole v dopravě 

a v  důležitých technologických objektech. [7] 

         Základním stavebním prvkem, který výrazně ovlivní kvalitu celého systému 

je kamera. Ta může být černobílá nebo barevná. Součástí kamery je vhodný objektiv, 

kterým lze nastavit požadovanou šířku záběru a tím i velikost scény - tedy zda nás zajímá 

přehled situace nebo detail. Kamery můžeme nastavit tak, aby zaznamenaly obraz 

v závislosti pohybu v částech zorného pole kamery, záznam při aktivaci čidel, zvuků, 

poplachu ze zabezpečovacího zařízení a podobně. U každé kamery zvlášť lze nastavit 

kvalitu záznamu, rozlišení, počet snímků za sekundu, světelné podmínky, otáčení kamery, 

a jiné. Při pohybu v zorném poli nebo přerušení kabelů ke kameře lze vyvolat poplach 

napojením na jakýkoliv zabezpečovací systém.  

         Pomocí vhodně rozmístěných kamer lze úspěšně identifikovat osoby, vozidla a jiné 

objekty, pohybující se ve snímaném prostoru, tak jak to znázorňuje obrázek 5. Systém 

umožňuje obraz ze střeženého prostoru zaznamenat na pásku, na digitální datové médium, 

nebo jej lze sledovat i nastavovat z kteréhokoliv počítače připojeného k internetu. Zároveň 

lze ze vzdáleného počítače prohlížet archivované záznamy na videoserveru. Tento záznam 

slouží k následnému vyhodnocení poplachových situací, ke zpětnému dohledávání dříve 

zaznamenaných informací a podobně. Systém CCTV lze vhodně provázat se systémem 

EZS nebo jej provozovat jako samostatnou bezpečnostní aplikaci. Je možné jej doplnit       
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o celou řadu prvků, které umožňují snadné ovládání, například natáčecí a naklápěcí 

hlavice. Do venkovního prostředí mohou být kamery vybaveny ochranným krytem, 

klimatizací, vyhříváním, stěrači nečistot. Lze je také umisťovat skrytě v  nenápadných 

krytech z kouřového skla. Pro ochranu objektu lze využít i psychologického účinku imitací 

kamery.[6]  

 

Obrázek 5 Výstup obrazu z kamer snímající zabezpečený prostor na monitoru. [13] 

3.4.2 Pult centralizované ochrany (PCO) 

           PCO je koncové zařízení na přenos informací s elektronického zabezpečovacího 

systému (EZS), který je nainstalován na střeženém objektu. Je to nepřetržité monitorování 

objektu na základě vyhodnocovací jednotky pultu centralizované ochrany. Přenos může 

být realizován buď po telefonické lince, nebo pomocí rádiového spojení. Na obrazovce 

počítače se zobrazí potřebné podrobné informace o poplachu a o místě, ve kterém vznikl. 

Na základě signálu poplach, dává operátor příkaz výjezdové skupině k provedení zásahu 

v daném objektu. Monitoring vyhodnocuje i jiné podněty, jako například požár, havárie 

vody, výpadek elektrické energie, poruchy elektronických zabezpečovacích systémů a jiné. 

Operátor je schopen podle přijatých zpráv určit přesně místo v objektu, ve kterém byl 

zaznamenán pohyb nebo jiná událost. Zásahová skupina provede na místě opatření, která 

zamezí dalšímu ohrožení majetku. [5] 
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3.5 Fyzická ochrana  

         Fyzická ochrana objektů se provádí vlastními silami, strážnými, zaměstnanci 

soukromých bezpečnostních služeb, policií nebo armádou. Představuje formu ochrany 

majetku a osob s bezprostřední přítomností pracovníků na určeném místě v souladu 

s požadavkem objednavatele služby. Jedná se o ochranu nákladnou, ale efektivní. Fyzická 

ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových opatření 

zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (neoprávněné užívání, poškození, 

zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění 

bezpečnosti osob. Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a implementovat 

bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany a v závislosti 

na těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany. [5] 

        Bezpečnostní pracovníci vykonávají službu se zbraní, mají možnost užití psa 

služebního plemene, provést zákrok, kontrolovat vstupy osob a vozidel, dodržovat 

telekomunikační tajemství, výkon služby ve stejnokroji nebo civilním oděvu, řídit 

se ustanovením smlouvy. Zajišťují ostrahy firemních objektů, průmyslových podniků, 

společností v likvidaci a podobně. Provádějí ostrahy soukromých objektů, rodinných 

domů, bytů, satelitních sídlišť, doprovody kamionů, doprovody přepravy cenných věcí 

a finančních hotovostí po celém území České republiky. Zajišťují ostrahy obchodních 

domů, obchodů, super a hypermarketů, živnostenských provozoven, střeží sklady 

a staveniště, střeží bankovní domy, směnárny, pojišťovny, hotely, autokempy, rekreační 

střediska, zajišťují střežení sportovních, kulturních  a společenských akcí, moto 

srazů. Provádějí bezpečnostní průzkum, vypracovávají bezpečnostní projekty, vyhodnocují 

míry bezpečnostního rizika. [9] 

         Hlídač jako takový má dlouhou tradici již z minulosti, kdy se toto povolání nazývalo 

ponocný. Ponocný držel stráž v obci v době, kdy všichni ostatní obyvatelé spali. Jednalo 

se vlastně o zvláštní noční hlídky, jejichž úkolem bylo vyvolat poplach při jakékoliv 

nepředvídané či mimořádné události v dané obci. Dnes je jejich úkolem kontrola vstupů 

a výstupů do objektů, kontrolní činnost, střežení prostorů a objektů, provádění různých 

bezpečnostních opatření, realizace zásahu při mimořádné události. 
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3.6 Režimová ochrana  

         Režimová ochrana objektů v sobě zahrnuje organizační opatření, které směřují 

k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Režimová 

ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého komplexního zabezpečovacího systému 

objektu, spočívající v kontrole a dohledu dodržování interních předpisů. Instalace 

veškerých technických prostředků nemá význam bez dodržování základních zásad 

bezpečnosti definovaných v režimu. Ta je tvořena zejména souborem organizačně 

administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro 

smysluplnou funkci bezpečnostního systému. Základním problémem režimové ochrany 

je spíše prosazování a implementace bezpečnostních doporučení, popřípadě směrnic 

do každodenního života v objektu, než jejich vytvoření. [5] 

       K ochraně režimové patří i ochrana personální, zahrnující výběr, prověřování, 

rozmísťování, přeřazování a propouštění pracovníků, kteří přicházejí do styku s citlivými 

informacemi. Zajištění tohoto typu ochrany se promítá do pracovních smluv a dohod 

o mlčenlivosti, ale také do systému prověřování zaměstnanců. Důležitou roli sehrávají 

průběžná školení o bezpečnosti a doložky o odpovědnosti zaměstnanců. [5] 

 

4.   Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České 
republiky prostředky technické ochrany objektů. 

           Podle zákona o Policii České republiky má každý právo obrátit se na policistu 

a policejní útvary se žádostí o pomoc. Je také stanoveno, že policisté a policejní útvary 

jsou povinni v rozsahu své působnosti tuto pomoc poskytnout. V Policii České republiky 

působí služba pořádkové policie, služba kriminální policie, služba dopravní policie, služba 

správních činností, ochranná služba a jiné. V objektu, který se stal tématem mé bakalářské 

práce, sídlí pořádková policie České republiky. Hlavním úkolem pořádkové policie 

je zajištění veřejného pořádku, a pokud byl narušen, jeho obnovení. V rámci plnění těchto 

úkolů přijímá od občanů oznámení o trestných činech, přestupcích, mimořádných 

událostech a činí potřebná opatření. Provádí pátrání po pohřešovaných a hledaných 

osobách a po hledaných věcech. Budova, kterou jsem si zvolila, je majetkem Ministerstva 
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vnitra České republiky. Ředitelem tohoto objektu je vedoucí územního odboru vnější 

služby Most. Vedoucím objektu je vedoucí obvodního oddělení, který odpovídá za plnění 

úkolů bezpečnostní ochrany v objektu. V době nepřítomnosti vedoucího oddělení tuto 

odpovědnost přebírá dozorčí služba. Vzhledem k tomu, že se jedná o areál pro zařízení 

služeb Ministerstva vnitra, je třeba se řídit při zajištění ochrany i nejrůznějšími nařízeními 

a ustanoveními vydanými Ministerstvem vnitra. 

 

Objekty, které slouží pro tyto účely, se zařazují do čtyř skupin.   

      Areál pro první skupinu je ten, ve kterém je zřízena bezpečnostní oblast kategorie 

Přísně tajné, nebo se v něm nacházejí předměty chráněného zájmu, jejichž zneužití, 

ohrožení, vyzrazení, znehodnocení, ztráta nebo odcizení může mít vážné následky na život 

a zdraví více osob nebo pro bezpečnost státu.  

     Areál pro druhou skupinu je ten, ve kterém je zřízena bezpečnostní oblast pro 

projednávání Tajných informací, nebo se v něm nacházejí předměty chráněného zájmu. 

Ztráta, odcizení nebo zneužití, by mohla vést k vážným následkům na životě a zdraví osob, 

činnosti ministerstva, policie nebo jiného ústředního orgánu státní správy. 

      Areál pro třetí skupinu je ten, ve kterém je zabezpečená oblast kategorie Důvěrné, nebo 

se v něm nacházejí ostatní předměty chráněného zájmu, jejichž zneužití, ohrožení, ztráta 

nebo odcizení může mít následky na životě a zdraví osob nebo činnosti útvaru. 

     Areál čtvrté skupiny je ten, ve kterém je zabezpečená oblast kategorie Vyhrazené, nebo 

se v něm nacházejí ostatní předměty chráněného zájmu, jejichž zneužití, ohrožení, ztráta 

nebo odcizení může mít následky na životě a zdraví osob nebo činnosti útvaru. [11] 

4.1 Popis objektu 

        Objekt obvodního oddělení Policie České republiky se nachází v Mostě uprostřed 

panelové výstavby Mostecké čtvrti Zahradní. Je podle důležitosti předmětů chráněného 

zájmu zařazen, jak jsem již popsala výše, do čtvrté skupiny. 



Ladislava Urbanová: Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky 
prostředky technické ochrany objektů 

2010 24 

 

       Jedná se o přízemní panelovou nepodsklepenou budovu s plochou střechou. Obvodové 

zdi jsou o tloušťce 250 mm. Vnitřní příčky budovy mají tloušťku 150 mm. Do objektu 

se vchází hlavním vchodem přes recepci, která je oddělena dřevěným 120 cm vysokým 

pultem od prostoru pracoviště dozorčí služby, jak je vidět v příloze číslo 4. Vchodové 

dveře jsou dvoukřídlé, plastové, zajištěné bezpečnostní cylindrickou vložkou, jak ukazuje 

 příloha číslo 2. Z vnitřní strany objektu jsou dveře zajištěny ocelovou mříží, která 

je zajištěna bezpečnostní cylindrickou vložkou a elektronickým zámkem, který  se ovládá 

u dozorčího služby. Mříže mají z venkovní i vnitřní strany kování – kouli. Tyto mříže jsou 

zobrazeny v příloze číslo 3. Hlavní vchod rozděluje budovu na východní a západní část. 

V každé části je shodný počet kanceláří, které mají jednu společnou chodbu. Chodba 

je zobrazena v příloze číslo 5. Dále je zde šatna dozorčí služby, sklad zajištěných, 

nalezených a odevzdaných věcí, archiv, sklad zbraní a střeliva, kuchyňka, sociální zařízení 

a úklidová místnost. Okna jsou vyklápěcí, dřevěná, zajištěná mřížemi. 

         Budova je z přední části zajištěna drátěným plotem o výšce 1,2 metru, který 

je zakončen jednou řadou ostnatého drátu. Pletivo je upevněno na kovových sloupech. 

Objekt je uzavřen kovovými vrátky, které jsou zabezpečeny cylindrickou vložkou. 

U západní části budovy je asfaltové parkoviště, na kterém jsou vyhrazena parkovací místa 

jak pro veřejnost, tak pro služební vozidla Policie České republiky. Fotografie přední 

a zadní části budovy jsou zobrazeny na obrázku 6 a 7. 

 

Obrázek 6 Pohled na přední část budovy obvodního oddělení 
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Obrázek 7 Pohled na zadní část budovy obvodního oddělení 

4.2 Zhodnocení stávajícího zabezpečení budovy obvodního 
oddělení  

           Při hodnocení, zda je zabezpečení dostačující, se musí brát v úvahu možnost 

nežádoucího vniknutí nejen do objektu, ale vzhledem k povaze a účelu zařízení i z objektu, 

jako třeba únik zadržené, zajištěné osoby. Pro lepší přehlednost a zhodnocení, rozdělím 

ochranu této budovy na jednotlivé ochrany. 

4.3 Obvodová ochrana  

        Jak dokazuje obrázek 6 a 7, není zde obvodová ochrana nijak zvlášť zajištěna. Přední 

část budovy chrání pouze drátěný plot o výšce 1,2 metru, který je zakončen jednou řadou 

ostnatého drátu. Pletivo je upevněno na kovových sloupech. Tuto přední zajištěnou část 

uzavírají kovová vrátka, která jsou zajištěna cylindrickou vložkou. Tyto jsou neuzamčena, 

vzhledem k tomu, že daný objekt slouží pro veřejnost a musí být snadno přístupný. Obě 

boční a zadní části budovy nejsou zajištěny žádnou obvodovou ochranou. V tomto případě 

není řešení obvodové ochrany nikterak podstatné, jelikož vstup do objektu musí být snadno 

veřejnosti přístupný.  

4.4 Plášťová ochrana 

        Plášťová ochrana se zabývá ochranou pláště objektu jako dveře, okna, zdivo 

a všechno to, co chrání vstup do prostorů objektu. Jako prvotní, čím se budu u plášťové 

ochrany zabývat, jsou vstupní dveře. Jak je vidět v příloze číslo 2, jedná se o plastové, 
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dvoukřídlé dveře s výplní z tvrzeného ornamentálního skla. Dveře jsou zajištěny 

bezpečnostní cylindrickou vložkou. V  době přítomnosti dozorčí služby, která plní zároveň 

funkci ostrahy objektu, jsou dveře neuzamčeny. Z vnitřní strany budovy jsou zajištěny 

mřížemi, jak je zobrazeno v příloze číslo 3. Mříže jsou vyrobeny z kvalitní oceli o velikosti 

ok 150 x 200 mm a jsou zabezpečeny bezpečnostní cylindrickou vložkou, kováním 

s oboustrannou koulí a elektrickým zámkovým zařízením, ovládaným od pultu dozorčího 

služby. Tak jsou zajištěny proti volnému vstupu i odchodu neoprávněných osob. U dveří je 

z venkovní strany umístněn zvonek, kterým osoba upozorňuje na svoji přítomnost.  V době 

nepřítomnosti policistů a tím i osoby vykonávající službu dozorčího, je objekt technicky 

zabezpečen systémem elektronického zabezpečovacího systému, jak budu dále rozebírat 

v prostorové ochraně. Vchodové dveře jsou mimo jiné snímány uzavřeným televizním 

okruhem CCTV a jeho přenos je zajištěn koaxiálním vedením na monitor dozorčího 

služby, což mu umožní okamžitou kontrolu prostoru vnější části dveří. Záběr, který je 

kamerou snímán je příliš malý, zabírá pouze prostor cca do 2 metrů od hlavních dveří 

a neumožňuje řádnou kontrolu, zda se před budovou nenachází jiná osoba. Proto navrhuji 

pro větší bezpečnost osob v objektu umístění další kamery zabírající celý prostor chodníku 

vedoucího k objektu.  

         Okna v této budově jsou dřevěná, z venkovní strany zajištěna kovovými mřížemi, jak 

je vidět v příloze číslo 6. Mříže jsou vyrobeny z ocelových prutů. Jednotlivé pruty mají 

průměr 10 mm a jsou od sebe vzdáleny 150 mm. Celá konstrukce je pevně zapuštěna 

do stěny. V tomto případě jsou okna z venkovní strany dostatečně mříží chráněna 

a vzdálenost jednotlivých prutů je dostačující ochranou proti průlezu. Co bych však 

navrhla jako zlepšení plášťové ochrany oken, je výměna stávajících dřevěných oken, která 

jsou již značně opotřebována, za plastová. Klika bude mít dvě polohy, první poloha 

je mikroventilace a druhá plné otevření oken. Jako výplň navrhuji použít vrstvená 

bezpečnostní skla.  

4.5 Fyzická ochrana  

        Fyzickou ochranu v objektu zajišťuje dozorčí služba, která je řízena vedoucím 

obvodního oddělení. Dozorčí služba je významným prvkem informačního a výkonného 

systému policie. Je to jedna ze základních organizačně-technických forem činnosti 
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pořádkové policie, jejímž úkolem je zabezpečit nepřetržitý výkon služby základního útvaru 

při plnění uložených bezpečnostních úkolů. Prostřednictvím dozorčí služby je zajištěn 

nepřetržitý styk základních útvarů se státními orgány, organizacemi a občany, neboť 

dozorčí služba je zpravidla prvním místem, kam se lidé obracejí se svými stížnostmi, 

žádostmi, podněty či oznámením. Kontroluje též osoby vstupující do objektu a dbá 

na zabezpečení ochrany objektu. Zároveň také kontroluje, zda nedochází k neoprávněnému 

vnášení předmětů, zejména těch, které mohou způsobit obecné ohrožení, nebo zabraňuje 

neoprávněnému vynášení předmětů. Zabraňuje zneužití, poškození, odcizení nebo ničení 

majetku. Sleduje monitory a ovládá kamery CCTV (uzavřený televizní okruh), obsluhuje 

ústředny elektronického zabezpečovacího systému. Dohlíží na řádné uložení zbraní 

a střeliva a též dohlíží na dodržování zásad ochrany utajovaných skutečností. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o náročnou službu, která zahrnuje mnoho úkolů, povinností 

a zkušeností,  je na zvážení vedoucího oddělení, koho do funkce dozorčího služby určí. 

Musí to být vždy zkušený policista. 

4.6 Režimová opatření 

         Jsou to taková opatření, která zahrnují soubor organizačně administrativních opatření 

a postupů, která zajišťují bezporuchové fungování zabezpečovacího systému v objektu. Při 

zabezpečení budovy obvodního oddělení se jedná hlavně o režim kontroly vstupu 

do budovy a dohledu nad dodržováním interních předpisů. Tyto předpisy a nařízení jsou 

tvořeny souborem organizačně administrativních opatření a postupů, které směřují 

k zajištění podmínek pro plnou funkci bezpečnostního systému. 

         K ochraně režimové patří i ochrana personální. Jedná se o ochranu utajovaných 

a citlivých informací. Tuto ochranu budu podrobněji rozebírat v individuální ochraně.    

4.6.1 Kontroly vstupu 

            Ke vstupu do objektu slouží výhradně hlavní vchod. Oprávnění ke vstupu bez 

doprovodu mají pouze policisté a občanští zaměstnanci Policie České republiky. Ostatním 

osobám povoluje jednorázově vstup do objektu dozorčí služba. Tyto osoby musejí při 

vstupu prokázat svou totožnost. Osoby, které se dostavily za účelem služebního jednání, 

se po objektu musejí pohybovat pouze s doprovodem osoby, které má oprávnění vstupu 
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do objektu a ta za ni odpovídá. Ostatní osoby, kterým dozorčí služba vstup povolila, 

se zapíší do knihy návštěv. Vzhledem k tomu, že vstup do objektu je umožněn pouze 

jediným vchodem, jenž je zajištěn mříží, kterou ovládá dozorčí služba, kontrola vstupu je 

zde dostatečně zajištěna. 

4.6.2 Klí čový režim 

            Pracovny, kanceláře, archiv, sklad a ostatní místnosti, jsou plně uzamykatelné. 

Od hlavního vchodu mají klíče všichni policisté, kteří zde pracují. Evidenci o počtech 

vyrobených a přidělených klíčů vede vedoucí. Každý z policistů má přidělenu svoji 

kancelář, kterou užívá a zároveň zodpovídá za pohyb klíčů od této místnosti. Klíče nosí 

stále u sebe a chrání je před ztrátou. Po odchodu z místnosti, tuto řádně uzamkne 

a zapečetí, jak je vidět v příloze číslo 8. Pečeť uzavírá a fyzicky chrání dané dveře. Pečetní 

látka musí být dostatečně pružná a pevná kvůli schopnosti otisknout do ní vzor pečeti. 

V našem případě je pečetní látkou modelovací hmota, která je propojena provázkem. 

Každý policista má svoji vlastní pečeť s identifikačním číslem. Toto umožňuje 

kontrolovat, zda byla porušena, nebo v místnosti byla jiná osoba, která zanechala 

v modelovací hmotě otisk své identifikační pečeti. Záložní klíče od všech místností 

v areálu se pro případ mimořádné události ukládají v plechových krabičkách. Ty jsou 

nadepsány, zapečetěny a uloženy u dozorčí služby. Taktéž stejným způsobem jsou 

u dozorčí služby uloženy klíče od místností, ve kterých se nacházejí předměty chráněného 

zájmu. O vydání a vrácení klíčů, určených k ukládání v zapečetěných krabičkách, jsou 

vedeny písemné záznamy v ,,Evidenční knize manipulace s klíči“, s udáním času, jména 

a důvodu použití.  

             Ztráta klíče nebo duplikátu musí být neprodleně nahlášena vedoucímu objektu. 

V případě odchodu policisty od útvaru se musejí zajistit všechny klíče, které osoba měla 

přiděleny. Pro zajištění bezpečnosti ochrany objektu musí vedoucí oddělení požádat 

ekonomické oddělení o výměnu bezpečnostních vložek zámků, od kterých měl odcházející 

klíče.  

             U daného objektu systém hlavního a generálního klíče nenavrhuji. Tento systém 

je nákladný a kontrola jednotlivých místností je zde umožněna náhradními klíči, které jsou 
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uloženy u dozorčího služby, tudíž oprávněná osoba může kdykoliv provést kontrolu 

jednotlivých místností.  

4.7 Prostorová ochrana  

       Prostorovou ochranou, se myslí zabezpečení prostoru uvnitř budovy. Každá místnost 

v budově je zajištěna laminátovými dveřmi s funkčním zámkem. V době nepřítomnosti 

policisty, který má přidělenu kancelář, je tato uzamčena a zajištěna pečetí. Spojovací 

chodba je monitorována uzavřeným televizním okruhem CCTV. Kamera je však umístěna 

tak, aby snímala prostor poutacích lavic, které jsou určeny k omezení možnosti volného 

pohybu osob, které byly zajištěny nebo zadrženy. Přenos, je zajištěn koaxiálním vedením. 

Zobrazení je svedeno na monitor u dozorčího služby. Zařízení však není opatřeno 

nahráváním záznamu. Vzhledem k délce chodby je záběr snímané plochy nepostačující. 

        Po odchodu posledního policisty z objektu se vchodové dveře uzamknou a technicky 

zabezpečí elektronickým zabezpečovacím systémem. Toto zabezpečení se provede 

spuštěním elektronického zabezpečovacího systému do režimu ostraha, navolením 

příslušného kódu na klávesnici. Ta je zobrazena na obrázku číslo 9. Tato klávesnice 

je nastavena se zpožděním, pro snadný odchod a taktéž i příchod. Po otevření vstupních 

dveří systém pomocí PIR pasivního infračerveného čidla vyhodnotí narušení plášťové 

ochrany. Nevyhlásí však poplach, čeká, zda v nastavené době bude odjištěn. Musí se tedy 

provést aktivace nebo deaktivace daného prostoru. Jestliže není kód včas zadán, nebo 

dojde k narušení prostoru, vyšle se poplachový signál do ústředny elektronického 

zabezpečovacího systému, která je umístěna na operačním středisku. Operační středisko 

je pracoviště, které v nepřetržitém provozu zabezpečuje plnění bezodkladných policejních 

úkolů v mimořádných situacích. Jeho hlavním úkolem je koordinovat a organizovat 

v rámci své teritoriální působnosti nasazení policejních sil a prostředků, součastně 

se podílej na zajištění součinnosti s ostatními orgány a organizacemi, zvláště v rámci 

integrovaného záchranného systému. Příslušníci operačního střediska přijímají akustický 

i světelný signál o narušení konkrétního prostoru. Po obdržení signálu neprodleně vysílají 

odpovídající počet vyzbrojených policistů na místo, kde provedou zásah. Na obrázku 8 

je vidět operační středisko Policie České republiky. 



Ladislava Urbanová: Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky 
prostředky technické ochrany objektů 

2010 30 

 

 

        Obrázek 8 Pohled na operační středisko Policie České republiky  

 

        Čidla jsou ve vstupní recepci rozmístněna tak, aby monitorovala celou část vstupního 

prostoru a nedocházelo k nepokrytí míst. I přes to, že je prostor recepce a pracoviště 

dozorčí služby oddělen dřevěným 120 cm vysokým pultem, je vzhledem k rozsahu záběru 

čidla pokrytí dostačující. V případě vyřazení elektrické energie z rozvaděče, dojde 

k sepnutí náhradního zdroje. Řídící jednotka elektronického zabezpečovacího systému 

se záložním zdrojem napájení je uzamčena visacím zámkem v ocelovém pouzdře, proti 

poškození. Při jeho narušení se vysílá signál na operační středisko.  

        Prostorová ochrana je v daném objektu řešena pouze ve vstupní recepci a značně 

je opomenuta chodba. Proto navrhuji rozmístnit odpovídající počet PIR, pasivních 

infračervených čidel na společnou chodbu oddělení. Pro další zajištění prostorové ochrany 

navrhuji propojení elektronického zabezpečovacího systému s uzavřeným televizním 

okruhem CCTV, kdy v okamžiku aktivace elektronického zabezpečovacího systému se 

u uzavřeného televizního okruhu CCTV nastaví automatické nahrávání záznamu. Systém 

bude nastaven na spuštění záznamu v závislosti na pohyb v zorném poli kamery, při 

aktivaci čidel, zvuků nebo při vyhlášení poplachu. U každé kamery a to jak u venkovní, tak 

i vnitřní bude nastavena kvalita záznamu tak, aby rozlišení bylo co nejkvalitnější 

a nejpřesnější. Vše bude nastaveno tak, aby bylo možné provést prohlížení záznamu 

i se zpožděním.  
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Obrázek 9 Pohled na klávesnici zajišťující EZS 

 

4.8 Individuální ochrana       

        Individuální ochrana se zabývá ochranou předmětů chráněných zájmů, v našem 

případě se jedná o ochranu zbraní, střeliva a utajovaných skutečností.  

       Sklad zbraní a střeliva je samostatná místnost bez oken, pouze s jedním vchodem.       

Je umístěn za místností dozorčího důstojníka, tudíž je pod jeho stálým přímým dohledem. 

Sklad je dále zajištěn oplechovanými protipožárními dveřmi, které jsou z venkovní strany 

zajištěny mřížemi. Mříže jsou vyrobeny z kvalitní oceli o tloušťce prutů 10 mm a velikostí 

ok 150 x 150 mm. Z pravé strany jsou pevně zapuštěny do zdi a z levé strany jsou opatřeny 

dvěma na sobě nezávislými zámky. Oplechované dveře jsou uzamčeny zámkem 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou a opatřeny pečetí. Sklad zbraní a střeliva je chráněn 

elektronickým zabezpečovacím systémem. Ten se stejně jako vchodové dveře ovládá 

klávesnicí s číselným kódem a je napojen na PCO na operačním středisku. Po otevření 

oplechovaných dveří systém pomocí PIR pasivního infračerveného čidla vyhodnotí 

narušení plášťové ochrany a vyhlásí poplach. Systém elektronického zabezpečovacího 

systému je stále zapojen. Pouze při kontrole nebo výdeji zbraní a střeliva se provede 

deaktivace zajištění, o kterém se předem musí informovat operační středisko.  
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        Dalším předmětem ochrany, jsou písemnosti. Ty se před odchodem policistů ukládají 

do předem určených plechových skříní, které jsou uzamčeny a zapečetěny. Tyto skříně 

se nacházejí pouze v jedné místnosti k tomu určené, která je taktéž uzamčena a zapečetěna.   

          Zajištění skladu zbraní a střeliva je z mého pohledu dostačující vzhledem k tomu,      

že je vždy jištěn dvojí ochranou. V  přítomnosti dozorčího služby je zde zajištěna fyzická 

ochrana a stálá technická ochrana. V době, kdy dozorčí služby opustí objekt je zde dvojí 

zabezpečení technické ochrany, které je na sebe nezávisle napojeno. Jedná 

se o zabezpečení prostoru dozorčího služby pasivním infračerveným čidlem PIR 

a zabezpečením prostoru místnosti skladu zbraní a střeliva pasivním infračerveným čidlem 

PIR. Zabezpečení písemností je dostačující, jen záleží na tom, jak jednotlivý policisté 

dodržují interní předpisy. Proto navrhuji provádění častějších kontrol jejich ukládání.  

5.   Rizika spojená s nevhodným zabezpečením objektu      

         Každý problém má své příčiny a ty je třeba analyzovat a řešit. Analýzu všech 

možných příčin určitého následku problému lze zdokumentovat a znázornit do diagramu. 

Účelem a výhodou je, že nástroj umožní systematický popis všech možných příčin daného 

problému, stane se užitečným nástrojem pro nové nápady a napomáhá k lepšímu shrnutí 

názorů k existujícímu problému. Pro řešení problému, kterým je nedostatečné zabezpečení 

obvodního oddělení Policie České republiky, jsem se rozhodla použít Ishikawův diagram. 

Duchovním otcem je Kaoru Ishikawa, který tuto metodu rozvinul v šedesátých letech 

minulého století. Tento diagram příčin a následků je též znám pod názvem rybí kost, podle 

svého vzhledu, jak je vidět na obrázku 10. Před zahájením rozboru, by měl být vyjasněn 

problém, jehož možné příčiny budou analyzovány. Tento problém se zapisuje na pracovní 

plochu a k ní se vedou vodorovné linie.  
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Obrázek 10 Diagram příčin a následků 

        Ve zvoleném objektu je problémem nedostatečné technické zabezpečení a možnost 

selhání lidského faktoru. Toto se může projevit vniknutím nepovolaných 

osob do i z objektu, a tím i možnost odcizení věcí chráněných zájmem. Příčiny možných 

následků spojených se zabezpečením objektu popíši, jak jsem již výše uvedla ve zvoleném 

Ishikawově diagramu. Každá větev s možnou příčinou je nahrazena jednotlivými 

podkapitolami, které budu pomocí diagramu analyzovat. 

Příčiny - policisté a civilní zaměstnanci 

            - fyzické osoby 

            - technické zabezpečení 

            - režimové opatření   

5.1 Policisté a civilní zaměstnanci  

          Nejslabším článkem bezpečnostního systému zůstává nadále člověk. I v případě 

rozsáhlé aplikace technického zabezpečení je výsledná efektivnost bezpečnostního systému 

závislá na obsluze zařízení, která je do značné míry ovlivněna kvalitou proškolení 

a seznámením se s manipulací prvků elektronického zabezpečovacího systému. Jednu 

Následek 

Příčiny  

Příčiny  Příčiny  



Ladislava Urbanová: Zabezpečení budovy obvodního oddělení Policie České republiky 
prostředky technické ochrany objektů 

2010 34 

 

ze základních organizačně-technických forem činnosti a chodu oddělení má na starost 

dozorčí služba, ve které se skrývá taktéž určité riziko. Toto riziko spočívá v možné 

nedbalosti a laxním přístupu při kontrole osob vcházejících do objektu, v opomenutí 

zajištění budovy při odchodu z objektu zařízením elektronického zabezpečovacího 

systému, provedením nedostatečné kontroly zajištění místností. Další riziko spočívá                 

ve špatném předání služby dozorčího, kdy předávající osoba nesdělí veškeré podstatné 

informace nastupující osobě. I když policisté před přijetím do služebního poměru 

procházejí výběrovým řízením, které se skládá z mnoha úkonů, ani nejlepší psycholog 

nemůže odhadnout chování a jednání člověka. S tím souvisí další  rizika, jako je zneužití, 

ohrožení, odcizení nebo vyzrazení informací, jejichž následky by se mohly odrazit                     

na ohrožení života  a zdraví osob nebo činnost útvaru. To vše se netýká pouze policistů,   

ale i civilních osob, které jsou zde i když v malém počtu zaměstnány.  

5.2 Fyzické osoby 

      Riziko spojené s fyzickými osobami spočívá v záměrném poškození zabezpečovací 

techniky uvnitř i vně objektu, poškození přípojky elektrické energie, telefonní sítě 

a záložního zdroje napájení. Dále je zde nebezpečí odcizení věcí, které jsou chráněny. 

Proto je důležité dodržovat, aby se osoba, která vstoupila do objektu nepohybovala 

samovolně, ale jen s doprovodem osoby, která má oprávnění vstupu do objektu a ta za ni 

odpovídá. 

 5.3 Technické zabezpečení 

     Technickou ochranu představují elektrická zařízení a prostředky. Základem kvalitního 

zabezpečení je spolehlivý přenos informací a včasná reakce. K tomu, aby vše řádně 

fungovalo je zapotřebí provádět revizi a údržbu. Nebezpečí v tomto případě hrozí 

amatérskými opravami, nedodržováním předepsaných revizních kontrol a špatnou údržbou. 

S tím je spojeno také opotřebení součástek, které nejsou včas vyměněny a nastává riziko 

poruchy. Dalším možným selháním technického zabezpečení je porucha záložního zdroje 

napájení při výpadku proudu. 
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 5.4 Režimové opatření     

     Ohrožení spojené s režimovým opatřením spočívá v porušení předpisů a v povolení 

pohybu osob bez doprovodu osoby s oprávněním vstupu do objektu. Nenahlášení ztráty 

klíče nebo duplikátu. Neodebrání všech klíčů, které vlastnil policista nebo civilní osoba, 

před odchodem na jiné místo, nebo ze služebního - pracovního poměru. Nezajištění 

výměny bezpečnostní vložky vchodových dveří při odchodu policisty nebo civilní osoby 

na jiné místo, nebo ze služebního – pracovního poměru. Delší dobu neprovedená změna 

nastavení klávesnice elektronického zabezpečovacího systému nebo vyzrazení její číselné 

kombinace. 
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Obrázek 11 Diagram příčin a následků aplikovaný na zabezpečení obvodního 

oddělení 
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6. Závěr 

        Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit, zda technické zabezpečení obvodního 

oddělení Policie České republiky, které bylo přestavěno před více jak 15 lety z objektu 

sloužícího jako mateřská škola, je dostačující. Budova je umístěna přímo v centru města 

Most a slouží pro styk s veřejností. Je v ní uloženo mnoho předmětů chráněného zájmu 

před neoprávněným zásahem. Tyto faktory vedou k tomu, že je třeba zajistit dostatečnou 

ochranu tohoto objektu. 

    Pro stručné shrnutí, rozdělím svou bakalářskou práci na tři části. První část jsem 

věnovala vyjmenování nejdůležitějších platných právních předpisů, vyhlášek a nařízení, 

které jsou zaměřeny na problematiku bezpečnosti osob a majetku. Dále jsem zde vypsala 

a stručně definovala několik základních pojmů, které s danou problematikou také souvisejí.  

Pouze okrajově jsem se dotkla toho, jak některé státy Evropské unie zabezpečují vhodně 

své domy proti vloupání, aby mohla být provedena  jejich certifikace. Teoreticky jsem 

v práci nastínila a popsala komplexní ochranu objektu, kterou tvoří kombinace 

ochrany mechanické, technické, fyzické a režimové.  

      Druhou část jsem zaměřila na zabezpečení konkrétního objektu, kterým je již zmíněné 

obvodní oddělení Policie České republiky v Mostě. Při popisu, hodnocení a návrhu 

možných úprav pro lepší zabezpečení daného areálu, jsem se opírala o zkušenosti, které 

jsem získala z dob služby na obvodním oddělení a konzultací s vedoucím tohoto oddělení. 

Při zabezpečení objektu jsem brala v úvahu i to, že se jedná o nepřetržitou službu 

veřejnosti a je zde třeba zajistit zabezpečení objektu proti vniknutí nejen do, ale i z budovy. 

V budově jsou soustředěny zabezpečovací prvky mechanické i elektrické. Nad tím vším 

dohlíží fyzická ostraha, kterou vykonává dozorčí služba. Samozřejmě to vše by nemohlo 

fungovat bez dodržování režimových opatření. Následně jsem uvedla návrhy, které 

by mohly vést k ještě lepšímu a bezpečnějšímu zajištění objektu a tím ke snížení možných 

rizik. 

      Ve třetí části jsem se již zabývala jednotlivými nedostatky, které mohou vést 

ke špatnému nebo nedostatečnému zabezpečení a tím k ohrožení osob a věcí v objektu. Pro 

identifikaci rizik jsem se rozhodla zhotovit Ishikawovův diagram, jak je vidět na obrázku 

11. Každá větev tohoto diagramu znázorňuje určité riziko, jako jsou nepředvídatelné 
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chování policistů a civilních zaměstnanců, jednání fyzických osob, selhání technického 

zabezpečení či nedodržení režimového opatření. Každé z těchto rizik může mít za následek 

nedostatečné zajištění zabezpečovacího systému. S těmito možnými příčinami se bohužel 

můžeme setkat v každodenním chodu celého objektu. Ne vždy se jedná pouze 

o opomenutí, setkat se můžeme také s nedůsledností, nedbalostí a nedodržení pracovní 

kázně. Bohužel i sebelepší zabezpečovací systémy mohou selhat v důsledku chybného 

jednání člověka.  
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Seznam použitých zkratek 

CCTV  Closed Circuit Television - uzavřený televizní okruh      

ČNR  Česká národní rada 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

LCD  Liquid crystal display - Displej z tekutých krystalů    

PCO  Pult centralizované ochrany    

PIR  Passive InfraRed detektor - pasivní infračervené čidlo, reagující na náhlou 

změnu teploty v kontrolovaném prostoru 

SMS  Short message service - služba krátkých textových zpráv 
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