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Anotace 

 

 BERAN, Pavel. Fyzická ochrana areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s. 

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inţenýrství, 2013. 34 

stran. 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat rizika spojená s ochranou Městského 

dopravního podniku Opava, a.s. Pomocí metody Ishikawova diagramu a analýzy 

souvztaţnosti jsem zjistil nejnebezpečnější rizika. Dle výsledků z těchto metod jsem navrhl 

lepší metodu zabezpečení areálu současně s ekonomickým přehledem zabezpečovacích prvků 

nového systému zabezpečení. 

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, zabezpečení, analýza. 

 

 

 BERAN, Pavel. Physical security of the premises of the Městského dopravního 

podniku Opava, a.s. Bachelor's thesis. Ostrava: VŠB – TU of Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, 2013. 34 pages. 

 The aim of this bachelor's disertation was to find and describe risks  

connected with the protection of the Městského dopravního podniku Opava, joint-stock 

company. Using the method of Ishikawa Diagram and the Correlation analysis I  

discovered the most serious risks. Based on the results of these methods  

I designed a better method of the compoud's security along with economic  

survey of security elements of the new security system. 
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1 Úvod 

  

 Jiţ od dob, kdy si člověk začal budovat obydlí, existovaly způsoby jak své příbytky 

chránit. Stavěly se kamenné zábrany, příkopy, pasti, které měly zamezit průniku nepovolané 

osoby do chráněného prostoru. Postupem času, s vývojem stále nových nástrojů a objevením 

dalších materiálů, se také posunovaly hranice vynalézavosti ochranných systémů. Vyuţití 

bronzu a ţeleza při výrobě zámků a klíčů byl jedním z nejdůleţitějších mezníků v ochraně 

osob a majetku. V dnešní době je vyuţití mechanických zábranných systémů samozřejmostí 

pro dosaţení alespoň základní ochrany. Člověk si uţ nedokáţe představit dveře, které by 

neměly zámek. Nejsou to jen zámky, ale i ploty, zdi apod., které zabraňují případnému 

pachateli k neoprávněnému vniknutí. Elektřina, objevena v průběhu 19. století, nám otevřela 

nové obzory a moţnosti pro vývoj nových technologií v systému zabezpečení. Ty mají dnes 

velmi důleţitou úlohu v detekci pohybu pachatele.   

 Novodobý systém ochrany osob a majetku je realizován tzv. fyzickou ochranou, pod 

kterou spadá souhrn opatření technické (klasické) ochrany (mechanické zábranné systémy, 

elektronické a elektrické zabezpečovací systémy), reţimové ochrany, fyzické ostrahy  

a pojištění majetku. Vhodná kombinace těchto zabezpečení je základním kamenem pro 

úspěšnou ochranu osob a majetku. 

 V prvních kapitolách této bakalářské práce budou rozebrány zákony, normy a další 

právní předpisy související s touto problematikou. V další části se teoreticky seznámíme 

s moţnostmi zabezpečení chráněných zájmů prostřednictvím systému fyzické ochrany. 

Hlavním cílem této práce bude zmapování současného stavu zabezpečení v areálu Městského 

dopravního podniku v Opavě, a.s. pomocí analýzy souvztaţnosti, která nám odhalí moţné 

nedostatky v systému zabezpečení. Poté navrhneme nápravná opatření, která přispějí pro 

zvýšení úrovně bezpečnosti v daném areálu.  
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2 Rešerše 

   

  Při vypracovávání této bakalářské práce byly pouţity informace z níţe uvedených 

učebních textů. 

  

  ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, VŠB-

TU Ostrava: Ostrava 2009, 115 s. [cit. 2013-03-25]. Dostupný z WWW: 

http://www.fbi.vsb.cz/040/cs/ke-stazeni/materialy/index.html.  

  Tento dokument se zabývá problematikou bezpečnosti na letišti. Zejména jsou pouţity 

metody pro odhalení rizik. Pro mé pouţití v této práci jsem čerpal z kapitoly, v které byla 

vypracována analýza souvztaţnosti. 

 

  UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů, I. díl: Mechanické zábranné systémy II. 1. 

vydání. Praha: PA ČR, 2004, 179 str. ISBN 80-7251-172-6.  

  Tato publikace je zaměřena na problematiku v oblasti mechanických zábranných 

systémů, jejich rozdělení a klasifikaci. Čerpáno bylo hlavně z druhé a třetí kapitoly, které se 

zaměřují na mechanické zábranné systémy obvodové a plášťové ochrany. 

 

  UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů, II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy. 1. 

vyd.. Praha: PA ČR, 2001, 205 str. ISBN 80-7251-076-2. 

  V broţuře je stručně rozebrána teorie elektrických zabezpečovacích systémů  

a následné rozebrání jejich základních druhů. Bylo čerpáno zejména z kapitol zabývající  

se základními druhy ochrany, především zaměřující se na prostorovou ochranu. 

 

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

 Tento právní předpis se zabývá hmotným trestním právem. Určuje, která jednání 

jednotlivce či skupiny jsou proti právu a stanovuje druhy trestů, které lze za protiprávní 

jednání uloţit a stanovuje podmínky trestní zodpovědnosti. Pouţity byly mimo jiné pasáţe, 

které obsahují paragrafy vylučující protiprávnost. 
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3 Právní struktura upravující ochranu objektů 

 

 Pro ochranu oblasti osob a majetku je důleţité věnovat pozornost také právním 

aspektům, kterými jsou právní předpisy, normy a vyhlášky státu České republiky. 

 

3.1  Právní předpisy 

 Právním předpisem se rozumí listina, která obsahuje soubor norem. Takovými 

předpisy je Ústava ČR, Listina základních práv a svobod, Trestní zákon a Trestní řád. 

V souvislosti s ochranou osob a majetku řadíme mezi základní právní předpisy také Zákoník 

práce, Občanský zákoník, Zákon o ochraně osobních údajů, bezpečnostní způsobilosti či 

Zákon o ochraně utajovaných informací. 

 

3.1.1 Ústava ČR 

 Ústava ČR je základním zákonem České republiky. Byla přijata Českou národní radou 

v prosinci roku 1992. Tento zákon je vyznačen ve Sbírce zákonů pod číslem 1/1993 Sb. 

Ústava České republiky je tvořena preambulí, coţ je úvodní část preambule, která vyznačuje 

smysl, záměr a význam České ústavy, dále 8 hlavami, které zahrnují základní ustanovení, 

moc zákonodárnou, výkonnou, soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku, 

Územní samosprávu a další přechodná a závěrečná ustanovení. 

 Tato listina je právoplatně povaţována za listinu, která má nejvyšší sílu v rezortu 

ochrany občanů České republiky. [27] 

 

3.1.2 Listina základních práv a svobod 

 Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku České republiky  

a vyjadřuje vztah mezi občanem a státem. Jedná se o zákon č. 2/1999 Sb., který se skládá 

ze 44 článků sestavených do 6 hlav. Hlava první nám udává  

a garantuje některá práva, druhá hlava obsahuje výčet základních práv a svobod. V hlavě třetí 

se dočteme o právech národnostních menšin. Dále práva hospodářská, sociální a kulturní jsou 
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obsaţeny ve čtvrté hlavě listiny, hlava pátá se zabývá právem na soudní a právní ochranu  

a v hlavě šesté jsou společenská ustanovení. 

 Pro všechna základní práva a svobody platí nepromlčitelnost, nezrušitelnost, 

nezadatelnost a nezcizitelnost. [30] 

 

3.1.3 Trestní zákoník 

 Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. Tento 

právní předpis se zabývá hmotným trestním právem. Určuje, která jednání jednotlivce či 

skupiny jsou proti právu a stanovuje druhy trestů, které lze za protiprávní jednání uloţit  

a stanovuje podmínky trestní zodpovědnosti.  

 Tento zákon se dělí na obecnou a zvláštní část. Obecná část rozebírá ustanovení, která 

jsou společná všem či více trestným činům, vymezuje ukládání trestů a ochranná opatření, 

trestní odpovědnost a výklad pouţitých pojmů. Ve zvláštní části je výčet trestních činů, které 

jsou rozděleny do 13-ti hlav: 

1. Trestní činy proti ţivotu a zdraví 

2. Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí  

  a listovního tajemství 

3. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti 

4. Trestné činy proti rodině a dětem 

5. Trestné činy proti majetku 

6. Trestné činy hospodářské 

7. Trestné činy obecně nebezpečné 

8. Trestné činy proti ţivotnímu prostředí 

9. Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci 

10. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných 

11. Trestné činy proti branné povinnosti 

12. Trestné činy vojenské 

13. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy 

 Pro oblast ochrany osob a majetku je v rámci mé bakalářské práce důleţité vyčlenění 

paragrafů, které vylučují protiprávnost. Jsou to: 
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 § 28 Krajní nouze – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde  

o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit 

jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější 

neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je 

snášet.“ 

 § 29 Nutná obrana – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.  

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku.“ 

 § 32 Oprávněné pouţití zbraně – „Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně  

v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ [32] 

 

3.1.4 Trestní řád 

 Jde o zákon, který řeší problematiku zákona procesního. Jedná se o zákon č. 141/1961 

Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis upravuje 

normy trestního řízení, vymezuje činnost a postup orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a potrestání pachatelů. Zákon vymezuje práva  

a povinnosti osob, proti kterým se vede trestní řízení. Taktéţ určuje práva a povinnosti dalších 

zúčastněných osob jako jsou svědci, obhájci, znalci a další. 

 Trestní řád se člení na 5 částí: 

 1. Společná ustanovení – vymezuje nám účel zákona, základní zásady v trestním 

  řízení, práva a povinnosti osob zúčastněných trestného řízení, úkony trestného 

  řízení, postupy při zjišťování osob a věcí, dokazování a způsoby rozhodování. 

 2. Přípravné řízení – tato část nám určuje postupy jednání před zahájením  

  trestného stíhání, vyšetřování a rozhodování v přípravném řízení a taktéţ dozor 

  státního zástupce pro zachování zákonnosti v přípravném řízení. 

 3.  Řízení před soudem – zaměřuje se na stadia předběţného projednávání  

  obţaloby, hlavního líčení, řízení o řádných i mimořádných opravných  

  prostředcích a o výkonu trestů a ochranných opatřeních. 



6 
 

 4. Úkony související s trestním řízením – část trestního řádu upravující obsah při 

  udělení milosti či amnestie. 

 5.  Přechodná a závěrečná ustanovení. [29] 

 

3.1.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

 Tento zákon nalezneme ve sbírce zákonů pod číslem 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů. Zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními 

daty kaţdého jednotlivce a taktéţ zabraňuje zneuţití těchto dat. Upravuje práva a povinnosti 

při nakládání s osobními údaji a stanovuje podmínky, za kterých se realizuje předávání těchto 

dat do jiných států. [28]  

 

3.1.6 Zákon o Policii České Republiky 

 Zákon č. 273/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů je jedním z významných 

právních předpisů v oblasti ochrany osob a majetku. Jedná se o zákon, který nám určuje  

a stanoví náplň a činnosti Policie České republiky (dále jen Policie), upravuje její organizaci  

a řízení, povinnosti, oprávnění a prostředky policisty. Upravuje taktéţ pouţití donucovacích 

prostředků v zájmu ochrany bezpečnosti osob a majetku. Policie je také jednou ze základních 

sloţek integrovaného záchranného systému. Základní povinnosti Policie jsou obsaţeny v 

hlavě třetí tohoto zákona. [31] 

 

3.1.7 Zákon o obecní policii 

 Ve sbírce zákonů najdeme tento zákon jako zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii,  

ve znění pozdějších předpisů. Obecní policie spadá pod orgán obce, v které zabezpečuje 

dodrţování veřejného pořádku a plní další úkoly stanovené tímto zákonem. Působnost obecní 

policie vykonávají stráţníci, kteří jsou v pracovním poměru k obci. Stráţníkem obecní policie 

se můţe stát kaţdý, kdo splňuje poţadavky uvedené v §4 odstavci 1 tohoto zákona. [33] 
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3.1.8 Zákon a střelných zbraních a střelivu 

 Jedná se o zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších 

předpisů a doplnění. Upravuje kategorizace střelných zbraní a střeliva, podmínky pro 

nabývání vlastnictví, drţení, nošení a pouţívání zbraně nebo střeliva, práva a povinnosti 

drţitelů zbraní nebo střeliva, podmínky pro vývoz, dovoz nebo tranzit zbraní nebo střeliva  

a pro provozování střelnic, provozování informačních systémů v oblasti zbraní a střeliva, 

sankce a výkon státní správy v oblasti zbraní a střeliva. [34]  

 

3.2 Vybrané technické normy 

 Níţe uvedený výběr technických norem řeší poţadavky a rozděluje prostředky 

zabezpečovacích systémů. 

 ČSN EN 50131–1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: Všeobecné poţadavky. Tato norma je specifikací pro elektrické 

zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu na prostředí. 

Dále se v ní popisuje sestavování zabezpečovacích systémů.[5], [20] 

 ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6: 

Napájecí zdroje. Norma slouţí jako specifikace pro napájení EZS, které jsou instalovány 

uvnitř budov.[5], [20] 

 ČSN EN 50133-1  Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové poţadavky. V normě jsou popsány 

všeobecné poţadavky na funkčnost v systému kontrol u vstupů pro pouţití v zabezpečovacích 

aplikacích.[7], [20] 

 ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Pod tuto normu spadá návrh 

systému, jeho aplikace, předávání, provoz a údrţba systémů pro kontroly vstupů.[7], [20] 

 ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Část 1: 

Systémové poţadavky. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné 
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řídící a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údrţbu systému přivolání 

pomoci včetně technického vybavení a organizování pomoci.[8], [20] 

 ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Část 2: 

Aktivační zařízení.[8], [20] 

 ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma stanovuje minimální 

poţadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer pouţívaných v systémech 

sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikace.[6], [20] 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma obsahuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící a organizační postupy pro instalaci, 

testování, obsluze a údrţbě systému technického vybavení.[6], [20] 

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

a zařízení. Část 1-1: Všeobecné poţadavky na poplachové přenosové systémy. Norma 

stanovuje základní poţadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní 

znaky poplachových přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné poţadavky spojení 

s podmínkou signalizace mezi poplachovým systémem a poplachovým přijímacím 

centrem.[9], [20] 

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

a zařízení. Část 1-2: Poţadavky na systémy vyuţívající vyhrazené poplachové přenosové 

cesty. Norma stanovuje poţadavky na poplachové přenosové systémy vyuţívající drátová 

vedení, spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky a můţe obsahovat zařízení  

na zpracování hlášení, linky společné s jinými sluţbami, které zahrnují účastnickou telefonní 

přípojku ve střeţených prostorech, televizní kabelové rozvody nebo energetickou síť.[9], [20] 

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

a zařízení. Část 2-1: Všeobecné poţadavky na poplachová přenosová zařízení. Norma 

specifikuje všeobecné poţadavky na poplachová přenosová zařízení, která se pouţívají 

v poplachových přenosových systémech.[9], [20] 
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 ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Poţadavky a klasifikace V normě jsou určeny poţadavky na odolnost proti 

násilnému vniknutí okny, dveřmi a uzávěry.[4] 

 

4 Ochrana osob a majetku 

 

 V této kapitole budou probrány aspekty, které ovlivňují bezpečnost v podniku, a také 

se zaměříme na technické prvky tvořící Integrovaný bezpečnostní systém. 

 

4.1 Aspekty upravující ochranu osob a majetku 

 V oblasti ochrany osob a majetku zastává velkou část právní rámec, který v podobě 

zákonů či jednotlivých ustanovení je základním kamenem pro bezpečnost v dané společnosti 

či organizaci. Ta táţ odpovědnost za bezpečnost je kladena také na ty, kteří stojí v čele 

takového podniku. Pokud se dostaneme ještě hlouběji, na pozice jednotlivých zaměstnanců, 

jsou to i oni, kteří svým morálním jednáním mohou ovlivnit bezpečnosti firmy. 

 V souvislosti s ochranou objektu v podniku se stává předmětem ochrana: 

 osob, 

 hmotného majetku, 

 nehmotného majetku. 

  Osobami jsou myšleni všichni firemní zaměstnanci, externí pracovníci společnosti  

a další osoby, které se pohybují v areálu podniku. 

  Hmotným majetkem je soubor movitých a nemovitých prvků, které spadají pod 

vlastnictví podniku nebo dle zákona jsou předmětem jeho zájmu. Konkrétně se jedná  

o majetek, jehoţ vlastníkem je podnik, majetek jiného vlastníka, který má podnik ve správě 

nebo je jeho garantem pro ochranu. 

  Pod ochranou nehmotného majetku zařazujeme skutečnosti, které je podnik povinen 

chránit nebo chce ochraňovat. Pod tímto pojmem rozumíme různá data a informace, jejíţ 

vyzrazení by způsobilo podniku újmu. 
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4.2 Integrovaný bezpečnostní systém 

 Při individuálním pouţití technických prvků, které jsou určeny pro zabezpečení 

daného objektu, nikdy nedosáhneme poţadované bezpečnosti. Pro ochranu objektu 

poţadovaným stupněm bezpečnosti je důleţité propojení těchto zabezpečovacích prvků. Tato 

vazba mezi jednotlivými komponenty tvoří tzv. Integrovaný bezpečnostní systém (dále jen 

IBS), který je tvořen: 

 mechanickými zábrannými systémy (systém SM), 

 signalizačním zařízením a monitorovacími prostředky (systém SE),  

 organizačními opatřeními a ostrahou (systém SO). 

 Úkolem mechanických zábranných systémů je případnému pachateli ztíţit jeho 

vniknutí do námi chráněného prostoru. Tento druh zabezpečovacího systému je prováděn 

pomocí překáţek a zábran, které charakterizuje jejich průlomová odolnost.  

 Prvky signalizačního a monitorovacího systému mají za úkol detekci chráněného 

prostoru a v případě jeho narušení dále předat tento poznatek do řídicího centra. 

 Důleţitým článkem v IBS je systém ostrahy a organizačních opatření. Tato část 

řetězce IBS přebírá informace o tom, ţe došlo k narušení chráněného prostoru či k napadení 

objektu. 

 Při průniku jednotlivých prvků a vazeb daných systémů SM, SE a SO můţeme hovořit 

o optimální bezpečnosti (obr. 1). 

 

 

    

 

 

 

  

Obr. 1 – Znázornění optimální bezpečnosti [23] 
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5 Fyzická ochrana osob a majetku 

  

 Samostatný pojem ochrana není nikde prozatím přesně definován. Obecně můţeme 

vycházet z tvrzení amerických odborníků G. Greena a R. J. Fishera, kteří ve své práci 

INTRODUCTION TO SECURITY, USA: Security World Publishing Co., Inc. 1993 vyjádřili 

pojem ochrana takto: „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém 

můţe jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohroţení, bez strachu z vměšování 

nebo násilí.“ 

 Pod pojem fyzická ochrana můţeme zařadit taková opatření, která nám zabraňují 

neoprávněnému nakládání s majetkem, neoprávněnému uţívání, poškození, zničení nebo 

zcizení majetku hmotného či nehmotného. Tato opatření jsou tvořena technickými, 

organizačními a reţimovými prostředky. Vše, co přispívá, k dosaţení úspěchů v podniku  

nazýváme jako aktiva. Mezi aktiva zařazujeme zaměstnance, majetek a informace dané 

organizace. Snahou je zavedení ochranných opatření, které mají pro oblast ochranu osob  

a majetku maximální účinek při vynaloţení co nejmenších nákladů. 

 Prostředky fyzické ochrany osob majetku: 

 technická ochrana (mechanické zábranné systémy, elektrické  

a elektronické zabezpečovací systémy), 

 fyzická ochrana, 

 reţimová ochrana. 

 Mezi prostředky technické ochrany zařazujeme ty prostředky, které nám zabraňují, 

ztěţují či oznamují narušení ochrany objektu. Mechanické zábranné systémy komplikují 

pachateli snadný a jednoduchý vnik do chráněného objektu. Elektrické a elektronické systémy 

detekují vnik pachatele do chráněného objektu a zajišťují následnou signalizaci pro ohlášení 

útoku nepovolané osoby. 

 Fyzická ochrana je jeden z nejnákladnějších prostředků pro ochranu osob a majetku. 

Avšak vynaloţené peníze pro tento způsob ochrany jsou kompenzovány efektivitou  

a aktivitou. Je prováděna zaměstnanci, stráţnými, pracovníky soukromých bezpečnostních 

sluţeb, policií i armádou. 
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 Reţimová ochrana se stará o bezproblémový chod celého systému bezpečnosti. Tento 

druh ochrany je „mozkem“ celého bezpečnostního systému v objektu. 

 I přes implementaci výše uvedených způsobů zabezpečení objektu stále existuje 

nějaká pravděpodobnost překročení těchto prvků. Toto nebezpečí nazýváme zbytkovým 

rizikem. Avšak i toto riziko lze částečně pokrýt pouţitím vhodného pojištění. Strukturu prvků 

fyzické ochrany je znázorněna na obrázku č. 2. 

 

 

Obr. 2 – Struktura fyzické ochrany [19] 

 

6 Členění fyzické ochrany 

 

 Členění fyzické ochrany je velmi rozmanitou kapitolou. Níţe budou popsány 

jednotlivé prvky této ochrany. 
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6.1 Technická ochrana 

 Pod pojem technická ochrana můţeme zařadit i tzv. klasickou ochranu, jejíţ prvky 

jsou z historického hlediska nejstaršími prostředky pro ochranu osob a majetku. 

 Klasická ochrana je obecně rozdělena do dvou skupin: 

 Přírodní,  

 technická. 

 Přírodní prostředky vyuţívají terénních nerovností. Mezi takové prostředky 

zařazujeme příkopy, vodní toky apod.  Technický způsob ochrany je reprezentován uměle 

vytvořenými zábranami, které mohou plnit úkol jako: 

 statické pevné překáţky (neměnící své vlastnosti), 

 dynamické překáţky (projevující své vlastnosti v pohybu, rychlosti 

apod.) 

 

6.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou pasovány do role základních 

zabezpečovacích prvků, jejíţ cílem je díky své pevnosti poskytovat ochranu majetku a osob. 

Jednotlivé MZS se od sebe liší mnoţstvím vynaloţené energie a druhem pouţitých prostředků 

vzhledem k času, který je potřeba pro jejich překonání.  

 Rozdělení MZS 

 MZS, které jsou pouţité při ochraně objektů, můţeme rozdělit dle pouţití do několika 

zón: 

  1. Obvodová ochrana, 

  2. Prostorová ochrana, 

  3. Plášťová ochrana, 

  4. Předmětová ochrana. 
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 1. Obvodová ochrana 

 Touto ochranou rozumíme vnější ochranu objektu. Obvodem označujeme v tomto 

případě katastrální hranice pozemku chráněného objektu. Obvodová ochrana je realizována 

přírodními bariérami (vodní toky) nebo uměle vytvořenými prostředky (ploty, zdi). Součástí 

takové ochrany jsou také vstupní branky, vjezdy, závory apod. Tyto místa jsou pro pachatele 

nejlepší moţností pro vniknutí do chráněného prostoru, a proto je nutné jejich dostatečné 

zabezpečení.  

 Nejčastěji pouţitým prostředkem pro zajištění této ochrany je pouţití různých druhů 

oplocení. Oplocení se podle stupně bezpečnosti od sebe liší velikosti ok, způsobem jejich 

kříţení, kvalitou, tloušťkou, druhem pouţitého materiálu a také jeho výškou. Obecně můţeme 

prvky obvodové ochrany rozdělit: 

 klasické oplocení, 

 bezpečností oplocení, 

 vysoce bezpečnostní oplocení, 

 vrcholové zábrany, 

 podhrabou překáţky, 

 vstupy, vjezdy atd. 

 Všeobecně není ţádným zákonem stanovena výška oplocení. Právním předpisem  

je pouze určeno, které objekty musí být oploceny. Jedná se o vyhlášku O obecných 

technických poţadavcích na výstavbu. V této vyhlášce se uvádí, ţe oploceny musí být 

objekty, které mohou negativně působit na ţivotní prostředí, kde je nutné zamezení volnému 

pohybu osob či zvířat a které musí být chráněny před okolními vlivy. Pokud se za oplocení 

podíváme z právního hlediska, povaţuje se za oplocení výška plotu 1,8 metru a vyšší. Pokud 

výška plotu nedosahuje těchto parametrů a pachatel toto oplocení překoná, není tento čin 

povaţován za protiprávní a nejedná se o narušení domovní svobody.  

 Oplocení taktéţ nesmí zasahovat do rozhledového pole pozemní komunikace, jeho 

provedení nesmí ohroţovat bezpečnost osob a orientaci řidičů dopravních prostředků. 
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Obr. 3 – Příklad využití vrcholové zábrany a drátěného opocení [10] 

 

 2. Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana je vyuţívána pro potřeby zabezpečení daných prostor. Pro tento 

účel jsou vyuţívány kamerové systémy (CCTV), jejíţ nejdůleţitějšími prvky jsou kamery, 

které přenáší obraz na monitor nebo počítač. Kamerové systémy mají význam i v přenášení 

zvukové stopy. Dalšími prvky pro ochranu prostoru jsou čidla, která reagují na pohyb. Signál 

při detekci pohybu je přenášen na ústřednu, která jej vyhodnotí jako narušení chráněného 

prostoru. 

 Tato forma ochrany je velmi účinná jako forma prevence proti trestné činnosti. 

 

 3. Plášťová ochrana 

 Úkolem MZS plášťové ochrany je především ztíţit vniknutí útočníka do objektu  

a případně jej odradit od páchání trestné činnosti. Plášť objektu je sloţen zejména stavebními 

prvky budov a výplněmi otvorů.  

 Stavební prvky budov jako jsou zdi, podlahy, střechy apod. plní úlohu bezpečnosti 

především díky své velké mechanické odolnosti. Tyto stavební části rozdělujeme jako: 

 lehké – sádrokartonové příčky, plechy, pórobetonové zdi apod., které 

  mají niţší mechanickou odolnost, 
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 těţké – pevné stavební části s velkou mechanickou odolností. 

 Za minimální poţadavek na mechanickou odolnost lze povaţovat cihlová zeď  

o tloušťce nejméně 30 cm s pevností v tlaku vyšší jak 15 MPa zděná na maltu 

vápenocementovou. 

 Výplně otvorů tvoří nezbytnou součást kaţdého objektu. Mezi takové výplně patří 

okna, dveře, vikýře apod. Tyto prvky budov, ale povaţujeme za slabší článek v systému 

plášťové ochrany. Jsou to místa, která se jeví pachateli jako „atraktivnější“ pro vnik do 

objektu. Otvorové výplně obecně rozdělujeme do 4 skupin: 

 vstupní otvory (dveře, vrata). 

 okna a balkonové dveře. 

 mříţe, rolety, ţaluzie, 

 bezpečnostní folie a skla, vrstvené polykarbonáty. 

 

 4. Předmětová ochrana 

 Uţ od 14. století lidé pouţívali různé úkryty, které slouţily pro úschovu peněz, šperků 

či jiných cenností. Své skrýše vybírali velmi pečlivě a s řádnou dávkou nápaditosti. Vyuţívali 

např. místa za trámy na půdě, prostory v kořenech staletých stromů, pod prkny podlah,  

ve sklepě apod. V pozdějších letech došlo k vývoji v ochraně předmětů a vyráběli se kovové 

skříně nebo pro převoz cenin pokladnice z kovu nebo dřeva. 

 Problematika a touha lidí uschovat si bezpečně své cennosti trvá dodnes. Rozdělit tyto 

objekty pro ukrytí cenných věcí lze podle konstrukce a účelu takto: 

 komorové trezory, 

 komerční úschovné objekty. 

 Komorové trezory jsou bezpečnostní úschovné objekty, které jsou součástí stavební 

konstrukce objektu. Jejich bezpečnost zásadně ovlivňuje jejich umístění. Bezpečnostní 

konstrukce by měla být oddělena od ostatních konstrukcí. Naprosto nevýhodné umístění  

je takové, ţe konstrukce trezoru je zároveň vnějším pláštěm objektu nebo hraničí s jiným 

objektem. Úschovny tohoto typu mohou být vyrobeny z monolitu, z panelu či kombinací 

těchto dvou materiálů. 
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 Mezi komerční objekty pro úschovu cenin jsou zařazeny pokladny, schránky  

pro manipulaci s cennostmi a různé druhy skříňových trezorů. 

 

6.1.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 Vyuţitím elektrických a elektronických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) 

vznikly nové moţnosti v oblasti ochrany osob a majetku. Tento druh zabezpečení nemá však 

schopnost pachatele zadrţet nebo zpomalit v průniku do chráněného objektu. Jejich úkol 

spočívá v oblasti varování, ţe daný prostor byl narušen a tuto informaci předat dál. Zpravidla 

tyto informace vyhodnocuje obsluha, která dle závaţnosti narušení vyvozuje důsledky a snaţí 

se o nápravu bezpečnosti zadrţením či zahnáním pachatele. 

 Způsob, kterým EZS vyhlašuje informaci o narušení, můţe mít různou podobu. Jedná 

se buď o signál zvukový, světelný, obrazový či o kombinaci těchto signálů. EZS rozdělujeme 

také podle oblasti, kterou zabezpečují na prvky obvodové, plášťové, prostorové a předmětové 

ochrany. Zařízení tohoto systému zabezpečení je sloţeno ze souboru čidel, hlásičů, ústředen, 

prostředků poplachové signalizace, přenosových a zapisovacích zařízení a zařízení  

pro ovládání.  

 Za mozek celého systému je povaţována ústředna s klávesnicí pomocí, které 

komunikujeme s jednotlivými komponenty v systému. Dalším důleţitým prvkem je čidlo. 

Tento prvek reaguje na jevy, které souvisí s narušením střeţeného objektu. Čidla rozdělujeme 

na aktivní, která do svého okolí vyzařují určitou formu energie a na základě odezvy vysílají 

informaci o napadení, a pasivní čidla, vyuţívající změny formy okolní energie. 

               

Obr. 4 – Ústředna a PIR čidlo [12] 
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 Doplňující funkcí EZS je vyuţití Pultu centralizované ochrany (dále jen PCO). 

Ústředna je v tomto případě vybavena komunikátorem. Všechny získané informace jsou 

přenášeny v kódované podobě na PCO. V případě poplachu vyšle operátor PCO na objekt  

zásahovou jednotku nebo kontaktuje majitele. V případě výjezdu zásahová skupina usiluje  

o zadrţení pachatele a minimalizaci škod a operátor přivolá na místo Policii ČR a majitele 

objektu. 

Obr. 5 – Schéma PCO [11] 

 

6.2 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha, která se řadí mezí nejstarší, nejpouţívanější, ale také nejdraţší 

způsoby ochrany osob a majetku, plní úkoly především proti páchání trestné činnosti, 

zabezpečuje ochranu majetku a osob, veřejného pořádku a ostrahu objektů. Jedná se o způsob 

ochrany, který je vykonáván vlastními silami, zaměstnanci soukromých bezpečnostních 

sluţeb, stráţnými, případně policií nebo armádou.  

 Úkoly fyzické ostrahy jsou tyto: 

 kontrolní a propustková činnost, 

 kontrolní činnost, 

 střeţeni objektů a prostor formou stráţní sluţby, 
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 realizace zásahu při vzniku mimořádné události či na základě signálu  

  o narušení chráněného prostoru, 

 vyrozumění míst poskytující pomoc. 

 Jednotliví pracovníci soukromých bezpečnostních agentur, zaměstnanci, stráţníci  

a další pracovníci plnící úkoly fyzické ostrahy jsou povinni zasahovat při zjištění protiprávní 

činnosti, zmobilizovat sloţky či síly pro poskytnutí účelné pomoci a pro odstranění nebezpečí, 

rizika a škody. Dále jsou povinni obnovit klid a veřejný pořádek v případě jeho narušení, 

rozpoznat a odhadnou nebezpečí a hrozící rizika působící při narušení objektu, provádět 

opatření pro zabránění vzniku úrazů na pracovištích a pro záchranu ţivota, zdraví a majetku 

v chráněném objektu. 

 Pracovníci fyzické ostrahy, zajišťující ochranu majetku osob a majetku, nejsou 

oprávněni: 

 poţadovat nebo vnucovat si podání vysvětlení, 

 poţadovat prokázání totoţnosti, 

 omezovat ţádnou osobu v jeho osobní svobodě, výjimka případu,  

  u kterého se jedná dle § 76 odst. 2 trestního řádu, 

 omezit pohyb agresivních osob připoutáním k pevnému předmětu; 

  k tomuto kroku můţe přistoupit pouze v případech krajní nouze a  nutné 

  obrany, 

 provádět osobní prohlídku a prohlídku soukromých vozidel, 

 zakázat občanovi vstup do hlídaného objektu a  

 pouţívat prostředky, kterými jsou pracovníci fyzické ostrahy vybaveni 

  (vč. donucovacích prostředků), pokud se nejedná o krajní nouzi  

  či nutnou obranu. 

 

6.3 Režimová ochrana 

 Reţimová ochrana, téţ označována jako organizační nebo administrativní, je 

souhrnem organizačních opatření, která vedou k zajištění bezproblémového fungování celého 

zabezpečovacího systému v objektu. Všechny pravidla v oblasti této ochrany by měly být 

zpracovány v dokumentaci v podobě směrnic. Největším problémem není vytvoření 
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jednotlivých směrnic a poţadavků, ale jejich implementace do kaţdodenního reţimu v dané 

organizaci. 

 Rozdělit reţimovou ochranu můţeme na vnitřní a vnější opatření. Systém vnějších 

opatření řeší vstupní a výstupní podmínky chráněného objektu. To jsou prostory, kterými se 

do objektu osoby a mobilní prostředky dostávají a kudy tento objekt opouštějí. Vnitřní 

reţimová opatření dohlíţí nad dodrţováním směrnic v oblasti pohybu osob a automobilů 

v prostorách objektu, reţimu nakládání s materiálem, který má zamezit úniku materiálu ven  

ze společnosti a také řeší skladové reţimy, v kterých jsou určeny způsoby příjmu materiálu. 

 Mezi základní dokumenty reţimové ochrany patří: 

 statut organizace, 

 organizační řád, 

 pracovní řád. 

 spisový řád, 

 skartační řád, 

 pravidla pro uţívání technických prostředků. 

 

7 Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

 

 V následujících kapitolách jsou zmíněny obecné informace o společnosti, popis areálu, 

který je sídlem společnosti a v poslední části bude zmapována aktuální situace zabezpečení 

v areálu. 

 

7.1 Všeobecné informace 

 Městský dopravní podnik Opava (dále jen MDPO) je akciovou společností  

se stoprocentním vlastnictvím v rukou Statutárního města Opava. MDPO sídlí v městské části 

Opava-Kylešovice od počátku roku 2002.  

 Historie opavské městské hromadné dopravy sahá aţ do konce roku 1905, kdy byla 

zřízena první tramvajová dráha. Postupně se tramvajová síť rozrostla o další dvě dráhy. 
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K roku 1948 tedy obstarávaly dopravu občanů tři tramvajové linky. K dalšímu rozšíření uţ 

nedošlo, kdyţ počátkem roku 1952 začala městská doprava přecházet na trolejbusovou síť.  

Tímto také byla tramvajová doprava postupně nahrazována tou trolejbusovou. 

 V dnešní době stav trolejbusové dopravy spadá pod 11 linek, které tvoří základní 

strukturu spojení mezi jednotlivými částmi města. Trolejbusy také doplňuje autobusová 

doprava, spadající pod 14 linek, která slouţí především pro spojení okrajových částí  

se samotným centrem města.  

 

7.2 Popis areálu 

 V uzavřeném areálu MDPO se nachází jednotlivé objekty, které budou rozebrány 

v následujícím textu. 

 Objekt Vrátnice (A) 

 Jedná se o jednopodlaţní objekt s plochou střechou. V tomto zařízení jsou umístěny 

kanceláře a hygienická zařízení pro pracovníky dispečinku. 

 Objekt Opravny a administrativy (B) 

 Z části dvoupodlaţní a z části jednopodlaţní objekt. V jednopodlaţní části jsou 

umístěny dvě opravárenské haly, dílny, sklady, lakovna a prostory pro ruční mytí vozidel Tato 

část budovy slouţí jako zázemí pro opravy a údrţby trolejbusů a autobusů. 

 V dvoupodlaţní části jsou v 1. NP umístěny dílny, denní místnost a kotelna. Největší 

část druhého podlaţí tvoří kancelářské prostory a šatny. 

 Objekt Garáží (C) 

 Garáţe jsou jednopodlaţní objekt. Tato stavba slouţí výhradně k parkování vozidel 

MHD. 

 Objekt údržby (D) 

 Objekt z části jednopodlaţní, z části dvoupodlaţní. Součástí jednopodlaţní části jsou 

sklady, dílny a garáţe uţitkových vozidel. V dvoupodlaţní části budovy jsou v 1. NP 

umístěny denní místnosti, které vyuţívají řidiči pro odpočinek, místnost pro parkování kol, 
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sklad a garáţe osobních vozidel. V 2. NP zaujímá největší plochu archiv dokumentů, 

hygienická zázemí, kanceláře a také je zde umístěna jednací místnost. 

 Objekt Centrální kotelny (E) 

 Toto zařízení slouţilo v minulosti pro centrální vytápění a přípravu teplé vody pro celý 

areál MDPO. V současné době je jiţ toto vybavení demontováno a objekt slouţí jako malý 

sklad pro umístění různého materiálu jako je dřevo, nářadí apod. 

  

 Součástí areálu je také rozestavěný objekt (F), který v nynější době není k ničemu 

vyuţíván. 

. 

Obr. 6 – Znázornění umístění objektů v areálu MDPO [15],[2] 

 

7.3. Aktuální stav fyzické ochrany 

 Nynější stav fyzické ochrany jiţ při namátkové prohlídce není zcela dostačující pro 

areál takovéto společnosti. Postupně se detailněji zaměříme na jednotlivé zóny zabezpečení.  

 Pokud se podíváme na obvodovou ochranu areálu, je tento prostor chráněn plotem, 

z větší části drátěným pletivem o výšce 2 metrů. Za objektem Opravny a administrativy je 
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areál ohraničen protihlukovou zdí. Slabší místo v ochraně perimetru je za rozestavěným 

objektem. V tomto úseku, cca 50 metrů, není vyuţita ţádná obvodová ochrana, tudíţ zde 

vzniká nejlepší místo pro potenciálního pachatele s úmyslem dostat se do areálu podniku. 

Vstupní a výstupní prostor v podniku je pod kontrolou vrátnice, kde je nepřetrţitý provoz. 

Vjezd a výjezd vozidel je moţný pouze při souhlasu vrátného, který tlačítkem umoţní 

vozidlům průjezd zvednutím závory. Vnitřní prostor v areálu MDPO není chráněn a tak 

ţádným způsobem nelze detekovat přítomnost nepovolaných osob.  

 Plášťová ochrana budov je tvořena zejména stavebními prvky ze ţelezobetonového 

materiálu aţ na výjimku Vrátnice, která je postavena z tvárnic Ytong. Slabší místa v oblasti 

ochrany tvoří okenní, dveřní a vratové výplně těchto objektů. Na ţádné z těchto budov není 

realizováno bezpečnostní opatření, které by detekovalo přítomnost pachatele a jeho pokus  

o narušení objektu.  

 Vnitřní prostory budov jsou zabezpečeny pouze v objektech Vrátnice a Opravny  

a administrativy pomocí pohybových čidel. V druhém zmíněném objektu je vnitřní prostorová 

ochrana realizována jen v druhém patře, kde jsou umístěny kancelářské místnosti. Ústředna 

tohoto systému je umístěna v objektu Vrátnice. Na objektu Opravny a administrativy  

je umístěna další klávesnice pomocí, které lze rovněţ ovládat zabezpečovací systém. Bohuţel 

tato klávesnice je jiţ nefunkční. Tento systém je vzájemně propojen kabelovým vedením a 

také je vybaven sluţbou, která informuje o kaţdém narušení správce areálu o jeho narušení. 

Fyzická ostraha je realizována pouze v podobě vrátných pracující v nepřetrţitém provozu. 

 

8 Analýza rizik 

 

 Analýza nebezpečí a rizik je důleţitá činnost směřující k zvýšení kvality zabezpečení 

posuzovaného objektu. Není v našich silách eliminovat všechna rizika, která jsou ohroţující. 

Výsledek analýzy nám pomůţe se zaměřit na rizika, která jsou pro danou oblast nejvíce 

nebezpečná. 

 Jednotlivé kroky jak postupovat při vypracování analýzy rizik jsou popsány na 

obrázku číslo 7. 
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Obr. 7 – Základní kroky při provádění analýzy rizik [3] 

 

8.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

 Ishikawův diagram nebo téţ diagram „rybí kosti“ je jedna z metod pro zjišťování 

příčin a následků. Byl vyvinut Kaoru Ishikawou. Tento nástroj je vyuţíván v týmu odborníků, 

kteří pomocí brainstormingu generují moţné i méně pravděpodobné příčiny daného 

problému. Jeho grafické zpracování vytváří přehlednou strukturu a snadnou orientaci v daném 

problému. V prvních krocích je vytvořena hlavní páteř, která představuje následek a dále se 

vinou jednotlivé oblasti, ke kterým jsou přiřazeny dílčí příčiny. Základní struktura této 

analýzy pro hledání příčin a následků je znázorněna na obrázku níţe. 

 

 

  

  

 

Obr. 8 – Struktura Ishikawova diagramu  

NÁSLEDEK 

OBLAST 

OBLAST 

Příčina 

Příčina 
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 Pouţitím tohoto diagramu jsem vyhodnotil potencionální příčiny následků, které 

mohou určitým způsobem ohrozit bezpečnost v areálu MDPO. Tento diagram zobrazuje 

následující obrázek. 

 

  

Obr. 9 – Aplikace diagramu příčin a následků 
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8.2 Analýza souvztažnosti 

 Tato analýza je jedna z tradičních metod pro vyhledávání rizik v daném systému. 

Slouţí k hledání vazeb mezi zdroji a objekty rizik. Řešení analýzy souvztaţnosti probíhá 

v jednotlivých etapách, kde kaţdá z etap má svou vypovídací schopnost. 

 V prvním kroku provádíme brainstorming, pomocí kterého provedeme sběr dat, která 

představují moţná rizika. Takto získaný přehled rizik zapíšeme do tabulky. Tímto dosáhneme 

potřebné přehlednosti. Druhým krokem je postupné ohodnocování jednotlivých rizik  

a vyhledávání moţných vazeb mezi sebou. Vyuţijeme jiţ vytvořenou tabulku, kterou 

rozšíříme o tzv. matici. Rizika vynesená na svislé ose vyneseme i na osu vodorovnou  

a porovnáváme kaţdé riziko s kaţdým. Pro přehlednost vyuţíváme čísel 0 platná pro hodnotu 

NE a 1 pro hodnotu ANO. Po vyplnění celé tabulky sečteme jednotlivé hodnoty v řádcích  

i sloupcích. Kroky popsány výše shrnuje tabulka číslo 1. Další fází je stanovení koeficientů 

rizika (viz. tabulka 2). Jednotlivé hodnoty Kar a Kpr jsou vypočteny podle vzorců (1) a (2), 

jejíţ výsledek je procentuální hodnota počtu rizik Ra, která jsou vyvolána rizikem Rb.  Získané 

hodnoty jsou poté zobrazeny do grafu (viz. obrázek 10). Další důleţitou součástí této analýzy 

je rozdělení grafu do jednotlivých kvadrantů. Rozdělení dosáhneme nanesením os, jejíţ 

poloha je určena vzorci (3) a (4). Jednotlivé kvadranty reprezentují závaţnost posuzovaných 

rizik (viz. tabulka 3).  

 

Tabulka 1 – Identifikace rizik  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∑ Kar

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 12

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6

3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 9

4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2

5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 5

6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2

7 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 8

8 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

9 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 8

10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 4

11 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 7

12 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 6

13 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 5

14 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

10 5 7 11 4 2 7 3 3 5 4 6 5 8

Odcizení či ztráta klíčů

IDENTIFIKACE RIZIK

RaRb

Pohyb nepovolaných osob v areálu

Vloupání do budov administrativy

Krádeže hmotného majetku

Sabotáž EZS

Selhání lidského faktoru

Napadení vrátného

Umístění nebezpečného předmětu

Poškození vnějšího pláště budov

Požár

Zásah do vozidel MHD

Vloupání do garáží

Nedostatečná kontrola osob

Porušení vnitřních předpisů

∑ Kbr
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Kar = [∑Kar/(x-1)]. 100 [%]  (1) 

Kpr = [∑Kbr/(x-1)]. 100 [%]   (2) 

 

 

Tabulka 2 – Stanovení koeficientu rizika  

 

Kar, min = 15  Kpr, min = 15 

Kar, max = 92  Kpr, max = 85  

 

 

Obr. 10 – Výsledný graf analýzy souvztažnosti  

 

 

 Před samotným výpočtem os si musíme stanovit spolehlivost systému. V našem 

případě jsem stanovil, na základě Paretova pravidla 80/20, spolehlivost 80%.  

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kar[%]x 92 46 69 15 38 15 62 31 62 31 54 46 38 15

Kpr[%]y 77 38 54 85 31 15 54 23 23 38 31 46 38 62
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 Výpočet os O1 a O2: 

O1 = 100-[(Kar,max - Kar,min)/100]*s    [%]  (3) 

O2 = 100-[(Kpr,max - Kpr,min)/100]*s    [%]  (4) 

 Kde: s = spolehlivost sytému. 

 

 Po dosazení: 

O1 = 38 % 

O2 = 45 % 

 Vypočtením os a jejich dosaţení do grafu souvztaţnosti dosáhneme rozdělení grafu  

do 4 kvadrantů, které reprezentují jednotlivé stupně rizika. Přehled těchto rizik znázorňuje 

následující tabulka. 

 

Tabulka 3 – Závažnost jednotlivých rizik v daných kvadrantech [22] 

 

8.3 Zhodnocení aplikovaných metod 

 Pomocí diagramu rybí kosti jsme si vytyčili moţné příčiny, které mohou způsobovat 

dané problémy. Výsledek nám vymezil oblast zájmů, které jsme dále řešili v analýze 

souvztaţnosti. Pro tuto metodu jsme identifikovali 14 moţných rizik. Provedená analýza nám 

vyhodnotila čtyři moţná rizika nacházející se v I. kvadrantu závaţnosti a další dvě rizika z II. 

kvadrantu. Tato rizika tvoří nejslabší články v systému bezpečnosti v areálu MDPO. 

Konkrétně se jedná o rizika: pohyb nepovolaných osob v areálu, krádeţe hmotného majetku, 

umístění nebezpečného předmětu, vloupání do garáţí, selhání lidského faktoru a porušení 

vnitřních předpisů. 

 

 

 

I. kvadrant

II. kvadrant

III. kvadrant

IV. kvadrant

Primárně a sekundárně nebezpečná rizika

Sekundární rizika

Ţádná primární rizika

Relativní bezpečnost
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9 Návrh řešení pro zlepšení bezpečnosti v areálu 

Městského dopravního podniku Opava, a.s. 

 

 V kapitolách níţe se zaměříme na rizika, která jsou pro bezpečnost v areálu MDPO 

nejnebezpečnější a navrhneme nová řešení pro zlepšení systému bezpečnosti. V závěru této 

části ekonomicky zhodnotíme nová inovativní řešení. 

 

9.1 Mechanický zábranný systém 

 Při inovaci bezpečnosti v oblasti mechanických zábranných systému budu především 

řešit obvodovou ochranu. Tato ochrana areálu má značné rezervy, a proto je nezbytné 

navrhnout její vylepšení. 

 Jak uţ bylo popsáno v kapitole současného stavu fyzické ochrany, je areál obehnán 

drátěným plotem o výšce 2 metry. Za objektem Opravny a administrativy tuto ochranu řeší 

protihluková zeď. Nejslabší místo nalezneme za rozestavěným objektem, kde plot chybí. Pro 

vyřešení tohoto problému navrhuji nové oplocení od firmy KM ploty. Jedná se o pozinkované 

oplocení, síla drátu 2 mm, velikost ok 50 x 50 cm a celkové výšce 2 metry. Součástí oplocení 

jsou taktéţ napínací dráty umístěny v dolní a horní části oplocení. Při výstavbě plotu je nutné 

počítat také s plotovými sloupky, vzpěrami a podhrabovými překáţkami. Takto nově zřízený 

plot a i jiţ současný plot vybavíme ostnatým drátem.  

 

9.2 Elektrický zabezpečovací systém 

 Stávající zabezpečovací elektrický systém je realizován pouze v objektech Vrátnice  

a Opravny a administrativy pouze 2.NP). V obou zmíněných objektech jsou umístěna  

ve vnitřních prostorách pohybová čidla. Tento systém je funkční s kabelovým vedením, ale 

pro dnešní dobu uţ zastaralý.  

 Systém navrhuji rozšířit o další ústřednu a pohybová čidla v ostatních objektech. 

V případě objektu Opravny a administrativy rozšíření i pro 1.NP.  
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 Pro zmíněná rozšíření bych pouţil ústřednu a prvky systému Jablotron. Vybral jsem 

ústřednu JA-82 K (obrázek 11). Jedná se o ústřednu hybridní s rozpoznáním aţ 50-ti 

uţivatelů. Ti se prokazují kódy nebo RFID čipy. Stupeň bezpečnosti 2. Systém lze 

programovat systémovou klávesnicí, připojeným počítačem se SW, případně dálkově 

mobilním telefonem nebo z internetu. V ústředně je síťový zdroj a prostor pro zálohovací 

akumulátor 12V - 2,6 Ah. Tato ústředna bude umístěna v objektu Vrátnice.  

 

Obr. 11 – Ústředna JA-82 K [12] 

 

 Ústřednu navrhuji doplnit GSM komunikátorem JA-82Y (obrázek 12) a rádiovým 

modulem JA-82R (obrázek 13), který nám umoţní bezdrátovou komunikaci mezi ústřednou  

a jednotlivými koncovými prvky. 

                               

         Obr. 12 – GSM komunikátor JA-82Y [12]      Obr. 13 – Rádiový modul JA-82R [12] 

 

 Detekující prvky zabezpečujícího systému navrhuji detektory PIR JA-80PB (obrázek 

14). Tyto čidla slouţí pro vnitřní pouţití a detekují pohyb osob v prostoru. Rozezná rozbití 
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skla do vzdálenosti 9 metrů. Komunikace s ústřednou probíhá bezdrátově aţ do vzdálenosti 

300 metrů. Napájení reprezentuje Lithiová baterie s ţivotností cca 3 roky.  

 Podstatné riziko vzniká taktéţ v plášťové ochraně jednotlivých budov v areálu. 

Nejrizikovějšími místy jsou skleněné plochy oken a dveří. Zejména ochrana výplňových 

otvorů v objektu Opravny a administrativy je nutná. Pro zabezpečení přízemních prostor 

pouţijeme bezdrátový magnetický detektor otevření JA-83MB (obrázek 15). Tento detektor 

komunikuje s ústřednou bezdrátově a je napájen z baterie. Pro lepší obsluhu systému 

zabezpečení doporučuji umístit další klávesnici ve vnitřním prostoru při vchodu do objektu 

Opravny a administrativy. Rozmístění PIR detektorů a magnetických detektorů pro objekt 

Opravny a administrativy je znázorněno v příloze 1. 

                                      

   Obr. 14 – Detektor PIR JA-80PB [12]    Obr. 15 – Magnetický detektor JA-83MB [12]

  

 Celkový prostor v areálu MDPO navrhuji monitorovat pomocí bezpečnostních kamer, 

která budou hlídat jednotlivé vstupy do objektů a výjezdový a vjezdový prostor u vrátnice. 

Jejich rozmístění je schematicky znázorněno v příloze 2. Pro realizaci kamerového systému 

vyuţijeme bezdrátové kamery od firmy Apexis.  Konkrétně pouţijeme kameru AP-J0233-WS-

IRC (obrázek 16). Tato kamera umoţňuje bezdrátový přenos na monitor. Moţností je také 

nahrávání obrazu, při zachycení pohybu odeslání pohybu e-mailem či sms nebo sledovat 

obraz přes mobil. 



32 
 

 

Obr. 16 – Kamera AP-J0233-WS-IRC [1] 

 

10 Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

 Pro inovativní řešení zabezpečení v areálu MDPO byly pouţity bezpečnostní prvky, 

které by měly přispět ke zvýšení bezpečnosti v areálu společnosti. Cenovou kalkulaci těchto 

prvků uvádí tabulka 4. 

 

Tabulka 4 – Cenová kalkulace navrženého zabezpečení 

 

Cena s DPH Počet Cena celkem s DPH

75 Kč 25 1 875 Kč

100 Kč 2 200 Kč

420 Kč 20 8 400 Kč

250 Kč 5 1 250 Kč

400 Kč 8 3 200 Kč

150 Kč 20 3 000 Kč

430 Kč 20 8 600 Kč

Ústředna JA-82K 1 561 Kč 1 1 561 Kč

2 928 Kč 2 5 856 Kč

GSM komunikátor JA-82Y 7 054 Kč 1 7 054 Kč

Rádiový modul JA- 82R 3 049 Kč 1 3 049 Kč

Detektor PIR JA-80PB 2 178 Kč 23 50 094 Kč

Magn. detektor JA-83MB 1 014 Kč 38 38 532 Kč

Kamera AP-J0233-WS-IRC 2 177 Kč 7 15 239 Kč

Příslušenství ke kamerám 4 459 Kč

152 369 KčCelková cena

Výrobek

Klávesnice JA-81F

Pozink. pletivo /bm/

Napínací drát 52 m

Plotové sloupky 280/200 cm

Vzpěry

Ostnatý drát 100m

Podhrab. deska 25/250 cm

Držák na podhr. desku 1 pár
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11 Závěr 

 

 Cílem této bakalářské práce bylo zjistit a popsat moţná rizika, která jsou spojena 

s ochranou v areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s. a na základě dosavadních 

zkušeností a během studia nabitých teoretických znalostí navrhnout způsob pro minimalizaci 

těchto rizik včetně ekonomické kalkulace inovativního návrhu zabezpečení. 

 V úvodních pasáţích této práce je zaměřena pozornost na právní stránku. Byly 

uvedeny zákony a normy, které úzce souvisí s ochranou osob a majetku. V následující části 

jsme si popsali strukturu fyzické ochrany a dále se zabývali jejími částmi, jimiţ jsou 

mechanické zábranné systémy perimetrické, prostorové, plášťové a předmětové ochrany, 

elektrické a elektronické systémy, fyzická ostraha (její úkoly a oprávnění) a reţimová 

opatření. 

 Stěţejní kapitola této bakalářské práce je uvedena popisem areálu MDPO a stávajícím 

stavem zabezpečení, které se, jiţ po prvním prozkoumání prezentuje značnými rezervami. Pro 

odhalení oblasti nejnebezpečnějších partií v systému zabezpečení areálu byl zhotoven 

Ishikawův diagram nebo téţ diagram rybí kosti. Pouţitím navazující analýzy souvztaţnosti 

byly rozpoznány nejzávaţnější faktory ohroţující bezpečnost v prostorách dopravního 

podniku. Výsledek konkrétně odhalil riziko pohybu nepovolených osob v areálu, krádeţ 

hmotného majetku, umístění nebezpečného předmětu, vloupání do garáţí, selhání lidského 

faktoru a porušení vnitřních předpisů. Návrhem inovativního řešení byla snaha tato rizika co 

nejvíce minimalizovat.  

 Revitalizaci zabezpečení představuje perimetrické zlepšení bezpečnosti v podobě 

nutné výstavby nového plotu, který úplně chyběl za rozestavěným objektem v délce přibliţně 

50 metrů a opatření starého drátěného oplocení ostnatým drátem, dále monitoring prostoru 

areálu v podobě bezpečnostních kamer, jejichţ umístění bylo navrţeno tak, aby mapovali 

prostory kolem kaţdého objektu a zlepšení bezpečnosti objektu Opravny a administrativy 

pomocí aplikace nového elektronického systému od společnosti Jablotron. Budova byla 

zabezpečena díky pouţití bezdrátových magnetických detektorů otevření, které byly umístěny 

na přízemní okna a pomocí detektorů pohybu, které reagují i na rozbití skla instalovaných do 

obou podlaţí v objektu. Případný signál o narušení bude směrován na ústřednu na objekt 

Vrátnice s nepřetrţitým provozem. Celkové náklady pro zlepšení bezpečnosti v areálu se 
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vyšplhaly na 152 369,- Kč. Vzhledem k významnosti a postavení podniku můţeme tuto 

částku povaţovat za akceptovatelnou.   

 Věřím, ţe odkrytá rizika a následně navrţena bezpečnostní opatření spolu s finančním 

náhledem budou impulsem pro zlepšení stavu bezpečnosti v areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Použitá literatura 

 

[1] Apexis. Venkovní outdoor IP kamery [online]. [cit 2013-03-12]. Dostupné z WWW: 

 <http://www.apexis.cz/IP-kamery-apexis-vnitrni-venkovni-dome/venkovni-ip-kamery-

 apexis> 

[2] Autor 

[3] BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. 1. vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního 

 a bezpečnostního inţenýrství, 2006, 86 s. ISBN 80-866-3489-2 

[4] ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice - Odolnost proti 

 vloupání - Poţadavky a klasifikace. Český normalizační institut, 2012 

[5] ČSN EN 50131–1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a 

 vně budov. Český normalizační institut, 2007 

[6] ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro pouţití 

 v bezpečnostních aplikacích. Český normalizační institut, 2010 

[7] ČSN EN 50133-1  Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

 aplikacích. Český normalizační institut, 2001 

[8] ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci. Český 

 normalizační institut, 2003 

[9] ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

 Český normalizační institut, 1999 

[10] Dirickx Bohemia. Ploty - Fotogalerie z realizací. [online]. [cit 2013-03-14]. Dostupné 

 z WWW: < http://www.dirickx.cz/fotogalerie-ploty-realizace.htm> 

[11] Interconnect. Pult centralizované ochrany [online]. [cit 2013-03-20]. Dostupné 

 z WWW: <http://www.interconnect.cz/bezpecnostni-systemy/pult-centralizovane-

 ochrany> 

[12] Jablotron [online]. [cit 2013-04-02].  Dostupné z WWW: 

 <http://www.jablotron.com/cz/> 



36 
 

[13] KM Ploty. Ceník sortimentu [online]. [cit 2013-03-14]. Dostupné z WWW: 

 <http://www.plotyzostravy.cz/cenik.pdf> 

[14] LICHOROBIEC, S., HOLUBOVÁ, V., VESELÝ, V.: Pojmy bezpečnosti osob 

 a majetku [online]. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava. 2010, 8 s. [cit. 2013-03-25]. 

 Dostupný z WWW: 

 http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesrootfbi/040/cs/sys/resource/PDF/TBOM_P

 OJMY.pdf 

[15] Mapy [online]. [cit 2013-03-25]. Dostupné z WWW: 

 <http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=w> 

[16] Městský dopravní podnik Opava [online]. [cit 2013-03-15]. Dostupné z WWW: 

 <http://mdpo.cz/> 

[17] MHD Ţivě. Městský dopravní podnik Opava, a.s.[online]. [cit 2013-03-15]. Dostupné 

 z WWW: 

 <http://archiv.mhdzive.cz/index.php?option=com_content&view=section&layout=blo

 g&id=48&Itemid=161> 

[18] MHD Ţivě. O dopravci [online]. [cit 2013-03-14]. Dostupné z WWW: 

 <http://mhdzive.cz/index.php?option=com_mhdzivecz&view=clanek&catid=24> 

[19] Studijní text. Ochrana objektů 

[20] ŠČUREK, Radomír: Ochrana objektu. Základní právní normy upravující ochranu 

 objektů [online]. Skriptum, VŠB-TU Ostrava: Ostrava. 2007. 37 s. [cit. 2013-03-29]. 

 Dostupný z WWW: http://www.fbi.vsb.cz/miranda2/export/sitesroot/ 

 fbi/040/cs/sys/resource/PDF/ochrana-objektu.pdf 

[21] ŠČUREK, Radomír.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum, 

 VŠB-TU Ostrava: Ostrava 2009, 115 s. [cit. 2013-03-24]. Dostupný z WWW: 

 http://www.fbi.vsb.cz/040/cs/ke-stazeni/materialy/index.html.  

[22] ŠENOVSKÝ, Michail, ADAMEC Vilém. Základy krizového managementu. 2. dopl. 

 vyd. Ostrava: Sdruţení poţárního a bezpečnostního inţenýrství, 2004, 102 s. ISBN 80-

 86634-44-2 



37 
 

[23] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

 Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-725-1172-6 

[24] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy II.  

 Vyd. 1. Praha: Policejní akademie české republiky, 2005, 229 s. ISBN 80-7251-189-0.  

[25] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. 

 Vyd. 1. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

[26] Vlastní cesta. Ishikawa diagram [online]. [cit 2013-03-05]. Dostupné z WWW: 

 <http://www.vlastnicesta.cz/metody/metody-kvalita-system-kvality-iso/ishikawa-

 diagram/> 

[27] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České Republiky, ve znění pozdějších změn a předpisů  

[28] Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a 

 předpisů  

[29] Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších změn a předpisů 

[30] Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších změn a 

 předpisů  

[31] Zákon č. 273/2008 Sb., O Policii ČR, ve znění pozdějších změn a předpisů 

[32] Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a předpisů  

[33] Zákon č. 553/1991 Sb., O obecní policii, ve znění pozdějších změn a předpisů 

[34] Zákon č.119/2002 Sb., O střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších změn a 

 předpisů 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Seznamy 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 – Znázornění optimální bezpečnosti [23]      

Obrázek 2 – Struktura fyzické ochrany [19] 

Obrázek 3 – Příklad vyuţití vrcholové zábrany a drátěného oplocení [10] 

Obrázek 4 – Ústředna a PIR čidlo [12] 

Obrázek 5 – Schéma PCO [11] 

Obrázek 6 – Znázornění umístění objektů v areálu MDPO [15], [2] 

Obrázek 7 – Základní kroky při provádění analýzy rizik [3] 

Obrázek 8 – Struktura Ishikawova diagramu 

Obrázek 9 – Aplikace diagramu příčin a následků 

Obrázek 10 – Výsledný graf analýzy souvztaţnosti 

Obrázek 11 - Ústředna JA-82 K [12] 

Obrázek 12 - GSM komunikátor JA-82Y [12] 

Obrázek 13 - Rádiový modul JA-82R [12] 

Obrázek 14 - Detektor PIR JA-80PB [12] 

Obrázek 15 - Magnetický detektor JA-83MB [12] 

Obrázek 16 - Kamera AP-J0233-WS-IRC [1] 

 

Seznam tabulek 

Tabulka 1 – Identifikace rizik 

Tabulka 2 – Stanovení koeficientu rizika 

Tabulka 3 – Závaţnost jednotlivých rizik v daných kvadrantech [22] 

Tabulka 4 - Cenová kalkulace navrţeného zabezpečení 

 

Seznam příloh 

Příloha 2 – Rozmístění PIR a magnetických detektorů v budově Opravny a administrativy 

Příloha 1 – Schematické rozmístění kamer



1/2 
 

 Příloha 1 

 

Půdorys 1. NP objektu Opravny a administrativy – schéma rozmístění PIR 

čidel a magnetických detektorů

                   Pavel Beran 

             Fyzická ochrana areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s. 

Magnetický detektor 

 

Detektor pohybu PIR 



2/2 
 

Půdorys 2.NP objektu Opravny a administrativy – schéma rozmístění PIR 

čidel 

 

 

 

 

 

Detektor pohybu PIR 

                 Pavel Beran 

   Fyzická ochrana areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s. 



1/1 
 

   Příloha 2 

 

 

 

 Legenda: 

 Kamera 
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  E Objekt Centrální kotelny 

  F Rozestavěný objekt 

                   Pavel Beran 
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