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1 Úvod  

Tato bakalářská práce pojednává především o systému zabezpečení autorizované 

prodejny osobních automobilů prostředky fyzické ochrany. Právo vlastnit majetek má kaţdý 

občan, coţ je zaručeno v Listině základních práv a svobod, jakoţto jeden ze základních 

lidských práv. Aby majetek zůstal opravdu náš a nedošlo k jeho znehodnocení, je třeba ho 

dostatečně zabezpečit. Na to, jak dostatečně zabezpečit svůj majetek, by si měl kaţdý člověk 

odpovědět sám. 

V této práci jsou zmíněné teoretické moţnosti, které lze vyuţít k zabezpečení objektu 

a také je věnována pozornost teoreticko-právnímu posouzení problému. Vzhledem k tomu, ţe 

kriminalita stále roste a pokusů o vloupání také, je nutné nebo alespoň vhodné věnovat 

zabezpečení svých věcí větší pozornost. Z toho důvodu vzniká čím dál tím větší poptávka po 

co nejdokonalejším zabezpečovacím systému, který znemoţní pachateli vniknutí do objektu  

a další páchání trestné činnosti.  

Doba naštěstí nahrává technologickým pokrokům a zdokonalování jak moderních 

elektrických zabezpečovacích systémů, tak klasických mechanických zábran. Důleţitým 

aspektem při zabezpečování objektu je především znalost kritických míst a také znalost 

zabezpečovacích systémů. Právě z tohoto důvodu kaţdý přenechává zabezpečení svého 

majetku agenturám, které se v tomto oboru pohybují a jsou tedy kvalifikovanými osobami. 

Modernizace zabezpečovacích systému nám umoţňuje majetek zabezpečit co nejefektivněji, 

tak abychom si byli jistí, ţe nehrozí ţádné nebezpečí. Avšak je nutné si uvědomit, ţe ţádný 

systém není nepřekonatelný a ţádné zabezpečení není 100 procentní. Problémem se můţe stát 

finanční stránka, podle které se zabezpečení odvíjí. Vyplatí se investovat do ochrany svého 

majetku nebo zvolit levnější variantu? Na tuto otázku si musí odpovědět kaţdý sám. Záleţí 

samozřejmě na charakteristice objektu, ale také především na majiteli samotném. 

Mým úkolem v této práci je zhodnotit zabezpečení mnou popisovaného objektu  

a navrhnout odůvodněné inovativní řešení nového zabezpečení nebo navrhnout zlepšení 

stávajícího bezpečnostního systému. K vytvoření inovace v tomto směru je nutné sestavení 

takových analýz, díky kterým bude moţno rozeznat primární příčiny problému a určit jejich 

moţné následky. Na základě těchto analýz dále navrhnout takový bezpečnostní systém, který 

bude aplikovatelný v praxi a navíc reálný jak z ekonomického, tak funkčního hlediska.  
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2  Právní předpisy spojené s ochranou objektu 

Pokud jde o právní předpisy spojené s ochranou a zabezpečením objektu, tak by se dalo 

říci, ţe byť neexistuje právní úprava, která by přímo definovala ochranu objektu či problematiku 

s touto ochranou spojenou, tak existuje mnoho právních norem zabývajících se jednotlivými 

částmi souvisejícími se zabezpečením objektů. 

 Mezi tyto právní předpisy patří hlavně Ústava České republiky, Listina základních 

práv a svobod, trestní zákoník a trestní řád. 

2.1 Ústava České republiky 

 

Ústava České republiky, tedy zákon č. 1/1993 Sb. je nepochybně velice důleţitým 

právním předpisem v oblasti ochrany objektu, ale také je jedním z nejdůleţitějších zákonů 

vůbec. Jsou v ní zakotveny jednak základní práva a povinnosti občanů, ale rovněţ i základní 

demokratické principy České republiky. Ústava České republiky se skládá z VIII hlav  

a preambule. Preambule je úvodní částí dokumentu a VIII hlav zahrnuje základní ustanovení, 

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

banku, územní samosprávu a přechodná a závěrečná ustanovení. [12] 

Platí, ţe kaţdý občan České republiky má právo na ochranu svého majetku 

způsobem daným zákonem a také má právo na nedotknutelnost své osoby a soukromí. [12] 

2.2  Listina základních práv a svobod 

 

Součástí Ústavy České republiky je Listina základních práv a svobod jako zákon  

č. 2/1993 Sb., která však nevytváří, ale deklaruje základní práva a svobody kaţdého občana.  

[11] Článek č. 1 říká, ţe lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. [11] 

Článek č. 2 odst. 4 sděluje, ţe kaţdý občan můţe činit, co není zákonem zakázáno  

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [11] 
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V neposlední řadě je třeba rovněţ zmínit článek č. 11, přesněji odstavec č. 1, který 

pojednává o právu občanů vlastnit majetek, při čemţ vlastnické právo všech vlastníků má 

stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. [11] 

Posledním článkem, týkajícím se tématu, je článek č. 12 a tedy článek zabývající se 

ochranou objektu, jenţ je většině občanů nejbliţší a to jest objekt svého domova neboli 

obydlí. To se totiţ mnohdy stává terčem trestné činnosti a toto riziko se navíc rapidně zvyšuje, 

pokud obydlí uţíváme i pro podnikání či jinou hospodářskou činnost. [11] 

V tomto článku je psáno, ţe obydlí je nedotknutelné a není dovoleno do něj vstoupit 

bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Samozřejmě pokud zákon nestanoví jinak. [11] 

 

2.3 Trestní zákoník 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném od 1. 1. 2013, byl naposledy 

novelizován zákonem č. 399/2012 Sb. [14,21]     

Účelem tohoto zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, 

práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Mimo jiné popisuje skutečnosti 

vylučující protiprávnost, které jsou důleţité pro ochranu majetku, jak ze strany občana, tak ze 

strany bezpečnostních pracovníků. Jsou to činy, které se jeví jako protiprávní, avšak za 

určitých podmínek stanovených zákonem protiprávními činy nejsou a tudíţ nejsou právně 

postiţitelné. Těmito okolnostmi jsou [14,7]: 

Krajní nouze (§28)  

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem.“ [14] 

„(2) 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.“ [14] 
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Nutná obrana (§29) 

„(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“[14] 

„(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [14] 

Oprávněné použití zbraně (§32) 

„Trestný čin nespáchá, kdo pouţije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.“ 

[14] 

Svolení poškozeného (§30) 

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba 

můţe bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“[14] 

 „(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, váţně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno 

aţ po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, ţe osoba uvedená 

v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům.“ 

[14] 

 

„(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu s 

právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

povaţovat souhlas k ublíţení na zdraví nebo usmrcení.“ [14] 

Přípustné riziko (§31) 

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaţeným stavem poznání a informacemi, které 

měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak.“[14] 
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„(2) Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví člověka, aniţ by 

jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k němuţ 

směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě odporuje 

poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se příčí 

dobrým mravům.“ [14] 

Tyto okolnosti vylučující protiprávnost je důleţité znát, ať uţ chráníme majetek nám 

vlastní či majetek námi chráněný. Osoba chránící jakýkoli objekt musí být s těmito 

okolnostmi obeznámena z důvodu informovanosti o svých moţnostech a hlavně z důvodu 

vyvarování se jednání, jehoţ následkem by mohlo být trestní stíhání. [14] 

2.4  Trestní řád  

Jedná se o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů. Účelem trestního řádu je upravovat postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni, při 

čemţ musí řízení působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

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

souţití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti, jak říká §1 odst. 1 tohoto zákonu. 

[13,7] 

Důleţitou částí Trestního řádu je pak §76 odst. 2, který definuje zadrţení podezřelé 

osoby osobou civilní, pracovníkem soukromých bezpečnostních sluţeb či jakoukoli jinou 

osobou. Přesné znění tohoto odstavce je [13]: 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totoţnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka 

ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit.“ [13] 
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2.5  Vyhláška o objektové bezpečnosti 

 

 Jedná se o vyhlášku Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 Sb. o objektové 

bezpečnosti, jenţ se zabývá podmínkami nasazení fyzické ostrahy, reţimových opatření, 

technických prostředků a celkovým zabezpečením objektu. [15]   
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3  Základní prvky ochrany k zabezpečení objektu 

V této kapitole popisuji jednotlivé sloţky komplexní ochrany objektu. 

 

3.1  Fyzická ochrana osob a majetku 

 

Kdyţ podáme otázku, co stojí za úspěchem organizace, tak mnoho lidí odpoví 

odlišně. Ať uţ to jsou lidé, majetek či informace, jedná se o prvky, které je třeba chránit před 

negativními jevy, které by jakýmkoli způsobem mohly narušit úspěšnost organizace a její 

chod. Tyto prvky nazýváme aktivy. Cílem všech organizací je zavedení takových opatření, 

která budou co nejméně finančně nákladná a zároveň co nejvíce efektivní. [5] 

Předmětem zájmu bezpečnosti je [5]: 

1) Ochrana osob 

2) Ochrana hmotného majetku 

3) Ochrana nehmotného majetku 

Systém fyzické ochrany tvoří technická, organizační a reţimová opatření, která 

směřují k zajištění bezpečnosti osob a zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem. Tím 

se rozumí neoprávněné uţívání, poškození, zničení nebo odcizení hmotného a nehmotného 

majetku. [5,7] 

3.2  Jednotlivé složky komplexní ochrany objektu 

 Aby byla ochrana objektu komplexní, nestačí vyuţít pouze hlídací sluţbu nebo spoléhat 

pouze na čím dál, tím modernější prvky technické ochrany. Kvalitní ochrana jakéhokoliv 

objektu je tvořena kombinací několika sloţek, kterýma jsou [5,7]: 
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3.2.1 Fyzická ostraha 

Tu lze provádět buď to vlastními silami, stráţní sluţbou, soukromými 

bezpečnostními sluţbami případně policií nebo armádou. I přesto, ţe se jedná o ochranu 

poměrně nákladnou, tak je stále vyuţívanou formou ochrany objektu a to především z důvodu 

vysoké efektivnosti. Je to základ a zároveň završení bezpečnostního systému chráněného 

zájmu. [5,6] 

3.2.2 Technická ochrana  

Její funkce spočívá především v rychlé reakci na změny, které vyvolá pachatel  

a jejich následnou indikaci. Jde o systém technického vybavení, který zajišťuje a následně 

předává zjištěné informace o dění v chráněném objektu. Jejím úkolem je především 

podporovat ochranu klasickou a maximálně zefektivňovat ochranu fyzickou. Technická 

ochrana je reprezentována elektronickým zařízením a prostředky, díky kterým lze zvýšit 

ochranu objektu. Jedná se zejména o elektrické zabezpečovací systémy, elektrickou poţární 

signalizaci, kamerové monitorovací systémy, prostředky pro ochranu dat a informací. [5,6] 

3.2.3 Klasická ochrana  

Představuje nejstarší druh ochrany, která odpovídá technické vyspělosti své doby. 

Vyuţívá zejména mechanických zařízení. Nejdůleţitějším faktorem u klasické ochrany je 

časový interval, po který je schopna plnit svou funkci. Jde převáţně o zdi, podlahy, střechy, 

dveře a okna objektů. Dále se jedná o mechanické zábranné prostředky, například 

bezpečnostní uzamykatelné systémy, bezpečnostní fólie, mříţe, bezpečnostní tvrzená 

skla, vrstvená skla, trezory a bezpečnostní schránky. [5,6] 

3.2.4 Režimová ochrana  

Téţ nazývaná administrativní či organizační ochrana a to z toho důvodu,  

ţe v podstatě jde o soubor administrativních a organizačních postupů a opatření, která slouţí 

k zajištění bezproblémového fungování celého bezpečnostního systému objektu. Je tedy 

sjednocujícím a řídícím prvkem, který má za úkol zajistit sladění a uspořádání činností 



9 
 

jednotlivých lidí s cílem dosáhnout harmonického systému a zavést tzv. reţimová opatření do 

kaţdodenního ţivota v objektu. [5,9] 

Pouze propojením těchto čtyř prvků jednotlivých ochran je moţno docílit 

efektivnosti daného bezpečnostního systému v objektu. [5,6] 

 

3.3  Systém zabezpečení objektu 

I přes skutečnosti velkého technického rozvoje dnešní doby a stále více se 

vyuţívající informatiky se dá říci, ţe řešení bezpečnostního systému funguje na stejném 

principu jako v dobách dávných. Kamenné hradby zámků nahradily ocelové a betonové 

konstrukce či oplocení, stráţní věţe pak elektrická zabezpečovací signalizace a rozkazy 

velitele stráţe byly zastoupeny reţimovými a organizačními opatřeními. [8] 

Všechny bezpečnostní systémy jsou sloţeny z řad prvků. Bezpečnostní systém tvoří 

prvky mechanického zábranného systému, signalizačního a monitorovacího systému  

a systému organizačních opatření a ostrahy. [8] 
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4 Jednotlivé typy Mechanických zábranných systémů 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základním prvkem 

bezpečnostního systému, od kterých se odvíjí celý systém zabezpečení. Jde o všechny MZS 

ztěţující násilné vniknutí do střeţené zóny a to hlavně přes kritická místa jako jsou oplocení, 

dveře nebo okna. Jejich úkolem je ztíţit nebo zcela znemoţnit vniknutí nepovolaných osob do 

chráněného prostoru. Je charakterizována maximálním prodlouţením doby, potřebné pro 

překonání překáţky, jinak také nazývanou průlomovou odolností. Při stanovování minimální 

doby průlomové odolnosti se vychází z toho, jestli jde o otvorové výplně či úschovné objekty. 

[8,9] 

MZS lze vyuţít hned u třech druhů ochranných pásem a to u obvodové ochrany, kde 

zajišťuje obvod objektu, kterým se rozumí jeho hranice. Dále pak u plášťové ochrany 

zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému vstupu do budovy nebo jiného stavebního objektu. 

MZS jde ale také vyuţít u předmětové ochrany, kde zabezpečuje úschovná místa, v nichţ jsou 

uloţeny cennosti, peníze či utajované informace a další. [8] 

4.1   MZS obvodové ochrany 

Jedná se o MZS, které nejsou zřízeny přímo na chráněném objektu, ale zpravidla 

kopírují hranici pozemku patřícímu k objektu. Jde většinou o oplocení okolního pozemku  

a to i včetně závor a branek, které mohou být doplněny o kamery nebo čidla. [9] 

4.1.1 Cívková bariéra 

Patří mezi bezpečnostní bariéry a oplocení z ţiletkového drátu. Ţiletkový drát je 

v podstatě ostnatý drát v modernějším provedení, který je vyroben z taţného ocelového drátu 

o průměru 2,5 mm s pevností v tahu 1500MPa. Cívková bariéra, jinak taky nazývaná 

„harmonika“ je několikanásobná spirála pouţívající se především jako vrcholová ochrana zdí 

nebo plotů. Tato bariéra je vyráběna o různých průměrech a dokonce i jako přenosná a můţe 

být tedy i mobilním mechanickým zabezpečením, které se pouţívá při potřebě okamţitého 

nasazení například při usměrňování davu a je vyuţívána policií a armádou na celém světě. [9] 
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   Obrázek č. 1 – Ţiletkový drát [17]    Obrázek č. 2 - Cívková bariéra [17] 

  

 

4.1.2 Zakřivený plot 

Tento typ oplocení patří mezi vysoce bezpečnostní a byl speciálně vyvinut pro 

důleţité objekty jako vojenské základny a objekty s potřebou vysokého zabezpečení jako 

vězeňské ústavy. Jsou vyrobeny ze speciálních konstrukcí a dosahují výšky aţ 4,5m. 

Představitelem je plot COURBE (z francouzštiny zakřivený). Originalita tohoto plotu je 

v patentovaných sloupcích, zahnutých směrem předpokládaného postupu při napadení 

objektu pachatelem. Navíc se vyrábí různé výplně, které znemoţňují prostrčení prstů a tím 

pádem šplhání rukama. [9] 

 

                               Obrázek č. 3 – COURBE [17] 
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4.1.3 Drátěné panelové oplocení 

Panelové oplocení AXIS zajišťuje nadstandardní bezpečnost hranice objektu. Je 

vyráběn z kvalitní oceli o průměru 5 mm u vertikálních drátů a 6 mm u horizontálních drátů. 

Navíc díky pozinkování a plastifikování chrání materiál před korozí. Po montáţi panelů se 

tento systém oplocení stává nedemontovatelným a navíc umoţňuje pouţití betonové 

podezdívky. Vyrábí se ve třech základních verzích a tedy s dvojitým horizontálním drátem 

bez prolisu, s jedním horizontálním drátem v prolisu a se třemi zpevňujícími dráty v prolisu. 

[9] 

 

 

                              Obrázek č. 4 – Drátěné panelové oplocení AXIS PR. [17] 

 

4.2  MZS plášťové ochrany 

 

Mezi prvky MZS plášťové ochrany patří takové MZS, které chrání plášť objektu. 

Ten je tvořen stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. Stavebními prvky jsou 

například stěny, podlahy, stropy, které majitelé často opomínají. Jejich průlomová odolnost 

závisí hlavně na materiálu, z kterých jsou vyrobeny, ale také na provedení (tloušťka apod.) 

Otvorové výplně jsou otvory, kterými lze vniknout do objektu. Tím jsou myšleny dveře, okna 

apod.) Právě totiţ dveře a okna jsou dle statistik nejčastějšími způsoby vniknutí do objektu. 

Tyto otvorové výplně se dají chránit například mříţemi nebo roletami, které se dnes vyrábějí 

v různých typových provedeních a o různých velikostech. Dále existují bezpečnostní a 
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ochranné fólie, které zabraňují rozbití skleněných výplní nebo bezpečnostní tvrzená a 

vrstvená skla. Z těch nákladnějších potom lze jmenovat bezpečnostní dveře, bezpečnostní 

zámky nebo doplňkové prvky vstupních otvorových výplní. [9] 

4.2.1 Bezpečnostní fólie 

Toto řešení je podstatně levnější, neţ pouţití mříţí a přitom i tak velice účinné. Tyto 

fólie jsou průhledné a samolepící, jejichţ výroba začala v USA zprva v rámci kosmického 

výzkumu pro institut NASA. Nejenom, ţe zpomalují vniknutí pachatele, tak jak je tomu  

u mříţí, ale taktéţ zamezují rozbití prohozením pevných předmětu či zápalných lahví a jsou 

dokonce i odolné proti účinkům tlakové vlny. Na skleněné tabuli se sice objeví praskliny,  

ale prasklé sklo zůstává v kuse nalepené na fólii. Nehrozí tudíţ ani vysypání, ani pořezání. [9] 

4.2.2 Bezpečnostní skla 

Tyto skla, stejně jako skla s nalepenou ochrannou fólií zabraňují vniknutí do objektu 

rozbitím skleněné výplně. Vyrábějí se buď to, tvrzená nebo vrstvená. Tvrzená fungují na 

principu trvalého pnutí v celé skleněné tabuli a vrstvená jsou vyráběna plošným spojením více 

vrstev skla s jednou nebo více vrstvami fólie a vyznačují se vysokou pevností. [9] 

4.3  MZS předmětové ochrany 

 

Jejich hlavním účelem je ochránit uschované peníze, šperky nebo jiné cennosti  

a to jak před zloději, tak i před poţáry. Jak tomu bylo uţ od pradávna, lidé se snaţili si své 

cennosti ukrýt na nejdokonalejší místa do podlah, zdí nebo nábytků. Nejčastějším 

představitelem těchto MZS úschovné objekty. Úschovných objektů dnes máme spoustu a tak 

si stačí jen vybrat, který nám nejlépe vyhovuje. Za nejobecnější rozdělení těchto úschovných 

objektů je moţné povaţovat rozdělení na komorové trezory a komerční úschovné objekty. [9] 
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4.3.1 Komorové trezory 

Jsou pevně stavebně zakotveny v budově, většinou v podzemí. Dělí se na 

monolitické, panelové a kombinované. Kaţdý komorový trezor by měl být originálem, při 

čemţ při otvírání bývá zpravidla přítomno více lidí a kaţdý má svůj jiný klíč. Gigantem 

těchto trezorů je sklepení „Federal Reserve Bank“ v New Yorku, kde je uloţeno bezmála 

11 000 tun zlata a střeţí ho přes 900 policistů a zdi o tloušťce 2 metry. [9] 

4.3.2 Komerční úschovné objekty 

Tady spadají úschovné objekty v podobě pokladniček, schránek, trezorů apod. Vše 

lze podle potřeby vestavět do podlah či zdí. Mezi nejdůleţitější z hlediska praxe patří 

skříňové trezory, účelové trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové a kartotéční skříně a příruční 

pokladničky a schránky. [9] 
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5  Jednotlivé typy elektrických zabezpečovacích systémů  

Jsou dalším důleţitým faktorem v bezpečnostním systému, jejichţ úkol je především 

registrovat a předávat informace o napadení chráněného objektu. V lepším případě dokáţou 

zjistit podrobnější informace, například o místě napadení či způsobu napadení. [8,9] 

Tyto systémy, v hrubším pojetí nazývané také elektrické zabezpečovací systémy jsou 

tvořeny jednotlivými prvky, které umoţňují opticky a akusticky signalizovat v nějakém 

určitém místě narušení, vniknutí či pokus o vniknutí do chráněného prostoru. K tomuto 

vyuţívají čidla, jinak také detektory, coţ jsou zařízení, která reagují na změny fyzikálního 

charakteru související s narušením objektu. Při narušení objektu čidlo vyšle tuto informaci do 

ústředny, ta ji zpracuje a následně vyhodnocuje stav daný programem. Mimo to se elektrický 

zabezpečovací systém skládá také ze signalizačních zařízení, doplňkových zařízení  

a přenosových prostředků. [8,9] 

Nejdůleţitějším atributem u těchto systémů jsou čidla, která jsou v podstatě klíčem 

k celému úspěchu. Právě kvalita a správná funkce čidel detekuje narušení objektu. Jednotlivé 

prvky elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) se dělí rovněţ podle toho, jakou 

plochu střeţí a to na prvky prostorové, plášťové, předmětové a obvodové ochrany. [9] 

5.1 EZS obvodové ochrany 

 

Čidel tohoto typu existuje velké mnoţství, lišící se převáţně způsobem detekce a tedy 

fyzikálními principy, které vyhodnocují. Liší se ale také podle stupně zabezpečení, délky 

dosahu, podle toho, zda jsou pouţity pro vnitřní nebo vnější prostředí a taky podle toho jestli 

do prostoru vyzařují nějaký typ energie, která se odráţí a čidlo následně vyhodnocuje její 

změny nebo nevyzařují ţádnou energii. V tom případě čidlo pasivním způsobem registruje 

změny fyzikálního charakteru. [9] 
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5.1.1 Diferenciální tlaková čidla  

Jde o pasivní hydraulická podzemní čidla, která pro detekci vyuţívají tzv. 

kompenzační metodu. Tato metoda spočívá v dvojici paralelně uloţených pruţných hadic  

o rozteči 1 – 1,5 m. Uloţené bývají obvykle 25 – 30 cm pod zemí a to ve speciální pískové 

loţi, coţ zabraňuje deformaci hadic například kameny. Výhodou je moţnost uloţení do 

jakéhokoli terénu, dokonce i pod povrch vozovky. Naopak nevýhoda je poněkud vyšší 

finanční nákladnost a nutnost umisťování nejbliţší hadice alespoň 3 metry od stromů kvůli 

kořenům. [9] 

5.1.2  Laserové závory 

Laserové závory jsou moderním systémem, která pracuje na stejném principu jako 

starší infračervené závory. Tento systém se skládá z vysílače a přijímače. Vysílač vysílá 

neviditelný laserový svazek o vlnové délce cca 850 nm a přijímač ho vyhodnocuje  

a signalizuje jeho přerušení. Navíc systém nevyhodnocuje krátkodobé přerušení způsobené 

zvěří, padajícím kamenem či křovinami jako poplach a dokáţe zajistit bezporuchový provoz  

i při zhoršených podmínkách jako je mlha, déšť nebo prach. [9] 

5.2 EZS plášťové ochrany 

Úlohou těchto EZS je včasně signalizovat vniknutí pachatele do objektu a to 

především přes otvorové výplně, ale také přes střechu či podlahu. Patří sem hlavně čidla 

kontaktní, destrukční, bariérová, tlaková akustická a čidla destrukčních projevů. [9] 

5.2.1 Nášlapné kontakty 

Jsou speciálními EZS častěji označované jako nášlapné koberce či rohoţe. Detekují 

vstup pachatele na plochu koberce nebo manipulaci s ním. Jsou umístěny skrytě na místa 

slouţící ke vstupu do objektu. Jejich nevýhodou je rozpojení kontaktu v klidovém stavu  

a tedy neprotékání proudu díky čemuţ lze tento systém za určitých podmínek oklamat. [9] 
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5.2.2 Pasivní kontaktní čidla rozbití skla 

Většinou jde o piezoelektrická čidla rozbití skla. Tyto čidla obsahují piezokrystal, 

naladěný na frekvenci v pásmu 40 – 120 kHz. Zabudovaná elektronika sleduje jeden nebo 

více kmitočtů, typických pro destrukci skla. Destrukcí skla se přitom rozumí rozbití skleněné 

výplně, ale i řezání diamantem apod. Piezočidlo je přilepeno na plochu skla a vyhodnocuje 

vlnění, které vznikne při narušení skleněné výplně. Nevýhodou je, ţe v případě dělených 

skleněných výplní se musí pouţít na kaţdou tabuli jedno čidlo. [9] 

5.2.3 Magnetické kontakty 

Jedná se o nejčastěji vyuţívaná čidla dnešní doby. Výroba těchto kontaktů je velice 

rozmanitá, ať uţ do počtu či do aplikačních variant. Všechny magnetické kontakty jsou 

zaloţeny na principu jazýčkového kontaktu, který je spínán magnetickým polem 

permanentního magnetu.  Magnet se vţdy montuje na pohyblivou část a jazýčkový kontakt na 

pevnou část. Výhodou těchto kontaktů je jejich jednoduchá montáţ, odolnost proti působení 

vnějších vlivů a jejich dlouhá ţivotnost. [9] 

 

                                           Obrázek č. 5 – Magnetický kontakt [20] 

 

5.3 EZS prostorové ochrany 

 Hlavními chráněnými body budovy v případě prostorové ochrany jsou schodiště, 

výstupy, spojovací chodby apod. Předností tohoto druhu EZS je jejich nízká nákladnost na 

instalaci. [9] 
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5.3.1 Mikrovlnná čidla 

Neboli také MW čidla se začaly objevovat jiţ v 70 letech 20. Století. Musí se 

instalovat tak, aby nedocházelo k rušení a to především vlivy mimo střeţený prostor. 

Mikrovlny dokáţou pronikat sklem a dokonce i tenkými stěnami ze dřeva či plastických 

hmot. Právě proto můţe docházet k aktivaci čidla například projíţdějícími vozidly apod. Tyto 

čidla se nesmí instalovat v místnostech, kde se nacházejí zvířata a ani tam, kde se nachází 

pokovené předměty jako zrcadla nebo ochranné fólie. [9] 

5.3.2 Pasivní infračervená čidla 

Jinak nazývané také PIR čidla nebo v praxi zkráceně pirka jsou nejrozšířenějšími  

a nejčastěji se vyskytujícími čidly v praxi vůbec. Nevyuţívají se jen pro detekci pohybu 

jakoţto neoprávněného pobytu osob ve střeţeném prostoru, ale i pro spínání osvětlení buď to 

venku, nebo vevnitř. Výhodou je velice jednoduchá montáţ a seřízení, poměrně nízká 

spotřeba energie a vysoká odolnost proti planým poplachům. Díky tomu, ţe jsou pasivními 

čidly a tedy nevyzařují ţádnou energii, je moţné instalovat více čidel v jedné místnosti. 

Nevýhodou je moţnost překonání některých čidel a moţnost ovlivnění správné funkčnosti 

světelným rušením, rychlými teplotními rozdíly nebo prouděním vzduchu. [9] 

5.4 EZS předmětové ochrany 

Posláním těchto čidel je především střeţení cenným předmětů, jako jsou obrazy, 

sošky, trezory apod. Umoţňují střeţení těchto předmětů v momentu, kdy musí být vypnutá 

prostorová čidla z důvodu pohybu po střeţeném prostoru. Patří sem mimo jiné čidla 

kontaktní, trezorová nebo detektory na ochranu uměleckých předmětů. [9] 

5.4.1 Závěsová čidla 

U těchto čidel dochází k zavěšení střeţeného předmětu tenkým nerezovým drátkem 

na háček čidla. Čidlo vyhodnocuje i velmi malé pohybování s předmětem, snahu o sejmutí 

předmětu ale i pouhý dotyk. Rozsah pouţitelnosti těchto čidel je pro předměty od 1 do cca 50 

kg. [9] 
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5.4.2 Váhová čidla 

Pouţívají se hlavně na střeţení sošek a váz. Na předměty se nic neupevňuje, váhové 

čidlo se totiţ dává pod střeţený předmět. Po připojení napájení k čidlu je vyhodnocena 

hmotnost předmětu a v případě sejmutí se vyhodnocuje změna hmotnosti a tedy sníţení, ale  

i zvýšení hmotnosti. [9] 

6 Ostatní zabezpečovací systémy 

V této kapitole popisuji ostatní zabezpečovací systémy, jakými jsou například rádiové 

vyhledávací systémy či kamerové systémy. 

6.1  Rádiový vyhledávací systém LO JACK 

Patří do pokrádeţových zabezpečovacích systémů americké firmy LO JACK Corp. 

Deadham Minnesota, který za vyuţití celostátní radiové frekvence umoţňuje vyhledávání 

odcizených vozidel a to skoro na celém území ČR a sousedních států. Byl vyvinut v NASA 

kolem 70. Let a dnes se vyuţívá po celém světě. Tento systém funguje za pomoci 

radiolokačního zaměření vysílaného signálu, kterým je miniaturní vysílač, který lze umístit 

skrytě na cca 30 místech v dutinách automobilu. Systém se aktivuje automaticky po 

neoprávněné manipulaci s vozem jakou je startování auta bez klíčku nebo manipulace 

s imobilizérem. Takto odcizený automobil lze vypátrat do cca 90 minut od vyslání signálu. 

[10] 

6.2 Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou dalším účinným způsobem, jak zabezpečit objekt. V praxi 

jsou často vyuţívané a jsou-li vhodně nainstalovány, tak i velice efektivní. Umoţňují jednak 

vidět, co se v chráněném objektu děje a navíc tuto skutečnost i archivovat pro případné 

pozdější pouţití. Vysoce účinné jsou také otočné kamery tzv. AutoDome. [10] 
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7 Systém organizačního řízení a ostrahy 

Organizačními opatřeními se rozumí opatření, týkající se především pohybu osob, 

automobilů, ale také materiálu v objektu a to od jejich vstupu, aţ po výstup, popřípadě 

omezení jeho pohybu jen na určité úseky. Ostrahou můţe být stráţní sluţba, bezpečnostní 

dohled, kontrolní propustková činnost nebo třeba bezpečnostní ochranný doprovod týkající se 

osob, peněţních hotovostí, letecké přepravy a další formy ochrany fyzickým činitelem. [8,3] 

7.1  Systém řízení a organizace 

Systém řízení není pouze jednosměrný úkon, ale stále se opakující proces. 

Řídící procesy lze podle jistých oblastí, v nichţ probíhají, rozdělit na [2]: 

a) Řízení v oblasti společenských procesů 

b) Řízení v oblasti ekonomických procesů 

c) Řízení v oblasti technických a technologických procesů 

 

7.2 Formy fyzické ostrahy 

 

7.2.1 Strážní služba 

Můţe být realizována na stráţních stanovištích nebo na pochůzkových stanovištích 

(hlídková sluţba.) Pracovník ostrahy zabezpečuje zpravidla obvodovou ochranu, při čemţ 

pozoruje objekt včetně parkoviště a plní další uloţené úkoly. Stráţní sluţba má pevně 

vymezeno pochůzkové nebo pevné stanoviště. [3] 

7.2.2 Bezpečnostní dohled  

Pracovník ostrahy má dohled nad děním uvnitř objektu či nad vyčleněnými prostory. 

Zejména při tom sleduje oprávněnost pohybu, dodrţování vnitřního reţimu a zapečetění 

stanovených objektů. Bezpečnostní dohled můţe přímý, který fyzicky pracovník ostrahy nebo 

dálkový, který je prováděn prostřednictvím elektronických systémů. [3] 
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7.2.3 Kontrolní propustková služba 

Touto sluţbou je zajišťována ochrana a reţim vstupů a výstupů do objektu. 

Zabraňuje vnášení nedovolených předmětů do objektu a nedovolenému vyváţení věcí bez 

patřičných dokladů ven z objektu. Rozsah kontroly přicházejících a odcházejících osob musí 

být definován zaměstnancům firmy a musí být stanoven ve směrnicích. Co se týče kontroly 

vozidel, tak nejdůleţitější je kontrola nákladních vozidel. [3] 
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8 Popis objektu 

8.1 Objekt 

V této práci se věnuji zabezpečení objektu autorizované prodejny automobilů, která 

se především věnuje prodeji automobilů autorizované značky Renault, ale také servisní 

činnosti této značky, prodeji náhradních dílů a od roku 2011 do této činnosti zahrnula  

i distribuci automobilky značky Dacia. Prodejna na místě jiţ nějaký čas stojí a je fungujícím 

obchodním aparátem. Vzhledem k dobrému umístění tohoto objektu z hlediska infrastruktury 

a zároveň exkluzivity v dané oblasti se sluţby prodejny staly ţádanými a často 

vyhledávanými. Objekt se nachází ve městě Ostrava, v části Slezská, poblíţ ulice 

Muglinovská, která je hlavním spojením mezi Slezskou Ostravou a další ostravskou částí, 

Michálkovicemi. 

 

Obrázek č. 6 – Autorizovaná prodejna automobilu Renault a Dacia 

 

Jedná se o jednopodlaţní nemovitost sloţenou z hlavní budovy, která se skládá 

z míst veřejně přístupných a z míst určených pouze pro zaměstnance, jako je dílna slouţící 

pro servis automobilů, kde je část vyhrazená pro skladování náhradních dílů. V objektu se 

také nachází veřejně přístupná část, ve které sídlí obchodní prodejci, asistentka příjmu oprav  

a přijímací technik. V této části jsou rovněţ uloţeny největší aktiva podniku v podobě nových 

vozů. Předváděcí hala je centrem celé prodejny a zároveň nezranitelnější stránkou celého 

objektu. Vstup do této části budovy je moţný přes dveře se skleněnou výplní a nejen z důvodu 
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reklamy je stejným způsobem řešen i plášť budovy. Dalším způsobem jak se do budovy 

dostat, je přes tři sekční, částečně průhledná garáţová vrata, slouţící pro příjem oprav bez 

objednání. Tyto vrata jsou umístěna v přední části budovy. Další vrata jsou umístěné v zadní 

části budovy, u zadního parkoviště, vyuţívaného k prodeji ojetých a předváděcích vozů. 

Z tohoto místa vede jeden vjezd do autosalonu a tři vjezdy do servisní části objektu. Zbývající 

část pláště budovy je tvořena jiţ zmiňovanými betonovými panely.  

Celková uţitková plocha je 3038 m2, avšak zde je započtena jak plocha chráněná 

zemědělským půdním fondem známá pod názvem trvalý travní porost, tak ostatní plocha 

spolu se zastavěnou plochou a nádvořím. Nádvoří a zastavěná plocha se rozkládá na 870 

metrech čtverečních a je centrální částí objektu. Nalevo od hlavního vchodu je první, menší 

parkoviště, jehoţ prostor slouţí především pro automobily určené k pohotovostnímu servisu.  

Po pravé straně této budovy je umístěn bazar s ojetými vozy o rozloze 590m2, který je 

chráněn plotem a vstupní bránou. Do servisní části a části slouţící jako bazar se lze rovněţ 

dostat i přes budovu.  

 

      Obrázek č. 7 – Pohled na autorizovanou prodejnu z ptačí perspektivy[19] 

Naproti hlavnímu vchodu se nachází autobazar, který však není součástí objektu, ani 

s tímto objektem nijak nesouvisí. Vedle tohoto autobazaru je umístěna benzínová pumpa  

a zbytek blízkého okolí je tvořen převáţně zastavěnou částí rodinných domů, garáţemi a 

cihlovými čtyřpodlaţními bytovými jednotkami. 
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8.2 Stávající zabezpečení objektu 

Pokud jde o stávající zabezpečení hranice objektu, tak za kritické lze povaţovat 

ohraničení parkoviště slouţící pro odstavení servisovaných automobilů, a to z důvodu staršího 

oplocení a jeho částečné deformace. I přes jiţ vyuţívané vrcholové zábrany v podobě 

jednoramenného nástavce z ostnatého drátu, se oplocení jeví nedostačující, coţ zřetelné jiţ na 

první pohled. Oplocení je pouţito i u druhého parkoviště, kde se nachází bazar s ojetými 

vozy. Zde je však pouţit modernější způsob a tedy drátěné panelové oplocení o výšce  

2 metrů, vyrobené z oceli o průměru 5 mm u vertikálních drátů a 6 mm u horizontálních drátů. 

V tomto případě je vynechána vrcholová zábrana z důvodu jiţ tak nadstandardního 

zabezpečení. Zbývající plocha patřící k objektu spolu s plochou určenou pro parkování 

zákazníků autosalonu není ohraničena ţádným způsobem.  

Obrázek č. 8 – Zadní část objektu            Obrázek č. 9 – Boční oplocení autoservisu      

   Pro zabezpečení objektu je také vyuţívána smluvně zajištěná fyzická ostraha, která 

má za úkol kontrolovat stav zabezpečení budovy a v nočních hodinách provádět pravidelnou 

obchůzku objektu. Pravděpodobným důvodem vniknutí do objektu, je zcela jistě pokus  

o odcizení nových automobilů, originálních náhradních dílů nebo důleţitých informací.  

U kaţdého z těchto případů je nutná invaze do budovy, coţ je realizovatelné hned několika 

způsoby. Jak tomu bývá u většiny objektů, tak i zde jsou nejkritičtější a nejzranitelnější 

stránkou plášťové ochrany objektu právě vstupy, kterými lze do budovy vejít. Jsou to 

především hlavní vstupní dveře určené pro veřejnost a zaměstnance. Jedny vstupní dveře 

vedou také do oddělení Dacia. Navíc v boční části objektu jsou jedny dveře umoţňující vstup 

do servisní dílny, ale také 6 sekčních vrat a 1 vrata rolovací, slouţící k příjmu náhradních dílů 

a vjezdu do předváděcí haly. Potenciálním nebezpečím je také prosklená část budovy, která 
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tvoří bezmála polovinu celého pláště budovy. Tato skleněná výplň můţe po rozbití vhodným 

nástrojem poslouţit jako výjezd z budovy. Dalším moţným způsobem jak se do budovy 

dostat, je přes střechu. Coţ je z hlediska proveditelnosti ale málo pravděpodobné.  

 

Obrázek č. 10 – Prosklená část budovy     Obrázek č. 11- Sekční vrata autoservisu 

Prostorové zabezpečení budovy je realizováno pouze prostřednictvím pasivních 

infračervených pohybových čidel, a to z toho důvodu, ţe investice do dalších prvků 

zabezpečení prostoru je dle majitele zbytečná. Kamerový systém v budově zajištěn není, 

jediná kamera umístěná uvnitř budovy je kamera slouţící k manaţerským účelům a do 

zabezpečení se nezahrnuje. Hotovost je umístěna v pokladně a pravidelně odváţena do 

bankovního institutu. 

 

  

 

 

 

 

Obrázek č. 12 - Objekt v noci 
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9 Analýzy zabezpečení objektu 

K cílenému poznání reálného stavu zabezpečení objektu je třeba vyuţít 

bezpečnostních analýz, které nám slouţí ke zjištění a identifikaci co nejvíce moţných rizik 

zkoumaného objektu. Pomocí těchto analýz je moţné vyhledat a prozkoumat jak vnitřní 

zranitelnost objektu, tak vnější hrozby působící na jednotlivé prvky ochrany. Cílem je určit 

maximum zranitelných míst a navrhnout k nim patřičná opatření. [1,7]   

9.1 Ischikawův diagram 

Ischikawův diagram, jinak téţ diagram rybí kosti poprvé popsal a prezentoval Kaoru 

Ischikawa. Jedná se o kvalitativní metodu zjištění příčin a následků, jejíţ princip spočívá ve 

skutečnosti, ţe kaţdý následek má svou příčinu. Cílem tohoto diagramu je analyzovat a určit 

nejpravděpodobnější příčinu vzniklého problému. Ischikawův diagram je jeden ze sedmi 

základních nástrojů slouţící pro zlepšení kvality. Při tvorbě tohoto diagramu se vyuţívá 

brainstorming pro co nejlepší identifikaci všech moţných příčin problému a to i těch málo 

pravděpodobných. Na začátku dotazovaná skupina lidí zná jen potenciální problém, popřípadě 

problém, který jiţ vznikl a úkolem je najít příčiny a poté způsob, jak tomuto problému 

předejít. Jakmile jsou vylíčeny moţné příčiny problému, ohodnotí se z hlediska 

pravděpodobnosti a z těch nejpravděpodobnějších se následně vytváří onen diagram. Mnou 

posuzovaný objekt je objektem autosalónu a autorizovaného servisu, kde byly stanoveny 

následující rizika a moţné příčiny následků. [1,18]   

Za potenciální problém bylo označeno zabezpečení objektu a následně byla 

věnována pozornost jednotlivým úsekům autosalónu. Zjišťovaly se příčiny problému ze 

strany vnitřních a vnějších hrozeb, dále se posuzovala hranice objektu, plášť budovy, ale také 

pochybení na straně fyzické ostrahy či moţné selhání nebo překonání mechanických zábran  

a elektrických zabezpečovacích systémů. Při sestavování diagramu byla dotazována skupina  

7 osob, která po vyčerpání všech moţností a nápadů označila moţné příčiny váhovým 

koeficientem za účelem zjištění nejpravděpodobnějších příčin daného problému, protoţe 

právě tyto příčiny se následně analyzovaly a pouţily pro zpracování Ischikawova diagramu. 

[1,18]   
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Obrázek č. 13 – Ishikawův diagram 
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9.2 Analýza FMEA 

Metoda FMEA v přesném znění Failure Mode & Effect Analysis je analýzou 

moţného výskytu vad a stanovení jejich vlivu na zkoumaný objekt. Kořeny této analýzy 

sahají do 40. let 20. Století, kdy byla vyuţívána americkou armádou z důvodu vyvarování se 

chybám při pouţívání vojenských strojů a později po 20. letech byla dokonce poţívána jako 

nástroj při hledání moţných rizik během vesmírného programu v institutu NASA. Pro civilní 

účely byla poprvé vyuţita asi po 10 letech a to ve společnosti Ford a dnes se běţně uplatňuje 

například v koncernu Volkswagen.  Jedná se o strukturovanou metodu, jejíţ princip spočívá 

v odhalení moţných rizik a poruch, určení následků a následnému zhodnocení jejich 

závaţnosti. Nakonec se pro jednotlivé poruchy stanoví způsob, jakým lze těmto vadám 

předejít. Tuto analýzu lze vyuţít jak při navrţení nového systému, tak pro zlepšení systému 

stávajícího. [1,23]   

Rizikovost jednotlivých poruch se určuje pomocí vlastností, které jsou uvedené v tabulce  

č. 3. Indexem P je určena pravděpodobnost vzniku a existence rizika.  

Tabulka č. 1 -  Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 reálná 

 

Další index N nám určuje závaţnost rizika v oblasti dopadu na lidský ţivot a zdraví osob  

a finanční a materiální škody. 

Tabulka č. 2 – Závaţnost následků 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malá škoda 

2 větší delikt, větší škoda 

3 střední delikt, vyšší škoda 

4 těţký delikt, vysoká škoda 

5 velmi vysoká škoda na majetku 
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Poslední index H označuje  odhalitelnost rizika. Jednotlivé hodnoty vyjadřují jak rychle  

a snadno se dá riziko odhalit. 

Tabulka č. 3 – Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnst rizika 

1 Předvídatelné riziko 

2 Snadno odhalitelné riziko 

3 Odhalitelné riziko 

4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 Neodhalitelné riziko 

 

Míra rizika se vypočítá na základě rizikového čísla R, které je součin jednotlivých indexů P, 

N,H. 

R = P . N . H 

R – rizikové číslo 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závaţnost následků  

H – odhalitelnost rizika 

 

 Míra rizika se určí na základě vypočítané hodnoty rizikového čísla, které je uvedené 

v tabulce č. 4. 

Tabulka č. 4 – Míra rizika 

R Míra rizika 

0 -3 Bezvýznamné riziko 

4 - 10 Přijatelné riziko 

11 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Neţádoucí riziko 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 

 

Kaţdá posuzovaná část je ohodnocena stupnicí od 1 do 5, při čemţ ohodnocení číslem  

5 znamená problém největší a naopak hodnota 1 značí minimální vadu posuzovaného objektu. 

Výslednou chybu nám označí prioritní rizikové číslo, tzv. RPN (Risc Priority Number). [1,23]   
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Tabulka č. 5 – Analýza FMEA 

Analýza FMEA 

P.č. Subsystém Identifikace zabezpečení P N H 
PxNx

H 

Paretův 

princip 

80/20 

Opatření 

1 

Hranice 

objektu 

Zkorodování plotu 4 4 2 32 5,63 Pravidelná údrţba 

2 Přelezení vstupní brány a plotu 2 4 3 24 4,22 
Vrcholové 

zábrany 

3 Přestřihnutí plotu 5 4 2 40 7,04 

Pouţití 

odolnějšího 

materiálu 

4 Podhrabání perimetrické ochrany 3 3 3 27 4,75 
Podhrabové 

překáţky 

5 

Plášť 

budovy 

Překonání dveří 3 4 3 36 6,33 
Magnetické 

kontakty 

6 Proraţení zdí 2 3 4 24 4,22 
Pohybové 

detektory 

7 Rozbití skleněné výplně 5 5 1 25 4,44 Bezpečnostní skla 

8 

Mechanické 

zábranné 

systémy 

Chybné navrţení  2 3 4 24 4,22 Kontrola 

9 Mechanické poškození brány 3 4 3 36 6,33 
Infračervené 

závory 

10 Vysazení dveří 1 3 4 12 2,11 
Magnetické 

kontakty 

11 

Elektrické 

zabezpečova

cí systémy 

Nedostatečná údrţba 2 4 5 40 7,04 Pravidelné revize 

12 Nevhodná montáţ 1 3 5 15 2,64 Kontrola 

13 Výpadek proudu 5 4 1 20 3,52 
Náhradní napájecí 

zdroj 

14 Závada detektoru 3 3 4 36 6,33 Pravidelné údrţba 

15 

Fyzická 

ostraha 

Porušení pracovních předpisů 1 2 4 8 1,4 
Školení 

zaměstnanců 

16 Smluvní nezajištění FO 5 4 1 20 3,52 Zajištění FO 

17 Chyba při řízení vstupu a výstupu 2 2 3 12 2,11 
Školení 

zaměstnanců 

18 Zpacifikování pachatelem 2 2 2 8 1,4 
Určení 

odpovědnosti 

19 

Vnitřní 

Krádeţ tajných informací 1 4 4 16 2,8 Kontrola 

20 Špatná organizace 3 3 3 27 4,75 
Určení 

odpovědnosti 

21 Nedodrţení bezpečnostních předpisů 3 3 4 36 6,33 
Školení 

zaměstnanců 

22 Zaměstnanci 1 4 4 16 2,81 Kontrola 

23 

Vnější 

Zákaznici 1 1 4 4 0,7 Kamerový systém 

24 Zaměstnanci ostatních Firem 2 2 3 12 2,11 Kamerový systém 

25 Únik informací 2 3 3 18 3,16 
Zamezení 

přístupu 
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9.3  Paretův diagram 

Jedná se o jeden ze sedmi nástrojů, slouţících pro zlepšování kvality. Diagram se 

jmenuje podle Alfreda Pareta a pouţívá se především ke znázornění důleţitosti jednotlivých 

kategorií. Tento diagram slouţí pro kontrolu kvality a následné odhalení nejvýznamnějších 

faktorů, které představují nejčastěji se vyskytující zdroje poruch či jiných faktorů sniţujících 

kvalitu. Umoţňuje oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch méně podstatných, 

při čemţ vychází z toho, ţe 80 procent problémů je způsobeno pouze 20 procenty příčin. 

Často pak odhaluje skryté faktory sniţování kvality. Diagram je kombinací sloupcového  

a lineárního grafu, při čemţ sloupce znázorňují četnost jednotlivých kategorií, které jsou 

sestupně seřazeny a čára znázorňuje kumulativní četnost, nejčastěji vyjádřenou v procentech. 

[1,22,16]   

Tabulka č. 6 – Paretův diagram 

Rizika R Kumulativní četnost Kumulativní četnost v % 

Přestřihnutí plotu 40 40 7,04 

Nedostatečná údrţba 40 80 14,08 

Překonání dveří 36 116 20,42 

Mechanické poškození brány 36 152 26,76 

Závada detektoru 36 188 33,10 

Nedodrţení bezpečnostních předpisů 36 224 39,44 

Zkorodování plotu 32 256 45,07 

Špatná organizace 27 283 49,82 

Podhrabání perimetrické ochrany 27 310 54,58 

Rozbití skleněné výplně 25 335 58,98 

Přelezení vstupní brány a plotu 24 359 63,20 

Proraţení zdí 24 383 67,43 

Chybné navrţení 24 407 71,65 

Výpadek proudu 20 427 75,18 

Smluvní nezajištění FO 20 447 78,70 

Únik informací 18 465 81,87 

Zaměstnanci  16 481 84,68 

Krádeţ tajných informací 16 497 87,50 

Nevhodná montáţ 15 512 90,14 

Vysazení dveří 12 524 92,25 

Chyba při řízení vstupu a výstupu 12 536 94,37 

Zaměstnanci ostatních Firem 12 548 96,48 

Zpacifikování pachatele 8 556 97,89 

Porušení pracovních předpisů 8 564 99,30 

Zákaznici 4 568 100 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Paret%C5%AFv_diagram
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Obrázek č. 14 – Paretová analýza – graf 

 

Jak vyplívá z Paretova diagramu, tak 80 % problémů je způsobeno 16 příčinami. 

Těchto 16 příčin je zvýrazněno červenou barvou v tabulce uvedené výše. Tyto příčiny jsou 

hlavními příčinami moţného vzniku problémů, a proto je nutné brát tuto informaci v zřetel  

a sníţit tyto potenciální rizika na minimum, popřípadě je zcela eliminovat.  

 

 

 

 

 

 



33 
 

10 Návrh zabezpečení 

Schematický nákres návrhu zabezpečení autosalonu je v přílohách této práce. 

10.1 Hranice objektu 

Jak vyplývá ze zpracovaných analýz, tak hlavními problémy zabezpečení objektu 

jsou především perimetrická a plášťová ochrana. Nejen z tohoto důvodu je tedy vhodné brát 

zřetel jednak na hranici objektu, ale zároveň na budovu samotnou a tudíţ na ochranu proti 

vniknutí.  

Z důvodu staršího oplocení, pouţitého jako perimetrická ochrana minutového servisu 

je vhodné pouţití celkově nového oplocení v podobě bezpečnostního plotu. Vzhledem 

k tomu, ţe je nutné zachovat estetickou stránku objektu, nebylo by pouţití vrcholových 

zábran nejlepším řešením. Vhodným způsobem, jak zabezpečit tento prostor, je pouţití 

takového oplocení, které je opatřeno alespoň částečně prvky, znesnadňující přelezení plotu. 

Řešením v takovéto situaci je vyuţití drátěného panelového oplocení AXIS PR., které je 

nahoře zakončeno ochrannými trny o délce 50 mm a jenţ jiţ bylo vyuţito u vedlejšího 

parkoviště, které slouţí jako prodejna ojetých vozů. Navíc ze strany, neviditelné pro 

zákazníka, bude navrţena cívková bariéra, jakoţto vrcholová zábrana nutná pro zabezpečení 

nejkritičtější strany perimetrie objektu. Výška oplocení bude 2 metry. Pro znemoţnění 

podhrabání tímto systémem z důvodu měkkého podloţí, budou pouţity betonové podezdívky 

v hloubce 30 cm. Perimetr objektu dále tvoří 3 brány, z nichţ dvě jsou otočné a jedna 

posuvná.   

Vzhledem k nedávné rekonstrukci zadní části objektu je zvolená perimetrická 

ochrana prostoru prodejny ojetých vozů dostačující a nevyţaduje dalších úprav. Zvýšení 

zabezpečení lze dosáhnout pouţitím betonové podezdívky. U minutového servisu bude 

pouţita jednokřídlá brána, tvořena ocelovými profily a doplněna bezpečnostním zesíleným 

zámkem odolným proti vyplanţetování, odvrtání a opakovaným mechanickým nárazům. Tato 

varianta bude pouţita z důvodu nedostatku místa pro pouţití samonosné brány. Brána bude 

navíc opatřena vrcholovou zábranou v podobě 50 milimetrů dlouhých trnů, stejně jako  

u oplocení. Výška bude rovněţ stejná, tj. 2 metry. 
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10.2  Plášť budovy 

Objekt je vybaven celkem 3 vstupními dveřmi. U dveří slouţících jako hlavní vstup 

do budovy bude provedena pouze úprava stávajících dveří v podobě vyuţití zábran proti 

násilnému vysazení dveří. Dále bude pouţito bezpečnostních polyesterových fólií s odolností 

proti vandalismu a násilnému vniknutí o tloušťce 0,2 mm. Stejné provedení zabezpečení bude 

i u bočních dveří slouţící pro vstup zaměstnanců do oddělení Dacia. Jelikoţ se jedná pouze  

o pasivní mechanickou překáţku, která má za úkol zdrţet útočníka, tak pro zvýšení 

zabezpečení budou dveře navíc opatřeny magnetickými kontakty z důvodu detekce 

neoprávněného vstupu do budovy překonáním dveří. 

Skleněné výplně budou nahrazeny kvalitnějšími vícevrstvenými bezpečnostními skly 

pro zvýšenou odolnost proti násilnému vniknutí a vandalismu. Tyto bezpečnostní skla 

spadající do kategorie B jsou vyráběny plošným spojením skla silného 6,4 mm s meziskelní 

PVB fólií o tloušťce 0,76 mm. V tomto případě budou pouţity detektory tříštění skla s pamětí 

poplachu a s LED ukazatelem stavu, avšak pouze ve spodních skleněných tabulích, které 

zaujímají přibliţně 80 procent pláště popisované strany budovy. 

Dalším moţným vstupem do budovy jsou průmyslová sekční a rolovací vrata. 

Celkový počet vrat v objektu je 7, při čemţ 6 vrat je sekčních a 1 jsou rolovací. Sekční 

vratové křídlo je sestaveno z ocelových lamel vyplněných 40 mm polyuretanové vrstvy. Vrata 

jsou vybaveny hlavním vypínačem a záloţním zdrojem, pro zajištění funkčnosti v případě 

výpadku proudu. Ovládání je řešeno dálkovým spínačem a impulzním tlačítkem. Vrata jsou 

z větší části tvořená průhlednými polykarbonátovými okny. I zde budou nainstalovány 

magnetické kontakty slouţící k detekci otevření.  

Prostorová ochrana je v budově řešena pasivními infračervenými detektory pohybu. 

Ty jsou však umístěny pouze v hlavní části budovy slouţící jako předváděcí hala. Pomocí 

těchto detektorů bude zabezpečena i zbývající část budovy.  

 

 

 

 



35 
 

10.3 Kamerové systémy 

Vzhledem k vyuţití PIR čidel uvnitř budovy pro střeţení perimetru objektu není 

instalace kamerového systému nutná. Avšak z důvodu ještě většího zkvalitnění 

bezpečnostního systému budou pouţity 2 průmyslové kamery střeţící venkovní prostor. 

Instalovány budou barevné kompaktní kamery namířené tak, aby snímaly prostory parkovišť 

a vjezdy do objektu. Tyto kamery budou mít infračervený přísvit pro lepší viditelnost v noci. 

Záznam se bude nahrávat automaticky po zaznamenání pohybu detektorem a to na nahrávací 

zařízení umístěné v technické místnosti spolu s ústřednou a elektrickou rozvodnou. Kamerový 

záznam bude uloţen v paměti záznamového zařízení po dobu jednoho týdne, poté bude 

přehrán opět novým záznamem. Monitor se bude nacházet v technické místnosti a bude 

napojen k PC pultu. Uvnitř budovy kamery instalovány nebudou, z důvodu jiţ tak 

dostačujícího zabezpečení. 

Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace se bude nacházet u elektrické 

rozvodny v technické místnosti, jak je zmíněno výše. Bude se jednat o smíšenou ústřednu a to 

z toho důvodu, ţe PIR detektory budou napojeny na hlásicí linku s paralelní individuální 

adresací, avšak připojení magnetických kontaktů bude provedeno pomocí smyčkové hlásicí 

linky. Obsluţné pole bude umístěno u všech dveří umoţňující vstup do objektu. Ústředna 

bude vybavena základním napájecím zdrojem a záloţním zdrojem pro případ výpadku 

elektřiny. 

Vzhledem k tomu, ţe majitel má doposud objekt střeţen fyzickou ostrahou, coţ je 

z finančního hlediska velice nákladné a jedná se o dlouhotrvající investici, je po vytvoření 

nového zabezpečovacího systému tato ostraha zbytečná. Z tohoto důvodu bude smluvně 

zajištěná fyzická ostraha zrušena a vyuţije se pultu centralizované ochrany, na který bude 

elektrický zabezpečovací systém napojen a který v případě poplachu zajistí bezodkladný 

výjezd zásahové skupiny ke střeţenému objektu. Tento pult centralizované ochrany se 

nachází v centru města Ostravy a výjezdová skupina by se měla k objektu dostat do 10 minut 

od zjištění poplachu.  
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10.4 Kalkulace 

Tabulka č. 7 - Kalkulace 

Jednotlivé prvky zabezpečení 
Přibližná cena za 

jednotku 

Navrhovaný 

počet 

Cena za 

navrhované 

množství 

Detektory tříštění skla 422 1 422 

Magnetické kontakty 243 10 2430 

PIR detektory 761 7 5327 

Barevné kamery 1690 2 3480 

Monitor 7500 1 7500 

Ústředna 5630 1 5630 

Klávesnice 2060 3 6180 

Komunikátor 2870 1 2870 

Kryt ústředny, Tampér 659 1 659 

Záloţní zdroj 1490 1 1490 

Vícevrstvená bezpečnostní skla 3620 12 43440 

Polyesterové fólie, cena 560 3 1680 

Bezpečnostní zesílený zámek 1000 1 1000 

Bezpečnostní oplocení, cena/panel 3200 14 44800 

Cívková bariéra 10 m 2124 4 8496 

Betonová podezdívka 2,50 m 956 14 13384 

Celková suma navrhovaného 

zabezpečení 
32785 79 148788 

 

10.5  Zhodnocení zabezpečení 

Pro zabezpečení objektu byly navrţeny především elektrické zabezpečovací systémy 

střeţící prostor jak uvnitř budovy, tak mimo ní. Byly ale také navrţeny mechanické prvky 

zabezpečovacích systémů určené ke střeţení objektu. Aplikováním tohoto zabezpečení by se 

mělo dosáhnout celkového zkvalitnění ochrany podniku a v budoucnosti i ekonomickému 

zvýhodnění. Ceny za jednotlivé komponenty byly stanoveny nejběţnější cenou uváděnou na 

trhu. Vzhledem k tomu, ţe hodnota aktiv je odhadována na 6 500 000 Kč a odhadovaná cena 

stanoveného zabezpečení je 148 788 Kč, nepřesáhlo navrhované zabezpečení 10% hodnoty 

aktiv a došlo tedy ke splnění podmínky, vztahující se k investici do zabezpečení objektu.  

I přesto se můţe cena jevit vysoká a to hlavně z důvodu pouţití kvalitnějších bezpečnostních 

skel autosalónu, které se na celkové sumě za zabezpečení výrazně projevily. Pouţití těchto 

skel se zdá drahé, ale nutně doplňuje zdokonalení celkového systému zabezpečení objektu. 

Majitel navíc můţe investici do zabezpečení rozloţit na více let a tím se vyhnout nákladnější 

jednorázové investici.  
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11 Závěr 

Závěrem je třeba zdůraznit, ţe charakterizace zabezpečení odpovídá specifickým 

vlastnostem kaţdého posuzovaného objektu. Vzhledem k tomu, ţe škála a moţnosti 

zabezpečení jsou různorodé, je proto důleţité, aby kaţdý majitel sám uznal, co je pro jeho 

objekt vhodným řešením. Zabezpečit autosalon z hlediska vnějších hrozeb je v dnešní době 

moţné a to díky moderním a vysoce efektivním zabezpečovacím systémům. Objekt navíc 

neztratí na estetičnosti a splňuje tedy designové poţadavky autorizované prodejny 

automobilů. Zabezpečení objektů je vţdy individuální a tedy i finanční náklady nejsou 

konstantní. Účelem je pokud moţno na co nejmenší náklady vytvořit fungující a spolehlivý 

bezpečnostní systém. Bezpečnostní systém musí být navrţen tak, aby nedocházelo k planým 

poplachům, ale zároveň splňoval svou funkci. Je nutné brát zřetel na to, v jakém prostředí se 

objekt nachází a podle toho volit způsob ochrany.  

Mým cílem bylo především odhadnutí maxima zranitelných míst a rizik s moţnými 

negativními dopady. Určit efektivitu a funkčnost celého zabezpečovacího systému a pokusit 

se navrhnout nové, efektivnější mechanizmy, které by rizika srazily na přijatelnou úroveň, 

popřípadě úplně eliminovaly. 

 Vzhledem k stávajícímu zabezpečení, řešeného hlavně prostřednictvím fyzické 

ostrahy, je mnou navrhovaný bezpečnostní systém zcela odlišný. Snahou bylo co nejvíce 

sníţit náklady spojené se zabezpečením, ale zároveň majiteli poskytnout takový způsob 

ochrany, který splňuje předpoklady bezchybného fungování celého systému. Byť ţádný 

elektronický systém nemůţe plně nahradit lidského činitele, je při správném navrţení 

minimálně stejně spolehlivým. Výhodou však je jednorázová investice, která se můţe zprvu 

zdát nákladná, ovšem z dlouhodobého hlediska je pro firmu finančně výhodnější.   
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