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Seznam použitých zkratek  

ALARA Tak nízké, jak je rozumně dosažitelné (As low as reasonably achievable) 

CCTV  Kamerový systém (Closed - circuit television) 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza poruch a jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis) 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID  Identifikace na rádiové frekvenci   
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1 Úvod 

Jistota, stabilita a bezpečí patří mezi základní potřeby každého člověka. Chráníme 

proto sebe i svůj majetek. Ne vždy se nám to však daří dostatečně a především efektivně.  

V dnešní době má člověk na výběr z nepřeberného množství možností, jak ochránit 

svůj majetek, ať už se jedná o opatření technická, režimová nebo jiná.  

Tak jako v každém jiném oboru lidské činnosti, nezastavil se vývoj ani ve fyzické 

ochraně osob a majetku. To, co bylo před lety standardem, nemusí dnes již zdaleka 

vyhovovat a stejně tak i dnešní standard bude za čas překonán.  

V České republice stále patří kriminalita k palčivým problémům společnosti. Pokud 

se zaměřím na Olomoucký kraj, konkrétně na okres Přerov, tak zjistím, že rok 2013 sice i 

přes kritizovanou amnestii prezidenta V. Klause přinesl nepatrný pokles kriminality, ale to 

jen proto, že rok 2012 byl v páchání trestné činnosti extrémním. V roce 2013 se na 

Přerovsku událo 2661 trestných činů a více než pětina z tohoto počtu tvoří krádeže 

vloupáním, kde byl meziroční nárůst o 16%. Nelze proto předpokládat, že by se situace 

nějak zázračně změnila. Lepší bude se aktivně chránit. [25] 

Téma této práce jsem si vybral proto, že chci přispět k ochraně hodnot, které v naší 

organizaci tvoříme.    

Cílem této práce je na základě teoretických znalostí a praktických dovedností 

identifikovat rizika ve vybraném objektu a navrhnout efektivní řešení, které povede k 

jejich minimalizaci.  
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2 Právní a jiné předpisy spojené s ochranou objektů 

V České republice neexistuje komplexní právní předpis, který by upravoval 

ochranu objektů. Je třeba se orientovat a využívat právní předpisy, které se ochrany 

objektů dotýkají. 

2.1 Zákony  

Ústava České republiky 

Ústava České republiky, ústavní zákon č. 1/1993 Sb., představuje nejvyšší zákon 

státu. Všechny ostatní zákony s ní musí být v souladu. Ústava je členěna do preambule a 

osmi hlav o 113 článcích, které popisují uspořádání a základní fungování státu. [35] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod, zákon č. 2/1993 Sb., je spolu s Ústavou České 

republiky součástí ústavního pořádku České republiky. Listina základních práv a svobod je 

členěna do šesti hlav a 44 článků. Základní práva a svobody obsažené v této listině mohou 

být omezeny jen na základě zákona. Níže zmiňuji některé články, které se týkají tématu 

této práce: 

Čl. 1 

„Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.“  

Čl. 2 

„(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, 

co zákon neukládá.“ 

Čl. 7 

„(1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v 

případech stanovených zákonem.“ 

Čl. 8 
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„(1) Osobní svoboda je zaručena.“ 

„(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, 

který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost dostát 

smluvnímu závazku.“ 

Čl. 10 

„(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života.“ 

„(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, 

zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ 

Čl. 11 

„(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

Čl. 12 

„(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 

v něm bydlí.“ [36] 

Trestní zákoník  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je hlavním 

pramenem trestního práva hmotného, které chrání nejdůležitější právní statky před 

trestnými činy taxativně uvedenými v trestněprávních normách tím, že vymezuje, co je 

trestný čin, stanoví podmínky trestní odpovědnosti, okolností vylučujících trestní 

odpovědnost a důvody zániku trestní odpovědnosti, druhy trestních sankcí, způsob jejich 

ukládání, výkonu i zániku jejich výkonu, včetně podmínek zahlazení odsouzení. Níže 

zmiňuji velmi důležité okolnosti vylučující protiprávnost: 

Krajní nouze (§ 28) 

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

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ 

„(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ 
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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.“ 

„(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku.“  

Oprávněné použití zbraně (§ 32)  

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“  

Svolení poškozeného (§ 30)  

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“ 

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

osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové 

svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že 

osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu 

a svým poměrům.“ 

„(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 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení.“ 

Přípustné riziko (§ 31)  

„(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým 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.“ 

„(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

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

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



5 

 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se 

příčí dobrým mravům.“ [30, 37] 

Trestní řád 

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

předpisů, je hlavním pramen trestního práva procesního, kterým se upravuje trestní řízení, 

jako zákonem upravený postup orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů, jež se 

podílejí na tomto postupu, jehož cílem je zjištění trestného činu a jeho pachatele, vynesení 

spravedlivého rozhodnutí o vině, trestu a ochranném opatření, případně o nároku 

poškozeného na náhradu škody, jakož i výkon těchto rozhodnutí. Níže cituji § 76, 

konkrétně odstavec 2, týkající se zadržení osoby podezřelé. 

Zadržení osoby podezřelé (§ 76) 

„(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k 

zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [4, 40] 

Občanský zákoník 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník upravuje české soukromé právo. 1. 1. 

2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník, díky kterému české soukromé právo zažije 

zatím svou největší proměnu. Nový občanský zákoník se zabývá právem občanským a je 

rozdělen do pěti částí o 17 hlavách. Níže zmiňuji několik paragrafů k tématu: 

§ 2901 

„Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, má povinnost 

zakročit na ochranu jiného každý, kdo vytvořil nebezpečnou situaci nebo kdo nad ní má 

kontrolu, anebo odůvodňuje-li to povaha poměru mezi osobami. Stejnou povinnost má ten, 

kdo může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví nebo musí 

vědět, že hrozící závažností zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku vynaložit.“ 
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§ 2903 

„(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným 

okolnostem, nese ze svého, čemu mohl zabránit.“ [26, 38] 

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

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

znění pozdějších předpisů, je součástí práva veřejného a je základním právním předpisem 

upravujícím ochranu osobních údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Vymezuje základní pojmy a upravuje působnost zákona a především práva a povinnosti při 

zpracování osobních údajů včetně citlivých údajů. Dále je zde definováno předání údajů z 

cizích států, postavení a působnost Úřadu pro ochranu osobních údajů a jeho organizace a 

činnost. Jsou zde také upraveny správní delikty. [39, 41]    

2.2 Vybrané technické normy  

V této podkapitole jsou uvedeny vybrané technické normy, které mají souvislost 

s ochranou objektů v ČR.  

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. 

Norma stanoví základní požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří 

vnějších (vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících prostory chráněné proti vloupání. [5] 

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a 

zkušební metody. 

Tato evropská norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických 

vložek a jejich originálních klíčů včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti 

vloupání, životnost a odolnost proti korozi. Stanovuje dvě kategorie použití podle 

funkčních vlastností a pět tříd bezpečnosti podle konstrukčních požadavků a zkoušek, které 

simulují mechanický útok. [6] 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Požadavky a klasifikace.  

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na 
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následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, 

posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje 

výrobky, jako jsou kryty dopisních schránek nebo větrací mřížky. Určuje požadavky na 

odolnost stavebního výrobku proti vloupání. [7] 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky.  

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Systémové 

požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné 

prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s 

jinými systémy. Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však 

konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systémů. [8] 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 6: Napájecí zdroje.  

Tato evropská norma uvádí požadavky na napájecí zdroje používané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma 

zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se 

instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. Tato norma stanoví požadavky, funkční 

kritéria a zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje používané jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [9] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky.  

Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - 

Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích". Změna A1 specifikuje 

změny a doplňky základní normy týkající se všeobecných požadavků na funkčnost 

systému kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích a všeobecné požadavky 

na komponenty z hlediska prostředí. [10] 

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

Systémové požadavky.  
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Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - 

Systémy přivolání pomoci". Specifikuje požadavky na systém přivolání pomoci. Norma 

popisuje požadavky na systém přivolání pomoci pro aktivování poplachu, identifikaci, 

přenos signálu, přijetí poplachu a potvrzení, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci 

včetně tříd prostředí ovlivňujících návrh (projekt) systému. [11] 

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

Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy.  

Tato norma stanovuje požadavky na charakteristiky výkonnosti, spolehlivosti a 

bezpečnosti poplachových přenosových systémů. Zahrnuje obecné požadavky na propojení 

poskytnuté signalizace mezi poplachovým systémem ve střežených prostorech a 

ohlašovacím zařízením v poplachovém přijímacím centru. Tato norma se aplikuje pro 

přenosové systémy všech typů poplachů; požár, vloupání, řízení přístupu, přivolání pomoci 

atd. [12] 
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3 Fyzická ochrana a její současné členění 

Ochranu chápeme jako souhrn opatření, který je zapotřebí vytvořit a realizovat za 

účelem odvrácení nebo zmírnění následků, které mohou vzniknout při negativním 

působení na chráněný zájem. Cílem fyzické ochrany je s využitím lidských zdrojů, 

technických prostředků a organizačních opatření minimalizovat možné nebezpečí, útoky a 

další negativní jevy, které směřují proti chráněnému zájmu. V případě, že již došlo k útoku 

na objekt, pak je cílem fyzické ochrany minimalizovat následky tohoto útoku. Základem 

ochrany je prevence. Ochranu lze také charakterizovat jako pasivní způsob odražení útoku. 

[15] 

Pro stabilní funkci organizace a její rozvoj je nezbytné zajištění bezpečnosti jak 

lidských zdrojů, tak hmotného a nehmotného majetku. Lidské zdroje jsou uvedeny na 

prvním místě, neboť lidský faktor je nezastupitelný, protože musí zajistit nejen bezpečnost 

lidských zdrojů, ale i bezpečnost hmotného a nehmotného majetku. Lidský faktor se tedy 

podílí na výkonu procesu, vytváří slabinu procesu a tvoří potenciální riziko, nejen pro daný 

proces samotný, ale i pro procesy navazující i předcházející. Selhání jednoho procesu může 

vyvolat řetězovou reakci a s tím spojenou řadu problémů, vedoucí až k ohrožení 

organizace. Lidský faktor je nejvíce chybující a nejproblematičtější, což někdy vede k 

tvrzení, že otázka bezpečnosti je zejména otázkou lidí. Investice do oblasti bezpečnosti se 

oprávněně zvyšují, a proto je třeba je správně, účelně a účinně vynaložit. Praxe ukazuje, že 

nejúčinnějšího a nejefektivnějšího řešení bezpečnosti se dosahuje při komplexním přístupu. 

[15] 

V současné době se fyzická ochrana člení takto: 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

Nelze určit, který z prvků fyzické ochrany je nejdůležitější, protože samostatně 

nemohou jednotlivé prvky správně fungovat. Pouze ucelený systém může poskytnout 

požadovanou bezpečnost a samozřejmě i zde platí, že celý systém je tak silný, jako jeho 

nejslabší část. Z tohoto vychází i tzv. koláč bezpečnosti (viz . Obrázek 1), kde je každý 

prvek reprezentován rovným dílem. [15] 
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Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [15] 

3.1 Technická ochrana 

Do technické ochrany řadíme takové technické prostředky, jejichž použití jednak 

ztěžuje, jednak oznamuje narušení ochrany objektu. Prostředky technické ochrany můžeme 

rozdělit do několika skupin. V této práci zmíním pouze rozdělení podle základního 

technického principu, na kterém jsou zhotoveny, a blíže rozeberu první dvě skupiny: 

 mechanické zábranné systémy 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) 

 systémy kontroly vstupu 

 kamerové (CCTV) systémy [15] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základním prvkem každého 

zabezpečovacího systému (viz. Obrázek 2: Systém bezpečnosti a ochrany majetku). MZS 

využíváme pro jejich mechanickou odolnost, která je určujícím kritériem, při jejich dalším 

dělení do bezpečnostních tříd. Tyto technické prostředky vytváří pro případnou 

nepovolanou osobu pevnou překážku, k jejímuž překonání je potřeba vynaložit čas, úsilí a 

různě důmyslné nářadí a nástroje. Ne vždy je tento čas a úsilí pro případného narušitele 

akceptovatelné a tak dochází k uchránění daného zájmu. [32] 
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Obrázek 2: Systém bezpečnosti a ochrany majetku [zdroj autor] 

Obecně můžeme MZS rozdělit na přírodní, které využívají např. nerovnosti terénu a 

na technické MZS. Dále MZS dělíme do čtyř skupin: 

 MZS obvodové ochrany 

 MZS plášťové ochrany 

 MZS prostorové ochrany 

 MZS předmětové ochrany [15] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

MZS obvodové (perimetrické) ochrany zpravidla kopírují hranici pozemku, na 

němž se nachází chráněný objekt, a tvoří první překážku, na kterou případný pachatel 

narazí a která jej může odradit od jeho protiprávního jednání. Tyto technické prostředky 

mohou tvořit jak symbolickou překážku, která spíše jen vymezuje hranici pozemku, tak 

téměř neproniknutelnou bariéru – záleží na úrovni požadované ochrany. Řadíme zde: 

 klasické drátěné nebo jiné oplocení (výška 1,5 – 2 m) 

 bezpečnostní oplocení (výška až 2,5 m) 

 vysoce bezpečnostní oplocení (výška až 5 m) 

 vrcholové zábrany (hroty, nástavce z ostnatého nebo žiletkového drátu, …) 

 podhrabové překážky (pevná podezdívka, podhrabové desky, ocelové rošty) 
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 vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky (brány, závory, turnikety apod.) [32]  

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Plášť objektu tvoří zejména stavební prvky (např. stěny, stropy, podlahy, střechy) a 

otvorové výplně (např. okna, dveře, vikýře). I zde je úkolem těchto prvků případného 

pachatele od útoku odradit, nebo v případě útoku jej co nejvíce zdržet. Odolnost těchto 

prvků závisí především na použitém materiálu, tloušťce a také na samotném provedení. 

Otvorové výplně můžeme rozdělit do čtyř základních skupin: 

 vstupní otvorové výplně (dveře) 

 okna a balkónové dveře 

 mříže, rolety, žaluzie 

 bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát [32] 

Mechanické zábranné systémy prostorové ochrany 

MZS prostorové ochrany zajišťují vnitřní prostory chráněného objektu. Využívá se zde 

podobných prvků jako u plášťové ochrany. Lze například zabezpečit vstupy do určených 

místností bezpečnostními dveřmi či mřížemi, nebo také oddělit jednotlivá patra, úseky apod. 

[15, 32] 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

MZS předmětové ochrany chrání vybrané předměty v objektu před ztrátou nebo 

neoprávněnou manipulací. Mezi tyto předměty řadíme jednak finanční hotovost, dokumenty, 

umělecká díla, šperky a další cennosti, jednak nebezpečné látky, zbraně apod. Vlastními prvky 

MZS předmětové ochrany jsou úschovné objekty. Obecně je můžeme rozdělit na: 

 komorové trezory 

 komerční úschovné objekty [15, 32] 

Komorové trezory jsou pevnými stavebními celky budov. Často jsou budovány 

současně s budovou. Jejich nejvhodnější umístění je ve středu budovy a vzhledem k jejich 

velké hmotnosti, v jejím nejnižším podlaží. Podle konstrukce je dále dělíme na monolitické, 

panelové a kombinované. [32] 

Mezi komerční úschovné objekty patří: 

 skříňové trezory (mobilní a vestavěné) 
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 ohnivzdorné skříně 

 účelové trezory 

 ocelové a kartotéční skříně 

 příruční pokladničky [32] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS nepovolanou osobu nezadrží ani jí nezabrání v proniknutí do chráněného 

objektu. Mohou ji ale od jejího záměru odradit a to již svou samotnou přítomností, nebo 

vyhlášením poplachu. Hlavním účelem PZTS však je odhalení narušení bezpečnosti a 

předání této informace dál, aby mohla následovat vhodná reakce.  

Z hlediska prostorového zaměření se PZTS dělí na pět druhů, a to na ochranu: 

 obvodovou  

 plášťovou 

 prostorovou 

 předmětovou 

 klíčovou [15, 33] 

Obvodová ochrana 

 Úkolem PZTS této skupiny je detekovat a signalizovat narušení perimetru daného 

chráněného objektu. Jelikož jsou zpravidla tyto technické prostředky určeny pro venkovní 

použití, musí spolehlivě odolávat vnějším vlivům. Mezi zástupce této skupiny patří např. 

plotová vibrační čidla, plotová tenzometrická čidla, seizmická čidla, infračervené závory a 

bariéry, laserové závory. [15, 33]  

Plášťová ochrana  

PZTS plášťové ochrany detekují a signalizují narušení pláště objektu. Zejména jsou 

střeženy klasické otvorové výplně, ale nelze opomínat ani neobvyklé vstupy do objektu 

jako např. šachty, kabelové prostupy apod. Představiteli této skupiny jsou např. čidla 

kontaktní, destrukční čidla, čidla destrukčních projevů, tlaková akustická nebo bariérová 

čidla. [15, 33] 

  



14 

 

Prostorová ochrana  

V tomto případě čidla detekují a signalizují pohyb pachatele, kterému se již 

podařilo proniknout do chráněných prostor. Zde řadíme mikrovlnná čidla, ultrazvuková 

čidla, pasivní infračervená čidla (dále jen PIR), aktivní infračervená čidla, kombinovaná 

(duální) čidla. [15, 33] 

Předmětová ochrana  

Prostředky této skupiny PZTS reagují na bezprostřední přítomnost nepovolané 

osoby u chráněného předmětu nebo také na neoprávněnou manipulaci s daným předmětem, 

či úschovným objektem. Do této skupiny řadíme kontaktní čidla, kapacitní čidla, tlaková 

akustická čidla, bariérová čidla, trezorová čidla a čidla na ochranu uměleckých předmětů. 

[15, 33] 

Klíčová ochrana  

Signalizuje narušení klíčových bodů v objektu, což jsou prostory, ve kterých lze 

předpokládat pohyb pachatele. Klíčová ochrana úzce souvisí s prostorovou ochranou. [15, 

33]  

Každý PZTS se skládá z několika základních prvků, které se vzájemně liší svými 

specifickými funkcemi a dohromady vytváří tzv. zabezpečovací řetězec (viz. Obrázek 3). 

Těmito prvky PZTS opticky nebo akusticky signalizuje narušení střeženého objektu. Tyto 

základní prvky jsou: 

 čidlo (detektor) 

 ústředna 

 přenosové prostředky 

 signalizační zařízení 

 doplňková zařízení [33] 
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Obrázek 3: Zabezpečovací řetězec [33] 

Čidlo (detektor) 

Čidlo je zařízení, které reaguje na fyzikální jevy související s narušením 

chráněného objektu. Čidlo tento fyzikální jev zachytí, převede jej na elektrický signál, 

který je vyhodnocen ústřednou. Obecně čidla dělíme na napájená a nenapájená. [33] 

 Napájená čidla tvoří dvě hlavní skupiny – aktivní a pasivní čidla. Aktivní čidla 

vyzařují do prostoru určitou formu energie, proto je lze relativně snadno zjistit, popř. určit 

jejich mrtvé zóny. Naproti tomu pasivní čidla pouze zaznamenávají fyzikální změny ve 

svém okolí. Nenapájená čidla se dělí na jednorázová destrukční čidla a na nedestrukční 

čidla, u kterých aktivací dochází k vratným změnám. [33] 

Ústředna 

Ústředna tvoří základ systému a je zodpovědná za příjem a zpracování informací 

z čidel a ovládacích prvků. Současně napájí čidla a ostatní prvky systému. Dále ovládá 

poplachové, signalizační a další zařízení a umožňuje také diagnostiku celého systému. [33]   

Přenosové prostředky 

Přenosové prostředky mají za úkol předat výstupní informace z ústředny do místa 

signalizace anebo naopak povely směrem opačným. [33] 

Signalizační zařízení 

Signalizační zařízení slouží k převedení informací na vhodný signál např. optický či 

akustický. [33] 

Doplňková zařízení  

Doplňková zařízení usnadňují ovládání celého systému a také je jich možno využít 

pro další speciální funkce. [33]  
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3.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejstarší, široce užívaná, ale zároveň nejdražší forma ochrany 

osob a majetku. Na rozdíl od technické ochrany, kde je nutná velká počáteční investice a 

běžné provozní náklady jsou relativně nízké, u fyzické ostrahy jsou provozní náklady 

relativně vysoké, protože jsou tvořeny platy zaměstnanců. Fyzickou ostrahou se rozumí 

činnosti způsobilých osob, které jsou pověřené ostrahou. Hlavním úkolem fyzické ostrahy 

je zabezpečit ochranu osob a majetku, bezpečnost chráněných objektů a veřejný pořádek. 

Tato činnost má zabránit zejména trestné a jiné protiprávní činnosti. Jedná se o ochranu 

nákladnou, ale za určitých podmínek velice aktivní a efektivní. [15, 33] 

Úkoly, které plní fyzická ostraha: 

Kontrolní propustková činnost  

Touto činností pracovníci fyzické ostrahy zamezují vstup do střežené oblasti 

osobám či vozidlům bez příslušného oprávnění a současně evidují oprávněné vstupy a 

vjezdy. Pracovníci také kontrolují, co osoby přinášejí či vynášejí, popř. vozidla přivážejí či 

vyvážejí, do a ze střeženého objektu. Jedná se především o materiál, zboží a jiný movitý 

majetek. [15] 

Kontrolní činnost 

Těmito postupy pracovníci fyzické ostrahy omezují rozkrádání, ztrátu, poškození, 

zničení či zneužití majetku. [15] 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

Při této činnosti střeží daný objekt a prostory pracovníci fyzické ostrahy na 

stanovištích. Tato stanoviště mohou být pevná, pohyblivá či pochůzková. Pracovníci na 

těchto stanovištích mají za úkol znemožnit vstup či vjezd do střeženého prostoru mimo 

kontrolní propustkovou službu a předcházet vnášení či vynášení, přivážení či vyvážení 

materiálu, zboží nebo jiného movitého majetku na jiných místech než kontrolních 

propustkových stanovištích. [15] 
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Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu 

Tímto se rozumí soubor činností a opatření při vzniku mimořádné události v 

chráněném prostoru a jeho bezprostřední blízkosti - např. při požáru, výbuchu, živelní 

pohromě, ale také při narušení objektu střeženého PZTS. [15] 

Vyrozumění míst poskytujících pomoc 

Při vzniku mimořádné události, mají pracovníci fyzické ostrahy povinnost 

vyrozumět havarijní služby, Hasičský záchranný sbor České republiky, zdravotnickou 

záchrannou službu, Policii České republiky, majitele objektu a také jsou povinni 

zabezpečit prostor mimořádné události. [15] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana v sobě zahrnuje organizační opatření, která zajišťují 

bezproblémové fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Tyto organizační 

opatření spojují a řídí prvky technické ochrany a fyzické ostrahy. Všechny zásady 

režimové ochrany by měly být zpracovány v organizační dokumentaci organizace, v jejích 

interních normách a měly by mít podobu směrnice režimových opatření. Problémem 

režimové ochrany je účinné zavedení těchto směrnic do každodenního provozu, jejich 

dodržování a také kontrola. Často bývá opomíjena aktualizace těchto předpisů. [15] 

3.3.1 Vnější režimová opatření  

Jedná se o opatření, která se zabývají vstupními a výstupními podmínkami, čili 

body, kterými se do střeženého objektu dostávají osoby i vozidla a kudy tento objekt 

opouštějí. Tato opatření říkají kdy, kde, jak a čím je nebo naopak není možné do objektu 

vstupovat či ho opouštět. [33] 

3.3.2 Vnitřní režimová opatření 

Tato opatření řídí pohyb osob a vozidel v objektu tak, že se daná osoba nebo 

vozidlo dostane jen do určité zóny. Dále se zde řadí režim pohybu materiálu, který 

zajišťuje znemožnění úniku materiálů nebo výrobků. Mezi tato opatření patří i skladové 
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režimy, které určují způsob, jakým bude materiál přijímán a vydáván a to od jeho vstupu 

do objektu až po jeho opuštění. Režim pohybu zaměstnanců v objektu vytyčuje prostory, 

do kterých je přístup pro zaměstnance omezen. Nelze opomenout ani klíčový režim, který 

stanovuje způsob přidělování a odevzdávání klíčů a také možnost zhotovení klíčů 

rezervních. [15, 33] 

  



19 

 

4 Areál Tělocvičné jednoty Sokol Velká 

V této části práce představím objekt, který jsem si vybral, uvedu základní 

informace o organizaci, popíšu areál a jeho stávající zabezpečení. Tento objekt jsem si 

vybral z části proto, že se nachází v místě mého bydliště a z části proto, že jsem členem 

zmíněné organizace. 

4.1 Úvodní informace 

Tělocvičná jednota Sokol Velká (dále jen organizace) byla založena v roce 1920. 

Základní kámen nové sokolovny byl položen v květnu 1929 a slavnostní otevření 

následovalo v květnu 1930. Od té doby prošla budova několika rekonstrukcemi. Dnes 

budova (viz. Obrázek 4) slouží jak pro sportovní vyžití, tak pro společenské aktivity 

občanů obce. [14]  

Tato tělocvičná jednota má šest oddílů – volejbal, step, florbal, stolní tenis, 

nohejbal a orientační běh. Dále se zde cvičí gymnastika, aerobic, pilates a pro kondiční 

cvičení je k dispozici posilovna. Během roku se pořádají minimálně dva turnaje ve 

volejbalu, dále pak turnaj v nohejbalu a stolním tenisu. [14] 

Každý rok je uspořádáno několik tradičních plesů a nedaleký divadelní ochotnický 

soubor zde uvádí premiéry svých nových her. V posledních letech bylo vytvořeno zázemí 

pro pořádání svateb, rodinných oslav, firemních školení a dalších soukromých akcí 

s kapacitou až 120 hostů. [14] 

 

Obrázek 4: Budova sokolovny [zdroj autor] 
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4.2 Popis areálu 

Areál Tělocvičné jednoty Sokol Velká se nachází ve stejnojmenné obci, která je 

místní částí města Hranice. Konkrétní lokace je při komunikaci vedoucí do další městské 

místní části Lhotka. Areál je situován do sousedství zástavby rodinných domů, zahrad a 

bytového domu. Výměra areálu je 4762 m
2
, z toho zastavěná plocha je 468 m

2
 (viz. 

Obrázek 5, parcela č. 27 a 25/7). Celková výměra areálu včetně pozemků, které jsou ve 

vlastnictví města Hranice (parcela č. 25/14, parcela č. 25/8) činí 8020 m
2
. [24] 

   

Obrázek 5: Snímek katastrální mapy [24] 

Na západní straně je pozemek oddělen od výše zmíněné silnice oplocením. Severní 

hranice vede podél příjezdové cesty k rodinným domům, východní hranice sousedí se 

zahradou rodinného domu a je stejně jako severní hranice oplocena. Jižní hranice pozemku 

tělocvičné jednoty naopak oplocena není, poněvadž sousedí s pozemky města Hranice, 

s nimiž tvoří jeden komplex. Na parcele č. 25/14 (viz. Obrázek 5) bylo městem postaveno 

dětské hřiště, v současnosti zde probíhá výstavba nové hasičské zbrojnice a na parcele č. 

25/8 je plánována výstavba víceúčelového hřiště. Vstup do areálu je možný přes 

dvoukřídlou bránu na západní straně. Další brána stejného typu se nachází na severní 

straně, ale používána je výjimečně. [24] 
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Za budovou sokolovny, na východní straně, se nachází šotolinové hřiště a 

přestavěná stavební buňka, která v současnosti slouží jako sklad venkovních sportovních 

potřeb. 

Budova sokolovny je dvoupodlažní, částečně podsklepená na severní straně. 

Konstrukce budovy je zděná, z pálených cihel. Střecha nad hlavní budovou je valbová a 

jako střešní krytina je použita pálená taška. Nad přístavbou se jedná o střechu plochou. 

Podlahy jsou tvořeny litým teracem (vestibul, sklad, balkon, nářaďovna), dřevěnými 

parketami (hlavní sál), dřevěnými palubkami (jeviště), mramorovou dlažbou (zázemí) a 

teracovou dlažbou (klubovna, šatna, chodba, toalety a sklep). 

První nadzemní podlaží původní budovy tvoří vestibul, sklad, hlavní sál, přísálí, 

nářaďovna, chodba, toalety a šatna. Druhé nadzemní podlaží této části budovy tvoří 

balkon. V prvním nadzemním podlaží přístavby se nachází bufet, ve druhém pak jeviště a 

klubovna. 

Hlavní vstup na západní straně ústí do vestibulu, ze kterého je přístup do hlavního 

sálu a skladu. Zadním vstupem na východní straně, který se používá nejčastěji, se 

dostaneme do bufetu, ze kterého je možné pokračovat dále na sál, na jeviště, do chodby 

k šatně a klubovně nebo do sklepa. Poslední vstup do budovy se nachází na severní straně 

a ústí do sklepa.   

4.3 Současný stav zabezpečení 

Aktiva organizace tvoří především hmotný majetek. Do těchto aktiv bylo zahrnuto 

jednak sportovní vybavení a nářadí, jednak vybavení využívané při soukromých a 

společenských akcích jako stoly, židle, elektrické spotřebiče, talíře, příbory, sklenice apod. 

Hodnota těchto aktiv byla vyčíslena na 600 000 Kč.  

Současné zabezpečení využívá prostředky technické ochrany a opatření režimové 

ochrany. Technická ochrana je postavena převážně na mechanických zábranných 

systémech, ale je položen i základ pro vytvoření komplexního PZTS. Režimovou ochranou 

je dobře ošetřen pronájem prostorů areálu, ale chybí zde ucelený soubor opatření pro běžný 

chod organizace. Fyzická ostraha v areálu provozována není. 
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4.3.1 Technická ochrana 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana areálu je tvořena MZS. Severní část areálu je chráněna 180 cm 

vysokým oplocením z poplastovaného a pozinkovaného pletiva, průměr ocelového drátu je 

2,5 mm, velikost ok 55 x 55 mm. Na úrovni budovy se v této části oplocení nachází 

dvoukřídlá brána vysoká taktéž 180 cm, která je uzamykatelná visacím zámkem a na 

úrovni hřiště je toto oplocení doplněno ochranou sítí až do výšky 360 cm. Oplocení 

východní strany areálu je z části tvořeno výše zmíněným oplocením, které v prostoru hřiště 

přechází ve svařované oplocení výšky od čtyř do pěti metrů. Dráty tohoto oplocení jsou 4 a 

5 mm silné a vytváří oka o velikosti 55 x 55, resp. 100 x 100 mm. Obvodovou ochranou 

východní strany areálu je ozdobný ocelový plot umístěný na zděném základu z kamenných 

bloků a doplněný vrcholovými hroty, jak je vidět na obrázku 6. Na tento plot navazuje 

hlavní dvoukřídlá brána stejného designu, která je uzamykatelná visacím zámkem. 

V současné době se tato brána nezamyká, jelikož obvodová ochrana není kompletní. Jižní 

část pozemku tělocvičné jednoty hraničí s pozemky města, se kterými tvoří společný areál. 

Tyto městské pozemky jsou však v současnosti z větší části nechráněny, neboť 

nevyhovující starý plot byl stržen, jakmile začaly přípravné práce spojené s výstavbou 

nové hasičské zbrojnice pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů. 

 

Obrázek 6: Ozdobný plot [zdroj autor] 
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Plášťová ochrana 

Obvodové zdi budovy sokolovny mají tloušťku od 450 do 600 mm, takže 

pravděpodobnost narušení těchto stavebních prvků je velmi malá. Otvorové výplně 

sokolovny tvoří okna, luxfery a dveře. Největší část oken tvoří okna plastová, na která se 

postupně přechází v rámci modernizace budovy. Menší část oken tvoří eurookna. Stejně 

jako výše jmenované jsou i tato vyplněna izolačním dvojsklem, kromě tří sklepních oken, 

kde je použito drátosklo. Je zde také jedno kastlové okno, které se nachází ve sklepních 

prostorech. Nelze opomenout vikýř, který je přístupný z půdy, na kterou se vstupuje 

schodištěm z jeviště. Vikýř je z vnitřní strany zajištěn závlačkou. Na sklepních oknech jsou 

instalovány mříže, jejichž ochranná funkce je zanedbatelná, jelikož jsou pouze 

přišroubovány do okenního rámu, jak je možno vidět na obrázku 7. Luxfery jsou použity 

v případě bufetu. Vstupní dveře do objektu jsou troje – hlavní vchod, zadní vchod a sklep. 

Dveře hlavního vchodu jsou dřevěné, dvoukřídlé, atypické, prosklené a opatřeny 

bezpečnostním kováním a zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou značky FAB. Dveře 

zadního vchodu jsou dřevěné, dvoukřídlé, atypické. Tyto dveře jsou opatřeny zadlabacím 

zámkem s cylindrickou vložkou značky FAB, ale bez bezpečnostního kování, což značně 

snižuje jejich průlomovou odolnost a dále jsou opatřeny přídavným zámkem značky FAB. 

Sklepní dveře jsou plechové se zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou značky FAB, 

ale opět bez bezpečnostního kování. 

 

Obrázek 7: Nevyhovující okenní mříž [zdroj autor] 
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Jako venkovní sklad materiálu slouží, především v letních měsících, přestavěná 

stavební buňka. Na bočních stěnách této buňky je vytvořen plášť z cetrisových desek a čelo 

je obloženo dřevěnými palubkami. Otvorové výplně jsou zde pouze dvě – okno a dveře. 

Okno je dřevěné a jeho výplň tvoří drátosklo. Použité dveře jsou interiérové, materiálem 

pláště je sololak. Jsou sice vybaveny zadlabacím zámkem s cylindrickou vložkou značky 

FAB, ale opět nejsou opatřeny bezpečnostním kováním, což je v tomto případě již jen 

detail, vzhledem k použitému materiálu, který je pro vstupní dveře zcela nevhodný, jak je 

vidět na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Nevyhovující dveře skladu [zdroj autor] 

Prostorová ochrana 

Je v tomto případě tvořena MZS a PZTS. Dveře použité ve vnitřních prostorech 

jsou osazeny v ocelových zárubních a jsou z části dřevěné (klubovna, půda, sklep), z části 

dřevotřískové (ostatní prostory). Dveře klubovny a nářaďovny jsou opatřeny zadlabacím 

zámkem s cylindrickou vložkou značky FAB, ostatní dveře jsou vybaveny zadlabacím 

dozickým zámkem. Přístup ze schodiště na jeviště je oddělen uzamykatelnou brankou 

s cylindrickou vložkou značky FAB. 

PZTS je sestaven z komponentů firmy Jablotron, konkrétně se jedná o systém 

OASiS. V současnosti je instalován pouze základ systému, který zdaleka nestřeží všechny 
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klíčové prostory objektu. Např. sklad a nářaďovna, kde se nachází více než třetina hodnoty 

aktiv, nejsou zajištěny vůbec. V současnosti systém tvoří tyto komponenty: 

JA-82K ústředna zabezpečovacího systému OASiS 

Jedná se o hybridní ústřednu a lze tak na ni připojit jak bezdrátové, tak drátové 

periferie. Napojeno může být až 50 smyček. Ústřednu lze rozšířit o několik modulů, např. 

lze základní čtyři drátové vstupy modulem rozšířit až na 14. Má paměť na 256 událostí a 

rozlišuje až 50 uživatelů, kteří mohou používat jak kódy, tak čipy identifikace na rádiové 

frekvenci (dále jen RFID čipy). Plní stupeň bezpečnosti 2, dle ČSN EN 50131. Periferie 

lze rozdělit do tří skupin (A, B, C), což lze využít při částečném zastřežení. Napájena je 

napětím 230 V a jako záložní zdroj slouží 12 V akumulátor SA214-2.6 s kapacitou 2,6 Ah. 

[20] 

 JA-82R radiový modul 

Tento modul umožňuje spojení ústředny s až 50 bezdrátovými periferiemi řady JA-

8x. Pracuje na frekvenci 868 MHz. [21] 

JA-82Y GSM Komunikátor 

Tento modul umožňuje dálkový přístup do systému prostřednictvím mobilního 

telefonu nebo internetu. Hlásí události formou SMS zpráv až na 8 telefonních čísel. Lze 

využít také hlasové zprávy – až sedm zpráv pro různé události. Je možné systém dálkově 

ovládat a nastavovat mobilním telefonem, nebo pomocí programu OLink 2.0 a vyššího 

ovládat a programovat systém přes internet. Tento modul rovněž umožňuje předávat data 

až na 2 pulty centrální ochrany. Zde odesílá SMS zprávu o události starostovi a 

místostarostovi. [22] 

JA-81F bezdrátová klávesnice 

Bezdrátová klávesnice slouží k ovládání a programování systému. Rovněž obsahuje 

čtečku bezdrátových přístupových karet a je možné připojit detektor otevření dveří, což 

zde využito není. Je napájena z lithiových baterií. Komunikace probíhá bezdrátově 

protokolem OASiS. Klávesnice je umístěna uvnitř objektu při zadním vchodu. [19] 
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JA-83P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

Jedná se o zmenšenou verzi pohybového PIR detektoru JA-80P, který slouží pro 

prostorovou detekci pohybu osob v interiéru. Je napájen z baterie a dokáže pokrýt až 112 

m² podlahové plochy. Základní čočka má záběr 120°/12 m. Odolnost proti falešným 

poplachům je zajištěna díky digitální analýze a zároveň je možné volit mezi dvěma stupni 

odolnosti proti falešným poplachům. Na rozdíl od typu JA-80P není možné připojit senzor 

otevření dveří. Pro změnu jeho detekční charakteristiky je nutné použít alternativní čočku. 

Pro komunikaci čidlo využívá bezdrátový protokol OASiS. Nyní se v budově nachází 

pouze dvě tato čidla. První střeží prostor zadního vchodu a bufetu, druhé střeží chodbu u 

klubovny. [23] 

PC-02 bezdotykový RFID přívěsek 

Jedná se o bezdotykovou RFID kartu ve tvaru přívěsku klíčů, jak je vidět na 

obrázku 9. K systému lze přiřadit až 50 těchto přívěsků a pro zvýšení ochrany, lze použití 

přívěsku zkombinovat se zadáním číselného kódu. [28] 

 

Obrázek 9: RFID přívěsek [28]  

 

Předmětová ochrana 

Ve zdi klubovny je umístěn trezor značky Kovoplast o rozměrech 460 x 340 x 370 

mm, sloužící k úschově hotovosti a dokumentů. Zámek na tomto trezoru je motýlkový. 

4.3.2 Režimová ochrana 

Běžný provoz 

Pro běžný provoz organizace zde není komplexní směrnice, která by upravovala 

rozsah pravomocí a povinností, nebo rozsah pohybu osob apod. Jedná se zde o relativně 
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uzavřenou skupinu lidí – členů, kteří spoustu činností provádí zcela automaticky, ale každý 

je zvyklý na jiný standard.  

Na druhou stranu je zde ale pevně stanovený rozvrh využití sálu pro cvičení a sport. 

Posilovna, která je v době probíhajícího cvičení na sále přístupná, má také svůj cvičební 

řád, se kterým se každý návštěvník musí seznámit. Dále je každý její návštěvník povinen 

zapsat do sešitu svůj příchod, odchod a případnou závadu na stroji. Kontrola dodržování 

těchto opatření je však spíše namátková a z vlastní zkušenosti vím, že ne všechna se 

důsledně dodržují. 

Doba zpoždění pro odjištění/zajištění PZTS činí 20 sekund, což je dostatečná 

časová rezerva proto, aby nedocházelo k planým poplachům. 

Klíčový režim 

Klíč od zadního vstupu a RFID čip mají tito členové organizace – starosta, 

místostarosta, jednatel, pět členů výboru, pět cvičitelů a jeden je součástí tzv. předávacích 

klíčů. Klíč od hlavního vstupu má starosta, místostarosta a jeden je součástí tzv. 

předávacích klíčů. Klíč od klubovny mají tito členové organizace – starosta, místostarosta, 

jednatel a pět členů výboru. Klíč od nářaďovny má pět cvičitelů. Klíč od venkovního 

skladu má pět cvičitelů a jeden je součástí tzv. předávacích klíčů. Klíč od trezoru má 

starosta a jednatel. 

Klíče od ostatních zámků se nachází v klubovně, ale jejich používání se neeviduje. 

V případě ztráty klíče je dotyčný povinen uvědomit starostu nebo místostarostu. Duplikát 

klíče od hlavního a zadního vstupu lze provádět pouze s identifikační kartou. 

Předávací klíče zapůjčuje starosta nebo místostarosta osobě, která si budovu 

pronajímá a tato je následně vrací. 

Pronájem 

 Při pronájmu budovy je uzavírána smlouva. Nájemce je seznámen se svými právy 

a povinnostmi. Je zaznamenán stav elektroměru a plynoměru před a po skončení soukromé 

akce. Dále je zaevidován seznam zapůjčeného materiálu, který se následně porovná 

s materiálem vráceným po skončení akce. A je určena kontaktní osoba, na kterou se 

nájemce obrací v případě problému, zpravidla je to starosta nebo místostarosta. 
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5 Identifikace a zhodnocení rizik 

Existuje mnoho formulací, které popisují riziko. Osobně se mi nejvíce zamlouvá 

tato obecná definice - riziko je definováno jako kombinace pravděpodobnosti vzniku 

negativního jevu a jeho následku. [1] 

Pro účely této práce nejprve využiji Ishikawův diagram příčin a následků, který 

poslouží pro prvotní identifikaci a modelování rizik. Následně provedu analýzu poruch a 

jejich dopadů (Failure Mode and Effect Analysis, dále jen FMEA), na jejíž výsledky 

uplatním Paretův princip. [31] 

S využitím principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable) by náklady na 

optimalizaci zabezpečení tohoto areálu neměly překročit 10% z výše zmíněné částky, tedy 

60 000 Kč. Tímto omezením se budu řídit a pokusím se navrhnout takové zabezpečení, 

které bude mít při minimální investici nejvyšší efekt. [31] 

5.1 Ishikawův diagram 

Jinak známý také jako diagram příčin a následků, či, díky svému typickému 

vzhledu, jako diagram „rybí kostry“. Vytvořil jej japonský inovátor v oblasti managementu 

kvality profesor Kaoru Ishikawa. Tato metoda je používána od 60. let 20. století a je to 

jedna ze základních metod managementu kvality. Spojuje v sobě brainstorming a grafické 

rozvržení myšlenek. [13, 31]  

Tento diagram uvádí vztahy mezi příčinami a následky. Metoda umožňuje jak 

předcházení problémů, tak i hledání příčin již vzniklých problémů. Nejprve je třeba určit 

hlavní problém  - následek, který je následně zapsán do tzv. „rybí hlavy“. Ta bývá obvykle 

umístěna na pravé straně diagramu. Příčiny jsou řazeny převážně podle závislosti k 

hlavnímu problému a zapisujeme je nalevo od hlavního problému. (viz. Obrázek 10). [16, 

31] 
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Obrázek 10: Možná podoba diagramu příčin a následků [16] 

Na obrázku 11 je mnou sestavený diagram příčin a následků. Tento diagram 

zachycuje rizika, která by mohla způsobit ztrátu nebo poškození aktiv Tělocvičné jednoty 

Sokol Velká. 

 

Obrázek 11: Graficky znázorněná rizika pomocí Ishikawova diagramu [zdroj autor] 
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5.2 Failure Mode Effects Analysis  

Historie této metody sahá do roku 1949, kdy byl vydán vojenský předpis MIL-P-

1629, který se zabýval způsobem poruch a jejich dopadem. Metoda FMEA byla úspěšně 

využívána americkým úřadem pro letectví a vesmír během programu přistání člověka na 

Měsíci. Díky své variabilitě se během let rozšířila do mnoha dalších odvětví a to nejen 

technických. Je vhodná, jak při počáteční analýze, tak po provedených změnách ve 

zkoumaném systému. [1, 34]  

Metoda FMEA je zástupcem skupiny základních analytických metod. Je to metoda, 

kde je nejprve nutné identifikovat jednotlivé způsoby selhání a poté jejich dopady. 

Výsledkem je kvalitativní systematický seznam selhání a jejich následků, který je možné 

kvantifikovat. [1, 31] 

Míra rizika se vypočítá podle tohoto vzorce: 

R = P x N x H 

kde 

R – míra rizika (v literatuře také MPR) 

P – pravděpodobnost vzniku a existence poruchy 

N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy [31] 

Tabulka 1: Bodové hodnocení využívané v metodě FMEA [31] 
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V této metodě každé identifikované riziko bodově ohodnotíme z několika pohledů. 

Hodnotíme jedna pravděpodobnost vzniku rizika (P), dále závažnost jeho následků (N) a 

naposled odhalitelnost rizika (H). Vycházím z tabulky 1. [31] 

V následující tabulce 2 již uvádím vypočtenou míru rizika u identifikovaných rizik. 

Tabulka 2: Vypočtená míra rizika pomocí metody FMEA [zdroj autor] 

 

 

5.3 Paretova analýza 

V tabulce 3 jsou rizika podle vypočtené míry rizika sestupně seřazeny od 

nejzávažnějšího. V dalších sloupcích jsou uvedeny vypočtené hodnoty kumulativní 

četnosti, relativní míry rizika a relativní kumulativní četnosti. 

Příčina Subpříčina Číslo Identifikované riziko P N H R

1 Přelezení 3 1 4 12

2 Proražení 1 2 3 6

3 Překonání zámku 2 1 3 6

4 Přelezení 2 1 4 8

5 Díra 2 1 4 8

6 Přestřihnutí 1 2 4 8

7 Vypáčení 4 5 3 60

8 Překonání zámku 4 5 3 60

9 Proražení 4 5 3 60

10 Rozbití výplně 4 5 4 80

11 Násilné otevření 2 5 4 40

12 Probourání 1 5 2 10

13 Provrtání 1 5 1 5

14 Výpadek dodávky elektřiny včetně záložního zdroje 1 5 3 15

15 Závada 1 5 3 15

16 Nesprávná funkce v důsledku neodborné montáže 2 5 3 30

17 Chybějící vnitřní směrnice 4 5 3 60

18 Nedodržování opatření 3 5 3 45

19 Nezamčení 2 5 3 30

20 Nezajištění 2 5 3 30

21 Ztráta klíčů 1 5 4 20

22 Krádež 3 4 4 48

23 Prozrazení informací 2 5 4 40

24 Pomsta 1 5 3 15

25 Spolupráce s pachatelem 2 5 3 30

Vstupní brána

Selhání MZS obvodové ochrany

Selhání MZS plášťové ochrany

Selhání PZTS

Selhání režimové ochrany

Rizika od uživatelů

Oplocení

Nespolehlivost

Zeď

Okno

Dveře
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Tabulka 3: Data pro Paretovu analýzu [zdroj autor] 

 

Pro vyhodnocení výsledků jsem použil Paretovu analýzu, jejímž grafickým 

vyjádřením je Paretův diagram (obrázek 12). Tento diagram se skládá ze dvou částí. První 

částí je sloupcový graf, ve kterém jsou sloupce řazeny sestupně od nejvyššího 

k nejnižšímu. Druhou část tvoří tzv. Lorenzova křivka, což je křivka kumulativních 

četností. Pro sestavení Paretova diagramu jsem využil hodnot z tabulky 3. [27] 

Číslo R Kumulativní četnost Relativní míra rizika [%] Relativní kumulativní četnost [%]

10 80 80 10,80 10,80

7 60 140 8,10 18,89

8 60 200 8,10 26,99

9 60 260 8,10 35,09

17 60 320 8,10 43,18

22 48 368 6,48 49,66

18 45 413 6,07 55,74

11 40 453 5,40 61,13

23 40 493 5,40 66,53

16 30 523 4,05 70,58

19 30 553 4,05 74,63

20 30 583 4,05 78,68

25 30 613 4,05 82,73

21 20 633 2,70 85,43

14 15 648 2,02 87,45

15 15 663 2,02 89,47

24 15 678 2,02 91,50

1 12 690 1,62 93,12

12 10 700 1,35 94,47

4 8 708 1,08 95,55

5 8 716 1,08 96,63

6 8 724 1,08 97,71

2 6 730 0,81 98,52

3 6 736 0,81 99,33

13 5 741 0,67 100,00

S 741
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Obrázek 12: Výsledný Paretův diagram [zdroj autor] 

Podle zvoleného kritéria poté pomocí Paretova diagramu oddělíme nejzávažnější 

rizika – životně důležitou menšinu od rizik méně závažných, které tvoří tzv. užitečnou 

většinu. V tomto případě jsem zvolil kritérium 70/30. To znamená, že rizika mající 

hodnotu kumulativní četnosti vyšší než 70% jsou považována za akceptovatelná. Jako 

nepřijatelná rizika byla vyhodnocena ta, která mají hodnotu kumulativní četnosti nižší než 

70%. Na tato rizika (viz. tabulka 4) se dále zaměřím a pokusím se navrhnout vhodná 

opatření, která povedou k minimalizaci těchto rizik. [27, 31] 

 

Tabulka 4: Tabulka nepřijatelných rizik [zdroj autor] 

Pořadí Číslo Identifikované riziko P N H R 

1. 10 Rozbití výplně 4 5 4 80 

2. 7 Vypáčení 4 5 3 60 

3. 8 Překonání zámku 4 5 3 60 

4. 9 Proražení 4 5 3 60 

5. 17 Chybějící vnitřní směrnice 4 5 3 60 

6. 22 Krádež 3 4 4 48 

7. 18 Nedodržování opatření 3 5 3 45 

8. 11 Násilné otevření 2 5 4 40 

9. 23 Prozrazení informací 2 5 4 40 
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6 Návrh inovativního zabezpečení areálu 

V této kapitole představím vlastní návrh zabezpečení areálu Tělocvičné jednoty 

Sokol Velká. Vycházím při tom z výsledků analýzy a hodnocení rizik, díky čemuž se mohu 

zaměřit na nejzávažnější rizika. 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

MZS obvodové ochrany v současné době nemohou, ačkoli jsou ze strany 

organizace v dobrém stavu, plnit svou funkci, poněvadž na jižní straně areálu na 

pozemcích města z větší části chybí. Doporučuji proto městu Hranice, aby po skončení 

výstavby budovy hasičské zbrojnice opět zbudovalo oplocení, které by odpovídalo úrovni 

v ostatních částech areálu. Např. drátěné oplocení výšky 180 cm. 

MZS plášťové ochrany neplní dostatečně svou funkci a proto navrhuji: 

1) Nahradit stávající nevyhovující dveřní kování za bezpečnostní. Vybral jsem 

kování typu klika – klika značky FAB, model S1/90. Toto kování splňuje 

požadavky pro zařazení do 3. bezpečnostní třídy. Cena tohoto kování je 

2650 Kč včetně DPH. [29] 

2) Využít výměny oken a luxfer v bufetu a ve sklepě, která je naplánována na 

tento rok a nová okna vybavit místo nevyhovujících mříží, bezpečnostní 

fólií. Vybral jsem fólii výrobce EWF, model SCX12. Tato fólie je čiré 

barvy, skládá se ze tří vrstev a dosahuje tloušťky 0,3 mm. Šířka fólie je 1,83 

m a cena za běžný metr 1206 Kč včetně DPH. [3] 

3) Nahradit nevyhovující dveře venkovního skladu za dveře v alespoň 2. 

bezpečnostní třídě. Zvolil jsem bezpečnostní vchodové dveře od výrobce 

Masonite, v povrchové úpravě dub. Dveře mají šířku 80 cm, rám je 

z tvrdého dřeva. Jsou osazeny tříbodovým bezpečnostním zámkem a 

montují se do ocelové zárubně. Cena je 7749 Kč včetně DPH. [2] 

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Pro ochranu všech klíčových míst budovy je třeba stávající PZTS rozšířit. Navrhuji 

jej proto doplnit o tyto bezdrátové prvky kompatibilní se systémem OASiS: 



35 

 

1) JA-83P bezdrátový PIR detektor pohybu osob. Toto čidlo již bylo popsáno 

v kapitole zabývající se stávajícím PZTS. Navrhuji nainstalovat tři tyto 

detektory, konkrétně jeden na jeviště a dva do sklepních prostor. Cena 

jednoho detektoru činí 1499 Kč včetně DPH. 

2) JA-80BP bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla. Toto čidlo v sobě 

kombinuje PIR snímač pohybu a duální čidlo rozbití skla. Rozbití skla 

detekuje až na vzdálenost 9 metrů a to prostřednictvím změn tlaku vzduchu 

a charakteristických zvuků rozbíjejícího se skla. Komunikuje protokolem 

OASiS a v ústředně obsazuje dvě adresy, protože rozlišuje pohyb, nebo 

rozbití skla. Tyto detektory doporučuji nainstalovat do vestibulu, skladu, 

nářaďovny, přísálí a klubovny. [18] 

3) JA-80A bezdrátová vnější siréna. Tato siréna slouží také jako vnější 

detektor sabotáže. Lithiová baterie vydrží podle četnosti poplachů až pět let. 

Hlasitost sirény je 112 dB / m. Doba houkání je maximálně tři minuty, doba 

blikání maximálně 30 minut po poplachu. Sirénu doporučuji umístit na jižní 

nebo západní straně budovy. [17] 

Schémata stávajícího stavu a návrhů jsou uvedena v přílohách.   

6.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha nebude vzhledem k omezenému množství finančních prostředků 

zavedena. 

6.4 Režimová ochrana 

Současná režimová ochrana má jisté mezery. Navrhuji proto, aby byla sepsána 

interní směrnice, která by definovala práva a povinnosti: 

 starosty 

 místostarosty 

 jednatele 

 hospodáře 

 dalších členů výboru 

 cvičitelů 
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 a řadových členů 

Důležité je zmínit i povinnost osoby, která budovu zajišťuje a uzamyká, aby se 

ujistila, že jsou uzavřeny a uzamčeny dveře a okna, vypnuty spotřebiče, apod. 

Cílem není vytvoření paranoidní bezpečnostní politiky, která by byla příliš 

restriktivní a ve svém důsledku by se minula účinkem, ale dosažení bezpečného užívání 

areálu. 

Nelze opomenout ani kontrolu provádění daných opatření a to jak zpočátku, v době 

jejich zavádění, tak i průběžně v dalších měsících. 

6.5 Ekonomické zhodnocení návrhu 

V tabulce 5 uvádím ekonomické zhodnocení výše popsané varianty návrhu nového 

způsobu zabezpečení areálu, která přijde na 38 732 Kč, a v tabulce 6 přidávám ještě 

levnější variantu, která vychází na 25 371 Kč. 

Tabulka 5: Dražší varianta zabezpečení [zdroj autor] 

 

Tabulka 6: Levnější varianta zabezpečení [zdroj autor] 

 

V prvním případě činí náklady na realizaci nového zabezpečení 6,5% hodnoty aktiv, ve 

druhém je to 4,2%. V obou případech byla splněna podmínka principu ALARA – náklady 

nepřekročí 10% hodnoty aktiv. [31] 

  

Prvek
Cena za jednotku 

včetně DPH [Kč]
Množství

Cena celkem 

včetně DPH [Kč]

Bezpečnostní kování FAB S1/90 2650/ks 3 ks 7950

Bezpečnostní folie SCX12 1206/m 4 m 4824

JA-83P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 1499/ks 3 ks 4497

JA-80BP bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla 2150/ks 5 ks 10750

JA-80A bezdrátová vnější siréna 2962/ks 1 ks 2962

Bezpečnostní vchodové dveře, dub, 80 cm 7749/ks 1 ks 7749

38732celkem

Prvek
Cena za jednotku 

včetně DPH [Kč]
Množství

Cena celkem 

včetně DPH [Kč]

Bezpečnostní kování FAB S1/90 2650/ks 2 ks 5300

Bezpečnostní folie SCX12 1206/m 4 m 4824

JA-83P bezdrátový PIR detektor pohybu osob 1499/ks 3 ks 4497

JA-80BP bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla 2150/ks 5 ks 10750

25371celkem
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo s využitím analýzy rizik odhalit a vyhodnotit 

rizika, která ohrožují chráněná aktiva organizace. Dále zhodnotit stávající úroveň 

zabezpečení a s využitím teoretických a praktických poznatků navrhnout nové, 

zdokonalené zabezpečení daného objektu. Posledním úkolem bylo provést ekonomické 

zhodnocení návrhu. 

V úvodní části práce se zabývám právními předpisy a technickými normami, které 

souvisí s ochranou objektů. Dále pokračuji teorií fyzické ochrany, popisuji její jednotlivé 

segmenty a vazby mezi nimi.  

Následuje praktická část práce, kde představuji chráněný objekt. Uvádím jeho popis 

a základní charakteristiku a také současný stav zabezpečení. 

Poté následuje kapitola, kde jsem identifikoval možná rizika, která jsem následně 

vyhodnotil a určil tak ta nejzávažnější. Mezi nejzávažnější rizika patří nedostatečná 

odolnost MZS, omezené využití PZTS a nekomplexní řešení režimové ochrany. 

Tato rizika jsem se snažil minimalizovat svým návrhem nového způsobu 

zabezpečení, kde jsem využil i svých znalostí místních poměrů a situace. Dané řešení 

představuje, dle mého názoru, efektivní řešení zabezpečení daného objektu, které je reálně 

proveditelné. 

Samozřejmě, že by bylo možné tento objekt zabezpečit účinněji, představovalo by 

to však náklady překračující finanční možnosti Tělocvičné jednoty Sokol Velká. 
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