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penzionu. První část je věnována právním předpisům a technickým normám týkající 

se dané problematiky. Je zde také podrobněji vysvětlen pojem fyzická ochrana. V další 

kapitole jsou uvedeny veškeré informace o objektu včetně popisu jeho okolí. Součástí této 

práce je také část věnována stávajícímu zabezpečení. Předposlední část obsahuje analýzu 

identifikující rizika a vyhodnocující jednotlivé nedostatky. V poslední kapitole je proto 
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Seznam zkratek 

CCTV  Kamerový systém (Closed Circuit Television) 

CD  Kompaktní disk (Compact disc) 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EN  Evropská norma 

FMEA  Analýza příčin a následků poruch (Failure mode and effect anylysis) 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

LED  Světlo emitující dioda (Light Emitting Diode) 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  Nadzemní podlaží 

PIR  Pasivní infračervený (Passive Infrared) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 
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1 Úvod 

Potřeba ochrany vlastnictví a jeho zabezpečení již přetrvává po staletí. Bohužel 

je tato potřeba úzce spjata se sociálními jistotami, které ve společnosti panují.  

V dnešní době již existuje celá řada možností, jak svůj majetek zabezpečit. Možnost 

zabezpečení závisí na mnoha faktorech, ale z velké části je ovlivněna finanční stránkou. 

Je také podstatné říci, že stoprocentně ochránit svůj majetek nelze. Proto je vhodné zvolit 

takovou kombinaci všech druhů ochrany, abychom dosáhli maximálního možného 

zabezpečení. Díky novým technologiím se zvyšuje také úroveň zabezpečení. Je však 

pravda, že se zlepšují i takové technologie, které umožňují tato zabezpečení překonat.  

V této bakalářské práci se budu zabývat zabezpečením fyzické ochrany penzionu, 

který se nachází v obci Chlumec nedaleko od Českého Krumlova. Toto téma je velice 

aktuální už jen z toho důvodu, že se obec nachází v odlehlé lokalitě, kde je větší 

pravděpodobnost krádeží. Například v loňském roce došlo v obci Chlumec k odcizení 

osobního automobilu, krádeži paliva z osobního automobilu či opakovaných krádeží 

měděných okapů.  

Do budoucna se může také vyskytnout problém s nárůstem kriminality z důvodu 

zřízení ubytovny pro sociálně slabé, která se má nacházet v sousední obci, vzdálené jen 

dva kilometry.  

Hlavní náplní této práce bude popis současného stavu zabezpečení fyzické ochrany 

penzionu, analýza možných rizik a následný návrh nových opatření týkající 

se zabezpečení. Obsahem této práce je také teoretická část týkající se problematiky fyzické 

ochrany. Jsou zde uvedeny i právní předpisy a normy, které s danou problematikou úzce 

souvisí.  
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2 Teoreticky – právní část 

Ačkoliv neexistuje v České republice právní předpis, který by definoval 

problematiku fyzické ochrany osob a majetku, existence celé řady zákonů, norem 

a vyhlášek napomáhá tuto problematiku řešit. Níže jsou uvedeny ty nejzákladnější. 

2.1 Základní právní přepisy 

Zde je uveden výčet vybraných zákonů. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava je v České republice beze sporu nejvýše postavený právní předpis.  1. ledna 

1993 nabyla účinnosti, kdy taktéž vznikla samostatná Česká republika. Je složena 

z preambule a osmi hlav. [9] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

 Je součástí Ústavy České republiky. V tomto zákonu jsou uvedeny základní lidská 

práva jako je právo na život a zdraví, lidskou důstojnost, osobní svobodu, právo vlastnit 

majetek a také práva politická, hospodářská a další. Omezit tato práva lze jen na základě 

zákona. [10] 

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

 Hlavním účelem tohoto zákona je chránit ústavní zřízení České republiky, práva 

a zájmy společnosti i fyzických a právnických osob. Součástí tohoto zákona jsou také 

okolnosti vylučující protiprávnost, které jsou uvedeny v části první, obecná část, hlava III. 

Jedná se o §28 až §32. Z těchto paragrafů jsou nejdůležitější dva. §28 Krajní nouze, který 

je definován jako: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 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.“ [11] Druhý je §29 Nutná obrana, definován jako: 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana 

zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [11] 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Definice účelu trestního řádu zní: „Upravit postup orgánů činných v trestním řízení 

tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě 

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů 

a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“ [12] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Tento nový občanský zákoník je účinný od 1. ledna 2014. Je rozdělen do pěti částí 

– Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva 

a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. [13] 

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

 §3:„Zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Vztahuje 

se na veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo 

jinými prostředky.“ [14] §4 vymezuje pojmy jako je osobní a citlivý údaj. Osobní údaj 

chápeme jako:„ Jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. 

Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo 

či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu.“ [14] Citlivý údaj je definován jako:„Osobní údaj vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů.“ [14] 

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

ve znění pozdějších předpisů 

„Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 
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citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy.“ 

Utajovanou informací se rozumí: „Informace v jakékoliv podobě zaznamenaná 

na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití 

může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, 

a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.“§4 klasifikuje utajované informace 

na jednotlivé stupně: „ [15] 

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky, 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

vážnou újmu zájmům České republiky, 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

prostou újmu zájmům České republiky, 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky.“ [15] 

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

 Zákon upravuje pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Jedná se zejména o zásady jako zvláštní zákonná ochrana 

postavení zaměstnance, uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, 

spravedlivé odměňování zaměstnance a další. [16] 

2.2 Technické normy 

 Níže jsou uvedeny vybrané technické normy 

ČSN 16 5190 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Technické předpisy

 Tato norma stanovuje výrobu a zkoušení cylindrických vložek do zámků. Používá 

společně s ČSN EN 1303. [17] 

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky 

a zkušební metody 

 Norma obsahuje podmínky pro funkční vlastnosti cylindrických vložek včetně 

jejich klíčů a dalších požadavků jako je pevnost, životnost či odolnost proti korozi. Určuje 

pět tříd bezpečnosti podle zkoušek, které napodobují mechanický útok. [18] 
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ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

 Norma určuje systémové požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Vše co se týče požadavků na provedení i vlastností těchto systémů. V této normě 

jsou také obsaženy stupně zabezpečení či třídy prostředí. [19] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Norma stanovuje požadavky na návrh, výběr, instalaci, provoz a další věci spojené 

s kamerovým systémem. [20] 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

 Tato norma zkouší a klasifikuje odolnost mobilních a vestavěných trezorů 

se základní bezpečností proti vloupání. [21] 

ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

 Norma se týká zámků s vysokou bezpečností, kde definuje nároky na jejich 

spolehlivost, odolnost proti vniknutí a neoprávněnému otevření. [22] 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem Tato evropská norma se zaobírá 

všemi dveřmi. Podle nárazu měkkého a těžkého tělesa zjišťuje poškození dveřního křídla. 

[23] 
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3 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je souhrn lidského faktoru, technických prvků, organizačních 

a režimových opatření, která mají za úkol zajistit ochranu osob či zamezit neoprávněné 

nakládání s hmotným a nehmotným majetkem. [1] 

Členění fyzické ochrany: 

1. Technická ochrana, 

a. Mechanické zábranné systémy,  

b. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

c. Ostatní zabezpečovací systémy,  

2. Fyzická ostraha, 

3. Režimová ochrana. [1] 

Nelze říci, který z těchto segmentů fyzické ochrany je hlavní nebo nejdůležitější, 

protože všechny jsou na stejné úrovni. 

 

Obrázek 1 Koláč bezpečnosti [učební text] 

 

Pro efektivní zajištění bezpečnosti je zapotřebí kombinace všech druhů ochrany 

v dostatečné míře tzv. optimální bezpečnost. 
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Obrázek 2 Optimální bezpečnost [autor] 

3.1 Technická ochrana 

 V této skupině ochrany je významným prvkem technologie. Pomocí prostředků 

technické ochrany zabraňujeme či ztěžujeme narušení objektu. 

3.1.1   Mechanické zábranné systémy 

Již v úvodu je zapotřebí říci, že jakýkoliv mechanický zábranný systém (dále jen 

MZS) lze překonat. Záleží pouze na vynaložené energii, času a vybavení, které je 

k překonání potřeba. Čas potřebný k překonání MZS je vyjádřen pomocí vzorce (1). [5] 

12 ttt        (1) 

...t čas, který je zapotřebí k překonání MZS 

...1t čas počátku útoku na MZS 

...2t čas konce útoku na MZS [5] 

MZS jsou taktéž označovány jako klasická ochrana, jejíž prvky jsou brány za vůbec 

nejstarší zábranné prostředky. Hlavní účel těchto systémů spočívá v tom, aby pachateli 

ve značné míře znepříjemněli či ztížili průnik do objektu. Často také působí 

tzv. „ostrašujícím“ dojmem čímž pachatele odradí od páchání protiprávního jednání. [5] 
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MZS můžeme rozdělit na přírodní a technické. Přírodními zábrannými systémy 

jsou myšleny například terénní nerovnosti. U technických zábranných systémů se jedná 

o dynamické či statické překážky. [5] 

Další a významnější rozdělení MZS: 

 prostředky obvodové ochrany, 

 prostředky plášťové ochrany, 

 prostředky prostorové ochrany, 

 prostředky předmětové ochrany. [5] 

 

Obrázek 3 Členění technické ochrany [učební text] 

 

Obvodová ochrana 

Někdy také uváděna jako perimetrická ochrana (perimetr = obvod). Je určena 

k vnější ochraně prostor. Obvodová ochrana je z pravidla tvořena ploty a dalšími prvky 

jako jsou vrcholové zábrany, podhrabové překážky, vstupy či vjezdy a jiné vstupní 

jednotky. [5] 
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Ploty 

Jsou velice hojně využívaným mechanickým zábranným prostředkem. Musí být 

schopny odolávat povětrnostním podmínkám. Hlavní úloha plotů je zastavit nebo zpomalit 

či znepříjemnit vniknutí pachatele do objektu. Důležitý faktor, který je potřeba brát 

v úvahu při stavbě plotu je jeho umístění a bezprostřední okolí. Tím jsou chápány např. 

stromy či keře, které jej mohou přesahovat a mohli by výrazně zjednodušit vstup pachateli 

do chráněného objektu. Důležitá je taktéž viditelnost přes plot, přístup z vnější strany, 

počet prostupů a v neposlední řadě výška plotu, materiál, ze kterého bude zhotoven 

a technické provedení. [5] 

 

Obrázek 4 Plot [30] 

Ploty můžeme rozdělit: 

 Klasické drátěné ploty (ploty pro soukromé účely), 

 Bezpečnostní ploty, 

 Vysoce bezpečnostní ploty. [5] 

 

Klasické drátěné ploty dosahují výšky do 200cm, vyrobeny obvykle ze zinku a lze 

jej snadno překonat např. přelezením nebo prostříháním. Bezpečnostní plot je konstruován 

až do výšky 250cm, z kvalitní oceli a překonání je obtížné. Vysoce bezpečnostní plot 

je až 500cm vysoký, doplněn o podhrabové překážky a vrcholové zábrany. Používá se pro 

ochranu důležitých objektů. [5] 
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Vrcholové zábrany 

Vrcholová zábrana je prostředek nacházející se na vrcholu plotu. Neužívá 

se samostatně. Z pravidla se jedná o ostnatý či žiletkový drát a hroty pevné i otočné. [5] 

 

Obrázek 5 Vrcholové zábrany [24] 

Podhrabové překážky 

Mají za úkol ochranu před podhrabáním, podkopáním nebo podlezením. Taktéž 

se nevyužívají samostatně stejně jako vrcholové zábrany. Nejvíce se používají betonové 

desky nebo ocelové rošty. [5] 

 

Obrázek 6 Podhrabové desky [28] 

 

Vstupy či vjezdy a jiné vstupní jednotky 

Do této kategorie jsou řazeny brány, branky a jiné průchozí prvky plotů. Spadají 

sem také závory a turnikety, které plní hlavně kontrolní funkci při vstupu do objektů nebo 

velkých areálů. [5] 
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Obrázek 7 Branka [28] 

Plášťová ochrana 

 Používá se také spojení ochrana objektová. Jejím úkolem je pachatele odradit 

od vstupu do objektu nebo mu jeho průnik co nejvíce znepříjemnit a ztížit. Plášťovou 

ochranu dělíme na dvě skupiny. První skupinou jsou stavební prvky budov. Tou druhou 

pak otvorové výplně. [5] 

Stavební prvky budov  

Do této kategorie spadají zdi, střechy, podlahy, stropy či stěny. Jejich odolnost 

je však závislá na materiálu, jeho pevnosti či tloušťce, ze kterého jsou dané prvky 

zhotoveny. [5] 

Otvorové výplně 

Mezi otvorové výplně řadíme především okna, dveře, mříže, uzamykací systém 

a další. Prosklená okna nebo dveře jsou jedním z nezranitelnějších míst. Při zabezpečení 

oken se musí brát v úvahu nejen sklo samotné ale také parapet, kování, okenní rám a další. 

Pokud je použito bezpečnostní sklo, jeho odolnost se zvyšuje až pětkrát více než 

sklo obyčejné. [5]  

U dveří jsou nejdůležitější z pohledu bezpečnosti dveře vstupní. Pachatel by jej 

neměl vyvrátit ani prokopnout. Měli by být opatřeny třemi panty bez možnosti vypáčení 

a dalšími bezpečnostními prvky. [5]  
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Obrázek 8 Bezpečnostní dveře [31] 

 

Nejstaršími mechanickými zábranami jsou mříže. Jejich odolnost je primárně 

závislá na materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (většinou ocel) a také na způsobu uchycení. 

Instalují se u dveří i oken, ale také u ostatních otvorů objektu (šachty, vikýře a další). [1]  

Prostorová ochrana 

Zajišťuje ochranu vnitřních částí objektu (bezpečnostní dveře či mříže u vstupu 

do místnosti). [5] 

Předmětová ochrana 

Cílem předmětové ochrany je zajistit bezpečnost chráněných předmětů uvnitř 

objektu proti krádeži nebo zničení např. požárem. Zpravidla se jedná o ochranu finanční 

hotovosti, zbraní, dokumentů, informací, nebezpečných nebo jedovatých látek, ale také 

i drahých kovů, šperků a jiných cenností. [5] 
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Úschovné objekty – trezory jsou buď pevně s objektem spojeny tak, aby nemohli 

být odcizeny pomocí zazdění či přišroubování nebo existují přenosné trezory. [5] 

 

Obrázek 9 Trezor [32] 

3.1.2  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Jedná se o systémy, které jsou schopny na dálku signalizovat narušení objektu 

pachatelem pomocí optického nebo akustického signálu či jeho kombinací. [6] 

 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) sestává z několika 

základních komponentů, které dohromady vytvářejí tzv. zabezpečovací řetězec, jehož 

schéma je znázorněno na obrázku č. 10. [6] 

Obrázek 10 Zabezpečovací řetězec [6] 

Čidlo 

Taktéž bývá označováno jako detektor. Jedná se o aparát, který reaguje na fyzikální 

změny spojené s narušení objektu. [6] 

Čidla můžeme rozdělit podle několika hledisek. Ty, která ke své funkci vyžadují 

elektrickou energii, nazýváme napájená čidla. Naopak čidla, která elektrickou energii 

nepotřebují, jsou čidla nenapájená. [6]  
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Napájená čidla dělíme na aktivní a pasivní, podle toho, zda vyzařují do prostoru 

využitelnou energii či nikoliv. Nevýhoda aktivních čidel spočívá v jejich snadné detekci 

a určení mrtvé zóny. [6]  

Další dělení napájených čidel spočívá v charakteru střežené oblasti, kde máme čidla 

prostorová, směrová, bariérová a polohová. Rozdělujeme také čidla s krátkým, středním 

i dlouhým dosahem. [6]  

Čidla nenapájená máme pouze destrukční a nedestrukční. Nevýhoda destrukčních 

čidel je v jejich jednorázovém použití (poplachové fólie). [6] 

Ústředna 

Slouží k příjmu a zpracování informací. Zajišťuje komunikaci mezi dílčími prvky 

systému.  Dále také ovládání a napájení zabezpečovacího systému. [6] 

Přenosové prostředky 

Přenášejí informace jdoucí z ústředny na signalizační zařízení či naopak. [6] 

Signalizační zařízení 

Převádí informace na vhodný signál. [6] 

Doplňková zařízení 

Jejich hlavní funkcí je zjednodušení ovládání systému a také možnost uskutečnit 

některé speciální funkce. [6] 

Prvky obvodové (perimetrické) ochrany 

Vnější čidla obvodové ochrany musejí fungovat i za nepříznivých venkovních 

podmínek, jako je námraza, sníh, velké teplotní rozdíly a další. To bývá hlavním 

problémem těchto čidel. Proto jsou také často opatřena vnitřním vyhříváním. Kryty čidel 

i přívodní kabely musí být dokonale utěsněny. Musí mít také nízkou citlivost vůči 

podnětům jako je vlnění travního porostu, proudění vzduchu, pohyb listí a větví stromů. [6] 

Podmínkou vnějšího zabezpečovacího systému je ale v prvé řadě přítomnost 

oplocení nebo jiného mechanického zamezení. [6] 
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Vnější čidla se liší od vnitřních nejen napájecím napětím, ale také dosahem. 

U vnitřních čidel se pohybuje okolo 15 metrů a u vnějších je dosah až 450 metrů. Existují 

i výjimky s dosahem 1000 metrů. [6] 

Dle použitého fyzikálního principu má každý prvek obvodové ochrany své výhody 

i nevýhody. Záleží tedy hlavně na zkušenostech a znalostech, které je zapotřebí uplatnit při 

projektování daného zabezpečení. [6] 

Čidla obvodové ochrany dělíme na aktivní a pasivní. Protože existuje široká škála 

čidel, jsou zde uvedeny pouze některé. [6] 

Pasivní čidla obvodové ochrany 

 Plotová vibrační čidla, 

 Mikrofonní kabely, 

 Diferenciální tlaková čidla, 

 Čidla magnetických anomálií, 

 Infračervené termovizní detektory. [6] 

Aktivní čidla obvodové ochrany 

 Štěrbinové kabely, 

 Infračervené závory, 

 Aktivní infračervená čidla, 

 Laserové závory, 

 Mikrovlnná čidla. [6] 

Prvky plášťové ochrany 

Hlavním úkolem prvků plášťové ochrany je včas signalizovat narušení pláště 

střeženého objektu pachatelem. [6] 

Čidla kontaktní 

Fungují na principu přerušení nebo uzavření okruhu, kterým protéká klidový proud. 

Přeruší - li se tento proud nebo se jeho hodnota změní, dojde k vyhlášení poplachu. 

Výhoda těchto čidel spočívá v jejich ekonomické nenáročnosti. Nevýhoda je však jejich 

obtížná instalace a nízký stupeň ochrany. [6] 
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 Mikrospínače, 

 Dveřní a přechodové kontakty, 

 Koncové spínače, 

 Magnetické kontakty. [6] 

Čidla destrukční 

U této skupiny čidel je nevýhodou jejich nevratná funkce. Dojde li k poplachu, 

čidlo musí být poté vyměněno nebo opraveno. [6] 

 Poplachové fólie, tapety a skla, 

 Fóliové polepy. [6] 

Čidla destrukčních projevů 

Jsou to čidla, která reagují na podněty, jako jsou otřesy a vibrace. Ty vznikají 

při snaze pachatele narušit chráněné plochy. [6] 

 Čidla otřesová s mechanickým měničem, 

 Čidla na ochranu skleněných ploch, 

 Mechanické zábrany s detekcí narušení. [6] 

Čidla tlaková akustická 

Tato čidla reagují na infrazvukové vlny, které vznikají např. otevřením dveří nebo 

jejich destrukcí. Výhodou je snadná instalace. Nevhodné je tato čidla umisťovat 

do panelových bytů nebo skladů a to z důvodu, že se infrazvuk šíří ventilačními průduchy 

i odsávacími šachtami a zvyšuje se tím riziko planých poplachů. [6] 

 Infrazvuková čidla. [6] 

Čidla bariérová 

Bariérová čidla mají za úkol vytvořit umělou bariéru ve střeženém prostoru. [6] 

 Světelná čidla, 

 Laserové aktivní záclony. [6] 

Prvky prostorové ochrany 

Výhodou těchto prvků ochrany jsou nižší náklady spojené s jejich instalací 

a montáží. Instalují se na místa, jako jsou spojovací chodby, schodiště, haly a další. [6] 
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Čidla pohybu 

Existuje celá řada čidel pohybu, které využívají ke své funkci různou část spektra 

elektromagnetického vlnění. [6] 

 Pasivní infračervená čidla (PIR), 

 Ultrazvuková čidla, 

 Mikrovlnná čidla. [6] 

Prvky předmětové ochrany 

 Slouží zejména k ochraně cenných předmětů, jako jsou umělecká díla, trezory, 

skříně a další. [6] 

 Tlaková akustická čidla, 

 Trezorová čidla, 

 Čidla na ochranu uměleckých předmětů. [6] 

3.1.3   Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy spadají především kamerové systémy, které 

jsou vysoce účinným zabezpečovacím prvkem. [7] 

Kamerové systémy 

Tyto uzavřené televizní okruhy (Closed Circuit Television = CCTV) umožňují 

monitorovat množství střežených prostor v reálném čase. Jsou schopny obraz 

zdokumentovat ale také plnit funkci preventivní. Na případného pachatele mají určitý 

psychologický vliv a mohou ho svou existencí odradit od jeho protiprávního jednání.  

Mohou být využity jak autonomně nebo také jako doplňkové zařízení 

zabezpečovacího systému. Dříve byly využívány jen v bankách, na benzínových čerpacích 

stanicích, ve velkoprodejnách a jiných institucích. V poslední době se však s poklesem cen 

těchto kamerových systémů začínají rozšiřovat i do rodinných domů či malých firem. [7]

 Základní komponenty kamerového systému jsou: 

 kamery, 

 monitor, 

 záznamové zařízení. [7] 
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Kamery jsou hlavním prvkem celého kamerového systému. Zajišťují snímání 

obrazu pomocí černobílých i barevných kamer. Jejich cenu ovlivňují vlastnosti jako 

je rozlišení, citlivost, možnost dálkově ovládat objektiv kamery, možnost detekce pohybu 

a další. Monitor nám umožňuje zobrazit záběr, který je zachycen na kameru pomocí 

černobílého nebo barevného obrazu. Taktéž můžeme na monitoru zobrazit záběry z více 

kamer. K archivaci pořízených záběrů slouží záznamové zařízení, které nám v případě 

potřeby umožňuje dohledat záběry z minulosti. Záběry se ukládají na CD, pevný disk i jiné 

záznamové média. [7] 

3.2 Fyzická ostraha 

Hlavní úlohu zde hraje lidský faktor. Jedná se o nejstarší způsob ochrany osob 

a majetku ale zároveň také o jeden z nejdražších způsobů. Je to však velmi efektivní 

metoda a proto je také velmi často využívána. [1] 

Jedná se o souhrn činností způsobilé osoby, jež má za úkol zabezpečení ochrany 

osob a majetku, střežených objektů a veřejného pořádku. Velká výhoda fyzické ostrahy 

spočívá v možnosti okamžitého zásahu v případě narušení prostoru či objektu. Fyzickou 

ostrahu je možné provádět pomocí komerční soukromé bezpečnostní služby nebo vlastní 

či státní ochranné služby. [1] 

3.2.1  Metody fyzické ostrahy 

 Obecně je metodou fyzické ochrany chápáno jako způsob nebo postup k dosažení 

daného cíle. Metod fyzické ochrana je celá řada, proto jsou zde uvedeny pouze některé. 

 Metoda fyzického pozorování, 

 Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 Metoda kontroly osob, 

 Metoda kontroly stavu, 

 Metoda kontroly dokladů a povolení ke vstupu, 

 Metoda přesvědčování a další. [1] 

Metoda fyzického pozorování 

Nejčastější metoda s úkolem zabránit narušení objektu. [1] 
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Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel 

Může být pravidelná nebo namátková. Tato metoda má za cíl odhalit vnášení nebo 

vynášení majetku. Osobní prohlídku provádí osoba stejného pohlaví. [1] 

Metoda kontroly osob 

Kontrolují se osoby, které vchází do chráněného objektu tak i osoby jdoucí 

z chráněného objektu. [1] 

Metoda kontroly stavu 

Kontroluje se teplota vody nebo vzduchu, elektrické napětí, hlášení vloupání 

a další. [1] 

Metoda kontroly dokladů a povolení ke vstupu 

Kontrola a zjišťování totožnosti zaměstnanců a veškerých návštěvníků objektu. [1] 

Metoda přesvědčování 

Jedná se o slovní přesvědčování vedoucí k odvrácení nezákonného jednání. [1] 

3.2.2  Úkoly fyzické ostrahy 

Zde jsou uvedeny činnosti, které provádí fyzická ostraha. 

Kontrolní propustková činnost 

Fyzická ostraha zabraňuje vstupu osob nebo vjezdu vozidel do objektu, pokud 

nemají oprávnění. Dále eviduje všechen oprávněný pohyb osob a vozidel. Zamezují 

vnášení nebezpečných nebo jinak ohrožujících látek či předmětů do objektu. [1] 

Kontrolní činnost 

Hlavní úlohou této činnosti je zamezit rozkrádání, poškození nebo zneužití majetku. 

Zaobírá se také ochranou zdraví osob při práci. Vše se děje v rámci smlouvy o ochraně 

objektu a směrnic pro ochranu objektu. [1] 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

Úkolem strážní služby je zabránit vstupu osob či vjezdu vozidel, zabránit vnášení 

nebo vynášení materiálu do objektu a z objektu a další. To vše odehrávající se mimo 

kontrolní propustkové stanoviště. [1] 
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Jedny z povinností fyzické ochrany jsou také např. odhadnout nebezpečí a rizika při 

narušení střeženého objektu, zajistit klid a veřejný pořádek, chovat se zdvořile, nestanně, 

důrazně a další. [1] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je chápána jako organizační a administrativní opatření vedoucí 

ke správné funkci zabezpečovacího systému objektu. Je to sjednocující prvek fyzické 

ochrany. [6] 

V organizační dokumentaci a interních normách organizace by měli být uvedeny 

veškeré zásady režimové ochrany s podobou směrnic režimových opatření. 

Základní překážka není ve vytvoření směrnic, ale v jejich implementaci 

do všedního života objektu. [6] 

Mezi hlavní dokumentace režimové ochrany patří statut organizace, pravidla 

užívání technických prostředků, organizační, pracovní, spisový a skartační řád. K dalším 

dokumentům režimové ochrany se řadí provozní řád či krizový plán ochrany objektu. 

Do režimové ochrany řadíme např. klíčové režimy, výkon služby ostrahy, provoz a využití 

zabezpečovacích systému. [6] 

Vnější režimová opatření 

Do těchto opatření spadají např. brány osobní i nákladové sloužící pro účely 

železniční vlečky, šachty kabelové či ventilační, propusti potoků protékající objektem 

a další. Obecně se jedná o vstupní a výstupní podmínky střeženého objektu. [6] 

Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření spočívají zejména v dodržování bezpečnostních směrnic. 

Jedná se skladové režimy (příjem, výdej materiálů), zvláštní režimy (zajištění osvětlení, 

vytvoření strážních věží či vnitřního oplocení), režimy osob a vozidel omezující jejich 

pohyb pouze na určité sekce a další. [6] 
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4 Charakteristika objektu 

V této kapitole uvádím veškeré informace o objektu a jeho okolí. Je zde také 

popsána obec, ve které se objekt nachází a dojezd složek IZS. 

4.1 Obec Chlumec 

Obec Chlumec se nachází v jihočeském kraji. Od krajského města České 

Budějovice je vzdálena 15km a od Českého Krumlova pouze 9km. Počet lidí s trvalým 

bydlištěm je přibližně 100 obyvatel. Jelikož je obec na poměrně dobrém strategickém 

místě, dochází zde v posledních letech k výstavbě nových rodinných domů a tím 

i k nárůstu počtu obyvatel. Obec již také nejednou čelila masivním developerským 

projektům. Kromě rodinných domů se v Chlumci nachází multifunkční hřiště, hostinec, 

zahradnictví, prodejna nábytku a také penzion. 

 

Obrázek 11 Obec Chlumec [29] 

4.2 Dojezd složek IZS 

Jak jsem již zmínil, obec se nachází mezi Českým Krumlovem a Českými 

Budějovicemi. Svojí polohou spadá do okresu Český Krumlov. Je to však jedna 

z posledních obcí spadající pod tento okres. Vesnice vzdálena jen o necelé 2 km, leží již 

v okrese jiném. Jelikož se tedy obec nachází na tzv. „přelomu okresů“, nedochází v této 
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oblasti ke zvýšené hlídkové činnosti Policie České republiky. Tím se samozřejmě zvyšuje 

riziko výskytu trestné činnosti.  

Obvodní oddělení Policie České republiky (dále jen Policie ČR) v Českém 

Krumlově je vzdáleno 9,3km a průměrná doba, za kterou dorazí policie do obce, 

se pohybuje kolem 11 minut. Hasičský záchranný sbor České republiky (dále jen HZS ČR) 

v Českém Krumlově se nachází ve vzdálenosti 8,8km od obce a doba dojezdu je přibližně 

10 minut. Zdravotnická záchranná služba České republiky (dále jen ZZS ČR) v Českém 

Krumlově je vzdálena 11km s časem dojezdu cca 16 minut.  

4.3 Penzion Chlumec 

Toto původně hospodářské stavení bylo postaveno již v roce 1828. V roce 1993 byl 

objekt částečně zrekonstruován. V těchto letech se také rozhodlo, že je dům příliš velký 

na běžné užívání a přebytečné prostory by mohli být využity. Došlo tedy ke kompletní 

rekonstrukci a přestavbě. Od roku 1994 je objekt rozdělen na část obytnou soukromou 

a část plnící roli penzionu. Objekt prochází postupnou rekonstrukcí i nadále. 

 V současné době je penzion tvořen čtyřlůžkovým apartmánem s terasou, 

dvojlůžkovým pokojem s terasou a dalšími třemi dvojlůžkovými pokoji. Každý pokoj je 

vybaven vlastní kuchyňkou, koupelnou a WC. Celkem penzion disponuje 17 lůžky. Je zde 

také společenská místnost s terasou a sociálním zařízením.     

  Penzion má celoroční provoz s rodinným personálem. Garáž u domu je využívána 

jak hosty penzionu tak i pro soukromé účely. Obytná soukromá část má vlastní vstup. Je 

tvořena obývacím pokojem s balkónem, třemi místnostmi, kuchyní, koupelnou a WC. 

Parkovací místa u penzionu se nachází na zahradě, která je oplocena, avšak s absencí brány 

(Obrázek 13). 
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Obrázek 12 Penzion [autor] 

 

 

 

Obrázek 13 Parkovací místa u objektu bez vjezdové brány [autor] 
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4.4 Dispoziční řešení 

Objekt je čtvercového půdorysu se sedlovou střechou. Je částečně podsklepen. 

Na západní straně je postavena garáž. Dům má celkově tři vstupy. Polovinu domu tvoří 

penzion a druhou polovinu soukromá obytná část.  

Penzion  

Hlavní vstup do penzionu je situován od jihozápadu. Po vchodu do penzionu 

je z chodby vstup do jednotlivých pokojů z pravé i levé strany a také vstup do společenské 

místnosti. Přes společenskou místnost se lze dostat do obytné soukromé části 

i do technické místnosti a kotelny. Kotelna je vybavena zplynovacím kotlem na tuhá 

paliva. Z chodby vede schodiště do podkroví, kde jsou ještě další dva pokoje. Přízemí 

se nachází také garáž.  

Obytná soukromá část 

Vstup je ze západní strany. Po vchodu do této části vede z chodby schodiště 

do 1.NP a také se z chodby dostaneme do kotelny, technické místnosti i společenské 

místnosti, která je součástí penzionu. V 1.NP se nachází obývací pokoj s balkónem, 

tři místnosti, koupelna a WC.  

4.5  Popis objektu a okolí 

Celý objekt se zahradou je o přibližné výměře 1020m
2
 z toho je dům o velikosti 

410m
2
. Objekt se nachází na okraji vesnice. Od silnice první třídy vedoucí z Českých 

Budějovic do Českého Krumlova je vzdálen 1,5km. Ze severní a východní části je louka 

a pole. Jižní část je ohraničena cestou, za kterou se nachází rodinný dům. Ze západu 

sousedí také s rodinným domem. K objektu je možné se dostat pomocí tří asfaltových cest, 

jak je vidět z obrázku 15. 
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Obrázek 14 Pohled na chodbu od vstupních dveří a schodiště [autor] 

 

 

Obrázek 15 Příjezdové cesty k objektu [autor] 
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5 Stávající zabezpečení 

V tabulce 1 je uveden přibližný počet aktiv, které se vyskytují v penzionu, společenské 

místnosti, ale také v garáži, do které mají hosté přístup. Právě v garáži se hodnota aktiv 

může měnit v závislosti na počtu hostů, kteří ji využijí k úschově jízdních kol a také 

na ceně těchto kol. V tabulce je tedy tato položka uvedena, jako ostatní a počítáno 

je s polovičním využitím kapacity garáže a běžnou cenou jízdního kola. Jelikož je tato 

práce zaměřena na penzion, nejsou zde uvedeny aktiva vyskytující se čistě v soukromé 

obytné části.  

Tabulka 1 Přehled aktiv [autor] 

Vybavení jednotlivých pokojů Cena  

5 x Lednice 20 000 Kč 

5 x Vařič 5 000 Kč 

5 x Televize 20 000 Kč 

5 x Rychlovarná konvice 2 500 Kč 

5 x Mikrovlnná trouba 7 000 Kč 

Vybavení společenské místnosti   

Televize 8 500 Kč 

Chladící a výčepní zařízení 42 000 Kč 

Lednice 8 000 Kč 

Vysavač 4 000 Kč 

Garáž   

Osobní automobil 90 000 Kč 

Zahradní traktůrek 35 000 Kč 

2 x Jízdní kola 16 000 Kč 

2 x Jawa Babeta 210 12 000 Kč 

Nářadí a vybavení 50 000 Kč 

Ostatní 108 000 Kč 

Celkem 428 000 Kč 

 

Je zapotřebí brát v úvahu také majetek a osobní věci hostů, které zůstávají na pokoji 

v době jejich nepřítomnosti. Ne všichni hosté využívají služeb trezoru, který se nachází 
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ve společenské místnosti. Jedná se zpravidla o notebooky, digitální kamery, mobilní 

telefony a další. Hodnota těchto věcí se může pohybovat řádově v desítkách tisíc korun. 

V neposlední řadě nesmíme zapomenout na osobní automobily hostů. Parkovací místa 

se nachází na zahradě u objektu, která je oplocena. Brána zde však chybí. 

Pro snazší orientaci v současném zabezpečení je třeba rozdělit fyzickou ochranu 

na dílčí části: 

 mechanické zábranné systémy (technická ochrana), 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (technická ochrana), 

 fyzická ostraha, 

 režimová ochrana. 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

MZS se v objektu nacházejí v podobě obvodové, plášťové a prostorové ochrany. 

Předmětová ochrana se v objektu vyskytuje pouze v jediném případě. Jedná se o trezor 

typu SAMOA 26 umístěný ve společenské místnosti, který není nijak uchycen k podlaze 

či stěně. Jedná se o elektronický dvouplášťový trezor. Slouží hostům penzionu 

k bezpečnému uložení finanční hotovosti, šperků, dokladů a jiných cenností. 

Obvodová ochrana 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3 fyzická ochrana, obvodová ochrana (perimetrická 

ochrana) se zabývá ploty, podhrabovými překážkami, vrcholovými zábranami a vstupy 

či vjezdy.  

V současnosti je perimetrická ochrana tvořena z klasického drátěného plotu 

ze severní, východní i západní části. Plot je vysoký 150cm. Jeho součástí jsou podhrabové 

betonové desky o výšce 25cm. Vrcholové zábrany zde chybí. Je zde také absence vjezdové 

brány z jihovýchodní strany objektu, kde se nachází parkovací místa, jak je vidět výše 

na obrázku 13. Jižní část je z poloviny tvořena taktéž klasickým drátěným plotem. Druhou 

polovinu tvoří dřevěný plot s podezdívkou o výšce 130cm. Zde je zabudována dvoukřídlá 

vjezdová brána s kovovou konstrukcí a dřevěnými latěmi. Je vybavena cylindrickou 

vložkou. 
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Plášťová ochrana 

Není třeba věnovat zvláštní pozornost stavebním prvkům budov, jako jsou zdi, 

střecha, stropy a další, protože tyto části je velmi náročné překonat a dochází k tomu 

jen minimálně. 

Do objektu je možnost vstupu třemi vchody. Vstup z jihozápadní části slouží jako 

hlavní vstup hostům penzionu. Ten je tvořen bezpečnostními jednokřídlými částečně 

prosklenými dveřmi opatřené bezpečnostním sklem (Obrázek 16). Dveře mají kování 

koule/klika a bezpečnostní cylindrickou vložku proti odvrtání.  

Další vstup je ze západní strany. Tímto vchodem se dostaneme do obytné soukromé 

části, ale také do společenské místnosti. Dveře jsou jednokřídlé dřevěné s malým 

proskleným otvorem (Obrázek 16). Jejich součástí je dveřní kování koule/klika 

a cylindrická vložka.  

Třetí vchod se nachází na severní straně. Je to vstup do technické místnosti 

a kotelny, kterou lze projít do obytné soukromé části, tudíž i do penzionu. Dveře jsou 

dřevěné, jednokřídlé a velmi zastaralé (Obrázek 17). Jsou opatřeny dveřním kováním 

klika/klika a zadlabacím zámkem. 

Sklepní okna o rozměrech 50cm x 40cm jsou prosklená s dřevěným rámem avšak 

velice zastaralá jak je možné vidět na obrázku 19 na dalších stranách. Ostatní okna na 

celém objektu jsou plastová jednokřídlová i dvoukřídlová. U dvou pokojů jsou vchody na 

terasu opatřeny jednokřídlými plastovými balkonovými dveřmi. U společenské místnosti 

se jedná o tytéž dveře dvoukřídlé.  

Vchod do garáže má dvoukřídlá plechová vrata s dveřním kováním klika/klika 

a s cylindrickou vložkou (Obrázek 18). Okno u garáže o rozměrech 240cm x 100cm 

je velice zastaralé, prosklené s dřevěným rámem. 
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Obrázek 16 Vstupní dveře do soukromé části a vstupní dveře do penzionu [autor] 

 

Obrázek 17 Vchodové dveře do pokoje a vstup do technické místnosti [autor] 
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Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je v zastoupení pouze ve formě dveří uvnitř domu. Zaprvé 

se jedná se o dveře, které oddělují společenskou místnost od obytné soukromé části. Tyto 

dveře jsou dřevěné, jednokřídlé, zastaralé a lehce překonatelné. Jsou opatřeny dveřním 

kováním klika/klika se zadlabacím zámkem. Slouží pouze k soukromým účelům. Ostatní 

dveře u jednotlivých pokojů i v celém penzionu jsou z masivního dřeva, jednokřídlé 

s dveřním kováním klika/klika a zadlabacím zámkem jak vidíme výše na obrázku 17. 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V objektu se vyskytují pouze 4 čidla pohybu, která spínají osvětlení před hlavním 

vchodem do penzionu, vchodem do obytné soukromé části, chodby a schodištěm uvnitř 

penzionu. Jiné PZTS se v objektu nevyskytují. 

5.3 Fyzická ostraha 

Formou fyzické ostrahy není objekt penzionu zabezpečen. Nevyskytuje se zde 

žádná strážní služba, která by tuto úlohu plnila. Objekt je hlídán pouze rodinným 

personálem, který bydlí v obytné soukromé části. 

5.4 Režimová ochrana 

Režimová ochrana se vyskytuje v objektu v podobě klíčového režimu. Rodinný 

personál při předávání pokoje předá také klíče od hlavních vstupních dveří do penzionu, 

klíče od garáže a samozřejmě klíče od samotného pokoje. Hosté za celou dobu pobytu 

za klíče zodpovídají a na konci pobytu je vrátí všechny zpět. Případná ztráta klíčů je řešena 

finanční náhradou, která odpovídá výši nákladů spojenou s výměnou dveřních zámků. 
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Obrázek 18 Plechová vrata u garáže [autor] 

 

 

Obrázek 19 Pohled na sklepní okna [autor] 
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5.5 Subjektivní zhodnocení 

Jelikož v objektu bydlím, snáze lze určit klady a zápory zabezpečení, které se zde 

vyskytují. 

Kladně hodnotím vstupní bezpečnostní dveře do penzionu s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou. Velice vhodná jsou také plastová okna, která se nacházejí na celém 

objektu.  

Perimetrická ochrana v podobě plotu s podhrabovými deskami postrádá smysl díky 

již zmíněné absenci brány. Za velký nedostatek považuji jak vstupní dveře do obytné 

soukromé části, tak také velice zastaralé a lehce překonatelné vstupní dveře do technické 

místnosti a kotelny. Nevhodná jsou také prosklená sklepní okna taktéž zastaralá. Zámky na 

jednotlivých dveřích od pokojů v penzionu jsou nedostačující. Dveře oddělující 

společenskou místnost od obytné soukromé části jsou zastaralé a snadno překonatelné. 

Garáž má vhodně zvolená plechová vrata, avšak s ohledem na množství aktiv, které 

se zde vykytují je daný typ cylindrické vložky nevhodný. Okno u garáže zcela 

nevyhovující. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

6 Analýza bezpečnostních rizik 

Pomocí analýzy rizik identifikujeme případná rizika a stanovujeme jejich 

závažnost. V dnešní době existuje široká škála metod zabývající se analýzou rizik. [8]  

V této bakalářské práci je pro analýzu rizik vybrána metoda zvaná Ishikawův 

diagram a Analýza příčin a následků. Důvodem zvolení těchto metod je jejich velice 

přehledné grafické znázornění, které nám pomůže určit přijatelná a nepřijatelná rizika 

a následně provést taková opatření, která tato rizika minimalizují. [8] 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je podle svého grafického znázornění někdy také nazýván jako 

„diagram rybí kostry“ či diagram příčin a následků. Tento diagram vynalezl jistý japonský 

profesor Ishikawa. [8] 

 Jeho grafická přehlednost nám umožňuje jednoduše a systematicky popsat možné 

příčiny řešeného problému, které způsobují následek. Každá důležitá příčina se pak dále 

analyzuje. Na obrázku 24 je vidět jeho obecné znázornění. [8] 

 

Obrázek 20 Obecné znázornění Ishikawova diagramu [autor] 

 

Na obrázku 21, který se nachází na další straně je graficky znázorněn již konkrétní 

Ishikawův diagram týkající se dané problematiky. 
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Obrázek 21 Ishikawa diagram 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

 Tato analýza je velmi často uváděna pod zkratkou FMEA, jež vznikla z anglického 

názvu Failure mode and effect anylysis. Všechny případné poruchy se uvedou do tabulky, 

která je základním prvkem této metody. Poté se stanoví míra rizika, jež se vypočte pomocí 

vzorce (2). [8] 

R = P x N x H       (2) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků  

H – odhalitelnost rizika [8] 

Jednotlivé hodnoty pravděpodobnosti, závažnosti a odhalitelnosti rizika pro 

stanovení míry rizika jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 Jednotlivé parametry metody FMEA [8] 

 

 

 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků rizik 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Provedení metody FMEA 

Nejprve je uvedena tabulka, kde jsou vypsána všechna možná rizika, které 

vycházejí z Ishikawova diagramu. Následně je každé riziko ohodnoceno parametry 

P (pravděpodobnost vzniku rizika), N (závažnost následků rizik), a H (odhalitelnost rizika). 

Výsledná míra rizika (R), je pak vypočtena podle vzorce uvedeného na předchozí straně. 

Vše je uvedeno v tabulce 3. 

Tabulka 3 Identifikované nebezpečí [autor] 

Subsystém Číslo Identifikace nebezpečí P N H R 

Obvodová 

ochrana 

1 Přelezení oplocení 2 2 4 16 

2 Absence brány 5 3 3 45 

3 Poškození oplocení 2 2 3 12 

Plášťová 

ochrana 

4 Vniknutí přes okna 2 4 2 16 

5 Vniknutí přes sklepní okna 3 3 4 36 

6 Vniknutí do garáže 4 5 3 60 

7 Vypáčení zámku u vstupních dveří 3 3 4 36 

8 Poškození vstupních dveří 3 2 4 24 

Prostorová 

ochrana 
9 Překonání dveří uvnitř penzionu 4 4 3 48 

Režimová 

ochrana 

10 Ztráta klíčů 2 4 3 24 

11 Odcizení klíčů 2 5 3 30 

12 Pochybení rodinného personálu 1 4 2 8 

Ostatní 

hrozby 

13 Absence kamerového systému 5 2 3 30 

14 Napadení rodinného personálu 1 3 2 6 

15 Požár 2 4 2 16 

16 Překonání trezoru 2 4 3 24 

 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Oddělení důležitých faktorů od těch méně důležitých nám umožní Paretův princip. 

Aby bylo možné vytvoření Paretova diagramu je zapotřebí sestrojit tabulku, kde jsou 

sestupně seřazeny hodnoty výsledné míry rizika. Dále musí být určena kumulativní četnost 

R, pomocí které sestrojíme histogram. V neposlední řadě potřebujeme vypočíst relativní 

kumulativní četnost R (%) pro zhotovení Lorenzovi křivky.  
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Pro výpočet hodnot kumulativních četností R a relativních kumulativních četností R 

použijeme vzorce (3) a (4). 

ik

i

k

i nnnnnN 


...321

1
    (3) 

 Ni – kumulativní četnost R 

n1 - ni – hodnoty R  

%][100
N

N
F i
i      (4) 

Fi – relativní kumulativní četnost R [%]  

Ni – kumulativní četnost R 

N – kumulativní četnost všech hodnot R 

Všechny vypočtené hodnoty jsou uvedeny v tabulce 4. Na následující straně je také 

zobrazen Paretův diagram s Lorenzovou křivkou, v němž jsou zaneseny výsledné četnosti. 

Tabulka 4 Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné R [autor] 
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Obrázek 22 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Po aplikaci pravidla 80/20 je z diagramu patrné, že 80% ze všech identifikovaných 

nebezpečí tvoří nebezpečí 6, 9, 2, 5, 7, 11 13, 8, 10 a 16. Tato nebezpečí je zapotřebí řešit. 

Ostatní hrozby, což jsou hrozby 1, 4, 15, 3, 12 a 14 nemají významný vliv na bezpečnost 

penzionu a jsou zanedbatelné. 

 Další kapitola se tedy zabývá návrhem opatření, která by minimalizovala 

nebezpečí 6, 9, 2, 5, 7, 11 13, 8, 10 a 16. 
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany penzionu 

V předchozí kapitole byla provedena analýza rizik, která nám ukázala hlavní rizika 

narušující bezpečnost objektu. V této kapitole je tedy uveden návrh na opatření, která 

vedou k minimalizaci těchto rizik. Jsou zde také uvedeny přibližné náklady, spojené 

s realizací zmíněných opatření. 

Finanční stránka je jedním z hlavních faktorů ovlivňující zabezpečení objektu. 

Výše nákladů by neměla přesáhnout 10% z chráněných aktiv, která se uvnitř objektu 

nacházejí. Hodnotu celé budovy nebudeme tedy brát v potaz. Chráněná aktiva byla 

vyčíslena na 428 000 Kč. K těmto aktivům musíme také započíst např. již zmíněné osobní 

věci hostů či osobní automobily. 

Nová opatření se týkají zvláště technické ochrany. Fyzická ostraha by byla v tomto 

případě velice nevýhodná a nepotřebná. 

7.1  Nová opatření týkající obvodové ochrany  

Nebezpečí spadající do této kategorie: 

  Absence brány. 

Absence brány 

Jak již bylo zmíněno, brána chybí na jihovýchodní straně objektu. Zde parkují 

automobily hostů penzionu. Touto částí lze do okolí objektu vniknout, aniž by pachatel 

musel překonávat nějaký druh zabezpečení. V tomto případě je zcela vhodné celý perimetr 

okolo objektu uzavřít a tímto případnému pachateli znesnadnit přístup.  

Proto navrhuji instalaci dvoukřídlé zahradní vjezdové brány o rozměrech 

1800 x 3600 mm. Brána je vyrobena z trubkového rámu a vypletena poplastovaným 

pletivem. Z ekonomického hlediska zvolíme bránu na principu manuálního ovládání, která 

je jistě cenově přijatelnější nežli brána na ovládání dálkové. Bránu doplníme 

o bezpečnostní cylindrickou vložku řady FAB 200. Z důvodu estetiky zde vrcholové 

zábrany nenavrhuji. 
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7.2  Nová opatření týkající se plášťové ochrany 

 Do této kategorie patří tato nebezpečí: 

  vniknutí do garáže, 

  vniknutí přes sklepní okna, 

  vypáčení zámku u vstupních dveří, 

  poškození vstupních dveří. 

Vniknutí do garáže 

Vzhledem k počtu aktiv, které se v garáži vyskytují nebo mohou vyskytovat, 

je zcela nutné zvýšit stávající zabezpečení této části. Pachatel se do garáže může dostat 

dvojím způsobem a to přes okno nebo vrata. I když je původní okno zastaralé, nenavrhoval 

bych jeho výměnu. Okno bych pouze doplnil o pevnou bezpečnostní okenní mříž 

o tloušťce 12 mm, která je vyrobena z ocelového čtyřhranu. Jelikož se okno nachází 

na místě, kde není z venku příliš vidět, nemusíme se bát, že by mříž kazila celkový 

estetický pohled.  

Plechová garážová vrata bych také ponechal a zvolil bych výměnu stávající 

cylindrické vložky za bezpečnostní cylindrickou vložku řady FAB 1000 s velmi vysokou 

ochranou. Původní dveřní kování klika/klika je vhodné nahradit kováním koule/klika. 

Vniknutí přes sklepní okna 

Obě původní sklepní okna o rozměrech 500 x 400 mm bych navrhl demontovat 

a nahradit novými plastovými okny o stejných rozměrech. Tyto nová okna však mají 

o 70 mm z každé strany menší rozměr díky šířce okenního rámu. Tímto se podstatně 

zmenší okenní prostor, kterým by případný pachatel mohl vniknout do objektu. Je možnost 

také výběr oken s bezpečnostním sklem. Tato verze je však finančně nákladnější 

a pro účely tohoto zabezpečení je nadbytečná. 

Vniknutí přes vstupní dveře 

Jedno z největších nebezpečí, kdy může dojít k narušení bezpečnosti penzionu 

je vniknutí přes vstupní dveře ať už vypáčením zámku nebo poškozením dveří. Jak jsem 

již dříve zmínil, objekt má tři vstupy. Vstupní dveře do penzionu, které slouží hostům, jsou 

z hlediska bezpečnosti plně vyhovující a není je třeba je inovovat. Stávající vstupní dveře 

do soukromé obytné části je zapotřebí nahradit jednokřídlými bezpečnostními dveřmi 
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ADLO, s dveřním kováním koule/klika. Dveře jsou odolné proti vysazení a vypáčení. Tyto 

dveře také nahradíme za stávající třetí vstupní dveře, které slouží jako vchod do technické 

místnosti.  

7.3  Nová opatření týkající se prostorové ochrany 

 Nebezpečí patřící do této kategorie: 

  překonání dveří uvnitř penzionu. 

Překonání dveří uvnitř penzionu 

Vstupní dveře do jednotlivých pokojů uvnitř penzionu by měli být zabezpečeny tak, 

aby nedošlo k případné krádeži věcí z pokojů. Také by se ubytovaní hosté měli cítit 

bezpečně a neměli by se obávat ponechat své osobní věci na pokoji v době jejich 

nepřítomnosti. Stávající jednokřídlé dřevěné dveře považuji za bezpečné. Je nutné však 

vyměnit zadlabací zámek za bezpečnostní cylindrickou vložku řady FAB 200. Dveře, které 

jsou ve společenské místnosti a oddělují penzion od obytné soukromé části je zapotřebí 

nahradit dveřmi novými. Původní dveře jsou zastaralé a případný pachatel se těmito 

dveřmi může dostat bez problému do soukromé části. Zvolil bych klasické jednokřídlé 

dveře s cylindrickou vložkou řady FAB 100. 

7.4  Nová opatření týkající se předmětové ochrany 

 Nebezpečí spadající do této kategorie. 

  překonání trezoru. 

Překonání trezoru 

Původní elektronický trezor typu SAMOA 26 je vyhovující. Objem tohoto trezoru 

je 11 l a hmotnost 23 kg. Není ale pevně ukotven. Díky své malé hmotnosti by však mohlo 

dojít k odcizení tohoto trezoru. Proto bych zvolil ukotvení trezoru do betonové podlahy 

pomocí mechanické kotvy. V trezoru jsou připraveny na toto ukotvení dva montážní 

otvory ve spodní části. 
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7. 5  Nová opatření týkající se kamerových systémů 

 Nebezpečí patřící do této kategorie: 

  absence kamer 

Absence kamer 

Je zcela nevhodné pořízení kamerového systému při zabezpečení tohoto objektu. 

Hlavním důvodem je samozřejmě jeho ekonomická náročnost. Za adekvátní náhradu 

považuji v tomto případě pořízení maket kamer, které by měli případného pachatele 

odradit. Dnešní makety kamer mají velmi realistický vzhled a často nelze rozeznat, zda 

se jedná o atrapu či nikoliv.  

Z tohoto důvodu bych zvolil pořízení a instalaci tří maket venkovních 

bezpečnostních kamer. Tyto kamery jsou opatřeny blikající LED diodou a imitací přísvitu. 

První kamera bude umístěna na zdi domu tak, aby směřovala na vchod do penzionu. Druhá 

kamera by měla směřovat na tu část, kde parkují automobily hostů. Poslední kamera bude 

nainstalována na zeď garáže směřující na garážová vrata. Všechny kamery by měli být 

v dostatečné výšce, aby nedošlo k jejich poničení a byly lépe vidět. Vstupní dveře 

od penzionu a garážová vrata bych ještě opatřil samolepkou s nápisem „Tento prostor 

je monitorován.“ 

7.6  Nová opatření týkající se režimové ochrany 

 Této kategorie se týkají tato nebezpečí: 

  odcizení klíčů, 

  ztráta klíčů. 

Odcizení a ztráta klíčů 

Tomu nebezpečí je velmi těžké předejít, aniž bychom omezovali ubytované hosty 

a celkový chod penzionu. Jak již bylo zmíněno, hosté dostanou svazek klíčů s klíči 

od pokoje, garáže a hlavního vstupu. Na tomto svazku je také visačka s názvem penzionu. 

Klíč od pokoje je označen číslovkou, která odpovídá číslu pokoje v penzionu. Při případné 

ztrátě nebo odcizení těchto klíčů by nebyl problém určit, odkud tyto klíče jsou.  
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Proto bych zvolil možnost odebrat ze svazku visačku také označení čísla pokoje. 

Odebral bych také klíč od garáže. Tento klíč by se nacházel u personálu penzionu, který 

je přítomný 24 hodin denně. Tímto by na svazku zůstali pouze dva neoznačené klíče, které 

by v případě ztráty či odcizení bylo těžké identifikovat. 

7.7  Celkové náklady spojené s navrhovanými opatřeními 

V tabulce 5 jsou uvedeny celkové náklady, které jsou potřebné k realizaci 

navržených opatření. Tyto náklady jsou pouze orientační a jsou uvedeny vč. DPH. 

V uvedených cenách je také započtena práce. 

Tabulka 5 Celkové náklady na realizaci [autor] 

Prvek Cena za kus [Kč] Množství [Ks] Cena[Kč] 

Brána 8 415 1 8 415 

FAB 200 526 3 1578 

FAB 1000 1065 1 1065 

Mříž  7950 1 7950 

Kování 666 1 666 

Sklepní okna 1651 2 3302 

Bezpečnostní dveře 17 490 2 34 980 

Dveře 2300 1 2300 

Ukotvení trezoru 847 1 847 

Maketa kamery 314 3 942 

Samolepka 35 2 70 

Celkem - - 62 115 

 

Z tabulky vyplývá, že celkové náklady na navrhované zabezpečení penzionu 

dosahují přibližně 62 115 Kč. Přestože hodnota aktiv byla orientačně vyčíslena na 428 000 Kč 

a náklady tedy přesahují již zmíněných 10 %, jejich výše je adekvátní. Musíme stále počítat 

i s osobními věcmi hostů či jejich automobily, které nejsou v aktivech zahrnuty. 
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8  Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit současný stav zabezpečení fyzické 

ochrany objektu penzionu, analyzovat riziková místa a následně navrhnout nová opatření, 

která zvýší míru technického zabezpečení penzionu. Pro lepší orientaci byla bakalářská 

práce rozdělena na dílčí části.  

První část této práce se zaobírá základními právními předpisy, technickými 

normami a také teoretickou částí, která se týká problematiky fyzické ochrany. Je zde 

kompletně a uceleně rozebrán pojem fyzická ochrana. 

Ve druhé části je zvolený objekt charakterizován a zhodnoceno je jeho stávající 

zabezpečení. Je zde také uveden přibližný výčet vyskytujících se aktiv. Tato část 

je zakončena subjektivním zhodnocením. 

Závěrečná část je věnována identifikaci a vyhodnocení rizik pomocí Ishikawa 

diagramu a metody FMEA. Tyto metody nám pomohly odhalit nedostatky v zabezpečení 

objektu vyskytující se převážně u mechanických zábranných systémů. Byla tedy navrhnuta 

nová opatření, která daná rizika minimalizují. Při návrhu nových opatření byla zhodnocena 

i jejich estetika a ekonomická náročnost. 

Za nejdůležitější opatření považuji výměnu zastaralých původních vstupních dveří 

do objektu za nové bezpečnostní dveře. Důležité je také pořízení vjezdové brány, která 

uzavře perimetr kolem objektu a v neposlední řadě také zvýšení zabezpečení garáže. 

Současný stav fyzické ochrany penzionu vykazuje některé nedostatky. Z tohoto 

důvodu by měla být realizace navrhovaných opatření alespoň z části provedena. 
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