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1 ÚVOD 

Potřeba chránit svůj majetek zde ve své podstatě byla odedávna. Už v dobách 

prvobytně pospolné společnosti, kdy se tamní Australopithecové oddělili od ostatní 

živočišné říše, museli řešit otázku, jak bránit sebe a jak bránit svou společnost. Tutéž 

otázku po nich v dalších dobách řešily další a další společnosti. Tak jako ony, ji dnes 

řešíme i my. Z jeskynních zdí, kamenných nástrojů, ohně a vyhloubených jam se 

v průběhu času přes dřevěné ploty, kamenné zdi, kov a ocel staly nejmodernější prvky 

zabezpečení v podobě kamer, televizí, či nepřeberného množství detektorů. 

Téma mé bakalářské práce je fyzická ochrana objektu prodejny samoobsluhy 

se smíšeným zbožím. Budova od svého vystavění neprošla téměř žádnými úpravami 

a vzhledem k narůstajícím pokusům o vniknutí spojených s krádeží je v současné době 

požadována revize zabezpečení. Proto bude důkladně provedena analýza současného stavu. 

Na základě výsledků této analýzy pak budu moct poukázat na slabá a riziková místa 

v zabezpečení objektu a následně doporučím změny, které přispějí k celkovému zvýšení 

míry zabezpečení. 

Práce bude zpracována v 8 na sebe logicky navazujících kapitolách. První kapitolou 

je úvod. Po něm následuje teoreticko-právní část, ve které uvedu výčet základních zákonů, 

norem a vyhlášek, které se vztahují k problematice fyzické ochrany. Navazuje kapitola 

zabývající se samotnou fyzickou bezpečností. Zde provedu rozbor základních pojmů 

fyzické ochrany. Další kapitolou bude stručný popis objektu prodejny. Na něj bude 

navazovat stěžejní část, o kterou se bude opírat celá má bakalářská práce. Vytvořím v ní 

analytický rozbor poruch ovlivňující zabezpečení objektu prodejny. Na základě 

analytického rozboru pak navrhnu nová bezpečnostní opatření, která budou další možnosti 

vzniku poruch v zabezpečení minimalizovat. V poslední částí práce pak bude sepsán závěr, 

kde krátce shrnu a zhodnotím přínos celé mé bakalářské práce vzhledem k problematice 

fyzického zabezpečení objektu prodejny. 
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2 TEORETICKO – PRÁVNÍ ČÁST 

Tato kapitola obsahuje teoreticko-právní část, vztahující se k fyzické bezpečnosti. 

V oblasti fyzické bezpečnosti na území České republiky neexistuje žádný platný zákon, 

vyhláška, norma, ani předpis, který by komplexně zahrnoval, upravoval a řešil ochranu 

osob nebo majetku. Proto se každý profesionál pohybující se v oboru fyzické bezpečnosti 

v České republice musí orientovat v nepřeberné škále zákonů, vyhlášek a norem, které 

bezprostředně, nebo jen okrajově, souvisí s řešením otázky bezpečnosti. Jejich, alespoň 

základní, výčet bude předmětem této kapitoly. 

2.1 Zákony 

Zákonem se rozumí obecně právní předpis, přijatý zákonodárným sborem. Níže 

uvádím nejzákladnější výčet zákonů, týkajících se problematiky fyzické bezpečnosti osob 

a majetku. 

 

Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky. 

Ústava, spolu s listinou základních práv a svobod tvoří nejvyšší základní zákon státu. 

Všechny ostatní zákony a normy s ní musí být v souladu. Ústava České republiky 

deklaruje základní práva občanů a definuje demokratické principy České republiky. Ústava 

České republiky deklaruje, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát. [8] 

 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavy České republiky. Vyjadřuje vztah 

mezi státem a občanem. Deklaruje práva a svobody občanů, coby nezrušitelná 

a nedotknutelná. Listina základních práv a svobod zaručuje svobodu v rozhodování 

a oporu v právech, jako jsou práva politická, práva etnických a národnostních menšin, 

sociální práva, hospodářská práva, kulturní práva, práva na soudní a právní ochranu. 

Nejvýznamnějšími lidskými právy jsou právo na život a zdraví, právo na lidskou 
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důstojnost, právo vlastnit majetek, právo na ochranu tohoto majetku a rovněž právo 

na ochranu před neoprávněným zásahem do soukromého života. Omezit tato práva 

a svobody lze jen na základě zákona. [9] 

 

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

Trestní zákoník stanovuje co je trestný čin a rovněž vymezuje podmínky trestní 

odpovědnosti, tresty a sankce, které lze za spáchání trestných činů uložit. Uvádí okolnosti 

vylučující protiprávnost, tedy takové jednání, které by za jiných okolností bylo trestným 

činem, konkrétně hovoří o krajní nouzi a nutné obraně. [15] 

 

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

předpisů 

Trestní řád vymezuje postupy a činnost orgánů zapojených do trestního řízení tak, 

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

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, předcházení 

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

a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [14] 

 

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

Zákon definuje pojmy přestupek a zavinění. Dále uvádí podmínky odpovědnosti 

a postihy, které lze za spáchání přestupku udělit, jakožto i úpravu trestného řízení. 

Podle § 2 odstavce 1 se přestupkem rozumí zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto, nebo jiném 

zákoně, nejde-li o jiný správní delikt, použitelný podle zvláštních právních předpisů, anebo 

o trestný čin. [13] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje osobní stav osob a majetkové vztahy. Konkrétně vztahy právnických 

a fyzických osob, rovněž vztahy těchto osob se státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy 
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neupravuje jiný zákon. V tomto zákoně je mimo jiné uvedeno, že pokud hrozí 

bezprostřední neoprávněný zásah do práva, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným 

způsobem zásah sám odvrátit, pokud je zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. [10] 

 

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

Zákon pojednává o osobních údajích, které zpracovávají státní orgány, orgány 

územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci a fyzické a právnické osoby. Také upravuje 

práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví možnosti jejich předávání. [11]  

§ 4 písmeno a) pak osobní údaj definuje, jako jakoukoliv informaci 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. [11] 

 

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

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [12]  

§ 2 písmeno a) pak utajovanou informaci definuje jako informaci v jakékoliv podobě 

zaznamenanou na jakémkoliv nosiči označeném v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení 

nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky. [12]  

Podle § 4 citovaného zákona se utajované informace klasifikují stupněm utajení: 

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

nevýhodné pro zájmy České republiky. [12] 

 

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

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, které definuje jako vztahy pracovněprávní. Popisuje také 

možnosti uzavření pracovní smlouvy. Zákon dále stanoví obecnou povinnost 

zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení života a zdraví. [16] 
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2.2 Technické normy 

Technickou normou se rozumí požadavky na vlastnosti věcí. Tedy vlastnosti, které 

se vyžadují, nebo jsou hodnotícím parametrem pro přijatelnost nebo obvyklost. Níže 

uvádím nejzákladnější výčet technických norem, které se týkají problematiky fyzické 

bezpečnosti osob a majetku. 

 

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. Dále specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 

Norma rovněž stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí vztahující se k ochraně 

bezpečnosti. [19] 

 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

-Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

Tato norma zahrnuje požadavky na pasivní infračervené detektory, které jsou v rámci 

prvků PZTS používány v budovách. Dělí se do čtyř stupňů zabezpečení a čtyř tříd prostředí 

vztahující se k ochraně bezpečnosti. [20] 

 
ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

-Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

Norma stanoví požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty), které jsou 

v rámci prvků PZTS používány v budovách. Dělí se do čtyř stupňů zabezpečení a čtyř tříd 

prostředí vztahující se k ochraně bezpečnosti. [21] 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Norma stanoví doporučení pro výběr, plánování a samotnou instalaci systému 

uzavřených televizních okruhů CCTV. Zahrnuje především kamery, monitory a pomocná 

zařízení užívaná v bezpečnostních aplikacích. [22] 
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ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností  

Norma stanoví pokyny pro zkoušení trezorů. Na základě výsledků se pak klasifikuje 

jejich odolnost proti vloupání. [17] 

 

ČSN EN 356 - Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Norma stanoví základní požadavky týkající se zkušebních metod vztahujících se 

k bezpečnostnímu zasklení. Okna musí určitý časový úsek odolávat působení síly a tím 

zajistit zpoždění nedovoleného vniknutí osob, nebo předmětu do chráněného prostoru. 

Norma dále klasifikuje výrobky určené k bezpečnostnímu zasklení do jednotlivých 

kategorií odolnosti. [23] 

 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace 

Norma stanoví základní požadavky týkající se systému klasifikace vlastností dveří, 

oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic souvisejících s odolností proti vloupání. 

[18] 
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3 FYZICKÁ OCHRANA  

Fyzickou ochranou osob a majetku rozumíme soubor určitých bezpečnostních, 

technických a režimových opatření, která si kladou za cíl minimalizaci protiprávních 

nedovolených činností vůči osobám a majetku. 

Pojem fyzická ochrana je velmi těžké specifikovat. Dosud u nás nebyl přesně 

definován. Obecně se proto vychází z přijaté terminologie dvou amerických autorů 

G.Greena a R. J. Fishera, kteří ji ve své publikaci Introduction to security, U.S.A.:Security 

World Publishing Co., Inc., 1993 vyložili následovně: „ Ochrana znamená stabilní, 

relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle 

bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí“. [5] 

Fyzická ochrana je tedy jakýmsi uceleným bezpečnostním systémem, který je složen 

z řady na sebe navazujících a propojených prvků. Prvním prvkem je technická ochrana, 

tedy soubor technických prvků ochrany, které znesnadňují narušení ochrany objektu. 

Významnou roli zde sehrává technologie. Prvkem druhým je fyzická ostraha, zde hlavní 

roli sehrává lidský faktor. Prvek třetí je pak režimová ochrana, tedy jakýsi souhrn 

organizačních opatření, které vedou k zajištění bezpečnosti. 

Dělení fyzické ochrany: 

1. Technická ochrana 

   - Mechanické zábranné systémy 

  - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

  - Ostatní zabezpečovací systémy 

2. Fyzická ostraha 

3. Režimová ochrana 

 

3.1 Technická ochrana - mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dála jen MZS), představují skupinu základních prvků 

zabezpečení, které si kladou za cíl ztížit, či úplně znemožnit vstup nepovolaných osob 

(útočníků) na vyhrazená území. Vytváří tak mechanickou překážku, která svým 
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odoláváním vůči mechanickému poškození zároveň vytváří časovou prodlevu v postupu 

útočníka. Základní cíle MZS tedy spočívají ve znemožnění: [ 3] 

- násilného proniknutí osob do chráněného objektu, 

- znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 

- krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

- možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru. [4] 

 

Obecně lze říct, že každý z prostředků MZS se dá překonat. Mezi sebou se pak liší 

pouze v množství vynaložené energie, času a nástrojů, které je třeba použít k jejich 

překonání. [3] 

Zde uvádím výčet jednotlivých prostředků MZS: 

 - prostředky obvodové ochrany, 

 - prostředky plášťové ochrany, 

 - prostředky prostorové ochrany, 

 - prostředky předmětové ochrany. 

3.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

Obvodová ochrana, často též nazývána perimetrickou ochranou, slouží jako ochrana 

vnějších hranic chráněného území kolem objektu, tedy jeho perimetru. [4] Pro účely 

zajištění obvodové ochrany objektu se nejčastěji využívají prvky v podobě plotů a zdí.  

3.1.2 Prostředky plášťové ochrany 

Úkolem plášťové ochrany objektu je především ztížit, či plně znemožnit vstup 

pachatele do samotného objektu. Plášťovou ochranu dělíme do dvou skupin. První 

skupinou jsou stavební prvky budov, zde řadíme především zdi, stěny, podlahy, stropy, 

střechy. Skupinu druhou pak tvoří otvorové výplně objektu, tedy dveře a okna. Právě 

otvorové výplně dveří a oken jsou nejslabší částí plášťové ochrany objektu, proto je 

největší důraz kladen především na jejich zabezpečení. Základními prvky plášťové ochrany 

objektu jsou bezpečnostní dveře, okna a bezpečnostní mříže. [4] 
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3.1.3 Prostředky prostorové ochrany 

Prostorová ochrana objektu se z hlediska MZS zabývá zejména prvky vnitřních zdí 

a dveří. 

3.1.4 Prostředky předmětové ochrany 

Předmětová ochrana objektu, jak je patrné z názvu, zajišťuje ochranu jednotlivým 

předmětům chráněného objektu. Hovoříme především o ochraně dokumentů, informací, 

finanční hotovosti, uměleckých děl a obrazů, zbraní, ale i nebezpečných a otravných látek, 

včetně jedů. Je snahou všechny tyto předměty chránit. Nejčastějším způsobem ochrany je 

použití úschovných objektů, trezorů. Tyto pak chrání uložené předměty před odcizením, 

ale i řadou mimořádných událostí, jako jsou požáry, zemětřesení, atd.  

 

3.2 Technická ochrana - poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) lze definovat jako 

soubor zařízení, který monitoruje vstup neoprávněných osob do prostor střeženého objektu. 

Při vyhlášení poplachu pak dochází k jeho optické, či akustické signalizaci a zároveň 

podává podnět k přivolání Policie České republiky, či bezpečnostní služby. Poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém tedy tvoří řetězec zabezpečovacích zařízení, která zajišťují 

komplexní zabezpečení střeženého objektu. 

Zabezpečovací řetězec se nejčastěji skládá z čidel, ústředny, signalizačních zařízení, 

přenosových prostředků a doplňkových zařízení. [5] Z hlediska prostorového zaměření 

se pak jednotlivé prvky PZTS rozdělují do pěti kategorií: 

 - obvodová, 

 - plášťová, 

 - prostorová, 

 - předmětová, 

 - klíčová. [5] 
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3.3  Technická ostraha – ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi nejčastěji používané prvky ostatních zabezpečovacích systémů patří 

bezpochyby kamerové systémy. 

Kamerové systémy 

Kamerové systémy (dále jen CCTV – Closed Circuit Television) jsou uzavřené 

televizní okruhy využívané především k monitorování sledovaného prostoru v reálném 

čase. Mezi sledované objekty prostoru patří zejména neoprávněný pohyb osob v objektu 

a jeho okolí, sledování vjezdů a vstupů do objektu, popřípadě ponechání cizích předmětů, 

či sledování předmětů v prostoru, sledování konkrétních výrobních procesů a jiné.  

O použití systému CCTV pojednávají normy ČSN EN 50132 a zákon č. 101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se kterými musí provozovatel 

nutně počítat. Neboť přesně stanovují povinnosti a podmínky, které k využívání systému 

CCTV musí být provozovatelem splněny. [6] 

3.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je vůbec nejstarší a dosud nejpoužívanější formou zajišťování 

ochrany objektů. Zahrnuje soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž 

prvořadým úkolem je chránit majetek a objekty před neoprávněným vstupem, krádežemi, 

či dalším protiprávním činnostem způsobující majetkovou újmu. I když jsou prvky 

a prostředky fyzické ochrany, tedy ochrany technické a režimové, sebelepší, jsou užitečné 

jen do míry účinnosti reakce lidí.[5] Proto fyzická ostraha tvoří efektivní završení fyzické 

ochrany objektu. Fyzickou ochranu zajišťují: 

- soukromé bezpečnostní služby, 

- vlastní ochranné služby organizací a podniků, 

- státní ochranné služby, zajišťované Policií České republiky. 

 

Úkoly jednotlivých pracovníků fyzické ostrahy zahrnují škálu činností, především: 

kontrolní propustková činnost, kontrolní činnost, střežení objektu prostřednictvím strážní 

služby. 
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3.5 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je prvkem, který sjednocuje a řídí komplexní zabezpečovací 

systém objektu. Zahrnuje veškerá organizační opatření, která směřují k zajištění 

bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. Režimová ochrana 

podporuje funkci ostatních druhů ochran a přispívá tak ke snížení zranitelnosti chráněného 

zájmu. Prioritou režimové ochrany tak není vytvoření efektivních bezpečnostních směrnic. 

Prioritou režimové ochrany je především jejich zavádění do běžného každodenního života 

objektu. Režimová opatření dělíme na vnitřní a vnější. [5] 

Vnitřní režimová opatření 

Týkají se především dodržování bezpečnostních směrnic, které řeší omezení pohybu 

osob a vozidel v objektu. Zahrnují i režim pohybu materiálu (zamezení úniku materiálů, 

nebo výrobků) spolu s jeho skladovými režimy. [5] 

Vnější režimová opatření 

Stanovují veškerá kontrolní opatření související především se vstupními 

a výstupními podmínkami vztahujícími se k chráněnému objektu.[5] 
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4 PRODEJNA SAMOOBSLUHY A POPIS OKOLÍ 

Objekt prodejny samoobsluhy se nachází v samotném centru návsi obce vedle 

požární stanice, školky a školy. Tak jako jmenované budovy, i objekt prodejny spadá 

pod vlastnictví obce.  

4.1 Historie 

O objektu samoobsluhy, coby prodejny se smíšeným zbožím, se v kronice obce 

dočteme až roku 1966. Do té doby se v obci žádný podobný objekt nevyskytoval. 

Na výstavbě se podílela většina občanů obce. Budova občanům od své výstavby slouží 

dodnes. Krom úprav fasády, výměny a zazdění části oken nebyly během provozu prodejny 

provedeny žádné výraznější rekonstrukce. Z důvodu rozrůstajících se případů pokusů 

o vniknutí do typově podobných objektů 

v okolních obcích, kde v budovách schází 

řešení fyzické bezpečnosti, a třem 

vniknutím do mnou řešeného objektu 

prodejny samoobsluhy v posledním roce, 

je v současné době požadována analýza 

a revize stávajícího stavu zabezpečení, 

které takto vzniklou možnost 

nedovoleného vniknutí minimalizuje. 

4.2 Situační řešení objektu prodejny 

Objekt prodejny je z důvodu historické dostupnosti situován do středu obce, návsi. 

Na východní straně (modrá šipka na obrázku č. 2) se v její těsné blízkosti nachází i budova 

obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí. Na straně jižní (oranžová šipka obrázek č. 2) je 

objekt samoobsluhy přes hlavní pozemní komunikaci obce v sousedství s rodinnými domy. 

Z této strany objektu jsou umístěny také hlavní vchodové dveře se schody a živý plot 

vysázený z tújí, který lemuje chodník a tvoří tak jakousi designérskou dekoraci. Na straně 

severní (fialová šipka na obrázku č. 2) objekt přes dřívější zahradu s hangárem 

Obrázek č. 1: Fotografie objektu samoobsluhy hned po výstavě 
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a soukromou pozemní komunikaci sousedí s rodinnými domy. Strana západní (červená 

šipka na obrázku 1) pak přímo sousedí s bytovým domem.  

 

Obrázek č. 2: Letecký snímek situačního řešení s označením objektu (červený obdélník) a sousedních budov. 

4.3 Konstrukční řešení budovy prodejny 

Objekt prodejny je situován na pozemku o celkové ploše 370,8m
2
. Samotná prodejna 

obdélníkového půdorysu 10m x 18m pak zaujímá plochu o velikosti 180m
2
, výška objektu 

je 5m. 

Jedná se o jednopodlažní budovu s vlastní oddělenou kotelnou, nákladovou rampou 

a zahradou. Obvodové zdi objektu tvoří zděné konstrukce z plných, pálených cihel 

a kamení o různých tloušťkách 50 - 55cm. Nosné konstrukce jsou rovněž zděné z plných 

pálených cihel, ale i cihel různě míšených, malty a kamení. Střední příčky budovy jsou 

rozdílných tlouštěk 15 – 25cm složené převážně z kamení a různě míšených cihel. 

Nákladová rampa o rozměrech (šířka x délka x výška) 1,5m x 6,5m x 1,2m je složená 

z betonových panelů a kamení, svrchní vrstva je pak nově zpevněna za pomocí malty. 

Podlaha je ve všech částech prodejny vydlážděná betonovými dlaždicemi. Střecha je 

rovná, pokrytá hliníkovým plechem. 
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4.4 Dispoziční řešení budovy prodejny 

Budova prodejny je situována ve středu návsi obce. Do objektu lze vejít celkem 

třemi vchody. Vchod číslo 1, hlavní, pro zákazníky je situován na jižní straně. Lze se jím 

dostat jen do samotné prodejny. Klíče od tohoto vchodu vlastní vedoucí samoobsluhy 

a jeho zástupce. Vchod číslo 2, vedlejší, pro personál a zásobování je umístěn na východní 

straně. Lze se jím dostat do všech prostor objektu, klíče vlastní všichni členové personálu. 

Vchod číslo 3 je vchodem do oddělené kotelny objektu. Klíče ke vchodu jsou dva, z nichž 

jeden vlastní kotelník, druhý, erární, je umístěn v prostorách kanceláře vedoucí prodejny. 

Všechny vchody do objektu jsou znázorněny v příloze č. 1. 

Ke vchodu číslo 1, tedy vchodu pro veřejnost, se vchází po dlážděných schodech 

přímo do vstupní haly. Ta zároveň slouží jako odkládací prostor pro deštníky, kočárky, 

kola a další. Na nástěnce visící na zdi přímo naproti vchodu jsou umístěny informace 

o prodejně, kontaktech na vedoucí, inzeráty různých poptávek a nabídek v obci, také slevy 

a akce spojené s prodejem. Po levé straně jsou pak umístěny dvoukřídlé dveře, které 

oddělují prostor vstupní haly od prostor samotné samoobsluhy. 

Prostory samoobsluhy jsou odděleny regály se zbožím, které je tříděno do několika 

kategorií: trvanlivé potraviny, polotovary, mražené zboží, sladkosti, škola, čerstvé maso, 

voda, běžná potřeba, děti a jiné.  

Ke vchodu číslo 2, tedy vchodu pro zaměstnance a zásobování, se dostaneme 

po schodech umístěných v pravé části nákladové rampy. Za vchodem se nachází ocelová 

mříž (slouží, jako prostorová ochrana objektu, blíže popsaná v následující kapitole), 

umístěná čtyři metry za vchodem. Nachází se zde prostory pro zaměstnance, šatny, wc, 

a také 3 sklady potravin a mražených výrobků.  

Ke vchodu číslo 3, vchod do prostor kotelny, umístěném po levé straně vchodu 

zaměstnanců a zásobování se dostaneme rovněž po schodech umístěných v pravé části 

nákladové rampy. Kotelna je umístěna ve sklepních prostorách objektu a je tak zcela 

oddělená od veškerých vnitřních prostor prodejny. Nachází se zde jen kotel na tuhá paliva 

a jeho zásoby na topnou sezónu. 



 

16 

5 SOUČASNÁ ÚROVEŇ FYZICKÉ OCHRANY PRODEJNY 

Objekt samoobsluhy v obci slouží obyvatelům obce, lidem zde pracujícím nebo 

projíždějícím každý pracovní den a soboty. S ohledem na to, že je obec vzdálena 

od větších okresních, či krajských měst, je pro mnoho z občanů takřka jedinou možností 

jak nakoupit právě obecní samoobsluha. Denně jí tak projdou desítky zákazníků. Poslední 

dobou, převážně v obecních samoobsluhách v okolí regiónu, které zřídkakdy bývají 

zabezpečeny, chráněny, či střeženy, však stoupají pokusy o vniknutí a s nimi spojené 

krádeže. Jen v mnou popisovaném objektu k takovým, vždy dokončeným pokusům, došlo 

3x za poslední rok. Proto je v současné době požadována analýza a revize stávajícího 

zabezpečení, které takto vzniklou možnost nedovoleného vniknutí minimalizuje. 

Pro přehlednost, popis a lepší orientaci ve stávajícím stavu zabezpečení objektu 

samoobsluhy je třeba rozebrat následující prvky fyzické ochrany: 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- fyzická ostraha, 

- režimová ochrana. 

5.1 Mechanické zábranné systémy objektu 

Objekt je, co se mechanických zábranných systémů týká, (dále jen MZS), řešen 

ve všech jeho částech, tedy části obvodové, plášťové, prostorové i předmětové ochrany. 

Nutné je však dodat, že odpovídají stáří objektu a tomu, že do jeho modernizace, co 

se zabezpečení pomocí MZS týká, od samotného vybudování téměř neinvestovalo. 

5.1.1 Obvodová ochrana objektu 

Obvodová, nebo též perimetrická ochrana objektu samoobsluhy je z důvodu 

situačního umístění ve středu návsi obce a účelu objektu, využita pouze formou klasického 

pletivového oplocení a dřevěného oplocení přilehlého bytového domu. Hovoříme tedy 

pouze o severní (bývalá zahrada s hangárem) a západní straně objektu.  



 

17 

Obrázek č. 3: Vchodová sestava oken a dveří 

 

Oplocení severní strany tvoří hranici mezi zahradou objektu samoobsluhy 

a soukromou pozemní komunikací přilehlého dvora. Je tvořeno pozinkovaným pletivem 

vedoucím po celé délce o výšce 1,3m. Oplocení tvořící hranici mezi objektem 

samoobsluhy a sousední budovou bytového domu pak tvoří dřevěné latě o výšce 1m. Ze 

strany jižní a východní pak můžeme narazit pouze na živý plot vysázený z tújí sahající 

do výše 2m, který lemuje chodník ke vstupu. Ten však slouží jen jako dekorace, nikoli jako 

perimetrická ochrana objektu. 

5.1.2 Plášťová ochrana objektu 

Plášťová ochrana se dělí na jednotlivé stavební prvky budov a otvorové výplně. 

Vezmeme-li v úvahu, že při páchání trestné činnosti je riziko poškození obvodového zdiva 

či střešních konstrukcí s krytinou malé, můžeme se plně věnovat bezesporu nejslabší části 

plášťové ochrany, dveřním a okenním výplním. 

Pod plášťovou ochranu objektu v našem případě spadají celkem troje dveře. Z toho 

dveře číslo 1 a 2 slouží jako vchod do objektu. Dveře číslo 3 jsou pak vchodem 

do oddělené kotelny prodejny. Všechny vchody do objektu jsou znázorněny v příloze č. 1. 

Hlavní vchod tvoří sestava oken a dveří o rozměrech 3000mm x 2700mm. Dveře 

jsou jednokřídlé hliníkové o rozměrech 850mm x 2000mm (dveře č. 1 v příloze číslo 1, 

obrázek č.3), a jsou vsazeny do rovněž hliníkové zárubně. Dveře jsou zaskleny izolačním 

dvojsklem. Z důvodu co největšího znesnadnění vstupu do objektu jsou opatřeny dvěma 

bezpečnostními cylindrickými vložkami FAB 1000. Dveře jsou opatřeny také pojistkou 

závěsů proti vysazení. Za hlavními dveřmi se nachází dvoukřídlé dveře o rozměrech 

1750mm x 2000mm. Ty oddělují prostory 

příchodové haly od samotných prostor prodejny. 

Dveře jsou rovněž hliníkové se čtvercovou okenní 

výplní v horní části, vsazeny do plechové 

zárubně. Okenní výplně jsou zaskleny izolačním 

dvojsklem. Dveře jsou opatřeny bezpečnostní 

cylindrickou vložkou FAB 200, pojistkou závěsů 

proti vysazení a madlem na obou stranách.  
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Třetími dveřmi, kterými se lze dostat do prostor objektu prodejny, jsou dveře 

o rozměrech 1450mm x 2180mm určené pouze pro zaměstnance a zásobování (dveře č. 2, 

příloha číslo 1, obrázek č. 4). Dveře jsou dvoukřídlé dřevěné, vsazeny do plechové 

zárubně. Opatřeny bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB, odolnou proti odvrtání, 

broušení a planžetování, se zadlabávacím zámkem. Ve své horní části má pak každé křídlo 

čtvercový, plexisklem vyplněný, okenní otvor o velikosti 270mm x 510mm v případě 

levého křídla a 650mm x 510mm v případě pravého křídla dveří. Nad oběma okenními 

výplněmi je pak umístěna pevná ručně svařovaná kovová mříž. Jedním ze starších 

bezpečnostních prvků dveří je i kovová petlice, umístěna na zadní straně. Poslední dveře, 

kterými se však lze dostat pouze do prostor oddělené kotelny, jsou dveře číslo 3 

o rozměrech 850mm x 2000mm. Dveře jsou jednokřídlé dřevěné, vsazeny do plechové 

zárubně. Neobsahují téměř žádný bezpečnostní prvek. Jsou opatřeny pouze jednoduchým, 

zadlabávacím zámkem. 

 

 

 

 

 

 

Okenní výplně v objektu jsou zajištěny pomocí jednoduchých izolačních oken, 

pevných či sklápěcích. Všechna okna jsou obdélníková. Liší se jen v použití rámu. Rámem 

hliníkovým jsou osazena okna na jižní straně objektu. Jedná se o pevné okno v kanceláři 

vedoucí prodejny, sedm rovněž pevných oken, která spolu s dveřmi tvoří vchodovou 

sestavu, a pevné okno v prostorách samotné prodejny. Okna tvořící sestavu se skládají ze 

dvou oken o rozměrech 580mm x 1200mm, dvou oken o rozměrech 580mm x 750mm, 

dvou oken o rozměrech 580mm x 400mm a jednoho okna o rozměrech 580mm x 1000mm. 

Samotné dveře jsou vyplněny skly o rozměrech 790mm x 1100mm a 790mm x 700mm. 

Obrázek č. 4: Dveře zaměstnanců a zásobování Obrázek č. 5: Detail zámku dveří č. 2 
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Okna jsou poskládána tak, že spolu s dveřmi tvoří obdélník. Okno v kanceláři vedoucí 

prodejny má rozměry 2500mm x 2000mm, 

stejně tak, jako pevné okno v prodejně. Obě 

okna jsou zaskleny okenním sklem tloušťky 

5mm. Dřevěným rámem jsou osazena okna 

na severní straně budovy. Tedy otevírací okna 

skladovacích prostor prodejny a šaten. Okna 

mají rozměry 600mm x 900mm. Jsou vyplněna 

okenním sklem a opatřena pevnou svařovanou 

kovovou mříží. 

5.1.3 Prostorová ochrana objektu 

Vnitřní dveře objektu jsou řešeny formou klasických, jednokřídlových 

a dvoukřídlých dřevěných dveří, vložených do plechových zárubní. Dveře nejsou opatřeny 

žádnou bezpečnostní vložkou. Obsahují jen jednoduchý zadlabávací zámek. V objektu 

se nachází také dveřní otvory s plechovými zárubněmi o rozměrech 650mm x 1900mm, 

které nejsou osazeny dveřními výplněmi. Jde o dveřní otvor kanceláře vedoucí prodejny 

a dveřní otvor vedoucí do prostor skladů a šaten. Prostor mezi dveřmi určenými pro vchod 

zaměstnanců a chodbou vedoucí do skladu a šaten je oddělen ručně svařovanou kovovou 

mříží o rozměrech 1500mm x 2650mm vsazenou přímo do zdi. Mříž je zajištěna visacím 

zámkem, nespadá do žádné bezpečnostní třídy, není k ní dodán žádný jiný certifikát 

bezpečnosti. Všechny dveře a otvorové výplně objektu jsou znázorněny v příloze č. 1. 

5.1.4 Předmětová ochrana objektu 

Předmětová ochrana, za použití mechanických prvků zabezpečení, je v objektu 

využívána pouze ve dvou případech. 

První využití nalezneme v prostoru kanceláře vedoucí prodejny. Zabudovaný stěnový 

trezor, který slouží jako jakási komplexní úschovna finančního obnosu prodejny, tržeb, 

smluv a dalších cenných papírů. 

Obrázek č. 6: Dřevěná okna na severní straně budovy 
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Druhé využití můžeme nalézt rovněž v prostorách kanceláře vedoucí prodejny. 

V podobě policové skříně sloužící pro ukládání a evidenci šanonů s přehledem objednávek 

zboží či výsledky inventur tržeb zboží za jednotlivé měsíce roku. 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy objektu 

V rámci fyzické ochrany objektu samoobsluhy jsou použity prvky prostorové 

ochrany v podobě pasivních infračervených čidel (dále jen PIR). V objektu samoobsluhy 

jsou rozmístěny celkem 3 PIR tak, aby co nejefektivněji snímaly celý střežený prostor. 

První PIR čidlo snímající změny teplot a pohyb v prostorách vstupní haly je umístěno 

v horním rohu, po pravé straně vstupních dveří objektu. Druhé PIR čidlo snímající pohyb 

a změny teplot chodby v prostorách určených pro zaměstnance je umístěno nad dveřmi 

určenými pro zásobování a vstup zaměstnanců. Zde je po pravé straně dveří na obvodové 

zdi umístěna také ústředna, která tak umožňuje práci s celým systémem. Třetí PIR čidlo je 

umístěno v prostorách samotné prodejny, konkrétně v rohu spojující jižní a západní stěnu 

objektu tak, aby co nejefektivněji sledovalo pohyb a změnu teplot v obou částech prodejny. 

Všechny prvky PZTS jsou svedeny do jedné ústředny, která je umístěna na obvodové zdi 

za vchodem zaměstnanců. Ústředna je vybavena modulem, který pomocí SMS zpráv 

umožňuje informování pověřených osob (vedoucí prodejny a jeho zástupce) 

o nedovoleném vniknutí do budovy. Rozmístění PIR čidel v objektu je znázorněno 

v příloze č. 1. 

V objektu samoobsluhy není zavedena žádná forma kvalifikované strážné služby. 

Není zde praktikována ani fyzická ostraha ve formě bezpečnostního výjezdu a zásahu 

na signál z pultu centralizované ochrany. Z tohoto pohledu tak není zabezpečení v objektu 

vůbec řešeno. 

5.3 Režimová ochrana objektu 

Režimovou ochranu objektu neupravuje žádná vnitřní bezpečnostní směrnice. 

Pracovní práva a povinnosti při činnosti zaměstnanců prodejny tak upravuje jen pracovní 

a organizační řád. 

Zaměstnanci se při svém vstupu zapisují do evidenčního listu docházky. Ten má 

podobu sešitu A4, je uschován v kanceláři vedoucí prodejny a každý zaměstnanec sám 
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si u svého jména zapisuje čas příchodu a odchodu. Klíč ke vstupu přes dveře určených 

pro zásobování a vstup zaměstnanců vlastní každý zaměstnanec. 

Pracovní povinnosti jednotlivých zaměstnanců se pak liší v závislosti na čase směny. 

Ranní směna skládající se z pravidla ze tří zaměstnanců (vedoucí či jeho zástupce, obsluha 

pokladny a obsluha pultu s masovými výrobky) má za úkol doplnění pečiva, masa, 

mléčných výrobků a zeleniny. 

Směna odpolední složená ze dvou zaměstnanců (obsluha pokladny, obsluha pultu 

s masovými výrobky) se pak po konci pracovní doby stará o úklid prodejny. Uzamčení 

pokladny však smí zajištovat pouze vedoucí či jeho zástupce. V případě, že nejsou 

přítomni na odpolední směně, musí do prodejny před koncem pracovní doby docházet, 

pokladnu uzamknout, přepočítat tržbu, zapsat obnos do evidenčního sešitu denních tržeb. 

Samotný evidenční sešit spolu s utrženým obnosem pak uschovat v trezoru prodejny 

do dalšího pracovního dne, kdy si pro celý obnos přijde pracovník České pošty. 

Veškeré práce spojené s údržbou objektu si zaměstnanci zajišťují sami. Pokud 

na problémy a poruchy spojené s provozem nestačí znalosti ani kvalifikace pracovníků, 

jedná se především o poruchy elektroinstalace či vody, zajišťují opravy zpravidla jejich 

rodinní příslušníci, kteří tuto kvalifikaci mají. Tato případná spolupráce není smluvně nijak 

vázána. Zřídkakdy bývají k opravám najímány profesionální firmy. V zimní sezóně, každé 

ráno a odpoledne, dochází do kotelny objektu externí zaměstnanec – kotelník. Ten vlastní 

pouze klíč ke dveřím kotelny a do chodu prodejny tak vůbec nezasahuje. 

5.4 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu 

Při svých návštěvách prodejny samoobsluhy spojených ať už s nákupem potravin či 

samotném přezkoumávání potřebném pro psaní bakalářské práce, jsem ve fyzickém 

zabezpečení objektu nalézal spíše záporné stránky. Kladných, s ohledem na  stáří, jsem 

nalezl opravdu jen pár. 

V oblasti systému MZS je zásadním nedostatkem absence bezpečnostních prvků 

okenních výplní jako i volba jednotlivých materiálů. V případě všech vchodů do objektu 

pak lze hodnotit kladně umístění bezpečnostních cylindrických vložek FAB, rovněž 

i kovové petlice na zadní straně dveří určených pro vchod zaměstnanců. Jako užitečné 

hodnotím i použití mříží na oknech severní strany budovy. 
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Co se prostorové ochrany objektu týká, vnímám jako zásadní nedostatek absenci 

některých dveřních výplní, což považuji vzhledem k důležitosti věcí uložených v těchto 

prostorách objektu, jako nežádoucí. 

V případě předmětové ochrany objektu si pak dovolím vytknout stáří skříňového 

trezoru pro ukládání finančního obnosu prodejny, tržeb, smluv a dalších cenných papírů. 

A rovněž absenci uzavíratelných dvířek policové skříně na šanony. 

Za závažný nedostatek považuji absenci magnetických prvků PZTS umístěných 

na oknech a dveřích. Kladně však hodnotím počet a rozmístění PIR detektorů. 

V oblasti fyzické ochrany objektu vzhledem k finanční náročnosti a celkové 

produktivitě nelze předpokládat, že by mohl být objekt kdy střežen jakoukoli formou 

soukromé kvalifikované strážné služby. Velkým nedostatkem shledávám zjištění, že 

v prodejně však není praktikována ani fyzická ostraha ve formě bezpečnostního výjezdu 

a zásahu na signál z pultu centralizované ochrany. 

V oblasti režimové ochrany objektu vidím jako hlavní nedostatek absenci vnitřní 

bezpečnostní směrnice. Zaměstnanci v prodejně se sice řídí jakýmisi zaběhnutými 

stereotypy, ty však nejsou jednotné. Spoléhat tak na jednání podle nejlepšího vědomí 

a svědomí daného zaměstnance shledávám jako závažný nedostatek, co se režimové 

ochrany objektu týče. 
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6 ANALÝZA BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK SPOJENÝCH 

S FYZICKOU OCHRANOU PRODEJNY 

Analýza je vědeckou metodou využívanou za účelem rozkladu celku na dílčí, 

elementární části, s jejichž pomocí pak identifikujeme podstatné vlastnosti rizika. Rizikem 

může být chápána kombinace pravděpodobnosti vzniku určitého negativního jevu a jeho 

důsledků na daný celek. Analýza rizik tedy popisuje a nalézá jednotlivá rizika, kterým je 

objekt vystaven, a rovněž popisuje příčiny a možné důsledky takto vzniklých rizik. 

Hodnocení rizik působících na objekt je tedy komplexním procesem určujícím 

závažnost vzniklých nežádoucích situací, pravděpodobnost jejich vzniku a rozhodnutí 

o opatřeních, která budou muset být přijata, abychom daná rizika minimalizovali 

na přijatelnou úroveň (akceptovaná míra rizika).[1] 

Ve své práci k analýze rizik záměrně použiji dvě analytické metody, které 

při zkoumání příčin vzniku využívají stejné subjekty, a jedna druhou tak doplňují: 

Ishikawův diagram a Analýzu příčin a následků poruch. 

6.1 Ishikawův diagram 

Nazývaný též „diagramem příčin a následků“, nebo „diagramem rybí kosti“. Jedná 

se o jednoduchou analytickou metodu vyvinutou japonským univerzitním profesorem 

Kaorou Ishikawou, která pomáhá identifikovat příčiny problému na základě podpory 

hlubších nápadů (brainstormingu) a grafického znázornění řešeného problému, následku. 

Vyplývá z ní tedy, že každý problém (následek) má svou příčinu či více příčin. Diagram 

řeší i vazby mezi jednotlivými příčinami, viz obrázek č. 7.[7] 
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Obrázek č. 7: Ishikawův diagram  
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Za pomocí Ishikowa diagramu nyní zanalyzuji slabá místa částí fyzické ochrany 

objektu samoobsluhy. Jako problém (následek) zvolím překonání fyzické ochrany objektu. 

Příčiny budu hledat v oblastech týkajících se: 

- mechanických zábranných systémů, 

- překonání poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, 

- překonání režimové ochrany, 

- pochybení zaměstnanců. 

 Překonání ochrany mechanických zábranných systémů 

Níže uvádím zkoumané příčiny problému (následku): 

- vniknutí přes okna objektu v důsledku nedostatečné ochrany objektu, (okna sever, 

okna jih), 

- vniknutí přes dveře objektu v důsledku nedostatečné ochrany objektu, (vstupní 

dveře, dveře zaměstnanců) 

- vniknutí do všech místností v objektu v důsledku nedostatečné ochrany objektu, 

- špatná funkční synchronizace prvků MZS, 

- překonání průlomové odolnosti trezoru, 

- překonání předmětové ochrany, 

- nedostatečná ochrana proti odcizení předmětu. 

Překonání ochrany poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Níže uvádím zkoumané příčiny problému (následku): 

- neoprávněný zásah cizí osoby, 

- výpadek elektrické sítě, 

- špatná funkce prvků PZTS, 

- nesprávnost navržení prvků PZTS. 

Překonání režimové ochrany 

 Níže uvádím zkoumané příčiny problému (následku): 

-  absence vnitřní bezpečnostní směrnice režimové ochrany, 
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-  nedodržení vnitřního pracovního řádu. 

Pochybení zaměstnanců 

 Níže uvádím zkoumané příčiny problému (následku): 

- nedbalost zaměstnanců, 

-  spoluúčast zaměstnanců. 

 

Všechny příčiny řešení daného problému jsou, pro lepší orientaci a přehlednost, 

pomocí Ishikowa diagramu znázorněny také graficky na obrázku č. 8.
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Obrázek č. 8: Ishikawův diagram pro překonání fyzické ochrany prodejny samoobsluhy 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch FMEA 

Metodu příčin a následků poruch, failure mode and effect analysis, (dále jen FMEA) 

je výhodné používat především v případech, kdy chceme zhodnotit a zkontrolovat 

jednotlivé prvky systému, vylepšit již existující systém opatření či vytvořit systém zcela 

nový. Smyslem celé metody je tedy vyhledávání možných chyb na základě analýzy tří 

faktorů, parametrů: 

P - Pravděpodobnost vzniku rizika 

   N - Význam následků rizika 

   H - Pravděpodobnost odhalení rizika 

 

V praxi se běžně využívá 10 úrovní hodnocení, parametrů výskytu vad. Od vady 

nepravděpodobné, přes vadu s velmi nízkou pravděpodobností či pravděpodobností 

příležitostnou, dále vady s vysokou pravděpodobností, až po vady téměř jisté. Pro účely 

bakalářské práce nám však postačí úrovní 5, správnost výsledků tím nebude ovlivněna. 

Jednotlivé hodnoty pěti zvolených parametrů uvádím v následujících tabulkách 1 až 4. 

 

 

R Výsledná míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

P Pravděpodobnost vzniku rizika  

1 Nahodilé, velice nepravděpodobné 

2 Spíše nepravděpodobné 

3 Pravděpodobné, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobné, reálný vznik 

5 Trvalá, vysoká hrozba 

Tabulka č. 1: Metoda FMEA, výsledná míra rizika R 

Tabulka č. 2: Metoda FMEA, pravděpodobnost vzniku rizika P 
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N Závažnost následků  

1 Malé škody 

2 Větší škody 

3 Vyšší škody 

4 Vysoké škody 

5 Velmi vysoké škody 

 

H Odladitelnost rizika 

1 Ihned, v době páchání 

2 Během pár minut 

3 Do jednoho dne 

4 Den a více 

5 Neodhalitelné riziko 

 

Aplikace metody FMEA: 

K aplikaci metody FMEA nám pomůžou data jednotlivých poruch, která jsme 

zaznamenali výše v Ishikowu diagramu jako poruchy vedoucí k překonání fyzické ochrany 

objektu samoobsluhy. Těmto datům (poruchám) pak logicky přiřadíme jejich příčiny 

a následky. Nakonec jednotlivým datům přiřadíme hodnoty P, N, H a jejich součinem 

dojdeme k výsledné míře rizikovosti R. Výsledky hodnot rizikovosti udává tabulka č. 5, 

na následujících dvou stranách. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 3: Metoda FMEA, závažnost následků N 

Tabulka č. 4: Metoda FMEA, odladitelnost rizika H 
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Číslo Hrozba Následek Důsledek hrozby P N H R 

1 

 

Vniknutí do objektu 

přes dveře (dveře vstupní, 

dveře zaměstnanců) 

 

 

Pochybení 

zaměstnance, Špatná 

funkce MZS, Selhání 

funkce PZTS, 

Absence prvků PZTS 

 

Poškození majetku, 

Odcizení majetku, 

Možnost vniknutí 

do objektu 

5 5 4 100 

2 

 

Vniknutí do objektu 

přes okna (okna-jih, okna-

sever) 

 

4 5 4 80 

3 

 

Vniknutí do všech 

místností v objektu 

 

Pochybení 

zaměstnance, 

Nedbalost 

zaměstnance, Únava 

zaměstnance, 

Nedostatečná 

režimová ochrana, 

Možná spolupráce 

se zaměstnancem, 

Volný vstup 

v pracovní době, 

Nedostatečná ochrana 

při zajištění vstupů 

do dalších místností 

objektu, Absence 

dveřních výplní  

 

 

 

 

Poškození majetku, 

Odcizení majetku, 

Možnost vniknutí 

do prostor skladů, šaten 

a kanceláře vedoucí 

prodejny 

4 4 4 64 

4 
Špatná funkční 

synchronizace prvků MZS 

Zastaralost prvků 

MZS, Poškození 

prvků MZS, Špatná 

montáž prvků MZS 

Poškození majetku, 

Odcizení majetku, 

Možnost vniknutí 

do objektu, Špatná 

funkčnost jednotlivých 

prvků 

3 4 4 48 

5 
Překonání průlomové 

odolnosti trezoru 

Zastaralost prvků 

průlomové odolnosti, 

Nedbalost 

zaměstnanců, Odborná 

znalost prvků 

průlomové odolnosti, 

Vybavení 

pro překonání prvků 

průlomové odolnosti, 

Absence 

parabolických zrcadel 

 

 

Odcizení majetku, 

peněz, cenných papírů, 

smluv 

2 5 4 40 

6 
Překonání předmětové 

ochrany 
3 4 4 48 

7 
Nedostatečná ochrana 

proti odcizení předmětů 
5 3 4 60 

8 
Neoprávněný zásah cizí 

osoby na PZTS 

Nedbalost 

zaměstnanců, Znalost 

Špatná funkčnost prvků 

PZTS, Možnost vniknutí 
2 4 4 32 

Tabulka č. 5: Metoda FMEA, výsledky hodnot rizikovosti 
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systému PZTS cizí 

osobou, Možná 

spolupráce 

se zaměstnanci 

do objektu, Odcizení 

majetku 

9 Výpadek el. sítě 

Porucha elektrického 

vedení, Úmyslné 

vypojení 

Nefunkčnost prvků 

PZTS 
3 3 2 18 

10 
Chybná funkce prvků 

PZTS 

Neodborná montáž 

prvků PZTS, Chybné 

rozmístění prvků 

PZTS, Zastaralost, 

opotřebení prvků 

PZTS, Špatná údržba, 

Nedodržení termínu 

revizních kontrol, 

Absence 

magnetických čidel 

Nefunkčnost prvků  

PZTS, Nesprávná 

funkce prvků  PZTS, 

Možnost vniku 

do objektu, Poškození 

majetku, Odcizení 

majetku, peněz, cenných 

papírů, smluv 

3 5 4 60 

11 
Nesprávnost navržení 

prvků PZTS 
2 5 4 40 

12 
Absence vnitřní 

bezpečnostní směrnice 

Nejednotný přístup 

zaměstnanců 

k provozu prodejny 

a zabezpečení objektu 

Možnost vniku 

do objektu, Odcizení 

majetku, Poškození 

majetku 

4 4 4 64 

13 Nedodržení nařízení 

vnitřního pracovního řádu 

prodejny 

Nedodržení zásad 

pracovního řádu, 

Rutina, Nedodržení 

zásad provozního řádu 

Možnost vniku 

do objektu, Odcizení 

majetku, Nefunkčnost 

PZTS, Nesprávná 

funkce PZTS 

2 4 4 32 

14 Nedbalost zaměstnanců Únava, Přepracování 

Možnost vniku 

do objektu, Odcizení 

majetku, Poškození 

majetku 

3 3 4 36 

15 Spoluúčast zaměstnanců 

Nefunkčnost prvků 

PZTS, Nezajištění 

prvků MZS 

Možnost vniku 

do objektu, Odcizení 

majetku, Poškození 

majetku 

2 4 4 32 

 

Pro vysvětlení hodnot rizikovosti v tabulce, uvádím příklad výpočtu rizikovosti 

hrozby č. 1, tedy možnosti vniknutí do objektu přes okna (okna na severní straně, okna 

na jižní straně). 

R = P x N x H  

R = 4 x 4 x 4 

R = 64  

6.3 Vytvoření Paretova diagramu 

Paretův diagram se využívá jako jedna z nejefektivnějších, snadno dostupných 

a lehce aplikovatelných rozhodujících metod sloužících ke stanovení závažnosti poruch, 

které bezprostředně ovlivňují bezpečnost daného objektu. Abychom mohli Paretův 
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diagram sestavit, je nejprve nutné vytvořit tabulku rizikovostí příslušných hrozeb (poruch), 

seřazených od největší po nejmenší. Vycházet budeme z výsledných hodnot jednotlivých 

rizik uvedených v tabulce č. 5. Dále je podle vzorce 1 nutné vypočíst kumulativní četnost 

a podle vzorce 2 relativní kumulativní četnost. Za pomocí vypočtené kumulativní četnosti 

výsledné rizikovosti R a Lorenzovy křivky relativní kumulativní četnosti pak můžeme 

sestavit celistvý Paretův diagram.  

 +  + …    (1)   =     x 100  (2)   

 -     kumulativní četnost poruchy     –   relativní kumulativní četnost 

 – jednotlivé hodnoty poruch     –   kumulativní četnost poruchy 

        – kumulativní četnost všech  

 

 

Číslo 
Hrozba R Kumulativní četnost 

Relativní kumulativní 

četnost R (%) 

1 
Vniknutí do objektu přes dveře objektu 

(dveře vstupní, dveře zaměstnanců) 
100 100 13,26 

2 
Vniknutí do objektu přes oka objektu 

(okna-jih, okna-sever) 
80 180 23,87 

3 Vniknutí do všech místností v objektu 64 244 32,36 

12 Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 64 308 40,84 

10 Chybná funkce prvků PZTS 60 368 48,80 

7 
Nedostatečná ochrana proti odcizení 

předmětů 
60 428 56,76 

4 
Špatná funkční synchronizace prvků 

MZS 
48 476 63,13 

6 Překonání předmětové ochrany 48 524 69,49 

5 Překonání průlomové odolnosti trezoru 40 564 74,80 

11 Nesprávnost navržení prvků PZTS 40 604 80,10 

14 Nedbalost zaměstnanců 36 640 84,88 

15 Spoluúčast zaměstnanců 32 672 89,12 

8 
Neoprávněný zásah cizí osoby 

na PZTS 
32 704 93,36 

13 
Nedodržení nařízení vnitřního 

pracovního řádu prodejny 
32 736 97,61 

9 Výpadek el. sítě 18 754 100 

 

Tabulka č. 6: Paretův diagram, výsledky hodnot kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti 
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 Pro vysvětlení hodnot kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti 

v tabulce, uvádím příklad výpočtu na hrozbě číslo 12, tedy: absence vnitřní bezpečnostní 

směrnice (čtvrtý řádek v tabulce č. 6). 

Kumulativní četnost:     Relativní kumulativní četnost: 

 +  + …    =     x 100 

 =  +       =     x 100 

= 100 + 80 + 64 = 308     =     x 100 = 40,84  

 

Jednotlivé výpočty kumulativních četností a relativních kumulativních četností jsou 

zaneseny v Paretově diagramu s Lorenzovou křivkou na obrázku č. 9. 

 

 

V Paretově diagramu jsem aplikoval pravidlo 80/20. Toto pravidlo Vilfreda Pareta 

vyjadřuje poměr mezi příčinami podílejících se na rizikovosti poruch a jejich vlivu na daný 

Obrázek č. 9: Paretův diagram doplněný Lorenzovou křivkou 
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objekt. Konkrétně tedy 80% poruch zásadně ovlivňuje bezpečnost objektu samoobsluhy. 

Vliv zbylých 20% poruch na bezpečnost objektu samoobsluhy je pak zanedbatelný. 

Jednotlivé poruchy a jejich vliv na bezpečnost objektu samoobsluhy jsou zaznamenány 

v tabulce č. 7. 

 

 

%                              Porucha 

80 1, 2, 3, 12, 10, 7, 4, 6, 5, 11 

20 14, 15, 8, 13, 9 

 

 

V příští kapitole zaměřené na navržení nových opatření fyzické bezpečnosti objektu 

samoobsluhy tak vzhledem k výsledku vyjádřenému Lorenzovou křivkou budu vycházet 

z poruch uvedených v horním řádku tabulky. Tedy poruch, ovlivňujících bezpečnost 

objektu samoobsluhy z 80%. 

Tabulka č. 7: Paretův diagram, výsledky hodnot poruch pro rozdělení 80/20 
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7 NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ FYZICKÉ OCHRANY 

PRODEJNY  

V předchozí kapitole jsem za pomocí analýzy bezpečnostních rizik určil závažná 

rizika, která pro objekt samoobsluhy představují bezprostřední reálná ohrožení 

bezpečnosti. V této kapitole z nich budu vycházet a podle jednotlivých výsledků 

rizikovosti poruch navrhovat nová opatření se snahou nalezená rizika minimalizovat. 

Pro účely bakalářské práce nebudou řešeny prostory kotelny objektu, ty jsou odděleny 

od prostor prodejny a kromě uhlí a kotle na tuhá paliva v nich není uloženo nic, jsou tedy 

prázdné. 

Limitujícím faktorem při návrhu nových opatření objektu samoobsluhy je 

vynaložená finanční stránka na nová zabezpečení. Její hodnota by neměla překročit 10% 

celkové hodnoty objektu. Ta zahrnuje součet hodnot samotného objektu samoobsluhy, 

včetně všech chráněných aktiv uvnitř prodejny. Cílem této bakalářské práce je ovšem 

pouze zabezpečit chráněná aktiva uvnitř objektu. Z tohoto důvodu budu dále vycházet 

z tabulky č. 8. 

 

Celková hodnota objektu  3 200 000 KČ 

Hodnota chráněných aktiv uvnitř objektu  2 000 000 Kč 

Výchozí hodnota využitelná pro nová 

zabezpečení objektu  
200 000 Kč 

 

7.1 Návrh nových opatření v rámci mechanických zábranných systémů 

Níže uvádím zkoumané příčiny problému, které budou v rámci návrhu nových 

opatření řešeny: 

- vniknutí do objektu přes dveře objektu (dveře vstupní, dveře zaměstnanců), 

- vniknutí do objektu přes oka objektu (okna-jih, okna-sever), 

- vniknutí do všech místností v objektu, 

- nedostatečná ochrana proti odcizení předmětů, 

Tabulka č. 8: Cenová hodnota využitelná pro návrh nových opatření 
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- špatná funkční synchronizace prvků MZS, 

- překonání předmětové ochrany, 

- překonání průlomové odolnosti trezoru. 

7.1.1 Vniknutí do objektu přes dveře objektu (dveře vstupní, dveře 

zaměstnanců) 

Dveře objektu budou pro přehlednost a lepší orientaci rozděleny na dveře vstupní 

a dveře určené pro zásobování a vchod zaměstnanců (dále jen vstupní dveře, a dveře 

zaměstnanců). 

 

Vniknutí do objektu přes vstupní dveře  

Přihlédneme-li k tomu, že vstupní dveře do objektu jsou relativně nové, měnily 

se spolu s poslední úpravou fasády zhruba před 5 lety, vidím vzhledem k použitému 

materiálu a typu zámků 2 možná rizika. První v opotřebení bezpečnostních prvků, tedy 

bezpečnostních cylindrických vložek FAB, a ochrany závěsů před vysazením. Druhé 

v typu použitého skla tvořícího výplň dveří. Je zde totiž použito pouze izolační dvojsklo 

bez jakéhokoli bezpečnostního prvku. Vzhledem k tomu, že prosklené dveře a okna jsou 

nejčastějším místem napadení a tudíž i nejsnazším možným způsobem jak vniknout 

do objektů, je minimalizace tohoto rizika velmi důležitá. 

První riziko navrhuji řešit způsobem kontroly a revize. Tedy pozváním vyškoleného 

a povolaného profesionála, který by zhodnotil stav a funkčnost jednotlivých prvků. Tyto 

pak schválil, opravil, vyměnil za nové, nebo navrhl jiná řešení. 

 Riziko druhé pak vzhledem k tomu, že skelní výplň tvoří téměř celou plochu 

vstupních dveří a výměna izolačních dvojskel za skla bezpečnostní je velice nákladná, 

navrhuji řešit instalací bezpečnostní fólie. Její instalace znemožní prohození předmětu 

přes sklo, vysypaní skla a především znesnadní vstup pachatele do objektu. Navrhuji tedy 

zabezpečení všech vysklených ploch tvořících sestavu dveří bezpečnostní fólii SCX, 

dodávanou firmou NEXT. Folie má tloušťku 0,35mm a odpovídá bezpečnostní normě 

ČSN EN 356, viz kapitola č. 2, technické normy. 
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Vniknutí do objektu přes vstupní dveře zaměstnanců 

Tyto dveře slouží ke vstupu zaměstnancům a zároveň jsou určeny jako dveře 

pro zásobování. Vzhledem ke svému stáří a použitému materiálu je zcela neracionální 

uvažovat o jakékoli opravě nebo doplnění o další bezpečnostní prvek. Řešení vidím 

v jejich výměně. 

Proto navrhuji dveře spolu s plechovou zárubní vybourat a nahradit novými. 

Konkrétně použít bezpečnostní zárubně SF2A o rozměrech 2100mm x 1500mm dodávané 

firmou NEXT a dvoukřídlé bezpečnostní dveře SD23 2100mm x 1500mm bez skleněné 

výplně spadající do 4. bezpečnostní třídy od téže firmy. Dveře navrhuji opatřit 

bezpečnostním kováním FAB SX 48 (madlo – klika) a bezpečnostní vložkou FAB 1000, 

které dle normy ČSN P ENV spadají do 4. bezpečnostní třídy. Údaje o cenách dveří 

a zárubní uvádím v tabulce č. 9. 

Navrhuji též instalaci nové bezpečnostní nůžkové mříže typu GB do prostor chodby. 

Mříž je vyrobena z oceli o rozměrech 1500mm x 2650mm. Mříž spadá do 3. Bezpečnostní 

třídy. Je opatřená jednobodovým zámkem s cylindrickou vložkou. Je dodávaná firmou 

NEXT. Údaje o ceně mříže uvádím v tabulce č. 9.  

7.1.2 Vniknutí do objektu přes okna objektu (okna-jih, okna-sever) 

Okna objektu budou pro přehlednost a lepší orientaci rozdělena na okna instalovaná 

na jižní straně objektu (dále jen okna-jih) a okna instalovaná na severní straně objektu 

(dále jen okna-sever). 

Vniknutí do objektu přes okna-jih 

 Okna na jižní straně objektu byla nově instalována zhruba před 5 lety při poslední 

opravě fasády objektu. Jsou osazena hliníkovým rámem vyplněným izolačním sklem. 

Vzhledem k tomu, že skelní výplň oken je atypických rozměrů a výměna izolačních skel 

za skla bezpečnostní je velice nákladná, vidím jako řešení spíše použití bezpečnostní fólie. 

Její instalace znemožní prohození předmětu přes sklo, vysypaní skla a především 

znesnadní vstup pachatele do objektu. 
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Navrhuji tedy zabezpečit obě okna na jižní straně budovy fólii SCX tloušťky 

0,35mm, dodávanou firmou NEXT, odpovídající bezpečnostní normě ČSN EN 356, viz 

kapitola č. 2 Technické normy. 

Vniknutí do objektu přes okna-sever 

Okna na severní straně objektu nebyla od dob uvedení prodejny do provozu měněna 

ani renovována. Tomu taky odpovídá použitý materiál, jejich stav a zabezpečení. Považuji 

za zcela neracionální uvažovat o jakékoli opravě nebo doplnění o další bezpečnostní prvek. 

Řešení vidím v jejich výměně.  

Navrhuji tedy dřevěná okna vybourat a namísto nich instalovat okna plastová, 

opatřená izolačním dvojsklem a bezpečnostním kováním. Konkrétně navrhuji plastová 

okna o rozměrech 600mm x 900mm dodávaná firmou OKNO styl group s.r.o. Dále 

na okna navrhuji instalovat bezpečnostní fólii SCX tloušťky 0,35mm odpovídající 

bezpečnostní normě ČSN EN 356, viz kapitola č. 2 Technické normy. Okna budou opět 

osazena původní pevnou svařovanou mříží. Údaje o cenách za m
2
 uvádím v tabulce č. 9. 

7.1.3 Vniknutí do všech místností v objektu 

V tomto směru je třeba se zabývat možností vniknutí do nikým nestřežené části 

objektu, a to skladovacích prostor, prostor šatny a prostor kanceláře vedoucí prodejny. 

Hovoříme o situaci, kdy je obchod otevřen. Zákazníci tak, vzhledem k tomu že dveřní 

otvory dosud až na případ dveří oddělující prostory prodejny od prostor chodby vedoucí 

do šaten a skladů na západní straně objektu nejsou vyplněny žádnými dveřními výplněmi, 

mají v nestřežený moment kdykoli možnost využít nepozornosti nebo zaneprázdněnosti 

zaměstnanců prodejny a do prostor vejít, což je vzhledem k důležitosti věcí uložených 

v těchto prostorách nežádoucí. 

Jako opatření minimalizující tuto možnost navrhuji vybavení dveřních výplní 

plnými foliovanými dveřmi ALFA 01. Dveře dodává firma Carman a.s.. Dveře budou 

instalovány do současných zárubní. Dále budou opatřeny pojistkou závěsů proti vysazení, 

bezpečnostním kováním FAB S3/72 a bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 1000, 

spadající do 3. bezpečnostní třídy podle normy ČSN EN 1627. Totožné prvky zabezpečení 

navrhuji instalovat i na dvoje dvoukřídlé dřevěné dveře na západní straně chodby objektu. 

Jen dveře oddělující prostory skladu od prostor chodby objektu budou osazeny rozetovým 
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kováním Tonic Line (klika - klika) a kulatou spodní krytkou cylindrické vložky. Údaje 

o cenách dveří uvádím v tabulce č. 9. 

7.1.4 Nedostatečná ochrana proti odcizení předmětu  

V případě, že je prodejna otevřena, existuje reálné riziko odcizení prodávaného zboží 

(předmětů). Je snahou pracovníků toto riziko eliminovat v co nejvyšší míře tím, že sledují 

dění v prodejně, především podezřelé chování osob. Vzhledem k vlastní náplni práce 

a časové vytíženosti na konkrétním stanovišti však nemají vždy možnost zachytit veškeré 

podezřelé situace ve všech prostorách prodejny. 

Z toho důvodu navrhuji instalaci bezpečnostních parabolických zrcadel 

o rozměrech 400mm x 600mm, dodávané firmou AMKOR Trading spol. s r.o. Celkem 4 

zrcadla se v potřebné výšce a úhlu nainstalují tak, aby pracovník obsluhující pokladnu 

mohl sledovat dění v okolí regálů s potravinami, aniž by musel opustit své pracoviště. 

Stejně tak pracovník obsluhující pult s masovými výrobky. První zrcadlo navrhuji 

instalovat do rohu objektu spojující jižní a západní stěnu. Druhé zrcadlo navrhuji 

nainstalovat do rohu objektu spojující stěnu severní se stěnou skladů. Třetí a čtvrté zrcadlo 

pak navrhuji instalovat na stěnu oddělující prostory šaten a samotné prodejny tak, aby 

zobrazovaly celou plochu regálů se zbožím. Údaje o cenách zrcadel uvádím v tabulce č. 9. 

Aby byla eliminovaná možnost útěku či nepozorovaného odchodu osob z prodejny 

za zády obsluhy pokladny, navrhuji instalovat výkyvný turniket. Konkrétně výkyvný 

turniket se zámkem typ SW 021.010, dodávaný firmou AMKOR Trading spol. s r.o. Údaje 

o ceně uvádím v tabulce č. 9. 

Riziko odcizení předmětů obvykle bývá eliminováno i prvky systému CCTV. 

Vzhledem k povinnostem a nařízením, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, by tento krok s přihlédnutím k možnostem a technickému 

vybavení prodejny nebyl možný. Přesto navrhuji pořídit 3 atrapy kamer. Samotnou jejich 

přítomnost spolu s nápisem „objekt je monitorován kamerovým systémem“ vnímám jako 

dostačující prvek prevence před odcizením zboží. První atrapu navrhuji instalovat do rohu 

spojující západní a severní stěnu objektu. Druhou pak navrhuji instalovat na stěnu 

oddělující prostory šaten a prostor samotné prodejny mezi zrcadla. Třetí atrapu kamery 

navrhuji instalovat do rohu spojující jižní stěnu objektu se stěnou oddělující prostory haly 

od prostor samotné prodejny. Údaje o ceně atrap kamer uvádím v tabulce č. 9. 
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7.1.5 Překonání předmětové ochrany 

V objektu jsou uschovány dokumenty spojené s provozem prodejny a především 

přes noc zde zůstává denní tržba do doby, než ji vyzvedne pracovník České pošty. Je proto 

potřeba finanční obnos a ostatní důležité dokumenty jako jsou smlouvy, přehledy tržeb, 

cenné papíry atd. před odcizením či zneužitím chránit. 

Překonání průlomové odolnosti trezoru bude rozebráno níže. Navrhuji také instalaci 

nové kovové ukládací skříně na šanony s cylindrickou vložkou a uzavíratelnými dvířky. 

Údaje o ceně uvádím v tabulce č. 9. 

7.1.6 Překonání průlomové odolnosti trezoru 

V objektu prodejny se nachází stěnový trezor, ve kterém je přes noc ukládána tržba 

z předchozího dne spolu s cennými papíry. Trezor není zařazen do žádné bezpečnostní 

třídy, není nijak garantován ani k němu není vydán žádný bezpečnostní certifikát. 

Vzhledem ke svému stáří a malé hodnotě průlomové odolnosti je pro účel úschovy 

finančního obnosu nedostačující. 

Navrhuji instalaci nového stěnového trezoru typu SAF 022S o vnějších rozměrech 

350mm x 490mm x 310mm (výška x šířka x hloubka), vnitřních rozměrech 

260mm x 410mm x 220mm , o celkovém objemu 25l a váze 35kg. Trezor je zabezpečen 

motýlkovým klíčem a mechanickým kódovým zámkem. Podle normy EN 1143-1 spadá 

do bezpečnostní třídy 1, tudíž je pro případ objektu samoobsluhy dostačující. Údaje o ceně 

trezoru uvádím v tabulce č. 9. 

7.1.7 Špatná funkční synchronizace prvků MZS 

Špatná funkční synchronizace prvků je nepochybně zapříčiněna stářím, druhem 

a typem jednotlivých prvků zabezpečení. Pro sjednocení prvků zabezpečení navrhuji 

v celém objektu zavést systém skupinového klíče. Dodavatel nabízí možnost sjednocení 

všech bezpečnostních vložek na jeden klíč za příplatek 73Kč/kus. Podmínkou je vybavení 

dveří bezpečnostními vložkami stejné řady. Při návrhu jednotlivých bezpečnostních vložek 

všech dveří v objektu bylo s tímto zavedením počítáno. 
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Bude vypracován seznam všech dveří objektu doplněný o seznam jednotlivých 

bezpečnostních vložek a jejich rozměrů. Ten bude zaslán dodavateli spolu s objednávkou 

bezpečnostních vložek a kování. 

7.2 Návrh nových opatření v rámci režimové ochrany 

Níže uvádím zkoumané příčiny problému, které budou v rámci návrhu nových 

opatření řešeny: 

- absence vnitřní bezpečnostní směrnice. 

7.2.1 Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 

Ze zpracované analýzy jasně vyplývá, že absence tohoto dokumentu má zásadní vliv 

na fyzickou bezpečnost v celém objektu. Zaměstnanci nemají pevně a jasně stanoveny 

postupy práce ani způsoby pohybu po objektu, což může mít za následek vážné narušení 

bezpečnosti. 

Navrhuji tedy zavedení jednotné vnitřní bezpečnostní směrnice, která bude 

komplexně upravovat celou fyzickou bezpečnost objektu, a jako taková bude závazná 

pro všechny zaměstnance prodejny. Dále navrhuji důsledně kontrolovat takto zavedená 

opatření a případná nedodržení trestat sankčně. Dokument bude sestaven firmou, která se 

na tuto problematiku zaměřuje. Cenová výměra bude upřesněna až na základě samotné 

smluvní dohody mezi oběma subjekty. Dopředu je ale nutné počítat s částkou zahrnující 

samotné sestavení vnitřní bezpečnostní směrnice a práci spojenou s jejím sestavením 

hrazenou od hodiny pohybující se okolo 8000 – 10 000Kč, viz tabulka č. 10. 

7.3 Návrh nových opatření v rámci poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů 

Níže uvádím zkoumané příčiny problému, které budou v rámci návrhu nových 

opatření řešeny: 

- nesprávnost navržení prvků PZTS, 

- chybná funkce prvků PZTS. 
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7.3.1 Nesprávnost navržení prvků PZTS 

Systém PZTS zajišťuje ochranu objektu v době, kdy v budově nejsou přítomní 

žádní zaměstnanci, tedy po skončení otevírací doby a odchodu posledního zaměstnance 

prodejny. Současné rozmístění PIR detektorů hodnotím jako dostačující. Celý systém však 

navrhuji doplnit o magnetická čidla detekující otevření dveří a oken. Spolu s výše 

navrhnutými opatřeními v systému MZS pak dle mého názoru bude vytvořeno efektivní 

zabezpečení objektu prodejny. 

Navrhuji instalaci nové sběrnicové ústředny JA 101 K. Ústředna je vybavena 

GSM/GPRS komunikátorem, který umožňuje komunikaci pomocí hlasových zpráv, zpráv 

sms nebo GPRS komunikaci s uživateli a středisky pultu centralizované ochrany (dále jen 

PCO). Ústředna bude instalována na obvodovou zeď prostor kanceláře vedoucí prodejny. 

Pro usnadnění ovládání, programování a komunikace s celým systémem zabezpečení 

navrhuji také instalaci klávesnice s podsvíceným displejem JA-81E-RGB. Klávesnice je 

opatřena také čtečkou RFID karet a bude instalována na obvodovou zeď po pravé straně 

dveří zaměstnanců. Ústřednu pak vzhledem k tomu, že objekt samoobsluhy spadá 

pod vlastnictví obce, navrhuji napojit na PCO zřizovaný Policií České republiky, která 

tutéž službu poskytuje i objektu obecního úřadu obce. 

 Dále nad vstupní dveře do objektu navrhuji instalaci magnetického detektoru 

otevření dveří SA – 201 – A. Navrhuji také instalaci celkem 7 PIR pohybových čidel, typu 

JA 110P. Celkem 3 PIR čidla budou instalována do jednotlivých skladů prodejny vždy 

do pravého rohu spojující severní obvodovou zeď a nosnou zeď skladu. Dále jedno PIR 

čidlo navrhuji instalovat do prostor kanceláře vedoucí prodejny, konkrétně do rohu 

spojující jižní stranu obvodové zdi objektu se zdí východní. Zbylá 3 PIR čidla pak navrhuji 

umístit na místo čidel stávajících, jejíchž rozmístění vnímám jako efektivní. Jednotlivé 

prvky PZTS budou dodány firmou JABLOTRON ALARMS a.s. Údaje o cenách uvádím 

v tabulce č. 11. 

Dalším bodem této podkapitoly měla být chybná funkce prvků PZTS, vzhledem 

k jejich kompletní renovaci už řešena být nemusí. 

7.4 Celkový souhrn nákladů potřebných k realizaci zabezpečení 

Zde budou uvedeny tabulky souhrnu jednotlivých nákladů potřebných k realizaci 

zabezpečení a tabulka celkového souhrnu všech nákladů potřebných k realizaci 
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zabezpečení. Zbylé finanční prostředky budou využity na potřeby odborných instalací, 

montáží, revizí a dopravy. 

 

 

Prvek v rámci MZS 
Typ 

Cena za kus 

(Kč) 
Počet kusů 

Cena 

celkem (Kč) 

Bezpečnostní folie SXC - NEXT 690/m
2
 20,385m

2
 14 065,65 

Bezpečnostní zárubně SF2A - NEXT 1775 1 1 775 

Bezpečnostní dveře 

(dvoukřídlé) 
SD23 - NEXT 35 025 1 35 025 

Bezpečnostní kování SX48 (madlo-klika) - FAB 5651 1 5 651 

Bezpečnostní cylindrická 

vložka 
FAB 1000 1 573 1 1 573 

Bezpečnostní nůžková mříž GB - NEXT 3 190/m
2
 3,9m

2
 12 441 

Plastové okno 600mm x 900mm 1708,90 13 22 215,70 

Plné foliové dveře ALFA01 – Carman a.s. 1 466 2 2 932 

Bezpečnostní cylindrická 

vložka 
FAB 1000 1 573 4 6 292 

Bezpečnostní kování S3/72 (madlo – klika) 2 650 2 5 300 

Bezpečnostní kování 
Rozetové Tonic Line     

(klika –klika) 
714 1 714 

Rozetová spodní krytka 

cylindrické vložky 
FAB 194 2 388 

Závěsy proti vysazení FAB 150 8 1 200 

Bezpečnostní parabolické 

zrcadlo 
400mm x 600mm 2 111 4 8 444 

Výkyvný turniket 

se zámkem 
SW 021.010 7 920 1 7 920 

Atrapa kamery - vnitřní Nespecifikováno 335 1 005 1 005 

Kovová ukládací skříň Skříň na šanony  2 000 1 2 000 

Stěnový trezor SAF 022S  8 869 1 8 869 

    137 810,35 

 

 

Prvek v rámci režimové 

ochrany 

Dodavatel Cena celkem (Kč) 

Vnitřní bezpečnostní 

směrnice 
Nespecifikováno 10 000 

  10 000 

Tabulka č. 9: Cenová výměra návrhu nových opatření v rámci MZS 

 

Tabulka č. 10: Cenová výměra návrhu nových opatření v rámci režimové ochrany 
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Prvek v PZTS 
Typ 

Cena za kus 

(Kč) 
Počet kusů 

Cena 

celkem (Kč) 

Ústředna JA 101K 8 358 1 8 358 

Magnetický detektor 

otevření oken a dveří 
SA – 201 - A 68 2 136 

PIR detektor JA 110 P 444 7 3 108 

Klávesnice JA-81E-RGB 2 245 1 2 245 

     13 847 

 

 

Skupina Cena (Kč) 

Prvky MZS 137 810,35 

Prvky režimové ochrany 10 000 

Prvky PZTS 13 847 

Celkový souhrn všech prvků 161 657,35 

 

Tabulku č. 12 vnímám jako vyjádření souhrnu nákladů, potřebných k efektivnímu 

zajištění bezpečnosti celého objektu, tedy jakéhosi ideálního stavu zabezpečení. Všechny 

nové prvky zabezpečení jsou barevně znázorněny v příloze č. 2.  Hodnotíme-li ale 

objektivně současný stav objektu a jeho vybavení, zjistíme, že na inovace jakýchkoli prvků 

prodejny nezbývá moc finančních prostředků. Vzhledem k tomu, že prodejna byla 

postavena před 48 lety a od té doby se téměř nezměnila, nepředpokládám, byť byly 

splněny všechny podmínky pro samotný návrh, že by bylo v možnostech majitele prodejny 

uvolnit celkovou sumu potřebnou k realizaci zabezpečení najednou. Z toho důvodu jsem 

se rozhodl celkový souhrn nákladů rozdělit na části a doporučit nejprve investovat 

do prvků, které dle mého názoru, s ohledem na zabezpečení objektu, inovaci bezprostředně 

potřebují. Jako takové vnímám především prvky, které objekt zabezpečují přes noc. 

Jednotlivé prvky, které považuji za prioritní, jsou ve výše uvedených tabulkách vyznačeny 

červeným textem, souhrnně jsou pak vyjádřeny v tabulce č. 13 a znázorněny barevně 

v příloze č. 3. 

 

 

 

 

Tabulka č. 11: Cenová výměra návrhu nových opatření v PZTS 

 

Tabulka č. 12: Celkový souhrn nákladů potřebných k realizaci zabezpečení 
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Prvky 
Typ 

Cena za kus 

(Kč) 
Počet kusů 

Cena 

celkem (Kč) 

Bezpečnostní zárubně SF2A - NEXT 1 775 1 1 775 

Bezpečnostní dveře 

(dvoukřídlé) 
SF2A - NEXT 35 025 1 35 025 

Bezpečnostní kování SX48 (madlo-klika) - FAB 5651 1 5 651 
Bezpečnostní cylindrická 

vložka 
FAB 1000 1 573 1 1 573 

Vnitřní bezpečnostní 

směrnice 
Nespecifikováno 10 000 1 10 000 

Ústředna JA 101K 8 358 1 8 358 
Magnetický detektor 

otevření oken a dveří 
SA – 201 - A 68 2 136 

PIR detektor JA 110 P 444 7  3 108 

Klávesnice JA-81E-RGB 2 245 1 1 968 

    67 594 

 

Tabulka č. 13 tak vyjadřuje pouze nejnutnější výčet technických prvků zabezpečení 

a nákladů nutných k minimalizaci těch nejzávažnějších rizik. Celkový souhrn 

nejnutnějšího zabezpečení tedy činí 67 594 Kč. Tabulky č. 9, 10 a 11 majitel objektu bude 

moci vnímat jako cíl, ke kterému je třeba s ohledem na dostupné finanční prostředky 

postupně dojít. 

Tabulka č. 13: Celkový souhrn nákladů potřebných k nejnutnějšímu zabezpečení 
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8 ZÁVĚR 

Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení fyzické ochrany 

objektu prodejny samoobsluhy se smíšeným zbožím a na základě výsledku vyhodnocení 

pak navrhnout nová opatření.  

V jednotlivých, na sebe navzájem navazujících kapitolách, jsem se věnoval 

komplexnímu pojetí fyzické ochrany. Od právních předpisů, přes technické normy, 

vysvětlení základních pojmů, stručný popis objektu spolu s jeho dispozičním řešením, 

zhodnocením stávajícího stavu zabezpečení, až po samotný návrh nových opatření fyzické 

ochrany, které přispějí ke zlepšení zabezpečení objektu. 

Stěžejní částí a kostrou, o kterou se opírá celá práce, pak bylo právě zhodnocení 

stávajícího stavu zabezpečení na základě využití analytických metod. Za tímto účelem 

jsem záměrně vybral metody, které při zkoumání příčin vzniku rizik využívají stejné 

subjekty a jedna druhou tak doplňují, Ishikawův diagram a Analýzu příčin a následků 

poruch. Výsledky jsem dále vyhodnotil za pomoci Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou. Tímto jsem zjistil, které poruchy mají zásadní vliv na zabezpečení objektu 

a naopak, které poruchy mají na zabezpečení objektu prodejny vliv zcela zanedbatelný. 

Dále jsem se věnoval už jen návrhu nových opatření, které povedou k minimalizaci 

poruch, jež zásadně ovlivňují zabezpečení objektu prodejny. K těmto prvkům nových 

opatření jsem vždy uváděl typ, dodavatele a jednotlivé ceny. Celkové souhrny nákladů 

na zabezpečení jsou pak vypsány v tabulkách na konci kapitoly. 

Při návrhu nových opatření jsem zvýšenou pozornost věnoval hlavně prvkům MZS, 

jejichž aktuální stav a úroveň zabezpečení odpovídá celkovému stáří objektu, a zjištění že 

se do jeho inovací či výměny od dob instalování téměř neinvestovalo. Jako takové pak 

prvky MZS představovaly největší rizikovost. Prvky PZTS jsem doplnil o magnetické 

detektory, PIR pohybová čidla, novou ústřednu, přístupový modul s LED displejem 

a podsvícenou klávesnici. V první fázi instalace prvků zabezpečení bude využívána pouze 

klávesnice, a to k ovládání celého systému. Teprve v druhé fázi zavádění nových opatření 

je počítáno i s funkcí docházkového systému. Celý systém jsem pak navrhl napojit na PCO 

zřizovaný Policií České republiky. V rámci režimové ochrany jsem navrhl zavedení vnitřní 
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bezpečnostní směrnice, jejíž absenci v současném stavu zabezpečení vnímám jako závažný 

problém. 

Při celkovém souhrnu nákladů potřebných k realizaci nových opatření jsem pak 

vzhledem k možnostem a prostředkům prodejny s přihlédnutím k jejímu stáří a faktu, že 

se v jejím interiéru od dob vystavění téměř nic nezměnilo, došel k závěru, že je naprosto 

nereálné, aby do nových opatření byla investována celá potřebná částka najednou. Proto 

jsem se rozhodl doporučit majiteli objektu investovat nejprve do těch prvků zabezpečení, 

které inovaci bezprostředně potřebují a případný odklad vzhledem ke své rizikovosti vůči 

objektu nesnesou. Jako takové jsem spolu s vnitřní bezpečnostní směrnicí vyhodnotil 

především prvky, které objekt zabezpečují přes noc. Investici do zbylých prvků 

navrhovaných opatření pak nechávám na úvaze a finančních možnostech majitele objektu. 

Během vypracovávání bakalářské práce jsem nabyl cenných zkušeností a poznatků 

v rámci technické bezpečnosti osob a majetku. Pokud majitel objektu prodejny přistoupí 

na mnou navrhované opatření, byla by pro fyzickou ochranu objektu samoobsluhy 

nepochybným přínosem. 
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