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Anotace 

MELECHA, J. Fyzická ochrana horské chaty. Ostrava, 2014.  

Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou horské chaty. Jejím cílem je 

zhodnotit současný stav zabezpečení horské chaty a navrhnout nové inovativní řešení 

fyzické ochrany. Začátek práce je věnován vybraným právním předpisům a technickým 

normám vztahujícím se k tématu ochrany objektu, ty následuje teorie fyzické ochrany 

s výčtem jejích prvků. V praktické části práce, je popsán objekt horské chaty, jeho okolí a 

současný stav zabezpečení. Je vypracována analýza rizik objektu, na jejímž základě je 

navrženo inovativní opatření fyzické ochrany vedoucí ke snížení rizika, což bylo cílem 

celé práce.  

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, ochrana majetku, zabezpečení, horská 

chata.  

 

Abstract 

MELECHA, J. Physical protection of the chalet. Ostrava, 2014.  

This bachelor thesis deals with physical protection of chalet. It`s goal is to evaluate 

current state of protection of the chalet and project new innovative solution of physical 

protection. The beginning of this work is dedicated to legal and technical regulations 

concerning the topic of protection of the building which are followed by theory of physical 

protection with list of it`s components. The description of the building and its current state 

of security is in the next part which is practical. The analysis of the building threat is 

elaborated and based on that innovative measure of physical protection was projected 

which was the aim of this work. 

Key words: physical protection, risk analysis, object security, protection, chalet.  
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Seznam zkratek 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

PIR  Pasivní infračervené detektory  

EPS  Elektrická požární signalizace  

MZS  Mechanické zábranné systémy  

PCO  Pult centralizované ochrany  

FMEA  Analýza poruch a jejich následků  - Failure mode and effect analysis  
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1 Úvod 

Již při vzniku prvních lidských společenstev nastala nutnost řešit otázku osobního 

vlastnictví. Nejdříve šlo o zabránění krádeží nástrojů a zbraní nebo o ochranu obydlí před 

vetřelci. V tomto směru lidé vymýšleli jak nejlépe zabezpečit svůj majetek aby 

nedocházelo k vloupání, krádeži majetku a jeho zneužití. K tomuto účelu se budovaly zdi a 

hradby, brány chránily silné mříže, okované dveře se opatřovaly zámky, a za takovými 

dveřmi ležely okované truhly s cennostmi. Tato opatření dala základ dnešní klasické 

ochraně, která dnes zůstává do jisté míry nezměněna. Klasickou ochranu doplňuje fyzická 

ostraha, režimová ochrana a relativní novinka v podobě ochrany technické.  

Bezpečnost osob, majetku a informací je tématem, které nás provází celou historií, 

a setkáváme se s ním v každodenním životě dodnes. Nenechal jsem doma odemčené 

dveře? Zavřel jsem okno? Je možné, aby se ke mně někdo vloupal, když budu na 

dovolené? Takové otázky a další člověku proběhnou hlavou, když opouští dům, byt, práci 

nebo třeba chatu. Většina lidí nad tím mávne rukou a řekne si, že jim se to přece stát 

nemůže. Opak je pravdou, může se to stát komukoli. Otázka zabezpečení objektu je 

mnohdy velmi podceňována a lidé na to často doplácejí. Není to tak, že by objekt chráněný 

nejmodernějším zabezpečením byl nepřekonatelný. Zabezpečení může pouze snížit míru 

rizika vniknutí pachatele do chráněného objektu. K dosažení optimálního výsledku je proto 

nutné sladit všechny prvky fyzické ochrany. 

Úkolem této bakalářské práce je za využití moderních technologií a postupů 

vytvořit návrh na zabezpečení objektu horské chaty. K tomu jsou však za potřebí určité 

základní informace, které budou poskytnuty na následujících stránkách. Na tento úvod 

naváže druhá kapitola s rešeršemi. Poté pokračuje třetí kapitolou, kde budou zmíněny 

vybrané právní předpisy a technické normy vztahující se k ochraně objektů. Dále bude 

pokračovat teorie, rozdělení a popis prostředků fyzické ochrany. Následující kapitola bude 

věnována popisu objektu a okolí, ve kterém se objekt nachází. V šesté kapitole je věnován 

prostor stávajícímu zabezpečení a vymezuje se zde vhodná výše finančních prostředků 

potřebných k inovativnímu návrhu zabezpečení. Sedmá kapitola slouží k analýze rizik, 

která bude mít dopad na kapitolu osmou s inovativním návrhem zabezpečení. Devátá a 

poslední kapitola je závěrem celé bakalářské práce, obsahující shrnutí výsledků 

z předchozích kapitol.    
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2 Rešerše  

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektu: I. díl – Mechanické zábranné systémy II. 

2. vydání. Praha: PA ČR, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

První díl technické ochrany objektů, je zaměřen na zabezpečení objektu pomocí 

prvků mechanických zábranných systémů. Ty jsou v publikaci rozděleny podle rozmístění 

v prostoru na prvky obvodové, plášťové a předmětové ochrany. Jedná se o ploty, dveře, 

zdi, okna, bezpečnostní okenní folie, trezory, zámky a další. 

 

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

II. 2. Vydání. Praha: PA ČR, 2009. 229 s. ISBN 978_80-7251-313-0. 

Druhý díl technické ochrany objektů, se věnuje elektrickým zabezpečovacím 

systémům. Publikace je staršího vydání a nezohledňuje změnu názvu na poplachové a 

zabezpečovací tísňové systémy (dále jen PZTS). Nachází se zde dělení PZTS, výčet a 

fungování jednotlivých detektorů a ústředen. Publikace také obsahuje část věnovanou pultu 

centralizované ochrany, přenosovým prostředkům a projektování PZTS. 

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti [online]. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, 2009, 115 s. [cit. 2014-

04-14]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti. 

Publikace se věnuje popisu rizik na letišti, stávajícímu zabezpečení letiště, analýze 

rizik a návrhu optimalizace bezpečnostního systému.   
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3 Teoretická právní část 

V České republice nebyl doposud zaveden žádný ucelený právní předpis, který by 

komplexně upravoval problematiku technické bezpečnosti osob a majetku. To ale 

neznamená, že by tato problematika nebyla u nás řešena, pouze je obsažena v Ústavě, 

Listině základních práv a svobod, dalších právních předpisech a technických normách. 

Tato kapitola bude věnována pouze některým z těchto zákonů a norem, které jsou dle 

důležité z pohledu ochrany objektů. 

 

3.1 Zákony 

Právní předpisy nabývající nejvyšší právní síly jsou ústavní zákony, nad kterými 

stojí pouze ratifikované mezinárodní smlouvy a naopak pod nimi samotné zákony. 

Následuje jejich krátký výčet:  

 

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

Ústava spolu s Listinou základních práv a svobod je nejvyšším právním předpisem 

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

ustanovuje Českou republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát. 

Obsahuje právní normy, které stanovují základní práva občanů, označuje lid za zdroj 

veškeré státní moci, která je vykonávána prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní.[13] 

 

Usnesení č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

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

říká, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Tento zákon také zaručuje 

každé osobě určitá základní práva a svobody, které jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Tyto práva a svobody mohou být omezeny pouze na základě 

zákona. Z hlediska ochrany objektu jsou důležité články: [13] 

 (čl. 7) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 
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 (čl. 10) Tento článek obsahuje právo na ochranu lidské důstojnosti a dobrého 

jména a také právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. To lze považovat jako důležitý faktor, kvůli kterému majetek 

chráníme. 

 (čl. 11) Zde se nalézá právo vlastnit majetek a zaručuje se dědění. Stejně tak 

vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Článek 

tedy říká: je-li někdo vlastníkem majetku tak ostatní musí respektovat jeho 

majetkové právo. 

 (čl. 12) Zaručuje nedotknutelnost obydlí a dále nedovoluje vstup do obydlí bez 

souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Dovoluje vstup do obydlí za účelem domovní 

prohlídky v rámci trestního řízení na písemný příkaz soudce nebo jiný zásah do 

obydlí nezbytný pro ochranu života, zdraví osob, pro ochranu práv a svobod 

druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a 

pořádku.[13] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon upravuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a taky 

vztahy mezi těmito osobami a státem pokud tyto vztahy neřeší jiný zákon. Stát je v oblasti 

soukromého práva považován za právnickou osobu (§ 21). Občanský zákoník také 

obsahuje článek s názvem Svépomoc (§ 14), který říká, že hrozí-li neoprávněný zásah do 

práva bezprostředně, může jej ohrožená osoba odvrátit přiměřeným způsobem. Dále se 

může vlastník domáhat ochrany proti každému, kdo neprávem zasahuje do jeho 

vlastnického práva (§ 1042).[16] 

 

Zákon č. 40/2009., trestní zákoník 

Účelem tohoto zákona je chránit práva fyzických a právnických osob, společnost a 

ústavní zřízení České republiky. Trestní zákoník je dělen na dvě části, Obecnou část a 

Zvláštní část. Obecná část je věnována definování základních pojmů a ustanovení nutných 

k posuzování trestné činnosti. Je zde vymezeno, co je to trestný čin, okolnosti vylučující 

protiprávnost nebo trestní sankce. Zvláštní část je potom věnována skutkovým podstatám 
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jednotlivých trestných činů. Z hlediska ochrany objektu jsou nejdůležitější okolnosti 

vylučující protiprávnost, obsažené v obecné části zákona, popřípadě některé trestné činy 

proti majetku.  

Okolnosti vylučující protiprávnost: 

 (§ 28) Krajní nouze – Činem, který je jinak trestným, někdo odvrací nebezpečí 

přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není považován za trestný 

čin. Nejde o krajní nouzi, pokud šlo: nebezpečí odvrátit jinak. Následek je stejně 

závažný nebo závažnější než, který hrozil. 

 (§ 29) Nutná obrana - Činem, který je jinak trestným, někdo odvrací přímo 

hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není považován 

za trestný čin. Nejde o nutnou obranu, pokud obrana byla nepřiměřená způsobu 

útoku. 

 (§ 30) Svolení poškozeného - Trestný čin není spáchán, pokud osoba jedná na 

základě svolení někoho, a čin se týká věcí a zájmů, o kterých tato osoba může 

bez omezení oprávněně rozhodovat. 

 (§ 31) Přípustné riziko – Za trestný čin se nepovažuje, když osoba odborně 

způsobilá, vykonává v rámci svého zaměstnání nebo funkce společensky 

prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poškodí zájem chráněný trestním 

zákonem a nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

 (§ 32) Oprávněné použití zbraně – Týká se pouze určitých osob (vojáci, 

policie,…), které mohou použit zbraně a není to považováno za trestný čin, ale 

pouze v mezích stanovených jiným právním předpisem.[15] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním  

Zákon č. 141/1961 Sb. lze také nazývat trestním řádem a je v něm upraven postup 

orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly zjištěny trestné činy a pachatelé těchto činů 

byli podle daného zákona spravedlivě potrestáni. Zároveň musí řízení sloužit jako prevence 

před trestnou činností, také k upevňování zákonnosti, k výchově občanů zejména v oblasti 

důsledného zachovávání zákonů a plnění povinností ke státu a společnosti.[17] 
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Důležitý paragraf pro ochranu objektů je (§ 76) Zadržení osoby podezřelé. Zde 

zvláště pak odstavec 2., kde je psáno, že osobu přistiženou při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí na osobní svobodě omezit kdokoli, je-li to nutné ke zjištění její 

totožnosti, zamezení útěku nebo zajištění důkazů. Tuto osobu je však povinen bez prodlení 

předat policejnímu orgánu (nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky). 

Není-li možné osobu okamžitě předat je nutné omezení osobní svobody některému 

z uvedených orgánů bezodkladně oznámit.[17] 

 

3.2 Technické normy 

V této kapitole jsou vyjmenovány některé technické normy vztahujících se 

k zabezpečení objektu.  

ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, 

provoz, kontrola, servis a údržba 

V této technické normě jsou stanoveny zásady pro projektování, navrhování, 

montáž, provoz, kontrolu, údržbu a opravy systémů elektrické požární signalizace (dále jen 

EPS). Norma je platná pro systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace 

vznikajícího požáru, k ovládání a monitorování zařízení připojených k ústřednám EPS a k 

doplňujícím zařízením jako jsou zařízení dálkového přenosu, klíčový trezor požární 

ochrany, obslužný panel požární ochrany, apod. Norma není platná pro systémy PZTS a 

zařízení autonomní detekce a signalizace.[1]  

 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Tato norma se vztahuje na zkoušení a klasifikaci vestavěných a mobilních trezorů 

se základní bezpečností. Klasifikace je řešena podle parametrů: odolnosti pro částečný 

průlom, úplný průlom a požadavků na zámky. Při požadavcích na trezory s vyšší 

bezpečností je nutno se obrátit na normu ČSN EN 1143-1.[2] 
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ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a 

zkušební metody 

Tato norma obsahuje ustanovení o funkčnosti cylindrických vložek, originálních 

klíčích, požadavcích na pevnost, bezpečnost proti vloupání, životnost a odolnost proti 

korozi. Stanovuje pět tříd bezpečnosti podle konstrukčních požadavků a zkoušek, které 

simulují mechanický útok. Norma dále obsahuje takové zkušební metody funkčních 

schopností, aby cylindrické vložky při teplotách od -20 °C do +80 °C uspokojivě 

fungovaly. Odolnost proti korozi je odkázána na požadavky jiných evropských norem.[3]   

 

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

proti vloupání - Požadavky a klasifikace 

V této normě jsou obsaženy požadavky na odolnost stavebního výrobku proti 

vloupání a také obsahuje systém klasifikace vlastností odolnosti stavebních výrobků proti 

vloupání. Těmito výrobky jsou dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže, okenice nebo 

kryty dopisních schránek a větrací mřížky. Norma odpovídá pouze stavebním výrobkům se 

způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, sklápění, posunování a navinování. Norma 

se nevztahuje na odolnost cylindrických vložek a zámků proti napadení paklíči a také se 

nevěnuje napadení elektricky napájených stavebních výrobků. [4] 

 

ČSN EN 50131-1 ED. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma stanovuje požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 

Tyto požadavky jsou specifikovány na provedení a vlastnosti instalovaných systémů jako 

jsou například společné prostředky detekce, vzájemné propojování, ovládání, komunikace 

a požadavky na zdroje napájení s jinými systémy. Norma se nezabývá požadavky na návrh, 

projekci, instalaci, provoz a údržbu systémů PZTS těmito požadavky se zabývá norma 

ČSN CLC/TS 50131-7. V normě jsou také stanoveny stupně zabezpečení a třídy 

prostředí.[5] 
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ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

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

Norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory (dále jen jako PIR), 

které se používají v PZTS instalovaných v budovách. Norma je určena pro 4 stupně 

zabezpečení a čtyři třídy prostředí. Je zde popsána správná funkce PIR detektorů, 

požadavky a zkoušky těchto detektorů. Je zde uvedeno i to, že PIR detektory mohou 

obsahovat i nadstandardní funkce, které však nesmí ovlivnit funkce povinné. Norma se 

věnuje pouze vnitřním PIR detektorům. O jiných typech detektorů pojednávají další normy 

řady EN 50131-2.[6] 

 

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

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

Norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty), které se 

používají v systémech PZTS instalovaných v budovách. Norma se věnuje fungování 

detektorů otevření, požadavkům a zkouškám na tyto detektory.[7] 

 

ČSN EN 50131-3 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny 

Technická norma ČSN EN 50131-3 vymezuje požadavky a zkušební postupy pro 

ověřování funkcí ústředen PZTS využívajících kabelová nebo bezdrátová propojení, a také 

pomocných ovládacích zařízení instalovaných uvnitř a vně zabezpečených prostor.[8] 

 

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

Systémové požadavky 

Norma je součástí komplexu norem, které mají obecný název "Poplachové systémy 

- Systémy přivolání pomoci". Norma specifikuje požadavky na systém přivolání pomoci 

pro aktivaci a identifikaci poplachu, přenos signálu, přijetí a potvrzení poplachu, záznam a 

obousměrnou hlasovou komunikaci systému.[9]  
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4 Teorie fyzické ochrany objektu 

Dříve než bude rozebráno téma fyzické ochrany, tak by měla být věnována 

pozornost samotnému pojmu ochrana. Co to vlastně ochrana je? U nás tento pojem nebyl 

dosud přesně definován. Existuje obecně přijímaná definice amerických specialistů G. 

Greena a R. J. Fishera, kteří ve své práci INTRODUCTION TO SECURITY z roku 1993, 

pojem ochrana definovali takto: „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“.[11]
 

Nyní tedy k fyzické ochraně. Ta je tvořena souborem prvků, které jako celek 

směřují k zajištění bezpečnosti. Jedná se o prvky klasické a technické ochrany, režimová 

opatření a poslední prvek v podobě lidské ostrahy. Společně brání poškození, zničení, 

zcizení a neoprávněnému užívání majetku nebo zajišťují bezpečnost osob. Jednotlivé prvky 

fyzické ochrany nemohou samostatně poskytnout dostatečnou ochranu objektu. Je tedy 

nutné, aby při realizaci bezpečnostních opatření byly brány ohledy na všechny prvky 

fyzické ochrany k dosažení stanovené úrovně zabezpečení. Na Obrázku 1 je zobrazen 

systém ochrany, kde jsou klasická a technická ochrana, fyzická ostraha a režimová opatření 

doplněna ještě o pojištění, které může pokrýt škody vzniklé napadením objektu.  

 

Obrázek 1 Struktura fyzické ochrany[autor] 

Zbytkové 
riziko

Pojištění

Režimová ochrana

Fyzická ostraha

Technická ochrana

Klasická ochrana
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Fyzická ochrana se tedy dělí na čtyři základní části: 

 Klasická ochrana – mechanické zábranné systémy 

 Technická ochrana – dominantním prvkem je technologie 

 Fyzická ostraha – dominantním prvkem je lidský činitel   

 Režimová ochrana – dominantní složkou je organizační stránka 

 

4.1 Klasická ochrana 

Tato složka fyzické ochrany se skládá především z prostředků, které mají zabránit 

nebo ztížit pachateli vniknutí do objektu. Takovýmto prostředkům se říká mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS). 

MZS používá lidstvo od nepaměti. Vždyť doposud se obzvláště u nás můžeme těšit 

památkám, jako jsou hrady a tvrze, které jsou toho důkazem. Ale nejsou to jen hrady a 

tvrze, které sloužily k ochraně před napadením nepřátel, zabezpečení života a majetku. 

Lidé si stavěli a stále staví ploty, aby jim chránily pozemek před nezvanými hosty, nebo 

zdi domů, které člověka chrání před nepřízní počasí stejně jako před útočníky, kteří by se 

chtěli za tyto zdi dostat. Dokonce i první použití zámků a klíčů se připisuje společnostem 

žijícím v předoasijské oblasti a Egyptě v období starověku. Proto jsou MZS považovány za 

nejstarší druh ochrany.[10] 

Mechanické zábranné systémy jsou tedy veškeré systémy, které ztěžují násilné 

vniknutí do chráněné oblasti, objektu nebo manipulaci s chráněnými předměty. Vyznačují 

se svou odolností vůči mechanickému namáhání a dobou, po kterou je MZS schopen útoku 

odolávat. Vyjadřuje se minimální dobou průlomové odolnosti MZS. Podle doby, která je 

potřebná k překonání MZS, jsou tyto prvky rozděleny do Bezpečnostních tříd.  Bohužel, 

každý z těchto prvků se dá překonat, má-li pachatel dostatek času a proto je nutné 

kombinovat MZS s dalšími prvky jako jsou systémy PZTS, fyzickou ostrahou a 

režimovými opatřeními.[10] 

Ochranu objektu lze rozdělit do několika ochranných oblastí v rámci, kterých se 

dále uplatňují MZS: 
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a) Obvodová ochrana 

Obvodová (perimetrická) ochrana slouží k zajištění bezpečnosti okolo chráněného 

objektu. Obvodem je myšlena hranice pozemku nebo jeho část vymezená přírodní nebo 

umělou hranicí. K ochraně perimetru před vstupem nežádoucích osob se z MZS používají 

především klasické drátěné ploty, bezpečnostní (Obrázek 2) a vysoce bezpečnostní 

oplocení, podhrabové překážky, zdi, vrcholové zábrany, vstupy a brány.[10] 

 

Obrázek 2 Bezpečnostní plotový systém Securifor[18] 

  

b) Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je základním zabezpečovacím prvkem v ochraně objektu, protože 

je tvořena samotným objektem. To znamená stavebními prvky budovy a jejími otvorovými 

výplněmi. Jejím úkolem je neoprávněné osobě co nejvíce ztížit, nebo znemožnit vniknutí 

do objektu nebo ji od její činnosti úplně odradit. K tomu musí být uzpůsobeny i prvky, 

které k plášťové ochraně patří – dveře, zárubně, zadlabací zámky, cylindrické vložky a 

další dveřní kování, okna, jejich uzávěry a kování, bezpečnostní skla, mříže a rolety.[10] 

c) Předmětová ochrana  

Smyslem předmětové ochrany je zabezpečit prostor s chráněnými předměty před 

neoprávněnou manipulací nebo jejich zcizením. Může se jednat o cenné papíry, peníze, 

šperky, informace a další předměty, které mohou být chráněným zájmem. K tomuto účelu 

slouží trezory, bezpečnostní schránky, ohnivzdorné skříně popřípadě příruční 

pokladničky.[10]  



 

12 

 

4.2 Technická ochrana 

Technická ochrana je oproti klasické ochraně relativně novým druhem ochrany. 

Ochrana pomocí prvků technické ochrany není takovou ochranou, jakou si pod tímto 

pojmem většina lidí představí. Její prvky slouží hlavně ke zjišťování situace v chráněném 

prostoru a následném předání informace o aktuální situaci na předem určená místa. 

Pověřené osoby následně situaci vyhodnotí a podle toho podniknou kroky k zabezpečení 

nastalé situace. Za ochrannou funkci prvků technické ochrany můžeme považovat jejich 

odstrašující účinek, který mohou vyvolat u osob, snažících se nezákonně vniknout do 

chráněného prostoru a odradit je tak od jejich konání. Do technické ochrany patří jak 

PZTS, kamerové monitorovací systémy, elektrická požární signalizace a další technické 

zabezpečovací systémy. [11] 

4.2.1 Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém je souborem technických prvků, jako 

jsou čidla, ústředny, zařízení poplachové signalizace, tísňové hlásiče, ovládací zařízení a 

další prvky. [11] 

PZTS systémy je možné dělit podle několika hledisek do skupin a to podle 

prostorového zaměření, způsobu předání poplachového signálu, rizikovosti nebo stupně 

zabezpečení chráněného objektu.[11] 

Prostorové zaměření 

Podle prostorového hlediska můžeme dělit PZTS do pěti skupin. Jejich rozdělení 

závisí na tom, kterou část prostoru budou PZTS chránit. Použitím několika prostorových 

ochran vytváříme tzv. vícestupňovou ochranu. Tím zvyšujeme pravděpodobnost detekce 

narušitele, oproti použití pouze jednoho typu ochrany. [11] 

a) Obvodová ochrana – její funkcí je signalizovat narušení obvodu (perimetru). 

Prvky této ochrany jsou umisťovány vně chráněného objektu, a proto musí být 

uzpůsobeny tak aby dokázaly odolávat nepříznivým klimatickým podmínkám.  

Jako příklad pasivních prvků obvodové ochrany mohou být plotová vibrační nebo 

tenzometrická čidla, mikrofonní kabely, diferenciální tlaková čidla, seismická čidla, 

perimetrická PIR čidla nebo infračervené termovizní detektory. Mezi aktivní prvky 
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patří štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, laserové závory, aktivní 

infračervená čidla, mikrovlnná čidla nebo kombinované (duální) detektory.[11] 

b) Plášťová ochrana – má za úkol signalizovat narušení pláště objektu. Pláštěm jsou 

zde míněny všechny mechanické překážky, jako jsou zdi, stropy, střecha, okna, 

dveře a další otvorové výplně.  Prvky plášťové ochrany signalizují především 

narušení pláště skrze dveře a okna. Používají se zde například u dveří magnetické 

kontakty nebo u oken poplachové fólie nebo pasivní detektory tříštění skla 

(Obrázek 3). K zabezpečení otvorových výplní je možné použít i infračervené 

závory, bariéry a záclony. U zdí můžeme zmínit například zabezpečení pomocí 

mikrofonních kabelů. [11] 

 

Obrázek 3 Bezdrátový magnetický detektor JA-150MB 

c) Prostorová ochrana – je zaměřena na signalizaci nebezpečí uvnitř chráněného 

objektu. To znamená, že pachatel již pronikl přes plášť objektu a pohybuje se ve 

vnitřních prostorách. Prvky prostorové ochrany jsou schopny detekovat pohyb 

pachatele ať už pomocí PIR (obrázek 3), nášlapných koberců, ultrazvukových nebo 

mikrovlnných detektorů.[11] 
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d) Předmětová ochrana -  se soustředí na signalizaci stavu předmětu nebo jeho místa 

uložení. V případě napadení úschovného místa nebo napadení čí neoprávněné 

manipulaci s předmětem je prvek předmětové ochrany schopen signalizovat 

poplach. Převážně se používá při ochraně trezorů nebo přímo předmětů vysoké 

hodnoty. K tomu se používají například kontaktní čidla, jako jsou tlakové a tahové 

kontakty, mikrospínače, závěsová, polohová nebo váhová čidla. K ochraně 

předmětů například v muzeích lze využít i bariérových čidel a u trezorů je možné 

využití čidel kapacitních nebo trezorových seismických.[11]   

e) Klíčová ochrana – je podobná jako prostorová ochrana. Zaměřena na signalizaci 

narušení klíčových míst objektu jako jsou chodby, schodiště, haly, a další. [11]  

 

Předání poplachového signálu 

PZTS je možné dělit také podle způsobu předání poplachového signálu a to na tři 

systémy – s lokální, autonomní nebo dálkovou signalizací. Na Obrázku 4 je znázorněno 

předání poplašného signálu.[11] 

 

 

Obrázek 4 Blokové schéma předání poplachového signálu[11] 

 

Policie, Soukromá 
bezpečnostní služba

Náhodný občan
PZTS s lokální 

signalizací

Pověřená osoba
PZTS s autonomní 

signalizací

PZTS s dálkovou 
signalizací
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PZTS s lokální signalizací – tyto systémy při vyhodnocení poplachu spouští 

akustickou a optickou signalizaci (můžou být použity i odděleně) v chráněném objektu 

nebo jeho blízkosti. Plní tím funkci informační, kdy může pověřená nebo kolemjdoucí 

osoba reagovat na aktivovanou signalizaci zavoláním policie. V dnešní době je spousta lidí 

čím dál tím víc lhostejná k dění kolem sebe, a je pravděpodobné, že většina kolemjdoucích 

by v této situaci neuměla reagovat, díky čehož se snižuje účinnost této signalizace. Další 

funkcí lokální signalizace je funkce preventivní. Ta bývá řešena pomocí velmi hlasité 

akustické signalizace. Předpokladem je, že pachatel bude tímto signálem překvapen a ze 

strachu z odhalení uteče z místa činu, aniž by spáchal větší škodu.[11] 

PZTS s autonomní signalizací – mají výstup signalizace u stálé služby objektu, 

kdy při stavu poplach může pověřená osoba vyhodnotit signál, provést zákrok a zavolat 

policii. Signalizace bývá řešena akustickou i optickou signalizací a je součástí ústředny 

PZTS.[11] 

PZTS s dálkovou signalizací – mají výstup signalizace u stálé služby, která nesídlí 

v chráněném objektu, ale je s majitelem objektu smluvně vázána. PZTS je tedy napojeno 

na pult centralizované ochrany, kde služba centralizované ochrany provádí vyhodnocení 

signálů a rychlé provedení zákroku. Používá se u objektů, kde není zajištěna trvalá fyzická 

ostraha 24 hodin denně.[11] 

Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Podle normy ČSN EN 50131-1 ED. 2 můžeme stupně zabezpečení PZTS dělit 

podle míry rizika, závislého na typu objektu, hodnotě věcí v objektu, znalostmi narušitele 

v oblasti PZTS a jeho vybavením. Stupně zabezpečení jsou 4, přičemž stupeň1 je 

nejnižším stupněm a stupeň 4 nejvyšší. Podle normy musí mít každý PZTS stanoven 

stupeň zabezpečení. Stupně 1 a 2 jsou přitom velmi běžné a patří do nich většina objektů. 

Stupeň 3 je používán pro zabezpečení objektů, jako jsou banky a jiné finanční úřady, 

klenotnictví nebo třeba objekty uchovávající tajné informace. Stupeň 4 je pouze výjimečný 

a je použit pouze u objektů, jako jsou jaderné reaktory či raketová zařízení.  Norma ČSN 

EN 50131-1 ED. 2 obsahuje pomocnou tabulku (Tabulka 1) pro projektanty 

zabezpečovacího systému, která má pomoci identifikovat stupě zabezpečení objektu, pro 

který budou PZTS vytvářet.[5] 
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Tabulka 1 Stupně zabezpečení objektu podle normy ČSN EN 50131-1 ED. 2 [5] 

Stupeň zabezpečení Riziko Znalosti a vybavení narušitele 

1 Nízké Narušitel má malou znalost PZTS a disponuje 

omezenými množstvím snadno dostupných nástrojů 

2 Nízké až 

střední 

Narušitel má určité znalosti v oblasti PZTS a používá 

běžného nářadí a přenosných přístrojů (např. multimetr) 

3 Střední až 

vysoké 

Narušitel je obeznámen s PZTS a využívá rozsáhlý 

sortiment nástrojů a přenosných elektrických zařízení 

4 Vysoké Používá se, má-li zabezpečení prioritu před vším 

ostatním. Narušitelé mohou vypracovat podrobný plán 

vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení i prostředky 

pro náhradu klíčových komponent PZTS. 

 

 

Složení PZTS 

Jak již bylo zmíněno výše, PZTS je souborem prvků, které jsou schopny 

signalizovat na předem určitá místa narušení střežené oblasti. Doposud bylo v této práci 

řešeno rozdělení PZTS ale ne jednotlivé prvky tohoto systému. Základ PZTS tvoří tzv. 

zabezpečovací řetězec (Obrázek 5), který se skládá z pěti základních prvků.[11]  

 

 

Obrázek 5 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [11] 
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Ústředna – je středobodem celého systému. Přijímá a zpracovává informace od 

detektorů a následně reaguje v rámci svého programování. Umožňuje přímé ovládání 

systému a zobrazení stavu zabezpečení, nebo diagnostiky systému. Kabelové ústředny mají 

za úkol napájení systému a v případě výpadku proudu musí být schopny fungovat 

minimálně po dobu 12 hodin z náhradního napájecího zdroje pro nejnižší stupeň 

zabezpečení. [11] 

Čidlo (detektor) – zařízení, které reaguje na fyzikální změny ve střeženém 

prostoru způsobené jeho narušením cizím činitelem. V případě narušení hlídaného prostoru 

vysílá čidlo poplachový signál, který je vyhodnocován v ústředně.[11] 

Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny k signalizačním 

zařízením nebo z ovládacího zařízení zpět do ústředny.[11] 

Signalizační zařízení – převádí přijatou informaci na akustický, optický nebo jiný 

druh signálu (výstraha, poplach). [11] 

Doplňkové zařízení – umožňuje ovládání systému pomocí ovládací klávesnice, 

dálkových ovladačů, čteček karet a dalších zařízení, nebo jiné speciální funkce.[11] 

 

 

4.2.2 Pult centralizované ochrany 

Celý systém centralizované ochrany je tvořen soustavou objektů zabezpečených 

PZTS, které jsou propojeny s pultem centralizované ochrany (dále jen PCO). Takový PCO 

je umístěn v objektu provozovatele, kterými jsou Policie České republiky, obecní policie a 

soukromé bezpečnostní služby. PCO umožňuje přenos, příjem a vyhodnocení signálů 

z objektů zabezpečených PZTS, ovládání jednotlivých prvků a kontrolu celého systému. 

Proto vyžaduje trvalou kvalifikovanou obsluhu, která vyhodnocuje příchozí informace a 

poplachové signály od PZTS. Je vlastně takovým dispečerským centrem. Signál mezi PCO 

a PZTS může být přenášen mnoha způsoby jako například rádiovým přenosem, LAN a 

GSM/GPRS sítěmi, internetem a dalšími způsoby. Při přijetí poplašného signálu obsluha 

vyšle zásahovou hlídku, která zkontroluje stav objektu a v případě potřeby zasáhne. Je 

nutné, aby hlídka měla informace o příjezdových cestách, aktuální dopravní situaci a 

dalších informací nutných k úspěšnému a rychlému zásahu.[11] 
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4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souhrnem organizačních a administrativních opatření 

sloužících ke sladění všech prvků fyzické ochrany a zajištění podmínek pro správnou 

funkci celého systému zabezpečení. Prakticky se jedná o soubor směrnic a nařízení, které 

upravují podmínky pro každodenní činnosti v objektu tak, aby se minimalizovaly rizika 

napadení chráněného zájmu. Důležité proto je, aby lidé zaměstnaní nebo žijící v objektu, 

vytvořené bezpečností směrnice dodržovali a nedocházelo k obcházení těchto pokynů za 

účelem zjednodušení povinností. Říká se, že zabezpečovací systémy jsou pouze tak účinné 

jak využívaná jsou režimová opatření.[11]   

Režimovou ochranu je možné dělit na vnější a vnitřní. Režimová opatření vnější se 

věnují vstupním a výstupním podmínkám osob a vozidel u chráněného objektu. Důraz je 

kladen především na stanovení kudy, v jakou dobu, jak a s čím se smí do objektu vstupovat 

nebo jej opouštět. Jako kontrolní prvek se u vnější režimové ochrany předpokládá využití 

fyzické ostrahy, která dohlíží na dodržování bezpečnostních směrnic.[11] 

Vnitřní režimová opatřením se zabývají veškerým děním uvnitř chráněného 

objektu. Bezpečnostní směrnice upravují například pohyb osob a vozidel po objektu, které 

se mohou dostat pouze tam, kam mají povoleno. V důležitých prostorech je možné 

vytvářet oblasti s omezeným přístupem, kam mají přístup pouze konkrétní osoby. Takové 

oblasti mohou být ohrazeny a vstupy chráněnými ostrahou. Kontroluje se také pohyb 

materiálu, zejména pak evidence, příjem a jeho výdej. Režimová opatření se mohou týkat 

také nakládání s informacemi, jako je skartování, kopírování a předávání informací jiným 

osobám.  K režimovým opatřením patří i pravidelná údržba jak systému zabezpečení tak i 

například výrobních zařízení. Především je důležité nastavit režim fyzické ostraze, která se 

stará o bezpečnost uvnitř chráněného objektu.[11] 

4.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je posledním prvkem fyzické ochrany. Její důležitost je 

v přítomnosti osoby nebo osob, které jsou schopny okamžitě zakročit v případě páchání 

trestné činnosti v chráněném objektu. Objekt může být zabezpečen nejmodernějšími prvky 

technické a klasické ochrany s neprůstřelnými režimovými opatřeními tak vždy záleží na 

člověku, který narušení bezpečnosti vyhodnotí a mít takovou osobu přímo v objektu je 
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z hlediska bezpečnosti velmi výhodné. Ať už využíváme vrátných, hlídačů, strážných, 

hlídací služby nebo policisty.  Bohužel je fyzická ochrana nejdražším typem zabezpečení. 

Taková technická ochrana vyžaduje velkou pouze počáteční investici a na údržbu a chod 

nevyžaduje skoro nic, tak u fyzické ostrahy je to přesně naopak. Fyzická ostraha vyžaduje 

oproti té technické do začátku investici pouze na výstroj, výzbroj a základní výcvik. 

Bohužel, udržet si zaměstnance fyzické ostrahy znamená jim také měsíčně platit. Je tedy 

nutné najít kompromis mezi fyzickou ostrahou, technickou ochranou a režimovými 

opatřeními, sladit je a dosáhnout tak co nejvyššího efektu.[11] 
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5 Objekt a okolí horské chaty 

Tato kapitola se zaměřuje na samotný objekt, pro který bude dále vypracován návrh 

k zabezpečení, a také popsáno místo, do kterého je objekt situován.  

5.1 Popis lokality 

Objekt horské chaty se nalézá v horské obci s názvem Vikantice. Tato obec se 

rozprostírá uprostřed Rychlebských hor v těsném sousedství Jeseníků, v údolí o nadmořské 

výšce 612 metrů. Vznik obce se datuje až do roku 1437, kdy patřila pod kolštejnské 

panství, ale některé zdroje uvádějí, že Vikantice byly obcí již od roku 1332. Původní název 

Vikantic byl Wiegelsdorf a posléze Vigantice. Svou polohou náležela obec do Sudet a 

většinu jejího obyvatelstva tvořili Němci. Do roku 1945 byly Vikantice vzkvétající obcí 

s populací téměř tisícovky lidí. Po 2. Světové válce však došlo k odsunu velké většiny 

starousedlíků a od té doby se počet stálých obyvatel v obci stále snižuje. Ještě v roce 2009 

žilo v obci 89 obyvatel, ale podle českého statistického úřadu po posledním sčítání lidu 

činil počet obyvatel pouze 73. To je dáno nedostatkem pracovních míst v regionu kdy 

mladí lidé obec opouštějí a stěhují se pryč za prací. Katastrální výměra Vikantic činí 10,05 

km
2
 z toho je většina lesů a pastvin. V obci je podél silnice roztaženo na 51 budov, z nichž 

je většina používána jako rodinné domy, byty, chaty nebo stodoly. Vikantice jsou klidnou 

obcí, ale i zde dochází k trestné činnosti. V tabulce 2 uvádím srovnání kriminální činnosti 

pro okres Šumperk v letech 2012 a 2013, do kterého obec Vikantice patří.[20, 26, 27] 

 

Tabulka 2 Kriminalita v okrese Šumperk 2012, 2013 [26] 

2012 Násilné činy Mravnostní činy Krádeže vloupáním Krádeže 

Uskutečněno 162 20 290 419 

Objasněno 128 19 80 160 

2013     

Uskutečněno 185 13 288 387 

Objasněno 149 13 88 136 
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5.2 Popis objektu horské chaty 

Objekt horské chaty se nachází, jak již bylo zmíněno v obci Vikantice a stojí na 

pozemku o rozloze 1647 m
2
. Samotný objekt horské chaty zaujímá na pozemku 150 m

2
. 

Dále se zde nalézá stodola a venkovní posezení s grilem. K pozemku vede štěrková cesta, 

která je napojena na hlavní obecní komunikaci.[19]   

Na Obrázku 6 je znázorněno postavení objektu horské chaty, stodoly a venkovního 

posezení v rámci pozemku, jehož hranice jsou vyznačeny červenou barvou. Část pozemku 

na obrázku není zobrazena, ale pro účely této práce to není podstatné. Samotný objekt 

horské chaty je zvýrazněn modře, stodola zeleně a posezení je zvýrazněno oranžovou 

barvou. 

 

Obrázek 6 Letecký pohled na objekt s pozemkem [21] 

 

Tento objekt horské chaty má více než stoletou historii. Původní stavba byla 

roubená s kamennými základy a chlévem. Za dobu své existence prošla několika 

rekonstrukcemi. Poslední rekonstrukce proběhla v letech 2012-2013, kdy byly zbylé 

roubené stěny nahrazeny cihlovými a vyměněny krovy a střešní krytina. Rok 2013 byl ale 

pro majitele nešťastným, protože na pozemku došlo k sérii 4 krádeží. Při první krádeži 

došlo k odcizení střešní krytiny, kterou nechala stavební firma nezabezpečenou několik 

týdnů ležet před objektem. Škoda činila 80 000 Kč, nevznikla však majiteli ale stavební 

firmě, bohužel z toho byly nepříjemné tahanice a rozepře. Následující 3 krádeže vloupáním 
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nastaly u stodoly, kde byla po dobu rekonstrukce uschována většina věcí z objektu horské 

chaty. Stodola je dřevěná, kde na hlavní konstrukci jsou pouze nabity prkna a dveře jsou 

zabezpečeny visacími zámky. Pachatelům se podařilo zámky přestřihnout nebo vypáčit a 

odnést si tak věci v hodnotě zhruba 50 000 Kč. Po dokončení hlavní rekonstrukce se 

většina hodnotného majetku přesunula do objektu horské chaty a tak vzniká obava 

z dalšího vloupání tentokrát již přímo do objektu. 

 

Obrázek 7 Vchodové dveře [autor] 

Horská chata má užitnou plochu 252 m
2
, kterou tvoří 2 obytná nadzemní podlaží, 

půdní prostor a malý sklep.  Do objektu je možné vstoupit pouze hlavním vchodem z boční 

strany objektu Obrázek 7. V přízemí se vstupuje do malé předsíně, kterou se projde do 

chodby, kde se po levé straně nalézá ložnice a skladovací místnost. Naproti se pak nalézají 

dvě schodiště. Jedno schodiště vede do sklepa a druhé do prvního patra. Z chodby se dá 

ještě na pravé straně vejít do koupelny, na záchod, do technické místnosti, komory a 

obývací místnosti s kuchyní. Půdorys objektu se nalézá v příloze 1. Po schodech do 

prvního patra se dostaneme do malé chodby, která spojuje všechny místnosti v patře. Těmi 

místnostmi jsou 3 obytné pokoje, záchod a společenská místnost. Do půdních prostor je 

možno se dostat přes padací schody ve stropě chodby v prvním patře.  
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6 Stávající zabezpečení a vymezení prostředků k inovaci 

K vytvoření vlastního návrhu zabezpečení je nejprve nutné zjistit, v jakém stavu se 

nachází zabezpečení původní. A následně jsou vymezeny finanční prostředky, s jakými 

bude inovativní návrh disponovat. 

 

6.1 Stávající stav zabezpečení 

V současné době je pozemek, na kterém se objekt nachází z hlediska perimetrické 

ochrany zcela nechráněn. Původní dřevěný plot byl odstraněn kvůli neestetičnosti a 

neplnění své funkce. Přístup k objektu je tak zcela volný bez jakéhokoli zábranného 

systému. Plášť objektu je tvořen obvodovým zdivem o tloušťce 40 centimetrů, plechovou 

střechou a dřevěným krovem. Vstupní otvorová výplň je opatřena dřevěnými zárubněmi, 

na kterých jsou nasazeny vstupní dřevěné dveře (Obrázek 7) opatřené zadlabacím zámkem 

s cylindrickou vložkou. Okenní výplně v přízemí tvoří dřevěná eurookna (Obrázek 8) 

s izolačním dvojsklem a bezpečnostním celoobvodovým kováním od firmy MACO. V 

předsíni jsou potom ještě 3 obyčejná dřevěná neotevíratelná okna. Prostorovou ochranu 

zde tvoří pouze interiérové dveře, zdi a stropy.  Interiérové dveře jsou opatřeny 

zadlabacími zámky a mohou být v případě potřeby uzamčeny. 

 

 

Obrázek 8 Pevné dřevěné okno [autor] 
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6.2 Zhodnocení aktiv a vymezení prostředků k zabezpečení objektu 

Tato kapitola se zabývá vymezením finančních prostředků na zabezpečení objektu 

horské chaty. Nejdříve je ale nutné uvést seznam aktiv (všeho co má nějakou hodnotu), 

která chceme u daného objektu chránit. Z jejich celkové hodnoty určíme 10 – 15% a 

výsledná částka pak bude představovat finanční prostředky sloužící k zabezpečení. 10 – 15 

procent celkové hodnoty aktiv určujeme proto, aby náklady na zabezpečení byly optimální 

a ekonomicky výhodné. Není třeba mít zabezpečení dražší než majetek, který chrání. 

 

Tabulka 3 Hodnota aktiv v objektu [autor] 

Aktivum Hodnota 

Nábytek (skříně, postele, sedačky, stoly, židle,…) 100000 Kč 

Elektrospotřebiče (kuchyňský robot, mikrovlnná trouba, pračka, televize, počítač, 

…) 

60000 Kč 

Nářadí a zahradní technika (motorová pila, bruska, vrtačka, sekačka,…) 30000 Kč 

Sportovní potřeby (lyžařské a snowboardové vybavení, cyklistická výbava, vodácké 

a surfařské vybavení,…) 

150000 Kč 

Oblečení 20000 Kč 

Cennosti 15000 Kč 

Celková hodnota aktiv v objektu 375000 Kč 

 

V tabulce je uvedena přibližná hodnota aktiv nacházejících se v objektu. Tyto 

aktiva dávají dohromady hodnotu 375 000 Kč. Z této částky následně vezmu 10 – 15% jak 

je již výše zmíněno. Tímto byly stanoveny prostředky na zabezpečení objektu, které se 

pohybují v rozmezí 37 500 - 56 250 Kč. Tuto částku by pak inovativní návrh zabezpečení 

neměl překročit, aby se dosáhlo efektivního a optimálního řešení.  
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7 Analýza rizik 

Na následujících stránkách je provedena modelace rizik pomocí Ishikawova 

diagramu. Vymodelovaná rizika jsou poté zpracována pomocí analýzy poruch a jejich 

následků. Výsledná data budou použita k sestrojení Paretova diagramu a Lorenzovy 

křivky, a pomocí paretova pravidla se určí hranice mezi přijatelnými a nepřijatelnými 

riziky. 

 

7.1 Modelování rizika – Ishikawův diagram 

K vytyčení příčin vniknutí do objektu využijeme jako modelovací metodu 

Ishikawův diagram příčin a následků jinak také nazývaný „diagramem rybí kostry“. Tato 

metoda byla vyvinuta profesorem Kaoru Ishikawou. Grafický model diagramu bývá 

přehledný a znázorňuje interakci mezi jednotlivými částmi problému. Hlavu diagramu 

tvoří vytyčený problém. Od tohoto problému poté vede páteř s hlavními kostmi, které 

představují zásadní původce nebo skupiny zdrojů, způsobující daný problém. Na tyto kosti 

se dále váží již konkrétní příčiny. [12] 

 

 

Obrázek 9 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] 
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7.2 Metoda poruch a jejich následků 

Analýza poruch a jejich následků  - Failure mode and effect analysis (dále jen 

FMEA), slouží k identifikaci jednoduchých poruch a kontrole systému.  Tato metoda 

rozebírá způsoby selhání a jejich důsledky. Díky tomu je možné hledat příčiny těchto 

selhání a jejich dopady. Výsledky FMEA jsou vysoce individuální, protože hodnotitel 

čerpá ze svých zkušeností a znalostí. Celá metoda vychází ze vzorce (1).[12] 

Rovnice výpočtu míry rizika 

 

R = P * N * H  

 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

(1) 

 

  N – závažnost následků 

  H – odhalitelnost rizika 

 

Pro tuto metodu je tedy nutné znát vzorec (1) a mít stanovené parametry pro 

hodnocení rizik. Tabulka 4 obsahuje první parametr pravděpodobnosti vzniku rizika a 

hodnoty, kterých může nabývat.  

Tabulka 4 Pravděpodobnost vzniku rizika[12] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá, reálná hrozba 

 

V Tabulce 5 jsou zobrazeny hodnotící parametry pro posuzování závažnosti 

následků podle dopadu na zdraví, majetek nebo porušení zákona.  
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Tabulka 5 Závažnost následků [12] 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Tabulka 6 je věnována odhalitelnost rizika. Hodnocení je zde děleno podle doby, 

za jakou je riziko odhaleno.  

Tabulka 6 Odhalitelnost rizika [12] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 Neodhalitelné riziko 

 

Jako poslední na řadu přichází hodnocení míry rizika, která se vypočte ze vzorce 

(1). Vypočteným hodnotám míry rizika je následně přidělen status podle tabulky 7 na 

základě intervalu, do kterého vypočtená hodnota patří.  

Tabulka 7 Výsledná míra rizika [12] 

R Míra rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 
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Nyní když jsou definovány všechny parametry, je možné sestavit tabulku 5 

obsahující zdroje rizika (nebezpečí) získané pomocí Ishikawova diagramu. Do této tabulky 

bude také zaneseno bodové ohodnocení zdrojů rizik podle parametrů z tabulek 4, 5, 6, 7. 

Následně bude vypočítána hodnota míry rizika R podle vzorce (1), pro každý zdroj rizika a 

jejich výsledná hodnota a míra bude přidána do tabulky 5.  

 

Tabulka 8 Failure mode and effect analysis (FMEA) [autor] 

Číslování Nebezpečí P N H R Míra rizika 

1 vykopnutí, vyražení dveří 4 5 3 60 nežádoucí riziko 

2 vypáčení dveří 4 5 3 60 nežádoucí riziko 

3 rozlomení zámku 3 5 3 45 mírné riziko 

4 odvrtání zámku 2 5 3 30 mírné riziko 

5 otevření zámku metodou bumping 1 5 5 25 mírné riziko 

6 vyháčkování zámku pomocí planžet 1 5 5 25 mírné riziko 

7 rozbití oken 4 3 3 36 mírné riziko 

8 vypáčení oken 2 3 4 24 mírné riziko 

9 navrtání okenního rámu 1 3 4 12 mírné riziko 

10 ztráta klíčů 1 5 2 10 akceptovatelné 

11 neuzamčení dveří 2 5 4 40 mírné riziko 

12 neuzavření oken 2 3 4 24 mírné riziko 

13 chybějící PZTS 2 5 5 50 mírné riziko 

14 nekvalitní dveře a zámky 4 5 3 60 nežádoucí riziko 

15 chybějící plot 5 2 5 50 mírné riziko 

 

7.3 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

V předchozí kapitole byly vypočteny míry rizik pomocí analýzy FMEA. Výsledné 

hodnoty budou zpracovány pomocí Paretova principu 80/20.  Tím oddělíme vypočtená 

rizika podle míry tolerance na přijatelná a nepřijatelná.[12] 
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V tabulce 6 jsou seřazena nebezpečí podle míry rizika R od nejvyššího po nejnižší a 

sečtena. Výsledná hodnota je označena jako 100%. Následně je přiřazeno každému 

nebezpečí vlastní procentuální ohodnocení a poté je vypočtena kumulativní četnost.[12] 

 

Tabulka 9 Míra rizika a kumulativní četnosti [autor] 

Pořadí Nebezpečí R Míra rizika 

[%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

1 vykopnutí, vyražení dveří 60 10,89 10,89 

2 vypáčení dveří 60 10,89 21,78 

3 nekvalitní dveře a zámky 60 10,89 32,67 

4 chybějící PZTS 50 9,07 41,74 

5 chybějící plot  50 9,07 50,81 

6 rozlomení zámku 45 8,17 58,98 

7 neuzamčení dveří 40 7,26 66,24 

8 rozbití oken 36 6,53 72,77 

9 odvrtání zámku 30 5,44 78,21 

10 otevření zámku metodou bumping 25 4,54 82,75 

11 vyháčkování zámku pomocí planžet 25 4,54 87,29 

12 vypáčení oken 24 4,36 91,65 

13 neuzavření oken 24 4,36 96,01 

14 navrtání okenního rámu 12 2,18 98,19 

15 ztráta klíčů 10 1,81 100 

Součet 551 100  

 

Nyní, když jsou vypočteny všechny hodnoty, tak je možné je převést do grafické 

podoby ve formě Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou.  
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Obrázek 10 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Jak již bylo zmíněno dříve pro finální rozdělení nepřijatelných rizik od přijatelných, 

se použilo Paretova principu 80/20. Jak je vidět na obrázku 8 tak nám 80% hranice protíná 

Lorenzovu křivku v místě s identifikovaným nebezpečím číslo 9.  To znamená, že veškerá 

identifikovaná nebezpečí 1-9 jsou považována za nepřijatelná. Těmito nebezpečími 

spojenými s překonáním fyzické ochrany objektu jmenovitě jsou: vykopnutí nebo vyražení 

dveří, vypáčení dveří, nekvalitní dveře a zámky, chybějící PZTS, chybějící plot, rozlomení 

zámku, neuzamčení dveří, rozbití oken, odvrtání zámku. 
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8 Vlastní návrh zabezpečení objektu horské chaty 

V této kapitole bude věnována pozornost inovativnímu řešení zabezpečení objektu 

horské chaty. V kapitole 6.1 je popsáno stávající zabezpečení objektu, které je v některých 

směrech nedostačující. Proto inovativní návrh zabezpečení, bude obsahovat prvky fyzické 

ochrany, které doplní ty stávající, nebo původní prvky zcela nahradí. V kapitole 6.2 je 

určena výše prostředků na zabezpečení, což činí 10-15% z celkové hodnoty chráněných 

aktiv. Tato částka činí 37 500 - 56 250 Kč. Inovativní návrh by tedy neměl tento limit 

překročit.  Vzhledem k tomu, že objekt horské chaty využívá rekreačně pouze rodina 

majitele a jejich přátelé, z jejichž strany se poškození majetku nepředpokládá, tak zde 

nebudou navržena žádná nová organizační opatření. Stejně tak se nebudu zabývat fyzickou 

ostrahou, která by v tomto případě byla velmi neekonomická. V návrhu není bohužel 

možné počítat s vybudováním oplocení, protože jen náklady na nejlevnější plot by 

vyčerpaly dvě třetiny rozpočtu a samotný plot by pachatel lehce překonal. Návrh tedy bude 

sestávat ze zabezpečení pláště objektu pomocí MZS a prvků PZTS. 

V předchozí kapitole, bylo úkolem zjistit rizika spojená se současným stavem 

zabezpečení objektu. Pomocí modelace rizika Ishikawovým diagramem byl získán výčet 

nebezpečí spojených se současným zabezpečením. Využitím metody FMEA a Paretova 

principu 80/20 byl získán přehled nepřijatelných a přijatelných rizik.  

Nepřijatelná rizika jsou zde seřazena od nejzávažnějších po méně závažná: 

1. vykopnutí nebo vyražení dveří 

2. vypáčení dveří 

3. nekvalitní dveře a zámky 

4. chybějící PZTS 

5. chybějící plot 

6. rozlomení zámku 

7. neuzamčení dveří 

8. rozbití oken 

9. odvrtání zámku 

Úkolem je minimalizovat tyto rizika jak jdou za sebou pomoci prvků technické 

ochrany. 
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8.1 Zabezpečení vchodových dveří MZS 

Analýza rizik v kapitole 7 umožnila identifikovat nejslabší místa zabezpečení 

objektu.  V tomto případě je možné považovat za nejslabší místo plášťové ochrany a 

zabezpečení vůbec, vchodové dveře. Překonání této ochrany bylo mezi nepřijatelnými 

riziky hned 6x. Jmenovitě se jedná o rizika spojená s překonáním dveří vykopnutím, 

vyražením, vypáčením, rozlomením zámku, odvrtání zámku, dále také rizika jako 

neuzamčení dveří nebo nízká kvalita dveří a zámků. To z vchodových dveří činí nejslabší 

článek současného zabezpečení objektu.  

Nové zabezpečení vchodu, spočívá ve výměně současných vchodových dveří za 

dveře bezpečnostní. Firma NEXT se zabývá zabezpečením objektů, ale především výrobou 

dveří zákazníkovi na míru. To je vhodné jsou li kladeny požadavky i na vzhled, což u 

horské chaty lze předpokládat. Od této firmy byly vybrány bezpečnostní dveře SD 101, 

které se řadí do bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN EN 1627. Jsou tedy odolné vůči 

pokusům o rozbití nebo vyražení stejně tak vypáčení za pomoci páčidla. Tato odolnost je 

dána složením dveří, jež se skládají z tuhé ocelové kostry, celoplošného pancéřování  a 17 

jistících bodů.  Dekorativní povrch může být z laminátu, dýhy či masivního dřeva. [24] 

 

 

Obrázek 11 Dveřní kování od firmy NEXT [18] 
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Nové bezpečnostní dveře by však byly zbytečné, protože z původní dřevěné 

zárubně by je bylo možné bez problémů vyrazit. Je tedy nutné nahradit staré futra za 

bezpečnostní zárubeň SF1 taktéž od firmy NEXT. Zárubeň je vyráběna z nadstandardně 

silného materiálu a je speciálně upravena, aby zamykací čepy dveří byly zvláště 

chráněny.[24]  

K ochraně cylindrické vložky použiji dveřní kování NEXT S 101, které kryje 

zámek (vložka nesmí vyčuhovat) před rozlomením. [24] 

Dále vchodové dveře budou vybaveny cylindrickou vložkou MUL-T-LOCK 

Integrator bezpečnostní třídy 3, odolnou proti odvrtání, bumpingu a vyháčkování.[25] 

 

8.2 Zabezpečení pomocí PZTS 

Podle analýzy rizik v kapitole 7 je dalším nedostačujícím prvkem zabezpečení 

ochrana pomocí PZTS. V současnosti v objektu žádný PZTS nainstalován není. U objektu, 

který není trvale obydlen, je to značný bezpečnostní nedostatek. Jediná možnost detekce 

narušení je v současné době pouze ze strany sousedů, kteří by si mohli všimnout narušení 

objektu pachatelem v době páchání trestného činu, nebo až poté, použil-li pachatel 

k překonání plášťové ochrany destrukčních metod a známky narušení jsou zřetelně 

viditelné. Bohužel nejpravděpodobněji na vloupání se do objektu přijde až sám majitel, což 

může být i několik dní až týdnů po samotném vloupání.  

Má-li pachatel dostatek času a klidu, což mu současný stav zabezpečení objektu 

dává, tak ani ty nejlepší mechanické zábranné systémy nedokážou útoku odolávat věčně. Je 

proto nutné, jak již potvrdila analýza rizik, doplnit zabezpečení objektu o PZTS. Tento 

systém umožňuje detekci narušení střežené oblasti, vyhodnocení nastalé situace, vyhlášení 

poplachu a předání informace o stavu zabezpečení povolané osobě. Tato osoba se tak dozví 

o neoprávněném vniknutí do chráněného objektu a je schopna podniknout kroky k zajištění 

nastalé situace.  

PZTS je soubor vzájemně propojených prvků a jejich základem je ústředna. Pro 

zabezpečení tohoto objektu byla zvolena bezdrátová ústředna JA-101KR (Obrázek 12) od 

firmy JABLOTRON, kvůli snadnější a levnější instalaci celého systému PZTS. Ústředna je 

osazena modulem JA-110R, který slouží k připojení bezdrátových zařízení. Dále je 
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vybavena vestavěným komunikátorem GSM/GPRS, umožňujícím hlasovou, SMS nebo 

GPRS komunikaci s majitelem nebo PCO. Také je vybavena 1 GB paměťovou kartou pro 

ukládání událostí, snímků z fotopastí, hlasových zpráv a jiných dat.  Na ústřednu se dále 

budou napojovat ovládací, signalizační a detekční prvky.  

 

Obrázek 12 Ústředna JA-101KR [22] 

 

K ovládání ústředny JA-101KR bude sloužit bezdrátový přístupový modul JA-153E 

s klávesnicí a čtečkou karet založenou na identifikaci rádiové frekvence (Radio Frequency 

Identification - RFID). Tento ovládací modul je vhodné umístit uvnitř objektu blízko 

vstupních dveří kvůli snadné dostupnosti. Jako výhodné se jeví využití klávesnice a čtečky 

karet k aktivaci a deaktivaci systému. To umožňuje použití bezpečnostního kódu bez 

nutnosti jakéhokoli příslušenství, nebo využití bezpečnostní přístupové karty pro členy 

rodiny majitele, kterým se kód špatně pamatuje.[22]   

Analýza ukázala, že nejpravděpodobnější vniknutí do objektu je skrze dveře. Návrh 

již počítá s novými bezpečnostními dveřmi, přesto však detekce jejich otevření není na 

škodu. K tomu je vhodný bezdrátový magnetický detektor otevření JA-182M jež se 

instaluje přímo do dveřního rámu, a tím se stává prakticky neviditelným. [22]   
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Jako dalším vniknutím do objektu řazeným mezi nepřijatelná rizika je překonání 

okna a to zvláště rozbitím okenní tabule. Návrh proto počítá se zabezpečením, pomocí 

duálního detektoru JA-180PB (Obrázek 13), ten reaguje na tlakovou vlnu vytvořenou 

rozbitím okna, a také analyzuje zvuky rozbíjeného skla, čímž zajišťuje vysokou odolnost 

proti planému poplachu. Kdyby došlo k překonání oken jiným způsobem tak detektor JA-

180PB obsahuje ještě PIR čidlo, které umožní detekovat pohyb pachatele ve střeženém 

prostoru. Jeho využití je především v místnostech s více okny, a tedy s více přístupovými 

cestami, kde by bylo za potřebí velkého množství magnetických detektorů otevření, což by 

bylo finančně nákladné. [22]   

 

Obrázek 13 Duální detektor tříštění skla a PIR JA- 180PB [22] 

 

Signalizace poplachu je v návrhu řešena lokálním výstupem a autonomní 

signalizací. K lokálnímu výstupu poplašného signálu jsem vybral bezdrátovou venkovní 

sirénu JA-180A. Ta bude sloužit k upozornění sousedů a okolí v případě narušení objektu. 

Zároveň by mohla sloužit i jako preventivní prostředek k odrazení pachatele od jeho útoku. 

Její umístění bude na průčelí objektu těsně pod krovem, v dostatečné výšce nad zemí, aby 

k ní pachatel neměl přístup. V případě napadení je však siréna zabezpečena sabotážním 

senzorem. K předání informace o stavu PZTS majiteli objektu je ústředna vybavena 

vestavěným komunikátorem GSM/GPRS. Komunikace bude probíhat pomocí SMS do 
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mobilního telefonu majitele. Návrh napojení ústředny pomocí dálkové signalizace na PCO 

majitel odmítl z důvodů dlouhodobého financování provozu. [22]   

Navržené rozmístění prvků PZTS je zobrazeno v příloze 1. Kvůli nízkému rozpočtu 

na zabezpečení byla pozornost věnována pouze 1. nadzemnímu podlaží. Pokus o vniknutí 

do objektu okny druhého nadzemního podlaží se nepředpokládá. Okna jsou, jak již bylo 

v kapitole 6 řečeno, vybavena bezpečnostním kováním a manipulace s nimi 

v několikametrové výšce je nepravděpodobná. Proto bylo upuštěno od návrhu zabezpečení 

pro toto podlaží. [22]   

 

8.3 Zhodnocení nákladů navrhovaného zabezpečení  

Zabezpečení objektu je nákladná záležitost. Ceny jednotlivých prvků byly vybrány 

podle ceníku firmy NEXT s.r.o., a podle nejnižší ceny z portálu SrovnáníCen.cz. Všechny 

prvky zabezpečení jsou uvedeny v tabulce 7, včetně cen a jejich počtu. Celková suma 

jednotlivých prvků činí 45 032Kč. Tato částka tedy nepřesahuje stanovených 15% z ceny 

chráněných aktiv, které tvořili limit pro tento návrh zabezpečení. Do celkové částky není 

zahrnuta odborná instalace a montáž jednotlivých prvků zabezpečení, což tuto částku ještě 

navýší. Montáž a instalace svépomocí, umožňuje náklady na zabezpečení již více 

nezvyšovat, tento postup se však nedoporučuje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

Tabulka 10 Výčet prvků navrhovaného zabezpečení s cenou[23, autor] 

Zabezpečovací prvek Cena s DPH Počet kusů Výsledná cena 

Dveře SD 101 15 609 1 15 609 

Zárubně SF 1 3 594 1 3 594 

Dveřní kování S 101 1 355 1 1 355 

Cylindrická vložka FAB 200-436 1 209 1 1 209 

Ústředna JA-101KR 10 427 1 10 427 

Klávesnice JA-153E 2 396 1 2 396 

Detektor JA-180PB 2 289 3 6 867 

Detektor JA-182M 1 110 1 1 110 

Siréna JA-80A 2 465 1 2 465 

Celkem  45 032 
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9 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající zabezpečení objektu horské 

chaty a navrhnout inovativní opatření fyzické ochrany. K tomuto cíli bylo potřeba se 

propracovat skrz několik částí.  

První část bakalářské práce je věnována obecným informacím o fyzické ochraně. 

Obsahuje právní předpisy a technické normy, které úzce souvisejí s danou tématikou. Do 

první části také patří teoretické seznámení s prvky klasické a technické ochrany, seznámení 

s režimovými opatřeními a fyzickou ostrahou.  

Ve druhé části se nachází popis objektu horské chaty, jeho blízkého okolí s trochou 

historie oblasti. Přiložený snímek zde znázorňuje postavení objektu v rámci pozemku a 

blízkého okolí pro získání představy o lokalitě. V této části je také popsán současný stav 

zabezpečení objektu, výčet aktiv, která mají být chráněna a jejich celková hodnota, podle 

níž jsou určeny prostředky na inovativní návrh zabezpečení. 

Poslední část obsahuje modelaci, analýzu a hodnocení rizik současného stavu 

fyzické ochrany. Na základě výsledků analýzy, byly určeny nejzávažnější rizika fyzické 

ochrany horské chaty. Podle pořadí od nejzávaznějšího rizika po méně závažné, byla 

navržena opatření, která by tato rizika minimalizovala.  

Stávající zabezpečení bylo vyhodnoceno jako nevyhovující. Zejména v oblasti 

vstupních dveří, které by bylo možné překonat bez větší námahy. Jako inovativní opatření 

bylo navrženo vyměnění současných vchodových dveří za dveře bezpečnostní. Ty budou 

nasazeny na bezpečnostní zárubeň, čímž se zvýší odolnost proti vyražení, vysazení a 

vypáčení. Starý zámek bude nahrazen cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání, 

bumpingu a vyháčkování. Následně bude překryt novým dveřním kováním, které bude 

chránit zámek před rozlomením. Dalším navrženým opatřením je využití PZTS k detekci 

narušení objektu pomocí magnetického detektoru otevření a duálních detektorů PIR/rozbití 

skla, bude dosaženo kontroly všech pravděpodobných nechtěných vstupů do objektu. 

Pomocí ústředny bude také možné hlásit poplach jak lokálně tak i přímo majiteli pomocí 

SMS, který pak může zavolat policii. K ověření efektivnosti nového návrhu zabezpečení 

by bylo dobré provést další analýzy rizik. 

  



 

39 

 

10 Seznam literatury  

10.1 Seznam norem 

[1] ČSN 342710. Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, 

provoz, kontrola, servis a údržba. Praha: Český normalizační institut, 2011. 

[2] ČSN 91 6012. Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností. Praha: Český 

normalizační institut, 2001.  

[3] ČSN EN 1303. Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a 

zkušební metody. Praha: Český normalizační institut, 2005. 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace. Praha: Český normalizační institut, 

2012.  

[5] ČSN EN 50131-1-ed.2. Poplachové systémy – Poplachové zabezpečení a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky. Praha: Český normalizační institut, 

2007. 

[6] ČSN EN 50131-2-2. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečení a tísňové 

systémy – Část 2-2: Detektory narušení-Pasivní infračervené detektory. Praha: 

Český normalizační institut, 2008. 

[7] ČSN EN 50131-2-6. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty). Praha: Český 

normalizační institut, 2009. 

[8] ČSN EN 50131-3. Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny. Praha: Český normalizační institut, 2010. 

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

Systémové požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2003. 

10.2 Seznam literatury 

[10] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektu: I. díl – Mechanické zábranné systémy 

II. 2. vydání. Praha: PA ČR, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

[11] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl - Elektrické zabezpečovací 

systémy II. 2. Vydání. Praha: PA ČR, 2009. 229 s. ISBN 978_80-7251-313-0. 



 

40 

 

[12] ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti [online]. 

Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická universita Ostrava, 2009, 115 s. [cit. 

2014-04-14]. Dostupné z: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf  

10.3 Seznam zákonů 

[13] ČESKO. Zákon č. 1 ze dne 8. února 1993 Ústava České republiky ve znění 

pozdějších ústavních zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 1993, částka 28, 

s. 850-851. Dostupný taky z: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html 

[14] ČESKO. Usnesení č. 2 ze dne 16. prosince 1993 Listina základních práv a 

svobod, ve znění pozdějších ústavních zákonů. In: Listina základních práv a 

svobod. 1993, částka 1, s. 17-23. Dostupný taky z: 

http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html 

[15] ČESKO. Zákon č. 40 ze dne 7. října 2009 trestní zákoník a o změně a doplnění 

zákonů. In: Sbírka zákonů České republiky. 2009, částka 115, s. 3995-4001. 

Dostupný taky z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2009&cz=40 

[16] ČESKO. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 občanský zákoník. In: Sbírka zákonů 

České republiky. 2012, částka 33, s. 1026-1368. Dostupný také z: 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?r=2012&cz=89 

[17] ČESKOSLOVENSKO. Zákon č. 141 ze dne 28. listopadu 1961 o trestním řízení 

soudním. In: Sbírka zákonů Československé socialistické republiky. 1961, částka 

66, s. 513-575. 

Dostupný také z: http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=141&r=1961  

10.4 Seznam internetových zdrojů 

[18] ALL RIGHTS RESERVED. Betafence. Securifor®. Ploty Betafence - moderní 

systémy oplocení [online]. © 2014 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: 

http://www.ploty-betafence.cz/produkty/plotove-systemy/securifor 

[19] ČŮZK. ÚZK, Nahlížení do katastru nemovitosti [online]. © 2004-2014[cit. 2014-

04-14]. Dostupné také z: http://www.cuzk.cz/ 

[20] EUROPEAN BUSINESS ENTERPRISE. Státní spáva [online]. © 2000-2014 [cit. 

2014-04-14]. Dostupné také z: http://www.statnisprava.cz/  



 

41 

 

[21] GOOGLE.CZ. Google mapy [online]. © 2012 [cit. 2012-03-12]. Dostupné z: 

www  http://maps.google.cz 

[22] MEDIACENTRIK. Jablotron [online]. © 2013 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: 

https://www.jablotron.com/cz/ 

[23] NASPERS. Srovnání cen. Nejrychlejší vyhledávání zboží [online]. © 2000-2014 

[cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.srovnanicen.cz/ 

[24] NEXT. Bezpečnostní dveře do bytu NEXT - dveře Praha, Brno, Ostrava, Plzeň 

[online]. © 2010 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.next.cz/  

[25] NOVELO. Novelo velkoobchod. Zámková vložka Mul-T-Lock 7x7, 30-50MM. 

Klíče, zámky, autoklíče, bezpečnostní kování, dveřní zavírače a další [online]. © 

2014 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: http://www.novelobrno.cz/cylindricke-

vlozky-a-pulvlozky/vlozky-3-bezptrida/zamkova-vlozka-mul-t-lock-7x7-30-

50mm-1871.htm  

[26] ODHADONLINE.CZ. Vikantice (okr. Šumperk), znalec, odhadce, odhad, 

znalecký posudek, demografie, kriminalita, nezaměstnanost, průměrná mzda, 

zdravotní stav, nemoci. Odhad nemovitosti, tržní cena, znalecký posudek, 

oceňování. Odhadonline.cz [online]. © 2008-2014 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: 

http://www.odhadonline.cz/odhad-statistika-kriminalita-nezamestnanost-

prumerna-mzda-nemoci-znalecky-posudek-odhadce-znalec-obec-vikantice-okr-

sumperk/#krimi 

[27] VIKANTICE. O Vikanticích (Weiglesdorf) : Vikantice/Weigelsdorf | Vítejte ve 

Vikanticích [online]. © 2010 [cit. 2014-04-14]. Dostupné z: 

http://www.vikantice.cz 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

11 Seznam obrázků 

Obrázek 1 Struktura fyzické ochrany[autor] ......................................................................... 9 

Obrázek 2 Bezpečnostní plotový systém Securifor[18] ...................................................... 11 

Obrázek 3 Bezdrátový magnetický detektor JA-150MB ..................................................... 13 

Obrázek 4 Blokové schéma předání poplachového signálu[11] .......................................... 14 

Obrázek 5 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [11] ................................................. 16 

Obrázek 6 Letecký pohled na objekt s pozemkem [21] ....................................................... 21 

Obrázek 8 Vchodové dveře [autor] ...................................................................................... 22 

Obrázek 9 Pevné dřevěné okno [autor] ................................................................................ 23 

Obrázek 10 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu [autor] .................................. 25 

Obrázek 11 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] ............................................... 30 

Obrázek 12 Dveřní kování od firmy NEXT [18] ................................................................. 32 

Obrázek 13 Ústředna JA-101KR [22] ................................................................................. 34 

Obrázek 14 Duální detektor tříštění skla a PIR JA- 180PB [22] ......................................... 35 

 

  



 

43 

 

12 Seznam tabulek 

Tabulka 1 Stupně zabezpečení objektu podle normy ČSN EN 50131-1 ED. 2  [5] ............ 16 

Tabulka 2 Kriminalita v okrese Šumperk 2012, 2013 [26] ................................................. 20 

Tabulka 3 Hodnota aktiv v objektu [autor] .......................................................................... 24 

Tabulka 4 Pravděpodobnost vzniku rizika[12] .................................................................... 26 

Tabulka 5 Závažnost následků [12] ..................................................................................... 27 

Tabulka 6 Odhalitelnost rizika [12] ..................................................................................... 27 

Tabulka 7 Výsledná míra rizika [12] ................................................................................... 27 

Tabulka 8 Failure mode and effect analysis (FMEA) [autor] .............................................. 28 

Tabulka 9 Míra rizika a kumulativní četnosti [autor] .......................................................... 29 

Tabulka 10 Výčet prvků navrhovaného zabezpečení s cenou[23, autor] ............................ 37 

 

  



 

44 

 

13 Seznam příloh 

Příloha  1: Půdorys 1 nadzemního podlaží horské chaty ..................................................... 45 

Příloha  2: Půdorys 1 nadzemního podlaží horské chaty s prvky fyzické ochrany ............. 46 

 

file:///C:\Users\Mechi\Desktop\bakalarka\Bakal��sk�%20pr�ce%20Melecha.docx%23_Toc385252469
file:///C:\Users\Mechi\Desktop\bakalarka\Bakal��sk�%20pr�ce%20Melecha.docx%23_Toc385252470


 

45 

 

  

Příloha  1: Půdorys 1 nadzemního podlaží horské chaty 



 

46 

 

 Příloha  2: Půdorys 1 nadzemního podlaží horské chaty s vyznačenými prvky fyzické ochrany 


