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problematikou. V následující části je popsán a vysvětlen pojem fyzická ochrana. Dále se zde 
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1 Úvod 

Náznaky ochrany objektu, domu či stavení se datují už od samotného počátku 

lidstva. Je lidskou přirozeností chránit svůj příbytek a majetek. Tento princip zůstává 

neměnný až dodnes, ale jednotlivé prvky zabezpečení se mění každým dnem. Od 

dřevěných plotů, kamenných zdí, až po moderní elektrické systémy, čidla a kamery 

Budova úřadu městyse je zabezpečena několika systémy. Jsou zde prvky 

mechanických zábranných systémů a prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Protože se od roku 2001 v oblasti fyzické ochrany úřadu nic nezměnilo, je třeba 

nalézt slabá místa v bezpečnostním systému objektu a navrhnout možná řešení a díky nim 

zvýšit míru zabezpečení. 

Cílem této bakalářské práce je zajistit fyzickou ochranu Úřadu městyse Suchdolu 

nad Odrou. Práce bude členěna do 8 na sebe logicky navazujících kapitol. Po úvodu bude 

následovat část, ve které budou popsány důležité normy a právní předpisy dané 

problematiky. V následujícím textu bude popsán a vysvětlen pojem fyzická ochrana. Další 

části bude kapitola zabývající se popisem objektu a jeho současným stavem zabezpečení. 

Následovat bude stěžejní kapitola s prvky analytických metod, kterými bude zhodnocen 

stav současného zabezpečení. A v poslední kapitole bude popis navrhovaného inovativního 

řešení zabezpečení úřadu městyse, včetně finančního ohodnocení. 
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2 Teoreticko-právní část 

V oblasti bezpečnosti osob a majetku neexistuje komplexní právní úprava, která by 

se věnovala tomuto tématu, proto se v českém právu setkáváme s velkým množstvím 

právních předpisů zabývajících se právě touto problematikou. Řadí se mezi ně jak ústavní 

předpisy, tak některé zákony a v neposlední řadě mnoho norem a podobných oblastních 

předpisů. 

2.1 Zákony 

V této části bakalářské práce bude následovat výčet a krátký popis jednotlivých 

právních pramenů v oblasti fyzické bezpečnosti osob a majetku. 

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

Z tohoto základního zákona vychází veškeré české právní předpisy. Podmínkou 

zákonnosti jakéhokoliv dalšího předpisu je soulad právě s Ústavou, je tedy nutné na 

prvním místě uvést tento ústavní zákon. V Ústavě jsou obsaženy základní principy státu. 

Ústava České republiky byla přijata 16. prosince 1992 Českou národní radou a účinná je 

od 1. ledna 1993, tedy od počátku vzniku samostatné České republiky. [23]  

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

Tato listina byla přijata usnesením České národní rady a stala se součástí Ústavního 

pořádku České republiky. Jejím cílem, jak už sám název napovídá, je garance dodržování 

lidských práv a svobod. Mezi základní práva každého člověka patří právo na život, právo 

na ochranu osobnosti což zahrnuje lidskou důstojnost, osobní svobodu, právo vyjadřovat 

svůj názor a další, neméně důležitá přirozená práva. [22]  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník   

Jedná se o základní pramen v oblasti trestního práva. Obsahuje některé základní 

principy jako zákaz retroaktivity, což znamená, že spáchaný trestný čin může být souzen 

pouze podle tohoto předpisu, platného v době spáchání trestného činu. Další princip 

obsažen v trestním zákoníku je, že neexistuje trestný čin bez zákona a tím pádem ani trest 
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bez zákona (nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege). Trestní zákoník obsahuje 

výčet a popis skutkových podstat jednotlivých trestných činů a ustanovuje, kdy je 

protiprávnost vyloučena. Jedná se o případy nutné obrany a krajní nouze, svolení 

poškozeného, přípustné riziko a oprávnění použití zbraně. [28] 

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

Na rozdíl od trestního zákoníku, který vymezuje trestní právo hmotné, se trestní řád 

zabývá procesní stránkou. Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení. Zajišťuje 

základní funkce trestního práva, kterými jsou ochrana společnosti, prevence, a funkci 

represivní, tedy udělování sankcí tam, kde je třeba. V souladu s tímto zákonem musí být 

celý proces vyšetřování trestného činu a následné jeho souzení před soudem. Cílem tohoto 

je, aby byla garantována zákonnost a právní jistota každému člověku. V § 76, odstavci 2. 

zákon stanoví, že je možné omezit osobní svobodu osoby přistižené při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, pokud je to nutné, ale ten, kdo osobu zadržel je povinen předat ji 

Policii ČR. [25]  

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Tento základní předpis v oblasti soukromého práva se zabývá občanskoprávními 

vztahy. Upravuje majetkové poměry fyzických a právnických osob. Nově od jeho 

účinnosti 1. ledna 2014 obsahuje také obchodní právo a rodinné právo. Stanovuje, kdy se 

jedná o spáchání občanskoprávního deliktu a jakým způsobem může být požadována 

náhrada škody či nemajetkové újmy. Stejně jako v trestním právu i v občanském se 

setkáváme s pojmy nutná obrana a krajní nouze a občanský zákoník je ve svých 

ustanoveních vymezuje. [29] 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Tento zákon zajišťuje, aby nebylo zasaženo do osobních údajů žádného občana 

České republiky při jejich zpracování. Ve svém ustanovení § 4 písmena a) vymezuje pojem 

osobní údaj 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 
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sociální identitu. [21] V následujících písmenech tohoto paragrafu vymezuje zákon další 

důležité pojmy. [24] 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Jedná se o základní pramen pracovního práva, který upravuje vztahy mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli, případně odborovými orgány a svazy zaměstnavatelů. 

Zabývá se vznikem pracovněprávního vztahu, podmínkami jeho trvání a jeho ukončením, 

obsahuje ustanovení zajišťující bezpečnost na pracovišti a ve zvýšené míře chrání některé 

osoby, jako jsou například těhotné ženy nebo osoby se zdravotním postižením. [27] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích 

V tomto zákoně je v první části definováno, kdy se jedná o přestupek, následně je 

popsáno, jaké sankce je možno za spáchání přestupku udělit. Dále zákon obsahuje popis 

skutkových podstat jednotlivých přestupků. Ve své poslední části se zákon zabývá řízením 

o přestupcích. [26] 

2.2 Technické normy 

V následujícím textu budou uvedeny některé normy, které dopadají na oblast 

fyzické bezpečnosti osob a majetku. 

ČSN P ENV 1627  Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace 

V této normě jsou uvedeny požadavky odolnosti proti násilnému vniknutí skrze 

okna, dveře a různé uzávěry. Dále se zaobírá různými způsoby otevírání, jako je například 

sklápění, posunování vodorovně, posunování svisle, otáčení a také na pevné konstrukce. 

[34] 
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ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

V této normě jsou zkoušky a klasifikace pro mobilní trezory a vestavěné trezory se 

základní bezpečností a to podle jejich odolnosti proti vloupání. Podle zkoušek se 

klasifikuje hodnota odolnosti proti vloupání. [30] 

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

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

V této evropské normě jsou uvedeny požadavky pro pasivní infračervené detektory, 

které jsou často používány jako součást poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systému v různých budovách. Jejich funkcí je detekovat infračervené záření narušitele. 

Tyto detektory se rozdělují do 4 stupňů zabezpečení a do 4 tříd prostředí. [31] 

ČSN EN 50132-7 ED. 2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma se zabývá CCTV systémy. Pomáhá při doporučení, požadavcích na 

výběr, plánování, instalaci, ale také při údržbě a zkoušení CCTV systémů. Projektantům i 

uživatelům poskytuje správné prostředky k objektivnímu zhodnocení potřebných vlastností 

CCTV systému. [32] 

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

požadavky 

V této normě jsou specifikovány požadavky na systém pro přivolání pomoci. 

Norma obsahuje požadavky na jednotlivé parametry systému přivolání pomoci, jako 

aktivování poplachu, identifikaci a přenos signálu, přijetí a potvrzení poplachu a další. [33] 
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3 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem (zcizení, poškození, zničení 

nebo neoprávněné užívání hmotného a nehmotného majetku), nebo směřujících k zajištění 

bezpečnosti osob. 

Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a následně implementovat 

bezpečnostní opatření, vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany a v závislosti 

na těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany. Tento 

záměr je realizován kontinuálně v oblastech systémů technické ochrany, fyzické ostrahy a 

režimových opatření. [12] 

Jak již bylo uvedeno výše, fyzickou ochranu dělíme do tří základních kategorií. 

První kategorií je taková ochrana, jíž základem je využití člověka formou strážného, 

hlídače nebo vrátného, taková ochrana se nazývá fyzická ostraha.  Druhá kategorie, 

technická ochrana, je taková ochrana, které dominují nejrůznější technologie. Ta se dále 

dělí na mechanické zábranné systémy, které jsou prováděny formou klasické ochrany, 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a ostatní zabezpečovací systémy. Třetí 

kategorii tvoří režimová ochrana. 

 

Obrázek 1: Struktura prvků fyzické ochrany [3] 
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3.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je prováděna strážnými, hlídači, vrátnými, hlídací službou nebo 

policisty. Jedním z problému fyzické ostrahy je především cena. Fyzická ostraha sice 

nevyžaduje takové počáteční investice jako ostatní druhy ochrany, ale následné udržování 

(mzdy) je nákladné. Proto je třeba důmyslně tuto metodu kombinovat s jinými prvky 

fyzické ochrany, aby bylo dosáhnuto co nejvyšší efektivnosti. 

Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zabezpečit ochranu osob a majetku, bezpečnost 

střežených objektů a veřejný pořádek. Tohoto se dosahuje: 

Kontrolní propustkovou službou 

V této činnosti pracovníci zabezpečují ochranu objektu a to zejména tím, že 

zabraňují neoprávněnému průjezdu vozidel či průchodu občanů do objektu a z objektu, 

zabraňují vnášení a vynášení předmětů do prostor chráněného objektu atd. 

Kontrolní činnost 

Zde pracovníci zabraňují zcizení, poškození, zničení a zneužití majetku. Také plní 

úkoly spojené s ochranou zdraví při práci a také s protipožární ochranou. 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

Tato činnost se může provádět na pevných stanovištích, pohyblivých stanovištích 

nebo pochůzkových stanovištích. Pracovníci mají za úkol zabránit vjezdu vozidel nebo 

vstupu osob do prostor chráněného objektu mimo kontrolní propustkové stanoviště a také 

zde zabraňují vnášení a vynášení předmětů a majetku. [1] 

3.2 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou jedním z nejstarších prvků zabezpečovacího 

systému. Smyslem těchto systémů je zabránit nežádoucímu vniknutí do chráněného 

objektu ať se už jedná o ohraničený volný prostor (pozemek), místnost, budovu nebo 

trezor. Mechanické zábranné systémy se rozdělují do 4 kategorií podle místa působení na: 

 obvodová ochrana 
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 plášťová ochrana 

 prostorová ochrana 

 předmětová ochrana [3] 

3.2.1 Obvodová ochrana 

Základním aspektem prvků obvodové, nebo-li perimetrické ochrany, je jejich 

oddělenost od objektu. Jsou to mechanické zábranné systémy, které jsou vybudovány 

mimo chráněný objekt na volné ploše. Obvykle značí hranici pozemku patřícímu k objektu. 

[3] Jedná se zejména o ploty, závory a turnikety a další. 

Ploty 

Tento mechanický zábranný prostředek je velice rozšířený. Jeho cílem je venkovní 

prostorová ochrana chráněného prostoru. Jelikož se vyskytuje ve venkovních prostorách, je 

jedním s kritérií pro plotové systémy jejich odolnost proti povětrnostním podmínkám. Při 

budování plotů je nutno dbát na umístění mimo stromy či keře převyšující výšku oplocení. 

[1] 

Závory 

Smyslem tohoto mechanického zábranného systému je jak zajistit vjezd vozidel, tak 

zabránit nepovolenému výjezdu z objektu. Nejvhodnějším materiálem pro výrobu je kov, 

zejména díky své odolnosti.  

Turnikety 

Jsou to speciální zábrany proti průchodu osob. Používají se u vstupů do velkých 

objektů a areálů. Úkolem turniketů je rozmělnit nárazový proud osob a změnit jej na 

kontrolovaný, postupný průchod. [3] 
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Obrázek 2: Nízký turniket [3] 

3.2.2 Plášťová ochrana 

V rámci ochrany osob a majetku se jedná o nezastupitelnou a po staletí neměnnou 

metodu. Jejím úkolem z hlediska bezpečnosti objektu je ztížit vniknutí pachatele do 

chráněného objektu nebo jej od této činnosti odradit. Prvky plášťové ochrany se děli do 

dvou skupin, a to otvorové výplně a stavební prvky budov, přičemž právě první ze 

zmíněných dvou skupin je nejslabším článkem této ochrany, a proto je na ně kladen 

mnohem větší důraz. V rámci otvorových výplní se jedná především o bezpečnostní dveře, 

okna, nebo mříže.  

Bezpečnostní dveře 

Účelem bezpečnostních dveří spočívá především v jejich zpevnění, zvýšení počtu 

uzamykatelných míst po obvodu dveří a zasazení uzamykacích systémů, odolných vůči 

všem známým způsobům překonání. 

Okna 

Prosklená okna jsou jedním z nejzranitelnějších míst objektu. Proto se zabezpečují 

bezpečnostními fóliemi a bezpečnostními skly. Tyto prvky jsou nenápadné, na rozdíl od 
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mříží, jsou průhledné a bezbarvé. Jejich důležitými vlastnostmi jsou tepelná a mechanická 

odolnost a také odolnost vůči nárazům. 

Mříže 

Jedná se o jeden z nejstarších prostředků ochrany. Jeho funkce spočívá hlavně 

v mechanické odolnosti, proto je důležitý materiál a způsob uchycení mříže do zdi. 

Kritériem je také vzdálenost jednotlivých příček mříží tak, aby jimi nebylo možné prolézt. 

[1] 

3.2.3 Prostorová ochrana 

V případě prostorové ochrany se jedná zejména o vnitřní zdi a vstupní otvory, je to 

tedy ochrana nacházející se uvnitř chráněného objektu.  

3.2.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana zajišťuje ochranu jednotlivých předmětů v objektu. Jsou to 

zejména finance a cennosti ale také ochrana informací. Při rozdělení takovýchto 

úschovných objektů lze použít mnoho různých kritérií.  Za nejobecnější se považuje 

rozdělení podle konstrukce a účelu. Rozdělujeme je tak na komorové trezory a komerční 

úschovné objekty.  

 

Obrázek 3: Základní části skříňového trezoru [3] 
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3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jsou to prvky, které jsou schopny dálkově akusticky nebo opticky signalizovat 

přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele do chráněného prostoru.  Tímto dávají 

možnost rychlejší odpovědi bezpečnostní služby či Policie ČR. Každý Poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je tvořen několika základními prvky 

(Obrázek č. 4). Tyto prvky mají své specifické funkce a v konečném důsledku dohromady 

tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. 

 

Obrázek 4: Zabezpečovací řetězec [4] 

Čidlo neboli detektor je zařízení, které reaguje na fyzikální jevy související 

s manipulací se střeženým objektem nebo narušením střeženého objektu. Pokud čidlo 

indikuje stav narušení, ihned vysílá poplachový signál nebo zprávu. Ústředna přijímá a 

následně zpracovává všechny informace z čidel. Umožňuje ovládání zabezpečovacího 

systému a zajišťuje následný přenos informací. Přenosové prostředky přenášejí informace 

z ústředny do místa signalizace a povely směrem opačným. Signalizační zařízení vyhlašuje 

poplach nebo výstrahu. Doplňková zařízení zajišťují ovládání systému a realizují další 

speciální funkce. S těmito prvky se pak setkáváme v různých kombinacích, podobách a 

stupních složitosti. [3] 

3.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

Do této kategorie se řadí zejména kamerové systémy, které v průběhu posledních 

let zaznamenaly velký nárůst poptávky. 

3.4.1 Kamerové systémy 

Kamerové systémy, dále jen CCTV (Closed Circuit Television), jsou pro 

zabezpečení objektů velmi účinným prostředkem. I proto patří k jednomu z nejvíce 
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používaných způsobů v oblasti ochrany zboží. CCTV umožňují zaměstnancům vidět co se 

děje ve střeženém prostoru a dokážou tuto činnost trvale zaznamenat pro další využití. 

Toho se také využívá při sledování výrobních procesů nebo zaznamenání cizích předmětů 

v prostoru atd. CCTV se využívají ve dvou režimech, a to buď s obsluhou, nebo bez 

obsluhy. 

Systém s obsluhou vyžaduje neustálou přítomnost fyzické osoby, která sleduje dění 

ve střeženém prostoru. Tato osoba muže být zaměstnancem firmy nebo zaměstnancem 

externí firmy, která se na tuto problematiku zaměřuje.  

Systém bez obsluhy funguje na základě pořízeného záznamu a jeho přehrání po 

ukončení pracovní doby.  

Prostor kde se vyskytují CCTV, je nutné viditelně označit. Nejčastěji se používá 

cedulka na zdi s varovným nápisem, že je tento objekt střežen kamerovým systémem, 

doplněným o obrázek, který znázorňuje bezpečnostní kameru. Tento fakt funguje také jako 

preventivní ochrana a zastrašení potenciálního pachatele. Pro preventivní funkci se také 

používají atrapy kamer, což vytváří dojem vysoce chráněného prostoru. Tyto atrapy by se 

však neměly používat samostatně ale vždy jen jako doplnění k již stávajícímu funkčnímu 

kamerovému systému. [5] 

3.4.2 Systém kontroly přístupů a vjezdu 

Tento systém rozlišuje jednotlivé vstupující osoby, nebo vjíždějící vozidla pomocí 

speciálních zařízení, tzv. čteček, které dávají osobám a vozidlům oprávnění ke vstupu a 

pohybu uvnitř objektu. Princip tohoto systému spočívá v identifikačních kartách, 

dotykových nebo bezdotykových, které jsou opatřeny magnetickou stopou nebo čipem. 

Tyto systémy mohou být kombinovány s přístupovými hesly, či biometrickými přístroji, 

je-li to vzhledem k bezpečnostním nárokům účelné. [1] 

3.5 Režimová ochrana 

Tato ochrana obsahuje administrativně-organizační opatření, která zajišťují 

fungování kompletního bezpečnostního systému. Režimová ochrana zabezpečuje režim 

pochybu zaměstnanců v chráněném objektu, přičemž přiřazuje jednotlivé zaměstnance do 

skupin, které mají různě omezený pohyb v objektu. Také zajišťuje režim vstupů a odchodů 
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zaměstnanců, oprávnění vynášení majetku a písemností a vjezdy a výjezdy motorových 

vozidel. Režimová ochrana také zajišťuje klíčový režim, provozní režim, provozní 

bezpečnostní režim a materiální režim, který určuje postupy při skladování a pohybu 

materiálu. Tuto ochranu dělíme na vnitřní režimová opatření, která se zabývají zejména 

tvorbou a dodržováním bezpečnostních směrnic a na vnější režimová opatření, jenž mají na 

starost především podmínky pro vstup a výstup jednotlivých subjektů, ať už fyzických 

osob, nebo vozidel. [1] 
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4 Základní informace o Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou a popis 

okolí 

Úřad městyse  Suchdolu nad Odrou je situován v samotném centru obce. Budova je 

majetkem městyse a sídlí v ní hned několik organizačních celků najednou. Slouží jako 

radnice, finanční odbor, stavební úřad, matriční úřad a část také jako obřadní síň. 

4.1 Historie 

Historie domu č. 318, dnešního Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou není rozsáhlá. 

Původní majitelé pozemku, němečtí manželé Johann Philipp (29. 9. 1881 - 20. 2. 1940) a 

Hermine Güttler (14. 3. 1882 – 7. 1. 1961) zde v roce 1921 postavili tento dům a následně 

v roce 1929 ho zařídili jako pohostinství. V roce 1936 si tento dům pronajal Friedrich 

Schindler, který zde provozoval pohostinství. V roce 1945 byl podle československého 

práva dům zkonfiskován a rodina Philippova byla o rok později ze Suchdola nad Odrou 

vysídlena. [2] Budova začala být po druhé světové válce využívána jako národní výbor. 

V průběhu následujících let se žádné výrazné změny neděly až do roku 1980, kdy byla ze 

severní strany přistavěna nová budova, ve které se nachází kancelář starosty a obřadní síň 

se zázemím. Tento vzhled úřadu zůstává dodnes. 

Z hlediska zabezpečení je nutné se zmínit ještě o jedné úpravě. Na začátku roku 

2001 byla budova vykradena neznámými pachateli, kteří vylezli na střechu mezi původní 

budovou a budovou obřadní síně, čímž se dostali skrze okno do zasedací místnosti 

v prvním patře. Zde ukradli věci v hodnotě asi 20 000 korun. Ještě téhož roku, zejména 

kvůli zachování bezpečnosti a minimalizaci možnosti násilného nedovoleného vniknutí, 

zde byl vybudován poplachový zabezpečovací a tísňový systém, o kterém se budu 

podrobněji zabývat v dalších kapitolách. 

4.2 Popis okolí budovy Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou 

Úřad sídlí v rámci obce u hlavní ulice Komenského ze severu (na Obrázku č. 5 

modrá šipka), kde se také nachází menší parkoviště pro zaměstnance úřadu a je zde 

situován hlavní vstup do budovy. Naproti úřadu, přes hlavní pozemní komunikaci, stojí 

restaurace Centrum. Celý objekt je vsazen do části parku městyse, proto není objekt nijak 
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zabezpečen po stránce obvodové (perimetr). Na západní straně (na Obrázku č. 5 fialová 

šipka) se nachází několik mohutných stromů a následně plot rodinného domu. Z jižní 

strany (na Obrázku č. 5 žlutá šipka) se nachází travnatá část parku, dále vedlejší cesta 

(Malá strana) a za ní řada rodinných domů. Z východní strany (na Obrázku č. 5 bílá šipka) 

je budova obklopena taktéž parkem.  

 

Obrázek 5: Letecký snímek objektu, červený obdélník, a okolí. [13] 

4.3 Konstrukce Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou 

Úřad městyse Suchdolu nad Odrou leží na pozemku, který patří obci a jedná se o 

parcelu č. 853 v katastrálním území Suchdol nad Odrou o výměře 523 m
2
. Samotná 

budova, sestávající se ze 2 částí, původní obdélníkové budovy (140 m
2
) a později 

přistavěné části, ve které se nachází kancelář starosty obřadní síň a zázemí, (298 m
2
) 

zaujímá celkových 438 m
2
. 

Původní budova úřadu má 2 nadzemní části, sklep a podkroví. Obvodové zdivo je 

tvořeno pálenými cihlami ve veškerých nadzemních částech. Tloušťka obvodového zdiva 

se pohybuje kolem 40 – 45 cm. Vnitřní příčky dosahují tloušťky 15 cm. Podlaha je 

většinou dřevěná, tvořená parketami, které jsou v některých místnostech pokryté kobercem 

nebo PVC. V prvním nadzemním podlaží je podlaha částečně dlážděná. Schody do 

druhého nadzemního podlaží i do sklepa jsou betonové. Sklep má betonovou podlahu a 

jeho strop je klenutý cihlový do ocelových profilů. Střecha je v dobrém stavu, pokryta 
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plechovou krytinou. Okna jsou v celé budově plastové, kromě dřevěného okna na WC 

v zadní části objektu. 

Nově přistavená budova, jejíž největší část tvoří obřadní síň má pouze jedno patro. 

Tato budova byla přistavěna a její obvodové zdivo je tvořeno panelovými konstrukcemi. 

Podlaha je betonová, pokrytá dřevěnými parketami a téměř ve všech místech je na ní 

položen koberec. 

4.4 Dispoziční prvky Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou 

Úřad městyse má 3 vchody do objektu, z nichž 2 jsou využívány každý den a třetí 

je vstupem do obřadní síně a je otevřen pouze při obřadech či volbách. Vchod číslo 1, 

hlavní vchod do úřadu městyse (severní strana, Obrázek č. 6), slouží jako vchod pro 

veřejnost i zaměstnance a vstupuje se jím do hlavní chodby v prvním nadzemním podlaží.  

 

Obrázek 6: Pohled na budovu z přední strany [autor] 

Přístup ke vchodu č. 1 je možný buď po schůdcích z jedné strany, nebo po 

přístupové rampě se sklonem 7,6° ze strany druhé. Po vstupu vchodem č. 1 je po levé 

straně nejprve kancelář matričního úřadu a hned za ní je kancelář stavebního úřadu 

s archivem. Po pravé straně se nachází vchod do podatelny, skrz kterou se prochází do 

kanceláře místostarosty a z té následně do kanceláře starosty, nacházející se v nově 

dostavené budově. Z podatelny vede dále úzká chodba spojující původní budovu s  obřadní 

síní v nové budově. Hlavní chodbou se také dostaneme k dvouramennému schodišti 

vedoucímu do druhého nadzemního podlaží a do sklepa. V druhém nadzemním podlaží, z 

pohledu ze schodiště, se vpravo nachází malá místnost s přepážkou k pokladně a také z této 

místnosti vedou dveře do kanceláře vedoucí finančního odboru. Na opačné straně jsou 
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dveře do zasedací místnosti a naproti schodišti jsou dveře, zevnitř vyztužené ocelovou 

deskou, za kterými se nachází místnost s trezorem a rozhlasovou ústřednou. Schody do 

sklepa jsou rozděleny mezipodlažím, na kterém se nacházejí toalety a také vchod číslo 2, 

zadní (jižní strana, Obrázek č. 7), který je určen pouze pro zaměstnance úřadu. Tento 

vchod je rovněž vybaven vestavěnou mříží, o které bude více zmíněno v následujících 

kapitolách. Schody pak dále pokračují dveřmi do sklepa. 

 

Obrázek 7: Umístění zadního vchodu [autor] 

Klíče od vchodu č. 1 a vchodu č. 2 mají všichni zaměstnanci, včetně uklízeček. 

Klíče od vchodu č. 3 (Obrázek č. 8) a ostatních místností jsou umístěny v kuchyňce, která 

se nachází v zadní části podatelny a je stále otevřená, tudíž do ní mohou všichni 

zaměstnanci volně vstupovat. 

 

Obrázek 8: Vchod do obřadní síně [autor] 
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4.5 Cenná aktiva Úřadu městyse Suchdol nad Odrou 

Cenná aktiva, která je potřeba chránit v daném objektu, a jejich finanční hodnota, 

jsou uvedena v následujícím Obrázku č. 9. Tato aktiva jsou rozdělena podle druhu: 

 018 - Dlouhodobý nehmotný majetek (DNHM) obsahuje především 

software, databáze a ocenitelná práva s dobou použitelnosti delší než jeden 

rok. Jedná se o majetek nepřevyšující částku 60 000,- Kč 

 022 - Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) obsahuje samostatné movité 

věci a soubory movitých věcí s dobou použitelnosti delší než jeden rok, u 

kterých ocenění převyšuje částku 40 000,-Kč. 

 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) je majetek s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a vstupní cenou v rozmezí od 1 000,-Kč do 

40 000,-Kč. 

 032 - Kulturní předměty 

 902 - Evidenční majetek do 1.000,- Kč 

 

Obrázek 9: Cenná aktiva [18] 

Celková hodnota cenných aktiv je tedy po sečtení 2 495 043,- Kč. [20] 
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5 Stávající stav fyzické ochrany Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou 

Budova úřadu městyse je využívána jako objekt veřejné správy a samosprávy pro 

občany Suchdolu nad Odrou. Každý den, během úředních hodin má veřejnost možnost 

pohybovat se po objektu. Proto je nutné kvalitně zabezpečit fyzickou ochranu tohoto 

objektu. Dalším důvodem pro zabezpečení objektu je uložení finančního obnosu a dalších 

citlivých dat městyse Suchdol nad Odrou v prostorách úřadu. Jak již bylo výše uvedeno, 

v minulosti, konkrétně v roce 2001, zde došlo ke krádeži spáchané vloupáním a škodě na 

cizím majetku nikoliv nepatrné.  

Následující kapitola bude rozdělena do čtyř kategorií, kterými se budu podrobně 

zabývat samostatně. Jsou to: 

 fyzická ostraha, 

 mechanické zábranné systémy,  

 poplachové zabezpečovací systémy,  

 režimová ochrana. 

5.1 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha objektu není v budově úřadu přítomna, ale je zabezpečena. Funguje 

zde ale spolupráce se soukromou bezpečnostní agenturou, která sídlí v Novém Jičíně, 

přičemž výjezdová doba odpovídá asi 15 minutám. Tato spolupráce spočívá v zajištění 

provozu pultu centralizované ochrany. Pokud dojde k napadení úřadu, tato informace se 

pošle formou signálu na pult centralizované ochrany. Soukromá bezpečnostní agentura po 

obdržení takového signálu nejprve obvolává kontakty podle domluveného pořadníku, pro 

zjištění případného planého poplachu. Při volání je vyžadováno vyslovení stanoveného 

hesla. Po zjištění podrobnějších informací vysílá agentura na místo svou výjezdovou 

jednotku. Tato jednotka budovu zkontroluje a výsledek kontroly oznámí pověřené osobě. 

V případě potřeby kontaktují Policii České republiky. 
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5.2 Mechanické zábranné systémy 

Z pohledu zabezpečení mechanickými zábrannými systémy (dále jen MZS) se lze 

soustředit pouze na plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. Obvodová, neboli 

perimetrická ochrana je zde úplně potlačena, vzhledem k umístění úřadu uprostřed městyse 

v okrajové části parku, a také kvůli estetickému vzhledu. 

5.2.1 Plášťová ochrana 

Co se týče plášťové ochrany, jedná se o seskupení stavebních a konstrukčních 

prvků a proto ji rozdělujeme do dvou kategorií a to na otvorové výplně a stavební prvky. 

Vzhledem k tomu, že při narušení plášťové ochrany při vloupání je velice 

nepravděpodobné, že by zloději pronikli skrze samotné zdi či střechu, budou v této 

kapitole podrobně rozebrány méně odolné části plášťové ochrany v rámci bezpečnosti 

objektu. Tato kapitola se bude zabývat zejména otvorovými výplněmi a to okny a dveřmi. 

V objektu Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou je třeba popsat zabezpečení všech 3 

vstupů do budovy. Dveře č. 1, hlavní, jsou dvoukřídlé o rozměrech 260x160cm, přičemž 

otevíratelné je pouze jedno křídlo. Jak obě křídla, tak naddveřní část jsou prosklené, jak je 

vidět na Obrázku č. 10. Jedná se o obyčejnou skelnou výplň tloušťky 5mm. Tyto dveře 

jsou zabezpečené cylindrickou vložkou značky FAB odolnou vůči odvrtání, planžetování a 

broušení. Dveře č. 2, zadní vchod pro zaměstnance (Obrázek č. 11), jsou jednokřídlé, plné, 

opatřené dvěma cylindrickými vložkami značky FAB, taktéž odolné vůči odvrtání, 

planžetování a broušení. Dveře č. 3, vchod do obřadní síně, jsou dvoukřídlé s velkými 

okenními výplněmi, opatřené taktéž cylindrickou vložkou značky FAB. 
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Obrázek 10: Hlavní vchod [autor] 

Okna jsou v celé budově nově zrekonstruovaná, plastová s imitací dřeva. Jedná se o 

pět trojkřídlých oken o rozměrech 165x175cm a třech dvoukřídlý o rozměrech 125x145cm 

v prvním nadzemním podlaží původní budovy. Podél obřadní síně v přední části se nachází 

dvanáct oken, jejich rozměry jsou 90x120cm a nejsou otevíratelná. V zadní části nově 

přistavěné části budovy je pět jednokřídlých oken o rozměrech 90x175cm a dvě okna na 

toaletách 50x50cm. V druhém nadzemním podlaží se nachází tři trojkřídlá okna o 

rozměrech 165x140cm a dvě dvoukřídlá okna o rozměrech 140x140cm. V oblasti 

schodiště se ještě nachází malé dvoukřídlé okno s rozměry 90x50cm. Mezi prvním 

nadzemním podlažím a sklepem je umístěno mezipodlaží s východem č. 2 a toaletami. Na 

těchto toaletách jsou tři okna, z nichž dvě jsou plastová o rozměrech 50x50, a jedno z nich 

se stejnými rozměry zůstalo dřevěné. Všechna tato tři okna jsou zabezpečená mřížemi 

z vnější strany (Obrázek č. 12). Poslední okna v objektu úřadu jsou tři sklepní okna. Dvě 

z nich jsou zabezpečena mřížemi z vnitřní strany. Jedno z nich, na jihovýchodní straně 

budovy, je zabezpečeno z vnější strany plechovým krytem s kladkovým zámkem (Obrázek 

č. 13) 
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Obrázek 11: Zadní vchod [autor] 

 

Obrázek 12: Mříže u oken na toaletu [autor] 

 

Obrázek 13: Okno do sklepa s plechovým krytem [autor] 
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5.2.2 Prostorová ochrana 

Ve vnitřní části budovy úřadu se ve dveřích do jednotlivých kanceláří vyskytují 

cylindrické vložky značky FAB. V prvním nadzemním podlaží se za dveřmi č. 2 nachází 

vestavěná kovová mříž, která je zabezpečena kladkovým zámkem (Obrázek č. 14). 

V druhém nadzemním podlaží se nachází malá místnost, která slouží jako přepážka 

pokladny. Nachází se zde okénko do pokladny, jak vidíme na Obrázku č. 15. Toto okénko 

je dřevěné s obyčejnou skleněnou výplní. Vedle něj jsou dveře do pokladny s cylindrickou 

vložkou značky FAB, odolnou vůči odvrtání, planžetování a broušení. Místnost s trezorem 

uvnitř je zabezpečena dveřmi vyztuženými ocelovou deskou a bezpečnostní cylindrickou 

vložkou značky FAB odolnou vůči odvrtávání, planžetování a broušení a místnost ve které 

se nachází konferenční místnost, dveře do ní jsou vybaveny pouze základní cylindrickou 

vložkou značky FAB. 

 

Obrázek 14: Vestavěná kovová mříž [autor] 
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Obrázek 15: Pokladní okénko [autor] 

5.2.3 Předmětová ochrana 

Předmětovou ochranu zde můžeme nalézt pouze v druhém nadzemním podlaží 

v místnosti naproti schodišti. Jedná se o velký kovový trezor, ve kterém je uložena finanční 

hotovost, také cenné papíry a smlouvy (Obrázek č. 16). Klíč od tohoto trezoru vlastní 

vedoucí finančního odboru. 

 

Obrázek 16: Trezor [autor] 
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5.3 Poplachové zabezpečovací systémy 

Tato forma zabezpečení je realizovaná jen jako prostorová ochrana. V budově je 

tak nainstalováno celkem 13 pasivních infračervených čidel (dále jen PIR). Z toho 6 jich je 

nainstalováno v prvním nadzemním podlaží původní budovy a 3 v novější přistavěné části 

úřadu. V druhém nadzemním podlaží se nachází 4 PIR čidla. Všechna PIR čidla jsou 

nainstalována tak aby co nejefektivněji pokryla co možná největší plochu k zabezpečení.  

V mezipodlaží, u vchodu č. 2 a ve sklepních prostorách se nevyskytují žádná PIR čidla. 

Klávesnice pro ovládání tohoto systému je umístěna v hlavní chodbě za vchodem č. 1. Tato 

klávesnice je zabezpečena zámkem, přičemž klíče od něj mají všichni zaměstnanci úřadu, 

včetně uklízeček.  Všechny prvky poplachového zabezpečovacího systému jsou napojeny 

na centrální ústřednu umístěnou v kanceláři starosty. Vše je zakresleno do Příloh č. 1 – 3. 

Zaměstnanci úřadu i uklízečky mají nejenom klíč k přístupu k ovládaní klávesnice, 

ale zároveň jednotný kód pro odkódování při vstupu do budovy a také k zakódování při 

odchodu z budovy úřadu. Tento kód zůstává od nainstalování systému v roce 2001 

neměnný. 

5.4 Režimová ochrana 

Na Úřadě městyse Suchdolu nad Odrou neexistuje žádná vnitřní bezpečnostní 

směrnice, která by upravovala režimovou ochranu objektu. Zaměstnanci se tedy řídí pouze 

pracovním řádem. 

Po ukončení úředních hodin se uzamknou hlavní dveře úřadu, aby bylo zabráněno 

případnému vstupu veřejnosti, nicméně zaměstnanci většinou neodchází domů 

bezprostředně po skončení úřední doby. Někteří nadále pracují ve svých kancelářích i do 

pozdních večerních hodin. V této době, přichází uklízecí služba smluvně sjednaná 

s jednotlivci. Každý zaměstnanec po odchodu ze své kanceláře kontroluje uzamčení 

kanceláře a odkládá klíče do kuchyňky. Ten, kdo odchází poslední, ať už je to zaměstnanec 

úřadu nebo uklízečka, kontroluje, zda se již nikdo nenachází v objektu a zakóduje 

poplachový zabezpečovací systém, který zůstává zakódován až do rána, kdy přichází první 

zaměstnanec úřadu, většinou je to kolem 6:30, do práce. 
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5.5 Subjektivní zhodnocení stávající fyzické ochrany Úřadu městyse 

Suchdolu nad Odrou 

Zabezpečení úřadu městyse je možné vyhodnotit spíše kladně. Na základě 

prohlídek poskytnutých panem starostou je možno konstatovat velké množství 

bezpečnostních prvků, splňujících svůj účel. Budova je v dobrém stavu, i přesto, že se 

nejedná o novou budovu. Budova již dlouho slouží jako úřad městyse a proto jsou zde 

prováděny nutné změny a inovace. Nedávno instalovaný poplachový zabezpečovací 

systém je v dobrém stavu a pokrývá ty nejdůležitější místa v budově, avšak i zde by se dalo 

najít několik slepých míst, u kterých by bylo vhodné zvážit možnost přidání PIR čidla 

navíc. Kladně také hodnotím použití bezpečnostních zámků s cylindrickou vložkou 

odolnou vůči odvrtání, planžetování a broušení u jednotlivých kanceláří. Zavedení 

centrálního pultu ochrany hodnotím sice kladně avšak systém obvolávání zaměstnanců 

úřadu a teprve následnému vyslání výjezdové jednotky shledávám zbytečně zdlouhavé. 

Mezi hlavní nedostatky fyzické ochrany objektu lze zařadit zejména okénko 

v druhém nadzemním podlaží, sloužící jako přepážka k pokladně, které není dostatečně 

zabezpečeno, jelikož se jedná o obyčejnou skleněnou výplň a dřevěný rám. Další 

nedostatek je možno shledat ve sklepním okně na jihovýchodní straně budovy, které je 

zabezpečeno pouze plechovým krytem s kladkovým zámkem z vnější strany. Jedním ze 

zásadních problémů zabezpečení objektu, v rámci režimové ochrany, je úplná absence 

vnitřní bezpečnostní směrnice, jelikož praxe ukazuje, že procesní rizika s sebou nesou 

velká ohrožení.  
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6 Analýza rizik fyzické ochrany Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou 

Velikost rizik, kterým je jakýkoli systém vystaven, musí být přímo úměrná rozsahu 

všech opatření pro zajištění bezpečnosti systému. Pokud chceme získat objektivní, úplné, 

finančně přijatelné opatření, musíme vycházet z komplexních informací. Pro získání těchto 

komplexních informací je třeba využít určitých procesů. Takovéto procesy se nazývají 

analýzou rizik. 

Analýza rizik může být vykonána v prvních fázích vytváření zabezpečení daného 

systému pro předcházení a následnému určení rizik, která je možno akceptovat bez přijetí 

bezpečnostních opatření a na rizika, která musí být zabezpečena. To znamená, že cílem 

analýzy rizik je tedy identifikovat a ohodnotit rizika, která mohou působit na daný systém, 

odhadnout možné dopady rizik na daný systém, a také identifikovat potřebné bezpečnostní 

opatření pro zajištění fyzické ochrany. [14] 

Analýza rizik fyzické ochrany Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou bude 

zpracována pomocí dvou metod. Kvůli logické návaznosti a vzájemnému doplňování 

daných metod jsem si vybral metodu Ishikawa diagram a metodu Analýzy příčin a 

následků poruch (FMEA - Failure Mode and Effects Analysis)  

6.1 Ishikawa diagram 

Tuto jednoduchou analytickou metodu můžeme znát také jako „diagram rybí kosti“, 

„diagram příčin a následků“ nebo také jako „Fishikawa diagram“ (kompletní obrazec této 

metody muže připomínat rybí kostru). Zmíněnou metodu vymyslel profesor Kaoru 

Ishikawa, průkopník managementu řízení jakosti, již v šedesátých letech minulého století.  

Tato technika byla publikována v jeho knize z roku 1990 „Introduction to Quality 

Control“.  

Diagram svou grafickou formou zajišťuje zobrazení analýzy důležitých faktorů 

(příčin), které způsobují řešený problém (následek).  Každý z těchto faktorů se dále 

analyzuje, zejména pomocí brainstormingu, a hledají se dílčí příčiny. Touto grafickou 

formou je také zajištěn dobrý přehled. Zjednodušeně je Ishikawa diagram zobrazen na 

Obrázku č. 17. [17] 
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Obrázek 17: Zjednodušený Ishikawa diagram [11] 

V této bakalářské práci je jako řešený problém (následek) určeno prolomení 

stávající fyzické ochrany úřadu.  Za pomoci Ishikawa diagramu je třeba najít příčiny 

v těchto subjektivně zvolených kategoriích: 

 Prolomení mechanických zábranných systémů 

 Překonání poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

 Nedostatečná režimová ochrana objektu 

 Pochybení fyzické ostrahy 

Prolomení mechanických zábranných systémů 

Níže jsou uvedeny jednotlivé příčiny spadající do této, mnou zvolené kategorie: 

 vniknutí do objektu skrz okna 

 vniknutí do objektu skrz dveře 

 vniknutí do všech prostor objektu 

 překonání předmětové ochrany (prolomení trezoru) 

 překonání přepážky u pokladny 

 volný pohyb osob v okolí objektu 

 špatná funkce prvků MZS 

Překonání poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Níže jsou uvedeny jednotlivé příčiny spadající do této, mnou zvolené kategorie: 
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 Neoprávněný zásah cizí osoby do systému PZTS 

 Špatná funkce prvků PZTS 

 Nedostatečný návrh prvků PZTS 

Nedostatečná režimová ochrana objektu 

Níže jsou uvedeny jednotlivé příčiny spadající do této, mnou zvolené kategorie: 

 Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 

 Nedbalost zaměstnanců 

 Nespokojený zaměstnanec 

Pochybení fyzické ostrahy 

Níže jsou uvedeny jednotlivé příčiny spadající do této, mnou zvolené kategorie: 

 Pochybení, nedbalost 

 Nedostatečné znalosti 

 Selhání techniky 

Všechny tyto kategorie budou pro přehlednost zobrazeny na následující straně 

grafickou formou na Obrázku č. 18. 
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Obrázek 18: Ishikawa diagram [autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) představuje analýzu možností 

vzniku vad u posuzovaného návrhu spojenou s ohodnocením jejich rizik, jež je 

východiskem pro návrh a realizaci opatření vedoucích ke zmírnění těchto rizik. Je 

důležitou součástí přezkoumání návrhu a její aplikací lze odhalit až 90% možných neshod. 

[16] 

Metoda slouží zejména ke kontrole jednotlivých prvků systému a identifikuje 

možné poruchy. Základ této metody vychází z uvedeného vzorce (1). [17] 

R = P x N x H  ( 1 ) 

R – míra rizika P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků rizika H – odhalitelnou rizika 

Podle normy ČSN EN 60812:2006 se k užití metody FMEA využívá 10 parametrů. 

Pro tuto bakalářskou práci postačí parametrů 5. Dané parametry jsou uvedeny 

v následujících Tabulkách 1-4. 

 

Tabulka 1: Metoda FMEA, parametry výsledné míry rizika 

R Výsledná míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 

Tabulka 2: Metoda FMEA, parametry pravděpodobnosti vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika  

1 Velmi nepravděpodobné 

2 Spíše nepravděpodobné 

3 Pravděpodobné, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobné, reálný vznik 

5 Trvalá, vysoká hrozba 
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Tabulka 3: Metoda FMEA, parametry závažnosti následků 

N Závažnost následků 

1 Malé škody 

2 Větší škody 

3 Vyšší škody 

4 Vysoké škody 

5 Velmi vysoké škody 

 

Tabulka 4: Metoda FMEA, parametry odhalitelnosti rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 Ihned, v době páchání 

2 Během pár minut 

3 Do jednoho dne 

4 Den a více 

5 Neodhalitelné riziko 

Jednotlivé poruchy (hrozby) byly určeny v Ishikawa diagramu. K těmto poruchám 

přiřadíme příčiny a z nich logicky vyplývající důsledky. K vypočtení výsledné míry rizika 

dosadíme jednotlivé hodnoty P, N, H a vynásobíme je mezi sebou. Tato míra rizika bude v 

rozmezí intervalu (0,125> jak zobrazuje Tabulka č. 5. 

 

Tabulka 5: Metoda FMEA, výsledná míra rizika 

Číslo Hrozba Příčina Následek P N H R 

1 
Vniknutí do 

objektu skrz 

okna 

Pochybení zaměstnance, 

spolupráce zaměstnance s 

pachatelem, nedostatečné 

MZS, selhání PZTS, volný 

vstup v úředních hodinách, 

nedostatečná režimová 

ochrana 

Poškození majetku, 

odcizení majetku, 

ohrožení zdraví 

zaměstnance, 

zneužití citlivých 

údajů 

5 4 4 80 

2 
Vniknutí do 

objektu skrz 

dveře 

4 4 4 64 

3 
Vniknutí do 

všech prostor 

objektu 

4 4 4 64 
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4 

Překonání 

předmětové 

ochrany 

(prolomení 

trezoru) 

Zastaralost prvků předmětové 

ochrany, odborná znalost 

prvků předmětové ochrany, 

vybavení pro překonání prvků 

průlomové odolnosti, 

nedbalost zaměstnanců, únava 

materiálu 

Odcizení majetku, 

zneužití citlivých 

údajů 

2 5 4 40 

5 
Překonání 

přepážky u 

pokladny 

Špatné řešení prvků MZS, 

nedbalost zaměstnance, volný 

vstup v úředních hodinách 

Odcizení majetku, 

ohrožení zdraví 

zaměstnanců 

4 5 3 80 

6 
Volný pohyb 

osob v okolí 

objektu 

Absence prvků obvodové 

ochrany 

Možnost vniknutí do 

objektu, poškození 

majetku 

2 3 3 18 

7 Špatná funkce 

prvků MZS 

Špatná funkce prvků MZS, 

znalost prvků MZS 

Vniknutí do objektu, 

poškození majetku, 

odcizení majetku 

4 4 4 64 

8 Šatná funkce 

prvků PZTS 

Špatné rozmístění prvků 

PZTS, znalost systému PZTS, 

spolupráce zaměstnance 

s pachatelem 

Špatná funkce 

PZTS, odcizení 

majetku 

3 4 4 48 

9 

Neoprávněný 

zásah cizí osoby 

do systému 

PZTS 

Špatné rozmístění prvků 

PZTS, spolupráce 

zaměstnance s pachatelem, 

neodbornost instalujícího 

technika, zastaralost systému, 

nedostatečná údržba 

Špatná funkce prvků 

PZTS, vniknutí do 

objektu, poškození 

majetku, odcizení 

majetku 

2 4 4 32 

10 
Nedostatečný 

návrh prvků 

PZTS 

4 4 4 64 
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11 
Absence vnitřní 

bezpečnostní 

směrnice 

Nevědomost zaměstnance, 

nedbalost zaměstnance, 

nejednotný postup 

zaměstnanců 

Možnost vniku do 

objektu, odcizení 

majetku 

4 4 4 64 

12 Nedbalost 

zaměstnanců Nedostatečné znalosti, stres, 

nejednotný postup 

zaměstnanců, nedodržování 

zásad, nedostatečné školení 

zaměstnanců 

Možnost vniku do 

objektu, odcizení 

majetku, poškození 

majetku, poškození 

prvků PZTS, 

vyřazení prvků 

PZTS 

2 4 4 32 

13 Pochybení, 

nedbalost 
2 3 3 18 

14 Nespokojený 

zaměstnanec 

Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem, znalost prvků 

PZTS, znalost prvků MZS 

Možnost vniku do 

objektu, Odcizení 

majetku, Poškození 

majetku 

3 4 4 48 

15 Nedostatečné 

znalosti 

Nedodržování zásad, 

nekvalifikovanost, špatná 

reakce na signál, spolupráce s 

pachatelem 

Poškození prvků 

PZTS, odcizení 

majetku 

2 3 3 18 

16 Selhání 

techniky 

Opotřebení, záměrné 

poškození pachatelem 

Znemožnění 

rychlého zásahu 
1 3 3 9 

6.3 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Chceme-li vyhodnotit míru rizika, musí být nejprve určena hranice mezi 

přijatelným a nepřijatelným rizikem. K takovémuto výpočtu slouží Paretův diagram a jeho 

princip 80/20. K sestavení Paretova diagramu je potřeba hodnoty všech vypočtených rizik 

z Tabulky 5, která seřadíme podle velikosti a vypočteme k nim kumulativní četnost a 

relativní kumulativní četnost podle vzorců (2) a (3). 

      
 
            +    + …    ( 2 ) 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy  
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n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

   =   
  

 
 x 100     ( 3 ) 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy  

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

 

Tabulka 6: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost míry rizika 

Číslo Hrozba R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

1 Vniknutí do objektu skrz okna 80 80 10,77 

5 Překonání přepážky u pokladny 80 160 21,53 

2 Vniknutí do objektu skrz dveře 64 224 30,15 

3 Vniknutí do všech prostor objektu 64 288 38,76 

7 Špatná funkce prvků MZS 64 352 47,38 

10 Nedostatečný návrh PZTS 64 416 55,99 

11 Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 64 480 64,61 

8 Špatná funkce prvků PZTS 48 528 71,06 

14 Nespokojený zaměstnanec 48 576 77,52 

4 
Překonání předmětové ochrany 

(prolomení trezoru) 
40 616 82,91 

9 
Neoprávněný zásah cizí osoby do systému 

PZTS 
32 648 87,21 

12 Nedbalost zaměstnanců 32 680 91,52 

6 Volný pohyb osob v okolí objektu 18 698 93,94 

13 Pochybení/nedbalost 18 716 96,37 



 

36 

 

15 Nedostatečné znalosti 18 734 98,79 

16 Selhání techniky 9 743 100 

 

Všechny výsledné kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti jsou 

zaznamenány na Paretově diagramu s Lorenzovou křivkou, na Obrázku č. 19 

 

 

Obrázek 19: Paretův graf s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

Pro Paretův graf na Obrázku č. 19 bylo použito pravidlo 80/20. Z tohoto pravidla 

vyplývá, že závažná jsou rizika s čísly 1,5,2,3,7,10,11,8,14. Těmito riziky, která jsou 

zaznamenána v Tabulce č. 6, se bude zaobírat následující kapitola: Návrh opatření fyzické 

bezpečnosti Úřadu městyse Suchdolu nad Odrou. Rizika s čísly 4,9,12,6,13,15,16 jsou 

mírná nebo akceptovatelná a nejspíše na ně nezbudou finanční prostředky. 
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7 Návrh na nové opatření fyzické ochrany Úřadu městyse v Suchdolu 

nad Odrou 

V předchozí kapitole byly provedeny kompletní analýzy pro zhodnocení 

jednotlivých rizik a v této kapitole bude proveden návrh nových opatření včetně finančního 

rozčlenění nákladů.  

Je nutno podotknout, že tento návrh na nové opatření má určitá kritéria. V této 

bakalářské práci jde o zabezpečení vnitřních prostor a majetku, který se tam vyskytuje. Pro 

tuto činnost se vyčlení určitá částka, která se stanoví výpočtem. Jedná se o 10% celkových 

aktiv vyskytujících se v objektu. Celková aktiva byla stanovena v kapitole 4.5 na částku 

2 495 043 Kč. Jednoduchým výpočtem stanovíme tedy konečnou částku na 249 504 Kč., 

kterou by nové opatření fyzické ochrany nemělo přesáhnout. 

7.1 Rizika v oblasti MZS 

Rizika spadající do této kategorie jsou:  

 Vniknutí do objektu skrz okna 

 Překonání přepážky u pokladny 

 Vniknutí do objektu skrz dveře 

 Vniknutí do všech prostor objektu 

 Špatná funkce prvků MZS 

Vniknutí do objektu skrz okna 

Jedním z největších rizik je možnost proniknutí pachatele do objektu skrz okna. Na 

pohled vypadají plastová okna bezpečná a pevná, ale ve skutečnosti to není úplná pravda. 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, došlo dříve v objektu ke krádeži. Pachatelé 

se dostali do objektu právě skrz okna. I proto se jeví jako nezbytnost, navrhnout 

zabezpečení všech oken v prvním nadzemním podlaží a dvou oken nad stříškou v druhém 

nadzemním podlaží použitím bezpečnostní folie SCX společnosti Next s.r.o. Jedná se o 

čirou bezpečnostní folii, která slouží především jako ochrana před vniknutím do objektu, 

prohozením předmětu skrz okno a jako ochrana před poraněním o rozbité sklo. [9] 
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Dále je třeba vybavit nedostatečně zabezpečené okno na jihovýchodní straně sklepa 

bezpečnostními mřížemi. Okno je zaplechováno a plech drží pouze kladkovým zámkem 

z vnější strany objektu, Obrázek č. 13. Všechna ostatní okna ve sklepních prostorách jsou 

zamřížovana. Bezpečností čtyřhranná mříž společnosti Mříže Raab dostatečně ochrání 

zmiňované okno. [19] 

Překonání přepážky u pokladny 

Jedním z hlavních nedostatků v oblasti MZS vnitřních prostor je platební přepážka 

v druhém nadzemním podlaží, která je minimálně zabezpečena proti vloupání či krádeži. 

Kvůli zabezpečení majetku a ochraně lidského zdraví, je potřeba vybourat současnou 

dřevěnou přepážku a nahradit ji bezpečnostní peněžní přepážkou. Přepážka firmy Tresorag 

– Firesafe, s.r.o. slouží pro bezpečné předávání hotovosti a cenných papírů a dokumentů. 

Jedná se o integrovanou peněžní přesuvnou misku s neprůstřelným oknem s balistickou 

odolností FB3/BR3. Přesuvná miska poskytuje ve všech svých polohách obsluze vysokou 

úroveň ochrany při případném přepadení. Okno slouží k vizuálnímu kontaktu mezi 

klientem a obsluhou. I ostatní díly přepážky jsou zhotoveny ve vysoké balistické odolnosti, 

takže zařízení jako celek dokáže obsluhu ochránit proti všem formám agrese. [6] 

Vniknutí do objektu skrz dveře 

Dalším rizikem je vniknutí do objektu skrz dveře. Zadní dveře, sloužící jako vchod 

pro zaměstnance jsou vybaveny dvěma bezpečnostními zámky a bezpečnostní mříží 

zabudovanou do stěny. Přední dveře a dveře do obřadní síně jsou však chráněny pouze 

jedním bezpečnostním zámkem, proto by bylo účelné přidat zabezpečení pomocí 

bezdrátového magnetického senzoru, typ JA-81M. Tento senzor reaguje už při oddálení 

dveří do 2 cm, poté se spustí alarm. Alarm se nespustí při větru či vibracích, čímž jsou 

eliminovány plané poplachy. Nežádoucí manipulace s čidlem nebo snaha o jeho odstranění 

vede k vyslání sabotážního signálu. Senzor by mohl být napojen na již stávající systém 

PZTS v objektu. [7] 

Zároveň je nutné vybavit skelné výplně obou výše zmíněných vchodů do objektu 

stejnými bezpečnostními fóliemi, jako okna.   
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Vniknutí do všech prostor objektu 

 Existuje riziko, že při pracovní době se pachatel bude nacházet v druhém 

nadzemním podlaží u dveří vedoucích do místnosti, která byla již v minulosti vykradena, 

zasedací místnosti, kde je zámek na dveřích slabší než u ostatních dveří. Proto se zdá být 

účelná jednoduchá výměna klasické cylindrické vložky na dveřích za bezpečnostní 

cylindrickou vložku 200RSD společnosti FAB, která spadá do bezpečnostní třídy RC3 [8] 

a bezpečnostním kováním R1/H bezpečnostní třídy 3, společnosti ROSTEX. [10] Tímto 

opatřením minimalizujeme hrozbu vniknutí pachatele do místností v pracovní době. 

Špatná funkce prvků MZS 

Prvotní hrozba v tomto riziku v oblasti MZS je chybné nainstalování již existujících 

prvků MZS. Pro vyloučení tohoto rizika navrhuji, aby byla provedena kontrola a revize 

jednotlivých prvků odborníkem v oboru. Kontrola by se netýkala jenom kvality montáže, 

ale také stupně opotřebení prvků, které by vedlo k případné opravě nebo výměně.   

Je nutné, aby prvky MZS jako jsou zdi a střecha byly co nejodolnější, avšak 

s přihlédnutím na hodnotu aktiv v objektu a také na historickou hodnotu je kompletní 

přestavba nereálná.  

7.2 Rizika v oblasti PZTS 

Rizika spadající do této kategorie jsou:  

 Nedostatečný návrh PZTS 

 Špatná funkce prvků PZTS 

Nedostatečný návrh PZTS 

Stávající stav zabezpečení úřadu prvky PZTS je zajištěn PIR čidly a to konkrétné 

13 PIR čidly rozmístěnými v budově. Jako nešťastná se jeví absence čidel v prvním 

nadzemním podlaží v obřadní síni, kde se nachází např. projektor pro promítnutí obrazu na 

určité místo. Proto je vhodné přidat dvě další PIR čidla v tomto prostoru. Jelikož je 

stávající ústředna hybridní, je možné na ni napojit ať už drátové či bezdrátové prvky. Pro 

ušetření na kabeláži byl vybrán bezdrátový PIR detektor pohybu osob JA-83P od firmy 

Jablotron, který má vysokou odolnost vůči planým poplachům. Každá nežádoucí 
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manipulace s čidlem JA-83P nebo snaha o jeho odstranění vede k vyslání sabotážního 

signálu. Tato čidla budou napojena na hybridní ústřednu, v kanceláři starosty. [15] 

Špatná funkce prvků PZTS 

V objektu dochází k revizi prvků PZTS pouze v případě poruchy. Nefunkčností 

systému se může pachatel dostat do objektu bez povšimnutí, je důležité těmto poruchám 

zamezit dříve, než k nim vůbec dojde. Proto je zásadní aby se v objektu zavedla po 

domluvě s externí firmou dohoda, která by spočívala v každoroční revizi systému PZTS. 

Druhou možností špatné funkce prvků PZTS je záměrné poškození jejich prvků 

pachatelem. Tato možnost je málo pravděpodobná vzhledem k umístění PIR čidel těsně u 

stropu. Jediným zranitelným místem je v tomto případě klávesnice, umístěna v hlavní 

chodbě v prvním nadzemním podlaží. Ta je sice chráněna bezpečnostním uzamykatelným 

krytem, avšak uzamykání krytu se často nedodržuje. Toto opatření by mělo být 

zapracované do vnitřní bezpečnostní směrnice, která bude rozebrána v následující kapitole. 

7.3 Rizika v oblasti režimové ochrany 

Rizika spadající do této kategorie jsou: 

 Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 

 Nespokojený zaměstnanec 

Absence vnitřní bezpečnostní směrnice 

Jedním ze závažných rizik v rámci fyzické ochrany patří absence vnitřní 

bezpečnostní směrnice, což může vést k chaotickému fungování uvnitř budovy. 

Zaměstnanci svou nepozorností nebo neznalostí mohou nechtěně spolupracovat 

s potenciálním pachatelem a tím výrazně narušit bezpečnost objektu. Proto je třeba 

zpracovat jednotnou bezpečnostní směrnici, která by komplexně upravovala režimovou 

ochranu úřadu. V této směrnici bude podrobně popsáno jak správně a bezpečně ovládat 

systém PZTS. Bude tam určeno, jakou činnost budou mít povinnost zaměstnanci provádět 

po ukončení pracovní doby a před odchodem z objektu, podrobně se bude zabývat 

klíčovým režimem, vymezí počet a rozmezí školení pro zaměstnance atd. Aby toto 

opatření mělo maximální účinnost, je potřeba, aby byli všichni zaměstnanci důkladně 
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seznámeni s obsahem této směrnice. Je také třeba, aby byl tento dokument pravidelně 

aktualizován a rozšiřován podle potřeby. Cena zpracování tohoto dokumentu bude 

stanovena smluvní cenou požadované firmy. Pro účel bakalářské práce budeme 

předpokládat, že průměrná hodinová sazba se pohybuje kolem 600 Kč. Čas na pořízení 

interní směrnice bude stanoven na 15 hodin. Výsledná cena tudíž bude 9 000 Kč. 

Nespokojený zaměstnanec 

Zde by mělo být podotknuto, že kód systému PZTS od samotného počátku instalace 

v roce 2001 až doposud nebyl změněn. To znamená, že i bývalí zaměstnanci a dva předešlí 

starostové, místostarostové atd. mají přístup do objektu. Při tomto stavu by mohlo dojít 

k narušení bezpečnosti úřadu a přímé či nepřímé spolupráci s potenciálním pachatelem. 

Návrh řešení se nabízí ve formě změny hesla a následné každoroční obměny daného hesla.  

7.4 Souhrn celkových nákladů na fyzickou ochranu Úřadu městyse 

v Suchdole nad Odrou 

Ceny jednotlivých bezpečnostních prvků MZS a PZTS jsou zobrazeny v Tabulce č. 

7. a č. 8. Rozmístění všech prvků bude níže zobrazeno v Přílohách č. 4 - 6. 

 

Tabulka 7: Přehled cen prvků MZS 

Prvek MZS Typ 
Cena/Kus 

(Kč) 

Počet 

kusů 

Cena celkem 

(Kč) 

Mříž Čtyřhranná 2 400 1 2 400 

Bezpečnostní cylindrická 

vložka 

FAB 200 

RSD 
526 1 526 

Bezpečnostní kování R1/H 2 242 1 2 242 

Bezpečnostní přepážka  120 000 1 120 000 

  Cena/m
2
 (Kč) Počet m

2
  

Bezpečnostní okenní folie SCX 990 48,33 47 847 

Celková cena (Kč) 173 015 
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Tabulka 8: Přehled cen prvků PZTS 

Prvek PZTS Typ 
Cena/Kus 

(Kč) 

Počet 

kusů 

Cena celkem 

(Kč) 

Bezpečnostní magnetické čidlo 
JA-

81M 
1 014 2 2 028 

Bezpečnostní PIR detektor pohybu 

osob 
JA-83P 1 595 2 3 190 

Celková cena (Kč) 5 218 

 

Celková cena všech prvků fyzické ochrany je zobrazena v Tabulce č. 9. 

 

Tabulka 9: Přehled celkových finančních nákladů 

Kategorie Cena (Kč) 

Prvky MZS 173 015 

Prvky PZTS 5 218 

Režimová ochrana 9 000 

Celkem 187 233 

 

Jak je možno vidět, náklady na tento typ zabezpečení nepřevyšují původní částku 

10% celkových aktiv objektu. Zbylé peníze budou investovány do revizí a instalaci 

jednotlivých prvků, s výjimkou okenní folie, kde je práce již započítána. 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo na základě zhodnocení stávajícího stavu 

zabezpečení navrhnout inovativní opatření fyzické ochrany budovy Úřadu městyse 

Suchdolu nad Odrou. Pro zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení byly vybrány a 

zpracovány dvě, logicky na sebe navazující, metody. Metoda Ishikawa diagram a Analýza 

příčin a následků poruch. Vyhodnocení míry rizika bylo provedeno sestrojením Paretova 

diagramu s Lorenzovou křivkou. Díky pravidlu 80/20 vyplynula rizika, která jsou zásadní 

v zabezpečení fyzické ochrany a rizika, která jsou akceptovatelná. V následující části je 

popsán návrh na vyřešení těchto zásadních rizik včetně finančního zhodnocení. 

Největší výdaje byly použity na bezpečnost v oblasti mechanických zábranných 

systémů. Prvky MZS byly opatřeny zejména okenními fóliemi, a bezpečnostní platební 

přepážkou. V oblasti PZTS se jednalo pouze o menší úpravy v rozmístění PIR čidel a 

přidání několika prvků. Posledním závažným nedostatkem byla absence interní 

bezpečnostní směrnice v rámci režimové ochrany, proto byly uvedeny kroky k nápravě 

tohoto rizika.  

Při tvorbě bakalářské práce, jejíž významnou částí byla spolupráce s panem 

starostou, obhlídky a následný popis objektu, jsem získal hodnotné zkušenosti v oblasti 

fyzické ochrany v oboru bezpečnosti osob a majetku.  
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