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Anotace 

HUSÁROVÁ, Veronika. Fyzická ochrana sportovního zařízení. Ostrava, 2013. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzickou ochranu vybraného sportovního zařízení. 

V samotném úvodu práce zmiňuji právní předpisy upravující ochranu objektů a vysvětluji 

základní pojmy. V další části práce se již zabývám popisem konkrétního objektu, jeho 

jednotlivých částí a způsobu zabezpečení v současnosti. Na základě tohoto popisu jsem 

definovala možná rizika a provedla jsem jejich analýzu. Na základě výsledků této analýzy 

jsem se zaměřila na nejrizikovější části objektu a navrhla jsem konkrétní řešení, vedoucí 

k minimalizaci zjištěných rizik a ke zlepšení celkového zabezpečení objektu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, bezpečnost, analýza rizik, zabezpečení, sportovní hala 

 

 

HUSÁROVÁ, Veronika. Physical protection of sports facilities. Ostrava, 2013. 

My bachelor´s work focuses on physical security of the chosen sport facility. In the 

beginning of work my attention was paid to legal aspects regulating building safeguard and 

explanation of basic principles. In the next part I´m concerned with description of concrete 

building, its particular parts and safeguard method in present. On the basis of this description 

I defined possible risks which were analyzed next. Based on analysis results I focused on the 

most risk parts of the building and I proposed concrete solution leading to the minimalization 

of risks fouded and to the general improvement of building safeguard. 

Key words: physical security, security, risk analysis, safeguard, sport hall 
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1 Úvod 

Ve svém volném čase se spousta lidí věnuje svým koníčkům. Jednou z nejrozšířenějších 

volnočasových aktivit u nás je sport. Pomáhá nám udržovat se v kondici, upevňuje zdraví, 

přispívá k celkové psychické pohodě, zbavuje stresu a pomáhá nám tak k lepším výsledkům, 

ať už v zaměstnání nebo ve škole. Venku vždy nepanují pro sportovní aktivity vhodné 

podmínky (zima, sníh, déšť, vítr apod.). Z tohoto důvodu je výhodné přesunout pravidelné 

sportovní aktivity pod střechu sportovní haly. Tím nám odpadnou starosti se sledováním 

předpovědí počasí a následným plánováním sportovních aktivit. Sportovní hala nám navíc 

mimo jiné nabízí také potřebné zázemí, jako jsou šatny k převlečení a úschově osobních věcí, 

sprchy, sociální zařízení, restauraci k zakoupení občerstvení, prostory pro regeneraci (sauna, 

masérské stoly, vířivka) a jiné. Při každé návštěvě sportovní haly se však vystavujeme riziku. 

Podle statistik Policie České republiky, patří majetková kriminalita již dlouhou dobu 

na přední místa trestných činů, spáchaných na území České republiky. K tomuto trendu 

přispívají mimo jiné i stále se zvětšující ekonomické rozdíly mezi sociálně silnějšími 

a slabšími skupinami lidí. Proto je nutné věnovat se důkladně této problematice a neustále 

zdokonalovat zabezpečení objektů a jejich jednotlivých částí. V tomto konkrétním případě 

především šaten. V šatně odkládáme veškeré naše osobní věci, ztrácíme je z dohledu 

a existuje tak reálné riziko jejich odcizení. Problémem přitom nebývá pouze finanční hodnota 

těchto věcí (klíče od auta, mobilní telefony, šperky, hodinky, finanční hotovost, značkové 

oblečení). Některé předměty pro nás navíc mohou mít nevyčíslitelnou osobní hodnotu 

(jedinečné dárky s věnováním, památky na blízkou osobu, talismany). Případně nám odcizení 

některých osobních věcí může způsobit spoustu následných komplikací a nepříjemností, 

spojených s obíháním příslušných úřadů a institucí (klíče, doklady, platební karty, ztráta 

kontaktů v mobilním telefonu). Proto i když si jdeme zasportovat, potřebujeme mít pocit, že 

my i naše osobní věci jsou v bezpečí. Pocit bezpečí je totiž jednou ze základních lidských 

potřeb. Bezpečně se chceme cítit nejen doma, ale stejně tak i v zaměstnání, ve škole a obecně 

na všech místech, která navštěvujeme. Stejně tomu je i při návštěvě sportovní haly. Jelikož já 

sama aktivně sportuji a ve sportovní hale trávím několik hodin týdně, rozhodla jsem se právě 

pro toto téma mé bakalářské práce. V následující práci se tedy pokusím definovat problémy 

a s nimi související rizika. Tato rizika následně zanalyzuji pomocí běžně používaných metod 

a na základě výsledků analýzy se pokusím o inovativní návrh zlepšení současného stavu 

zabezpečení konkrétního mnou vybraného sportovního zařízení. Tento můj návrh by měl být 

do budoucna podkladem pro chystané změny v zabezpečení objektu. 
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2 Právní předpisy upravující ochranu objektů 

V této části mé bakalářské práce bych ráda vyjmenovala nejdůležitější právní předpisy, 

související s problematikou ochrany objektů a ráda bych se o nich krátce zmínila. Vzhledem 

k tomu, že neexistuje žádný ucelený právní předpis, který by upravoval ochranu objektů jako 

takovou, je potřeba vyhledat a poskládat si informace, týkající se tohoto tématu, z různých 

právních předpisů. Níže uvádím některé z nich. 

Základním právním předpisem, upravujícím prakticky veškerá práva občanů České 

Republiky, je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., což je Ústava České Republiky (dále jen Ústava 

ČR). Ústava ČR je všem ostatním právním předpisům nadřazena, musejí s ní být tedy 

v souladu. Je-li některý ze zákonů v rozporu s Ústavou ČR, je v kompetenci ústavního soudu 

takovýto zákon zrušit. Součástí Ústavy ČR je zákon č. 2/1993 Sb., což je Listina základních 

práv a svobod. Již z názvu tohoto zákona je zcela patrné, čím se zabývá. Všem občanům 

České Republiky zaručuje základní lidská práva a svobody (např. právo na život, ochranu 

soukromí, svobodu pohybu apod.). Z hlediska ochrany objektů je podstatné zejména právo 

vlastnit majetek. Toto právo nám deklaruje 1. odstavec článku 11. [5] 

Vlastnické právo blíže upravuje zákon č. 40/1964 Sb., což je Občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů. Zde nalezneme veškerá práva a povinnosti vlastníka majetku. 

Mezi tato práva náleží mimo jiné ochrana proti osobě, která do vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje. Jako příklad povinnosti vlastníka majetku, kterou mu tento zákon 

ukládá, lze uvést povinnost neohrožovat, případně neobtěžovat jiné osoby (např. sousedy) 

užíváním svého majetku. [6]  

Dojde-li k porušení vlastnického práva, následují sankce. Tyto sankce specifikuje zákon 

č. 40/2009 Sb., což je Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Trestní zákoník upravuje 

obecně trestní právo hmotné. Mimo jiné nám definuje pojem trestný čin. Trestným činem 

nazýváme protiprávní jednání, které tento zákon výslovně označuje za trestný čin a následuje 

za něj sankce, která je opět výslovně uvedena v tomto zákoně. V souvislosti s ochranou 

objektů jsou podstatné zejména trestné činy proti majetku. O nich se pojednává ve druhé části 

zákoníku, konkrétně v Hlavě 5: 

 § 205 pojednává o trestném činu krádeže: Osoba, která si přisvojí cizí věc a způsobí 

tím na cizím majetku nezanedbatelnou škodu, nebo tento čin spáchá vloupáním, bude 

potrestána odnětím svobody až na 2 roky, zákazem činnosti nebo propadnutím věci. 
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 § 228 pojednává o trestném činu poškození cizí věci: Osoba, která zničí, poškodí nebo 

jinak zapříčiní nepoužitelnost cizí věci, a způsobí tím na cizím majetku nezanedbatelnou 

škodu, bude potrestána odnětím svobody až na 1 rok, zákazem činnosti nebo propadnutím 

věci. Stejně bude potrestána osoba, která cizí věc poškodí postříkáním, pomalováním, nebo 

jiným úmyslným znečištěním barvou, případně jinou látkou. [7] 

3 Vysvětlení základních pojmů 

Definice pojmu fyzická ochrana: 

Pod pojmem fyzická ochrana se rozumí zpravidla soubor technických, režimových 

a organizačních opatření. Jejich cílem je zajištění bezpečnosti tak, aby bylo na co nejmenší 

míru (v rámci reálných možností) sníženo riziko odcizení, poškození nebo neoprávněného 

užívání objektu, majetku apod.  

Fyzickou ochranu lze obecně rozdělit na tyto základní druhy:  

 Klasická ochrana je naprostý základ, co se ochrany objektu týče. Řadíme sem 

především mechanické zábranné systémy (bezpečnostní fólie, okna, dveře, mříže, zámky 

apod.). Tato ochrana má za úkol především znesnadnění, časové zpoždění, nebo v ideálním 

případě úplné odrazení potenciálního pachatele od vniknutí do střeženého objektu. 

 Režimová ochrana – tímto pojmem rozumíme soubor organizačních postupů, předpisů 

a opatření, v závislosti na provozu v konkrétním střeženém objektu. Jedná se především 

o režimy vstupu do jednotlivých úseků, klíčové režimy, evidence návštěv apod. Aby byla 

režimová ochrana plně funkční a účinná, je potřeba zajistit dodržování stanovených předpisů 

všemi zaměstnanci bez výjimky. 

 Technická ochrana (elektronická) je nejspolehlivější a nejobtížněji překonatelnou 

ze všech uvedených druhů ochran. Obecně se jedná o soubor detektorů (detekční systém), 

který snímá střežený prostor. Dojde-li k jeho narušení, je toto narušení okamžitě detekováno 

a informace je předána na příslušné místo, odkud je zajištěna požadovaná reakce (výjezd 

pověřené hlídky, přivolání Policie České republiky apod.). Nejčastějším představitelem 

technické ochrany jsou poplašné zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS).  

 Fyzická ostraha je prováděna nejčastěji prostřednictvím vrátných, hlídací služby, 

hlídačů apod. Tato forma je nejnákladnější a bývá proto využita pouze jako jakýsi doplněk 

k ostatním formám ochrany. [4] 
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Z hlediska prostorového zaměření rozlišujeme fyzickou ochranu: 

 Perimetrickou: Tímto pojmem rozumíme ochranu obvodovou. Obvodem objektu je 

myšlena jeho katastrální hranice, která bývá zpravidla ohraničena. Ohraničena může být buď 

přírodní bariérou (vodní tok, skála), nebo bariérou uměle vytvořenou (plot, zeď). 

 Plášťovou: Pláštěm objektu nazýváme mechanickou bariéru, která obklopuje chráněný 

prostor. U budov se konkrétně jedná především o zdi, střechu, podlahy, stropy a také veškeré 

výplně otvorů, tedy nejčastěji okna a dveře. Pokud je střežený prostor pouze částí objektu, 

plášťovou ochranou rozumíme bariéry, přímo obklopující tento prostor. 

 Prostorovou: Prostorová ochrana přichází na řadu ve chvíli, kdy pachatel úspěšně 

překoná ochranu plášťovou, tedy dostane se dovnitř chráněného objektu. Tato ochrana 

zahrnuje především čidla detekující nežádoucí pohyb v okolí chráněných hodnot. 

 Předmětovou: Tento typ ochrany, jak z názvu vyplývá, se uplatňuje především tam, 

kde chráníme konkrétní předmět (trezory, cennosti). Prostředky předmětové ochrany detekují 

buď nežádoucí pohyb v těsné blízkosti předmětu, nebo přímo manipulaci s ním. [4] 

Definice pojmu bezpečnost: 

 Bezpečnost znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém buď 

jednotlivec, nebo skupina mohou nerušeně prosazovat své zájmy. To vše, aniž by byli 

vystaveni nebezpečí, a také bez strachu z výtržností nebo újmy na zdraví. [3] 

Definice pojmu riziko: 

Riziko se dá definovat jako projev určité nejistoty. Tato nejistota se vztahuje zejména 

k nějakému negativnímu jevu. Jedná se tedy o jakousi matematickou pravděpodobnost, že 

k danému negativnímu jevu za určitých podmínek dojde. Čím je tato pravděpodobnost vyšší, 

tím vyšší je i riziko. Jako příklad bych uvedla skutečnost, že zcela konkrétní osobu zasáhne 

blesk. Tato pravděpodobnost je sice velice malá (přibližně 1 : 3 000 000 [16]), což však 

neznamená, že se to nemůže stát. Riziko je zde tedy sice malé, ale existuje. Nelze ho nikdy 

zcela eliminovat. Můžeme ho pouze snížit na přijatelnou úroveň (v rámci možností). [22] 

Definice pojmu majetková trestná činnost: 

Objektem takovéto trestné činnosti jsou vztahy k majetku obecně, a to nezávisle na jeho 

povaze a formě jeho vlastnictví. Pod pojmem majetek rozumíme jakýsi souhrn statků. Tyto 

statky mohou být jak hmotné, tak i nehmotné (duševní vlastnictví, postupy, technologie 

výroby apod.) povahy. Hmotné statky přitom dále dělíme na movité (fyzické předměty) 
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a nemovité (např. budovy, pozemky). Samostatnou kapitolu tvoří majetek finanční, kam lze 

zařadit finanční hotovost, šeky, ceniny, cenné papíry apod. [18, 25] 

4 Představení vybraného sportovního zařízení  

Jako objekt k aplikaci poznatků, získaných v průběhu studia, jsem si vybrala sportovní 

halu (dále jen SH) Děkanka. Tato SH se nachází v Praze-Nuslích, což spadá pod městský 

obvod Praha 4. Výhodou SH Děkanka je velmi dobrá dopravní dostupnost, a to především 

díky stanice metra linky C, Pražského povstání, která se nachází v bezprostřední blízkosti. 

 

Obrázek 1: Okolí SH Děkanka [19] 

SH Děkanka má pro veřejnost otevřeno denně od 6 do 23 hodin. Je zde k dispozici hrací 

plocha o rozměrech 40 x 20 metrů, která je vhodná především pro sálové sporty, jako je 

házená, florbal, nebo futsal. Díky vysokým stropům se zde dá hrát i volejbal, či badminton. 

Mimo velkou hrací plochu je zde k dispozici ještě malý sál, vhodný k nejrůznějším druhům 

cvičení. Malý sál je také možno využít ke hře stolního tenisu. Samozřejmostí je možnost 

zapůjčení veškerého sportovního náčiní a vybavení, jako jsou např. mantinely na florbal, 

branky, sítě na badminton i volejbal, míče, badmintonové rakety, pálky na stolní tenis 

a podobně. SH Děkanka navíc disponuje malou posilovnou, vybavenou základními 
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posilovacími stroji a především kvalitním zázemím k regeneraci. V těsné blízkosti se také 

nachází atletický ovál, který nabízí možnost kvalitní fyzické přípravy na náročnou sezonu. 

To jsou hlavní důvody, proč tuto SH využívá extraligový tým žen FBŠ Bohemians Praha jako 

své domácí zázemí. Nedílnou součástí SH je i restaurace s letní zahrádkou, kde je možné 

občerstvit se po náročném sportovním výkonu. 

4.1 Popis objektu jako celku 

SH Děkanka byla postavena v roce 1985. V roce 2012 prošla rekonstrukcí, jejímž cílem 

bylo zpřístupnit tuto SH handicapovaným sportovcům. Je situována do poměrně hustě 

osídlené oblasti. V přilehlém okolí se nachází veřejné komunikace a několik parkovišť. Tato 

parkoviště slouží jak návštěvníkům SH, tak i obyvatelům přilehlých panelových domů. 

Samotná SH je postavena jako ocelová nosná konstrukce. Opláštění je vyzděno plnými 

cihlami. V místech, kde se nacházejí ocelové nosné sloupy, jsou z jedné stany po celé výšce 

budovy umístěna okna, z důvodu prosvětlení prostoru. Okna jsou z venkovní strany chráněna 

železnou mříží a z vnitřní strany dřevěným obložením (např. proti poškození sportovním 

náčiním, úderem, zároveň brání možným zraněním apod.). Na opačné straně SH se nachází 

tribuna s kapacitou přibližně 200 diváků. K samotné konstrukci SH je připojeno několik 

zděných přístaveb. Jedná se zejména o tzv. malý aerobikový sál a budovu se zázemím (šatny, 

sociální zařízení, regenerace, restaurace apod.). 

Pro názornost popisu jednotlivých částí a jejich vzájemné návaznosti jsem nakreslila 

schematické obrázky půdorysu přízemí a 1. nadzemního podlaží (dále jen NP) objektu 

(obrázek 2 a 3). Jednotlivé místnosti jsem označila čísly. Účel těchto místností je popsán 

v legendě místností (tabulka 1). Jednotlivé místnosti jsou pak blíže popsány v následující 

kapitole. 
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Obrázek 2: Půdorys přízemí objektu [zdroj vlastní] 

 

Obrázek 3: Půdorys 1. NP objektu [zdroj vlastní] 
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Tabulka 1: Legenda místností [zdroj vlastní] 

číslo účel místnosti číslo účel místnosti 

1 recepce 8 sklad sportovního vybavení 

2 restaurace 9 šatny 

3 letní zahrádka restaurace 10 místnost pro regeneraci 

4 sklad sportovního vybavení 11 kancelář správce 

5 posilovna 12 terasa 

6 malý sál 13 tribuna pro diváky 

7 hrací plocha SH 14 prostory v rekonstrukci 

V půdorysech (obrázek 2 a 3) jsou rovněž zaznačeny místnosti, kterým jsem nepřiřadila 

žádné číslo. Jedná se obecně o různé technické místnosti, sociální zařízení, případně 

o nevyužité prostory. Tyto prostory nejsou z hlediska fyzické ochrany objektu podstatné, 

a proto se jimi již nebudu v průběhu práce zabývat.  

4.2 Popis jednotlivých částí objektu 

V této kapitole se pokusím detailně popsat jednotlivé části SH Děkanka podle půdorysů 

(obrázek 2 a 3). Tyto části jsem seřadila podle čísel tak, jak jsou uvedeny v legendě 

místností (tabulka 1). Z následujícího popisu by pak mělo být zřejmé, k čemu konkrétní 

místnosti slouží. V popisu by neměly chybět zejména informace o tom, čemu je potřeba 

věnovat pozornost z hlediska fyzické ochrany objektu. 

  1 recepce: Jedná se o uzamykatelnou prosklenou buňku, ve které v průběhu otevírací 

doby SH sedí obsluha. Tato osoba je zodpovědná především za vydávání klíčů od šaten, 

udržování pořádku, provoz a dodržování provozního řádu SH. U obsluhy se rovněž platí 

za využití služeb, je zde možno zapůjčit sportovní vybavení, rezervovat si termín další 

návštěvy SH a podobně.  

Bezpečnostní rizika: V prostoru recepce se nachází pokladna, kde se přijímají platby 

v hotovosti za využití služeb SH. Po skončení provozní doby SH jsou celodenní tržby 

umístěny do trezoru, který se nachází v kanceláři správce SH. Mimo provozní dobu se proto 

v tomto prostoru již žádná finanční hotovost nevyskytuje. Obsluha recepce zde má rovněž 

k dispozici všechny klíče, potřebné k vykonávání své práce. Má přitom na starost provoz celé 

SH a musí tedy provádět s tím spojené činnosti, jako například úprava hrací plochy 

pro konkrétní sportovní odvětví, kontrola čistoty a případný úklid šaten, tribuny apod. 

Především z tohoto důvodu nemůže být neustále přítomna na recepci, což je spojeno s jistými 
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riziky. Recepci je proto při jejím opuštění vždy potřeba uzamknout. Přesto zde existuje riziko 

vylomení dveří a odcizení tržby, případně klíčů. 

  2 restaurace + 3 letní zahrádka: Tato část objektu je pronajímána soukromé osobě, 

která zde provozuje restaurační zařízení. Vybavení restaurace tedy sice není majetkem 

SH Děkanka, přesto je však nutné tuto, dá se říct, nejrizikovější část objektu, brát také 

v úvahu. A to zejména proto, že vzhledem k dispozičnímu řešení celého objektu, nelze tyto 

prostory od sebe bezpečně oddělit. Existuje zde tedy riziko vniknutí do prostoru SH Děkanka 

přes restauraci a naopak. Restaurace má celkem 2 vchody. Jeden je samostatný, přes letní 

zahrádku, a druhý vchod vede kolem recepce SH. Zde se také nachází sociální zařízení, které 

restaurace s objektem SH sdílí. Vzhledem k propojení restaurace a SH mají také shodnou 

zavírací dobu, tedy 23:00.  

Bezpečnostní rizika: Restaurace je kuřácká. Nacházejí se zde proto zásoby cigaret, 

určené k prodeji. Právě cigarety jsou pak spolu s alkoholickými nápoji častým cílem krádeží. 

V průběhu provozní doby se v restauraci samozřejmě také nachází finanční hotovost. 

Po skončení provozní doby si majitel restaurace každý den osobně vyzvedává celodenní tržby 

a odváží je z objektu pryč. Mimo provozní dobu již v prostorách restaurace tedy žádná 

finanční hotovost nezůstává. Největšími bezpečnostními riziky prostoru restaurace, z hlediska 

vniknutí do objektu, je velké množství prosklených ploch a také vchod do restaurace přes letní 

zahrádku (viz obrázek 4). Do prostoru restaurace se dá také dostat z objektu SH, a to přes 

vchod u recepce. Tato varianta je však méně pravděpodobná. 

 4 sklad sportovního vybavení: Tento sklad se nachází pod tribunou pro diváky hned 

u hrací plochy SH. V této místnosti je uskladněno sportovní vybavení větších rozměrů, jako 

jsou především, lavičky, florbalové mantinely a branky, branky na futsal a házenou, 

gymnastické pomůcky, koše na korfbal a podobně.  

Bezpečnostní rizika: V tomto prostoru se nachází poměrně drahé vybavení, které je 

však obecně větších rozměrů a vyšší váhy. Manipulace s tímto vybavením proto není snadná, 

a z toho důvodu by jeho odcizení bylo časově náročné. Od hrací plochy je sklad oddělen 

posuvnými, uzamykatelnými dveřmi. Klíče od dveří má k dispozici obsluha na recepci. Sklad 

má také dvě okna, a to prakticky po celé výšce místnosti. (viz obrázek 4). Okna jsou běžně 

otevíratelná za účelem větrání, a zároveň zatemněná, aby nebylo vidět vybavení, které je 

v prostorách skladu uloženo. 

  5 posilovna: Tato malá, improvizovaná posilovna těsně sousedí se skladem 

sportovního vybavení. Je vybavena základními posilovacími stroji a činkami. Slouží 
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především pro interní potřeby zde trénujících sportovních týmů. Není běžně přístupná 

veřejnosti. 

Bezpečnostní rizika: Vybavení posilovny je starší, nemá již nijak velkou hodnotu. 

Od hrací plochy je posilovna, obdobně jako sousední sklad, oddělena posuvnými, 

uzamykatelnými dveřmi. Také klíče od těchto dveří má k dispozici obsluha na recepci. 

Posilovna má, stejně jako sousední sklad také dvě otevíratelná a zatemněná okna 

(viz obrázek 4). 

  6 malý sál: Jiným názvem také aerobikový sál. Jedná se o místnost s podlahou 

z dřevěných palubek. Na zdech jsou umístěna zrcadla. Právě to tuto místnost předurčuje, jak 

je již z názvu patrno, k využití na aerobik a podobné druhy cvičení. V případě zájmu může být 

tato místnost využívána také jako herna stolního tenisu.  

Bezpečnostní rizika: Z vybavení je zde k dispozici hudební aparatura a stůl na stolní 

tenis. Tato místnost nemá okna a vchod je zde pouze jeden, a to přímo z hrací plochy. Tento 

vchod je uzamykatelný a klíče má k dispozici obsluha recepce. 

  7 hrací plocha SH: Samotná hrací plocha slouží k provozování různých sportovních 

aktivit. Původně zde byla podlaha z dřevěných palubek. V roce 2011 zde však byl položen 

nový, moderní vinylový sportovní povrch od firmy Tarkett. Tento povrch je vhodný 

pro všechny sálové sporty, zejména pro florbal. Oproti původní tvrdé dřevěné podlaze nyní 

nový moderní povrch nabízí výrazné tlumení nárazů (odpružení), což šetří především klouby 

sportovců.  

Bezpečnostní rizika: V těchto prostorech se nenachází žádný majetek k odcizení. 

Existuje zde snad pouze riziko vniknutí a neoprávněného užívání (např. přespávání 

bezdomovců), případně vandalismu. V místech, kde se nacházejí ocelové nosné sloupy, jsou 

z jedné stany po celé výšce budovy umístěna okna, z důvodu prosvětlení prostoru. Okna jsou 

z venkovní strany chráněna železnou mříží a z vnitřní strany dřevěným obložením. Vchod 

na hrací plochu je pouze jeden, a to z chodby směrem od šaten. Tyto dveře jsou 

uzamykatelné. Klíče má k dispozici obsluha na recepci. 

  8 sklad sportovního vybavení: Jedná se již o druhou místnost v objektu, která slouží 

za účelem skladování sportovního vybavení. Tento sklad je určen zejména pro vybavení 

menších rozměrů.  

Bezpečnostní rizika: Skladují se zde veškeré sportovní pomůcky, které je možno 

zapůjčit na recepci SH. Jedná se například o badmintonové rakety, pálky na stolní tenis, míče 
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na futsal, házenou, volejbal atd. V této místnosti jsou rovněž uskladněny tréninkové pomůcky 

(rozlišovací dresy, kužely, míčky apod.) týmů, pro které je SH Děkanka domácím zázemím. 

Vybavení je skladováno v uzamykatelných skříních. Podobně jako u šaten je i zde umístěno 

okno, které je situováno u stropu místnosti. Dveře jsou uzamykatelné a klíče má k dispozici 

obsluha recepce. 

  9 šatny: Šatny jsou základním zázemím každého sportovního zařízení. Sportovci si 

zde odkládají své osobní věci a převlékají se do sportovního oděvu. Šatny v SH Děkanka jsou 

řešeny jako místnost s lavičkami a věšáky po celém jejím obvodu. Šatny jsou rovněž 

vybaveny samostatným sociálním zařízením a sprchami. 

Bezpečnostní rizika: Naproti dveřím je v každé ze šaten za účelem prosvětlení 

jednotlivých místností umístěno okno. Toto okno je přitom situováno až u samého stropu 

místnosti. A to jak z bezpečnostních důvodů, tak v neposlední řadě i z důvodu zajištění 

potřebného soukromí sportovců při převlékání. Dveře jsou uzamykatelné. Klíče 

od jednotlivých šaten má k dispozici obsluha recepce a vydává je sportovcům. Ti pak mají 

možnost si klíče buď nechat u sebe, nebo je dát do úschovy obsluze recepce. 

Právě tyto místnosti jsou nejrizikovějšími částmi jakéhokoliv sportovního zařízení, 

a to zejména při konání větších sportovních akcí (sportovní turnaje apod.). V této době zde 

dochází k velké kumulaci osob na jednom místě a právě z toho vyplývají největší rizika. 

V současné době nejsou šatny v SH Děkanka vybaveny samostatně uzamykatelnými 

skříňkami. Riziko odcizení osobních věcí je tedy opravdu velké. Při větších sportovních 

akcích bývá proto otázka šaten často řešena tak, že jsou pouze tzv. průchozí. To znamená, že 

sportovci se zde pouze převléknou a veškeré své osobní věci si berou sebou do haly. 

Po skončení utkání opět využijí šatnu pouze k převlečení a osprchování se, a následně 

ze šatny opět odcházejí i se svými osobními věcmi. Klíče k šatnám v tomto případě nejsou 

vůbec vydávány. Sportovci tak mají své osobní věci stále pod dohledem a riziko krádeží je 

tímto sníženo na minimum. 

  10 místnost pro regeneraci: Tuto místnost využívají domácí sportovní týmy jako své 

zázemí. Má svou vlastní šatnu, která se samostatně jinak nevyužívá. Jsou zde k dispozici 

sprchy, vířivka, sauna, bazén s ledovou vodou a masérské stoly. Nalezneme zde tedy vše, co 

je potřeba ke kvalitní regeneraci po sportovním výkonu.  

Bezpečnostní rizika: V této místnosti se běžně nevyskytuje žádný majetek k odcizení. 

Existuje zde proto pouze riziko neoprávněného užívání, spojené s možným poškozením 

vybavení. V době konání florbalových zápasů je tato místnost navíc využívána domácím 
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celkem jako šatna. V těchto případech zde platí stejná rizika, jako pro šatny. Podobně jako 

u ostatních sousedních místností (šaten a skladu), se i zde nachází z důvodu prosvětlení okno, 

které je situováno u stropu místnosti. Dveře jsou uzamykatelné a klíče jsou opět k dispozici 

u obsluhy recepce. 

  11 kancelář správce + 12 terasa: Tato místnost se nachází v 1. NP a slouží správci 

SH Děkanka ke všem administrativním úkonům, spojeným s provozem sportovního zařízení. 

Bezpečnostní rizika: Nachází se zde veškeré kancelářské vybavení, výpočetní 

technika, televize apod. Přechodně se zde mohou také vyskytovat osobní věci a cennosti 

správce (notebook, mobilní telefon apod.). V této kanceláři je rovněž umístěn trezor, 

do kterého se každý den ukládá tržba za využití služeb SH. Podobně, jako u prostorů 

restaurace, považuji i zde za největší riziko velké množství prosklených ploch. A to zejména 

umístění terasy a přístupu na ni skrz balkonové dveře (viz obrázek 4). Vstup do kanceláře je 

možný z chodby v 1. NP. Tyto dveře jsou uzamykatelné a klíče vlastní pouze správce 

SH Děkanka. Obsluha recepce nemá tyto klíče k dispozici. 

 13 tribuna pro diváky: Tribuna je určena pro diváky, které zajímá aktuální dění 

na hrací ploše. V průběhu provozní doby SH Děkanka je volně přístupná a nalezneme zde jak 

místa k sezení, tak k stání. Tribuna se nachází v 1. NP. Přístup na ni je umožněn buď hlavním 

vchodem, nebo vchodem z restaurace. V obou případech je však nutné projít ke schodišti, 

které je nově upraveno jako bezbariérové, okolo recepce. Obsluha SH Děkanka, sedící 

na recepci, tak má alespoň základní přehled o tom, kolik osob se na tribuně v dané chvíli 

nachází. Kapacita tribuny je přibližně 200 diváků. Ani při těch nejatraktivnějších sportovních 

událostech se tedy nejedná o nijak velké množství fanoušků. 

Bezpečnostní rizika: Prakticky jediným potenciálním rizikem je zde nevhodné chování 

diváků (vzájemné provokace, potyčky, výtržnictví, vnesení nebezpečného předmětu, opilost 

apod.). Obecně u sportu na takto amatérské úrovni a při tak nízkých počtech diváků jsou však 

tyto situace spíše velice ojedinělé.  

 14 prostory v rekonstrukci: Tyto prostory jsou v současné době v rekonstrukci. 

Rekonstrukce probíhá pouze v průběhu provozní doby SH Děkanka. Budoucí účel těchto 

místností v současné době není známý. Případné zabezpečení bude potřeba navrhnout 

dodatečně, a to v souladu s účelem využití a individuálními potřebami podnájemníků. 
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Obrázek 4: Rizikové části objektu [11] 

4.3 Současný stav zabezpečení objektu 

Perimetrickou ochranou SH Děkanka se v této práci vůbec nebudu zabývat, jelikož 

v tomto konkrétním případě zcela postrádá smysl. Objekt není nijak ohraničený, oplocený, 

nebo jinak oddělený od svého okolí. Prakticky ze všech stran je volně přístupný. Jak jsem již 

v popisu objektu uvedla, v přilehlém okolí se nachází veřejné komunikace a několik 

parkovišť. V takovýchto podmínkách nelze uvažovat o jakémkoliv oddělení od okolního 

prostředí, tedy o perimetrické ochraně. 

Co se plášťové ochrany objektu týče, na tu je z hlediska fyzické ochrany vždy kladen 

největší důraz. Útok na objekt je vždy veden tzv. „cestou nejmenšího odporu“. Je velmi 

nepravděpodobné, že by se potenciální útočník dovnitř pokoušel např. probourat skrz zeď. 

Za nejrizikovější místa jsou proto obecně považovány výplně otvorů, tedy dveře a okna. 

V tomto objektu jsem objevila několik takovýchto nedostatků. Tyto nedostatky mi pak spolu 

s výsledky provedených analýz rizik, poukázaly na ty nejzranitelnější části objektu. Těmto 

částem pak budu věnovat pozornost při návrhu změn v zabezpečení. 

SH Děkanka má celkem dvoje vstupní dveře. V souvislosti s rekonstrukcí z roku 2012, 

jejímž hlavním účelem bylo umožnit vstup do SH handicapovaným sportovcům, byly 

vyměněny hlavní vstupní dveře (obrázek 5). Tyto nové dveře jsou kovové, navíc jsou 

opatřeny bezpečnostní fólií, díky které je potenciálnímu pachateli znesnadněno rozbití 

skleněné výplně. Dveře jsou navíc pro větší bezpečnost osazeny dvěma zámky. Druhým 

vchodem, kterým se dá dostat do objektu, je vchod do prostoru restaurace směrem z letní 



 14 

zahrádky. Tyto dveře jsou rovněž prosklené, avšak nejsou již opatřeny bezpečnostní fólií 

a jsou osazeny pouze jedním zámkem. Do kategorie dveří, z hlediska plášťové ochrany, bych 

ještě zařadila balkonové dveře, vedoucí z kanceláře správce na terasu. Tyto dveře jsou 

prosklené, otevírají se směrem do kanceláře a zevnitř jsou uzavíratelné, a to na kliku. 

Skleněná výplň balkonových dveří přitom není nijak zabezpečena (fólií apod.). Existuje zde 

tedy riziko rozbití skleněné výplně a následného jednoduchého otevření dveří pouhým 

otočením kliky. Tuto část objektu proto považuji za nejrizikovější a je proto nutné, věnovat jí 

patřičnou pozornost. 

 

Obrázek 5: Hlavní vchod [21] 

Dalšími z prvků plášťové ochrany jsou okna. Těch je v tomto objektu nepřeberné 

množství a ne všechna jsou zabezpečena tak, jak by bylo z hlediska fyzické ochrany objektu 

potřeba. 

První z částí objektu, která má poměrně velké množství oken, je budova se zázemím. 

Sklad sportovního vybavení (8) i každá ze šaten mají své okno. Tato okna jsou řešena jako 

vyklápěcí, z důvodu větrání. Jsou přitom umístěna až u samotného stropu, tedy zhruba 

ve výšce 2 metry od úrovně podlahy místnosti (obrázek 6). Z tohoto důvodu již není potřeba 

okna dále zabezpečovat. Okna v 1. NP patří k prostorám, ve kterých v současné době probíhá 

rekonstrukce. Pro účely této práce se těmito místnostmi již nebudu dále zabývat. 
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Obrázek 6: Budova se zázemím [8] 

Velké množství oken se nachází také v opláštění samotné budovy SH, především 

z důvodu prosvětlení, a to po celé její výšce. Okna jsou z vnější, tedy venkovní strany, 

zabezpečena železnou mříží. Z vnitřní strany jsou pak zabezpečena dřevěným obložením 

(obrázek 7). Toto zabezpečení považuji z hlediska fyzické ochrany za dostačující. 

 

Obrázek 7: Okna v hale [10] 

Na opačné straně budovy SH se nachází sklad (4) a také posilovna. Tyto místnosti mají 

obě shodně po 2 oknech. Tato okna jsou běžně otevíratelná a nejsou nijak zabezpečená. 
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Nad nimi je situována tribuna. Opláštění v této části objektu je rovněž řešeno formou 

prosklených ploch. Tyto plochy také nedisponují jakoukoliv formou zabezpečení (obrázek 4). 

Nyní se již dostávám k nejzásadnějším nedostatkům v zabezpečení, co se plášťové 

ochrany tohoto objektu týče. Těmito nedostatky je myšlena zejména absence jakéhokoliv 

zabezpečení velkého množství prosklených ploch, a to v prostorách restaurace a kanceláře 

správce (obrázek 4). 

Prostorová ochrana jako taková v tomto objektu nemá žádné zastoupení. Nejsou zde 

instalována žádná čidla elektronického zabezpečovacího systému (dále jen EZS), sloužící 

k zabezpečení chráněného prostoru.  

Pro případ popisu zabezpečení tohoto objektu lze dle mého názoru za jistou formu 

prostorové ochrany považovat prakticky všechny uzamykatelné dveře, nacházející se uvnitř 

objektu a umožňující vstup do jednotlivých částí. 

Předmětovou ochranu v těchto prostorách zastupuje zejména trezor na tržbu, umístěný 

v kanceláři správce. Za další prvek předmětové ochrany lze považovat rovněž uzamykatelnou 

pokladnu na recepci SH. Tato pokladna však nepředstavuje pro potenciálního útočníka 

žádnou velkou překážku a je proto nutné nechávat ji pod neustálým dozorem obsluhy. 

V případě nutnosti obsluhy vzdálit se, je nutné důsledně uzamykat prostory recepce. Tuto 

uzamykatelnou buňku, sloužící jako recepce, lze také brát jako formu předmětové ochrany. 

Slouží jak k ochraně pokladny s hotovostí, tak i klíčů od šaten, skladů a ostatních místností. 

Do předmětové ochrany lze v neposlední řadě zahrnout také i různé uzamykatelné skříně, 

nacházející se především ve skladu sportovního vybavení. 

4.4 Statistiky majetkových činů pro Prahu 4 

Právě ta část Prahy, ve které se nachází SH Děkanka, je, co se statistik majetkové 

trestné činnosti týče, jednou z nejrizikovějších oblastí Prahy a celé České republiky vůbec. 

Touto oblastí je Praha 4. Na webových stránkách Policie České republiky jsem si vyhledala 

příslušné statistiky. Vytáhla jsem si z nich údaje o majetkové trestné činnosti obecně a navíc 

i konkrétně o krádežích vloupáním. A to přímo pouze pro tu část Prahy, která mne zajímá 

nejvíce, tedy Praha 4. Tyto údaje jsem přehledně zapsala do tabulek 2 a 3. Pro zajímavost 

jsem uvedla i procentuální úspěšnost objasnění těchto trestných činů. S objasněností jsem již 

dále při sestrojování grafů nepracovala. Tyto hodnoty jsou zde uvedeny pouze čistě jako 

zajímavost. Objasněnost u tohoto typu trestné činnosti se pohybuje průměrně někde kolem 

5 %, což je opravdu zlomek případů. Přidáme-li si k těmto údajům předpoklad, že ne všechny 



 17 

majetkové činy jsou vždy nahlášeny, dojdeme k závěru, že ochrana našeho majetku má zde 

opravdu své opodstatnění. Je proto velice výhodné a možná dokonce i žádoucí, snažit se 

všemi dostupnými prostředky takovýmto činům předcházet. 

Tabulka 2: Majetkové činy Praha 4 [17]       Tabulka 3: Krádeže vloupáním Praha4 [17] 

rok zjištěno objasněno objasněno [%] 

2012 3 626 141 3,89 

2011 3 693 196 5,31 

2010 3 743 180 4,81 

2009 3 608 246 6,82 

2008 2 913 115 3,95 

 

Graf 1 nám tedy znázorňuje pouze poměr mezi počtem spáchaných majetkových 

trestných činů obecně a krádeží vloupáním. A to pouze pro oblast Praha 4. 

Graf 1: Majetkové činy spáchané na území Prahy 4 [zdroj vlastní] 

 

Z tohoto grafu je patrné, že majetková kriminalita obecně má v oblasti Prahy 4 

v současné době spíše klesající trend. Jinak je tomu u počtu krádeží vloupáním. Ty zůstávají, 

s výjimkou roku 2008, na přibližně stejných hodnotách. Ze statistického hlediska tedy riziko 

vloupání do objektu zůstává prakticky stále stejné. 

rok zjištěno objasněno objasněno [%] 

2012 18 855 1 062 5,63 

2011 18 539 998 5,38 

2010 20 639 1 123 5,44 

2009 22 706 1 254 5,52 

2008 20 983 957 4,56 
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4.5 Statistiky majetkových činů v objektu 

Ve spolupráci se správcem SH Děkanka jsem dala dohromady tabulku 4, ve které jsou 

uvedeny majetkové činy, spáchané v prostorách SH Děkanka za posledních 5 let. V této 

tabulce jsou uvedeny jak majetkové činy obecně, tak i případy vloupání.  

Tabulka 4: Majetkové činy v objektu [zdroj vlastní] 

rok majetkové činy počet vloupání

2008 5 1

2009 8 1

2010 7 2

2011 7 1

2012 8 2  

Pod pojmem majetkové činy se zde rozumí činy, spáchané v průběhu provozní doby 

SH. Jedná se především o odcizení osobních věcí z prostorů šaten a také hotovosti z recepce. 

Tato statistika majetkových činů však úplně nekopíruje realitu a je potřeba ji brát s rezervou, 

protože se zde zobrazují pouze případy, ve kterých došlo k nahlášení události obsluze 

SH Děkanka. Jedná se tedy pouze o tzv. „špičku ledovce“. Zajisté zde došlo i ke spoustě 

majetkových činů, které ohlášeny nebyly. Troufnu si odhadnout, že takových případů bylo 

několikanásobně více, než je uvedeno v mé statistice. Jako typický příklad bych uvedla krádež 

peněženky, případně drobné krádeže hotovosti. Této skutečnosti si poškozený nemusí 

všimnout ihned. Dodatečně, například až po příchodu domů, si již nemůže být jistý, zda byl 

okraden právě v těchto prostorách. Obdobně je tomu u krádeže hotovosti a podobných 

příkladů by se zajisté dalo najít více. 

Počtem vloupání se zde rozumí majetková činnost, spáchaná mimo provozní dobu 

SH Děkanka, tedy v době, kdy je zavřeno. Pachatel v tomto případě musel proniknout 

plášťovou ochranou. Vloupání byla v minulosti vedena především do prostorů restaurace 

a kanceláře správce. Do restaurace se pachatelé vloupali za účelem krádeže alkoholických 

nápojů a cigaret, naopak z kanceláře správce bylo několikrát odcizeno kancelářské vybavení. 

Do restaurace se pachatelé v minulosti dostali vypáčením dveří vchodu směrem z letní 

zahrádky a do kanceláře vnikli vyšplháním na terasu a dále skrz balkonové dveře. 
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5 Analýza rizik v objektu 

K tomu, abych mohla navrhnout účinné změny v zabezpečení konkrétního objektu, je 

potřeba nejprve provést analýzu rizik. Takováto analýza mi poslouží primárně k posouzení 

současného stavu zabezpečení (jeho efektivita, účinnost, případné slabiny). A na základě 

těchto výsledků pak mám možnost navrhnout zlepšení pouze tam, kde je to opravdu zapotřebí. 

Díky správně provedené analýze jsem schopna navrhnout opravdu efektivní způsob 

zabezpečení – stávající stav zlepšíme pouze tam, kde je to nutné a potřebné. V případě 

realizace takovýchto změn je efektivita více než žádoucí, a to zejména z hlediska 

investovaných finančních prostředků. 

Jako metody, použité k analýze rizik, jsem si v této práci zvolila Failure Mode 

and Effect Analysis (v překladu analýza selhání a jejich následků, dále jen FMEA), 

v kombinaci s Paretovou analýzou. Kombinace těchto dvou metod dle mého názoru nejlépe 

a nejnázorněji vystihuje a zobrazuje existující rizika v zabezpečení SH Děkanka. 

5.1 Aplikace analýzy selhání a jejich následků (FMEA) + Paretovy 

analýzy 

FMEA je, jak z překladu vyplývá, metoda analýzy, která nám hodnotí všechna 

potenciální selhání a zároveň definuje důsledky a příčiny těchto selhání. Tato metoda vznikla 

v USA a její historie sahá do 40. let minulého století. Původně byla používána americkou 

armádou k minimalizaci chyb u strojů. Poté se přes kosmický výzkum a letecký průmysl 

dostala až do automobilového průmyslu, kde své uplatnění nachází dodnes. Tuto metodu však 

lze aplikovat prakticky ve všech odvětvích, kde potřebujeme něco změnit, především tedy 

zlepšit. Obecný princip využití této analytické metody je založen na definici četnosti výskytu 

jednotlivých poruch (selhání, vad, neshod apod.), závažnosti jejich následků a možnosti jejich 

odhalitelnosti (detekce). [9] 

Při aplikaci analýzy FMEA jsem postupovala podle označených místností, 

znázorněných na schematických nákresech půdorysu SH Děkanka (obrázek 2 a 3). Nejprve 

bylo potřeba sestavit tabulku možných nebezpečí, vyplývajících z charakteru jednotlivých 

místností. Poté jsem sestavila možné příčiny a následky těchto nebezpečných stavů. 

Ke každému z uvedených nebezpečných stavů (rizik) jsem poté přiřadila 3 parametry: 

pravděpodobnost jeho vzniku (P), závažnost následků (N) a odhalitelnost rizika (O). Hodnotu 

těchto parametrů jsem určila na základě mého subjektivního hodnocení, a to vždy v rozsahu 

od 1 do 5 bodů. Přitom 1 bod znamená vždy nejmenší pravděpodobnost výskytu daného 
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rizika, nejmenší závažnost následků (tedy nejnižší škody) a nejlépe odhalitelné riziko. Naopak 

5 bodů označuje nejvyšší pravděpodobnost vzniku rizika, největší způsobené škody 

a takovéto riziko je prakticky neodhalitelné. Detailnější popis jednotlivých parametrů je 

uveden níže v tabulce 5.  

Pro každý nebezpečný stav, uvedený v tabulce 6 a 7 jsem vypočítala míru rizika. 

K výpočtu výsledné míry rizika jsem použila následující vzorec (1): 

R = P * N * O  (1) 

R = výsledná míra rizika  P = pravděpodobnost vzniku a výskytu rizika 

N = závažnost následků  O = odhalitelnost rizika [24] 

Jako R je zde označována hledaná výsledná míra rizika. Jak ze vzorce (1) vyplývá, 

nejvyšší možná míra rizika R je rovna hodnotě 5
3
, což je 125. V tabulce 5 jsou jednotlivé 

hodnoty rizika blíže popsány.  

Tabulka 5: Parametry použité k výpočtům analýzy FMEA [24] 

R  Výsledná míra rizika  P  Pravděpodobnost vzniku rizika  

0-3  bezvýznamné riziko  1  nahodilá, velice nepravděpodobná  

4-10  akceptovatelné riziko  2  spíše nepravděpodobná  

11-50  mírné riziko  3  pravděpodobná, reálná hrozba  

51-100  nežádoucí riziko  4  velmi pravděpodobný vznik  

101-125  nepřijatelné riziko  5  trvalá hrozba  

 

N   Závažnost následků  O  Odhalitelnost rizika  

1  malá škoda na majetku 1  odhalitelné (okamžitě) 

2  větší škoda na majetku 2  snadno odhalitelné (v řádu pár minut) 

3  nezanedbatelná škoda na majetku 3  odhalitelné riziko (do jednoho dne) 

4  vysoká škoda na majetku 4  nesnadno odhalitelné (den a více)  

5  velmi vysoká škoda na majetku 5  neodhalitelné riziko  

Hodnoty jednotlivých parametrů (P, N, O) jsem se snažila spíše nadsazovat, a to 

především z důvodu nedostatku mých zkušeností z bezpečnostní praxe. Při nadsazení hodnot 

jednotlivých parametrů pak v konečném důsledku dochází ke zpřísnění hodnocení rizik 

a z toho vyplývajícího zvýšení bezpečnosti objektu. Na základě takto provedené analýzy 

můžeme vyhodnotit nejrizikovější oblasti objektu a navrhnout opatření k minimalizaci těchto 

rizik. Pak lze pro kontrolu analýzu FMEA opakovat, abychom zjistili, jak efektivní byla 

navrhovaná opatření a zda byla dostačující. 
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Pro analýzu rizik SH Děkanka v této práci jsem se rozhodla použít v kombinaci 

s metodou FMEA navíc i Paretovu analýzu. Tato analýza je založena na vztazích mezi 

příčinami jednotlivých nebezpečných stavů (rizik) a jejich následky. Základním principem 

této analýzy (jinak nazývané Paretův princip, nebo Paretovo pravidlo 80/20) je poznatek, že 

80% následků, je způsobeno 20% příčin. Toto pravidlo přitom platí téměř ve všech oblastech 

lidské činnosti. Jeho aplikací v praxi dosahujeme zvýšení efektivity procesu. Není potřeba 

věnovat se všem příčinám stejně. Postačí, když se zaměříme pouze na ty, které jsou 

nejpodstatnější, a mají tedy největší vliv na následky. Pomocí Paretova pravidla 80/20 jsem 

v kombinaci s analýzou FMEA dokázala určit tzv. mez tolerance, tedy hranici, která mi 

vyhodnocená rizika rozdělí na ta přijatelná a nepřijatelná. Nebezpečnými stavy, které 

z analýzy vyplynou jako nepřijatelné, se budu v další části práce zabývat a výsledkem by 

mělo být snížení hodnoty jejich rizika R na únosnou mez, tedy minimálně na hodnotu meze 

tolerance, případně na hodnotu nižší. [20] 

Při aplikaci Paretova principu jsem vycházela z již hotové analýzy FMEA. Výsledkem 

této analýzy byly vypočítané hodnoty rizika R. Podle těchto hodnot jsem jednotlivé 

nebezpečné stavy seřadila, a to od těch s nejvyšším rizikem R, až po ty s nejnižší hodnotou R. 

Poté jsem vypočítala jejich kumulativní četnosti, které jsem procentuálně vyjádřila. 

Procentuálně jsem vyjádřila také rizika R, jednotlivých nebezpečí. Podle Paretova pravidla 

80/20 jsem sčítala procentuální vyjádření rizika R všech nebezpečí, až do celkového součtu 

80%. Právě tyto nebezpečné stavy jsem následně vyhodnotila jako nepřijatelné a budu se jimi 

dále zabývat. Ostatních zhruba 20% je považováno za nebezpečí přijatelná a není proto nutné 

se jimi dále zabývat. Stávající opatření jsou zde považována za dostatečná. [24] 

Celkem jsem provedla 2 analýzy. Bylo to nutné zejména z toho důvodu, že vzhledem 

k charakteru tohoto konkrétního objektu se zásadně liší potenciální nebezpečí, hrozící 

v provozní době a mimo tuto provozní dobu. Výsledky mé analýzy jsou přehledně zobrazeny 

v tabulce 6 a 7. Na základě hodnot z tabulek 6 a 7 jsem sestrojila graf 3 a 4. Na těchto grafech 

jsou názorně zobrazeny výsledky analýzy FMEA (vypočtená rizika R), doplněné o Lorenzovu 

křivku, která znázorňuje Paretovo pravidlo 80/20.  

5.1.1 Analýza nebezpečí v průběhu provozní doby objektu 

V průběhu provozní doby se předpokládá, že v okolí objektu se běžně pohybují lidé, 

samotný objekt je veřejnosti volně přístupný a je zde neustále přítomna obsluha SH. 

Veřejnosti je rovněž umožněn přístup na tribunu. Stejně tak je otevřena restaurace a i zde je 
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přítomný personál. Obecně lze tedy říci, že se v této době v celém objektu i v jeho okolí 

vyskytuje proměnlivé množství osob, a to zejména v závislosti na momentální vytíženosti SH 

a také na obsazenosti restaurace. 

Obecně lze předpokládat, že v této době zde bude riziko vloupání do objektu 

a překonávání jeho plášťové ochrany prakticky nulové. Naopak zde budou reálně hrozit 

veškerá nebezpečí, související s vysokou koncentrací osob v objektu. Konkrétně zde bude 

velká pravděpodobnost odcizení osobních věcí ze šaten, a  majetku obecně, a to ze všech 

nezabezpečených místností. Je také nutné počítat s možností překonání klasické ochrany 

(dveře, zámky) a odcizení majetku i ze zabezpečených prostorů. Stejně tak je nutné počítat 

s vnesením nebezpečného předmětu, nebo možnými výtržnostmi diváků na tribuně. Vzhledem 

k tomu, že v areálu se nachází restaurace, lze předpokládat výtržnictví z důvodu opilosti. 

Možných rizik existuje celá řada. Všechny mnou uvažované nebezpečné situace jsou 

uvedeny a zanalyzovány v následující tabulce 6. 

Z tabulky 6 vyplývá, že tzv. mez tolerance je v tomto případě R = 48. Veškerá 

nebezpečí, s mírou rizika R < 48 jsou tedy v tomto případě považována za přijatelná, lze je 

tolerovat a není proto nutné se jimi dále zabývat. Pro tato nebezpečí proto nemusím navrhovat 

nápravná opatření. Naopak nepřijatelná nebezpečí jsou zde vyznačena červeně. Těmi se budu 

dále zabývat a bude potřeba navrhnout taková opatření, aby byla výsledná míra rizika R 

snížena na přijatelnou úroveň, tedy na hodnotu menší než 48. 
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Tabulka 6: Analýza nebezpečí během provozní doby SH [zdroj vlastní] 
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Z tabulky 6 je rovněž patrné, že mezi nebezpečí v průběhu provozní doby s nejvyššími 

hodnotami rizika R patří krádeže osobních věcí ze šaten, a to bez ohledu na více možných 

příčin. Z důvodu přístupnosti objektu se na čele objevil také vandalismus. Tato 3 první 

nebezpečí mají vysokou výslednou míru rizika R a spadají proto do kategorie nežádoucího 

rizika (viz tabulka 5). Posledním z červeně vyznačených, a tedy nepřijatelných nebezpečí, je 

riziko vylomení dveří a následné vniknutí do kanceláře správce. Toto nebezpečí spadá 

poměrně těsně, spolu s dalším způsobem vniknutí do prostoru šaten, do kategorie mírného 

rizika (podle tabulky 5). 

Prvním z přijatelných rizik, je nebezpečí č. 6, tedy vylomení dveří recepce za účelem 

odcizení finanční hotovosti, případně klíčů od šaten. Tato hrozba je sice zcela reálná, avšak dá 

se označit jako poměrně snadno odhalitelná. Obsluha SH totiž zpravidla neopouští recepci 

na dlouhou dobu. Potenciální pachatel proto nemá příliš času na vylomení dveří recepce 

a napáchání následných škod. To je také hlavní důvod, proč se toto nebezpečí nachází 

pod mezí tolerance a jedná se tedy o riziko přijatelné. 

Graf 2: Grafické znázornění nebezpečí během provozní doby SH [zdroj vlastní] 

 

Graf 2 je grafickým znázorněním výsledků, uvedených v tabulce 6. Paretovo pravidlo 

80/20 mi určilo, že prvních 5 druhů nebezpečí je potřeba dále řešit. Tyto body jsem, stejně 

jako v tabulce 6, i v tomto grafu zvýraznila červenou barvou. 
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5.1.2 Analýza nebezpečí mimo provozní dobu objektu 

Mimo provozní dobu je zde předpoklad, že se v objektu nevyskytují žádné osoby. 

Objekt je pro veřejnost uzavřen a není tedy volně přístupný. Stejně tak je uzavřena 

i restaurace. Není zde proto přítomen ani personál jak SH, tak i restaurace. Přes noc, tedy 

od 23 do 6 hodin ráno se dá předpokládat i v blízkém okolí nižší koncentrace osob.  

Za těchto podmínek budou zcela jistě mezi nebezpečí s největšími hodnotami rizika R 

patřit nejrůznější formy vloupání, a to do těch částí objektu, kde se nachází majetek o ne zcela 

zanedbatelné hodnotě. V objektu se nevyskytují žádné osoby, logicky proto bude zcela nulové 

například riziko krádeže osobních věcí z prostoru šaten. Předpokládá se, že vniknutí 

do objektu bude vedeno přes jeho nejzranitelnější místa, což jsou obecně výplně otvorů. Tyto 

podmínky, kdy je v okolí objektu klid, nahrávají také vandalům. Jejich útoky se proto také 

dají v tomto období předpokládat. 

Existují však osoby, které mají teoreticky do objektu přístup i mimo provozní dobu 

(tedy vlastní klíče od objektu). Mezi tyto osoby patří správce SH Děkanka a obsluha recepce. 

Stejně tak majitel restaurace a personál obsluhy vlastní klíče od vchodů do restaurace. 

Vzhledem k vzájemnému propojení restaurace a objektu SH Děkanka, je i zde riziko vniknutí 

do dalších částí objektu. Je tedy nutné počítat i s rizikem spolupráce potenciálního pachatele 

s osobou, mající přístup do objektu. 

Možných rizik i v tomto případě existuje nepřeberné množství. Všechny mnou 

uvažované nebezpečné situace jsou uvedeny a zanalyzovány v následující tabulce 7. 

Z tabulky 7 vyplývá, že tzv. mez tolerance je v tomto případě R = 36. Veškerá 

nebezpečí, s mírou rizika R < 36 jsou tedy považována za přijatelná, lze je tolerovat a není 

proto nutné se jimi dále zabývat. Z toho důvodu již nemusím pro tato nebezpečí navrhovat 

nápravná opatření. Nepřijatelná nebezpečí jsou zde opět vyznačena červeně. Těmi se budu 

také dále zabývat a bude potřeba navrhnout taková opatření, aby byla výsledná míra rizika R 

snížena na přijatelnou úroveň, tedy pod hodnotu R = 36. 
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Tabulka 7: Analýza nebezpečí mimo provozní dobu SH [zdroj vlastní] 
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Z tabulky 7 je rovněž patrné, že mezi nebezpečí s nejvyššími hodnotami rizika R patří 

obecně vloupání do místností, ve kterých se vyskytuje nějaký hmotný majetek. Konkrétně 

jsou to prostory restaurace a kanceláře správce. Obě tato nebezpečí jsou podle tabulky 5 

z kategorie nežádoucího rizika. Další 3 nebezpečí s hodnotami R nad mezí tolerance spadají 

dle tabulky 5 do kategorie mírného rizika. Konkrétně se jedná o všudypřítomný vandalismus 

a další 2 z mnoha případů nebezpečí vloupání. V tomto případě se riziko vandalismu týká 

především pláště budovy. Vyloučeno samozřejmě není ani vniknutí dovnitř objektu. Pouze 

za účelem vandalismu je to však velice nepravděpodobné. Stejnou hodnotu rizika jako 

vandalismus má také nebezpečí vloupání za spolupráce s osobou, která má k dispozici klíče 

od objektu. Selhání lidského faktoru bývá obecně nejobtížněji řešitelnou příčinou problémů. 

Na pozici č. 5, tedy na hranici meze tolerance, figuruje nebezpečí vloupání do skladu (4). 

Prvním z přijatelných rizik, je nebezpečí č. 6, tedy vloupání do posilovny (5). Prostory 

posilovny mají podobný charakter, jako místnost na pozici č. 5, tedy sklad sportovního 

vybavení (4). Jediným rozdílem v hodnocení nebezpečí je zde závažnost následků, kterou 

reprezentuje hodnota vybavení příslušné místnosti. A ta je v případě posilovny 

několikanásobně menší. Zohlednění tohoto faktoru zapříčinilo, že jsou tyto dvě místnosti 

i přes totožný problém v zabezpečení oken, z hlediska rizik vyhodnoceny odlišně. 

Graf 3: Grafické znázornění nebezpečí mimo provozní dobu SH [zdroj vlastní] 
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Graf 3 je grafickým znázorněním výsledků, uvedených v tabulce 7. Paretovo pravidlo 

80/20 mi určilo, že prvních 5 druhů nebezpečí je potřeba dále řešit. Tyto body jsem, stejně 

jako v tabulce 7, i v tomto grafu zvýraznila červenou barvou. 

5.2 Závěry vyplývající z analýzy rizik 

Výsledky mnou provedených analýz rizik v podstatě kopírují realitu. V průběhu 

posledních 5 let se SH Děkanka potýkala přesně s problémy, které mi vyšly jako nebezpečí 

s nejvyšší hodnotou rizika R.  

V průběhu provozní doby SH se tak jedná z velké části především o majetkovou 

kriminalitu v prostoru šaten, a to zejména v době konání nějakých větších sportovních akcí. 

V této době zde dochází ke značné koncentraci osob. Dalším z problémů, které se zcela 

shodují s realitou, je vandalismus. Nejčastěji se jedná o poškozování, pomalování, postříkání, 

či jiné znečištění vybavení, případně pláště SH. Jako další reálné riziko jsem navíc ještě 

odhalila možnost vylomení dveří do kanceláře a odcizení kancelářského vybavení. 

Co se týče možných rizik mimo provozní dobu SH, existuje zde především hrozba 

vloupání do prostoru restaurace a kanceláře. Zde reálně hrozí odcizení zboží, respektive 

majetku o ne zcela zanedbatelné hodnotě. Na čelních příčkách mnou provedené analýzy se 

umístila rovněž problematika vandalismu. V tomto případě se jedná především o poškození 

pláště objektu (postříkané zdi, rozbitá okna apod.). I zde se mi podařilo odhalit další reálně 

hrozící nebezpečí, ke kterým v minulosti ještě nedošlo. A sice možnost spolupráce pachatele 

s osobou, mající do objektu přístup, a také riziko vloupání do skladu sportovního vybavení (4) 

skrz okna. 

 Na základě výsledků analýzy - tedy odhalených rizik, se v následující kapitole pokusím 

navrhnout odpovídající opatření k jejich snížení na přijatelnou úroveň. To vše v souladu 

s reálnými ekonomickými možnostmi a požadavky provozovatele SH Děkanka. 

6 Návrh změn v zabezpečení 

Na základě výsledků analýz rizik jsem zjistila, že je nutné provést změny v zabezpečení 

objektu, a to za účelem snížení hrozících rizik. Ty nejrizikovější části objektu jsou zřejmé 

z předchozí kapitoly 5.2.  
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6.1 Návrh poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS) 

S přihlédnutím k charakteru objektu jako celku a především k jeho nejrizikovějším 

částem, jsem se rozhodla jako stěžejní prvek fyzické ochrany tohoto sportovního zařízení 

využít PZTS. Tímto systémem navrhuji zabezpečení právě těch nejrizikovějších prostorů, 

tedy restaurace a kanceláře správce. Návrh rozmístění jednotlivých prvků jsem zakreslila 

do schematických obrázků půdorysu objektu (obrázek 8 a 9). 

Srdcem každého PZTS je jeho ústředna. Vybrala jsem ústřednu od firmy Jablotron, 

a sice typ JA-82K. Mám k tomu hned několik důvodů. Pro potřeby mého návrhu je nutné, aby 

ústředna obsahovala radiový modul (pro bezdrátové připojení jednotlivých čidel), a GSM 

komunikátor. Ten umožňuje předání poplachové zprávy pomocí GSM sítě, tedy 

prostřednictvím mobilního telefonu. Tato zpráva může být buď formou textové SMS zprávy, 

nebo formou předem nahrané hlasové zprávy. Stejně tak může být formou SMS zprávy 

odeslána informace o změně stavu střežení. To vše tato ústředna splňuje. Navíc umožňuje 

střežení 2 různých, na sobě nezávislých oblastí + jedné společné oblasti. V tomto případě 

bude střeženou oblastí A restaurace a oblastí B kancelář správce. Společným střeženým 

prostorem C bude hlavní vchod do objektu a také zabezpečení oken do prostoru skladu 

a posilovny (viz tabulka 8). [14] 

Tabulka 8: Rozdělení prostorů, střežených PZTS, na jednotlivé oblasti [Zdroj vlastní] 

Označení 

oblasti 

Střežené části objektu Povolený přístup Grafické znázornění 

A Restaurace personál restaurace Obrázek 8 

B Kancelář správce personál SH Děkanka Obrázek 9 

C 
Hlavní vchod, okna skladu, 

okna posilovny 
všechny osoby Obrázek 8 

 

Tato ústředna rovněž umožňuje přístup až 50 různým uživatelům, z nichž každý má 

přidělen svůj jedinečný přístupový kód. S tímto kódem se příslušná osoba dostane jen do těch 

částí střeženého objektu, kam má povolen přístup. Do paměti ústředny se přitom ukládají 

informace o tom, kdo a kdy do objektu vstoupil, nebo jej opustil (přihlášením/odhlášením 

prostřednictvím zadání svého přiděleného kódu). Tyto informace je možné nechat zasílat 

na mobilní telefon formou SMS zpráv. Majitel objektu tak může mít přehled například 
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o dodržování pracovní doby svých zaměstnanců. Tímto způsobem lze zabránit spolupráci 

potenciálního pachatele s některým členem personálu (ať už SH, nebo restaurace). [14] 

Pro zadání přístupového kódu, potřebného k odjištění PZTS, je nutná také klávesnice. 

Při výběru klávesnice jsem samozřejmě přihlížela ke kompatibilitě s navrženou ústřednou. 

Vzhledem k rozdělení do 2 střežených oblastí bude nutné pořídit tyto klávesnice dvě. Jejich 

umístění je zakresleno na obrázcích 8 a 9. Z úsporných důvodů bude klávesnice v kanceláři 

správce v drátovém provedení, ta u vchodu v bezdrátovém. 

Za účelem zajištění oken a dveří proti neoprávněnému vniknutí navrhuji použití 

magnetických detektorů otevření. Vybrala jsem typ opět kompatibilní s ústřednou, a sice 

Jablotron JA-83M, který lze použít jak pro zajištění oken, tak dveří. [15] 

Jako poslední z prvků detekce navrhuji PIR detektor pohybu, kombinovaný s duálním 

čidlem rozbití skla (JA-80PB). Tyto 2 senzory jsou na sobě nezávislé. Tento detektor je 

schopný spolehlivě odhalit jak rozbití skleněné výplně (do vzdálenosti až 9 m), tak i jakýkoliv 

pohyb ve střeženém prostoru. [13] 

Koncové prvky PZTS: 

Jako první z koncových prvků navrhuji využití sirény JA-80A. Tato siréna funguje jako 

bezdrátová a je vybavena mimo jiné i sabotážním kontaktem. Tento kontakt spustí poplach 

při jakémkoliv pokusu o sejmutí krytu sirény, za účelem jejího zneškodnění. Tato siréna bude 

při vhodném umístění na vnějším plášti budovy působit preventivním dojmem. Potenciální 

pachatel uvidí, že objekt je zabezpečen pomocí PZTS a od úmyslu vloupání se do objektu 

pravděpodobně upustí. Pokud se i přesto pokusí o vniknutí do objektu a dojde k detekci jeho 

vniknutí zabezpečovacím systémem, začne siréna houkat. Toto houkání, vzhledem k poloze 

objektu, již pachatele spolehlivě donutí upustit od jeho úmyslů. [12] 

Druhým koncovým prvkem v mém návrhu je GSM modul. V případě detekce narušení 

střeženého prostoru PZTS a jeho vyhodnocení ústřednou jako poplach, bude majiteli objektu 

(případně jiným pověřeným osobám) odeslána SMS, nebo hlasová zpráva na jeho mobilní 

telefon. Je to podstatně levnější varianta, než vyslání zprávy do pultu centrální ochrany 

s následným zásahem výjezdové hlídky. Každý planý poplach by se tímto velmi prodražil. 
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Obrázek 8: Návrh zabezpečení přízemí [Zdroj vlastní] 

 

 

 

 

Obrázek 9: Návrh zabezpečení kaceláře správce v 1. NP [Zdroj vlastní] 
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6.2 Ostatní navržené prvky zabezpečení 

Mimo zabezpečení pomocí PZTS bych ráda navrhla další prvky zabezpečení, které 

budou PZTS doplňovat a budou dohromady tvořit spolehlivou fyzickou ochranu tohoto mnou 

vybraného sportovního zařízení. 

 Ochrana před vandalismem 

Z výčtu odhalených nepřípustných rizik, je jedním z nejhůře řešitelných riziko 

poškození pláště objektu vandaly. S problémem vandalismu se v dnešní době setkáváme 

prakticky všude – v dopravních prostředcích, na veřejných prostranstvích, v interiérech a také 

na pláštích budov. Jako účinná obrana proti vandalismu se jeví monitorování kamerovými 

systémy. Tento způsob ochrany je však pro použití v objektu SH Děkanka z ekonomického 

hlediska zcela nereálný. Rozhodla jsem se proto pro výrazně méně nákladné opatření, a sice 

použití reálně vyhlížejících atrap kamer. Základním klíčem k úspěchu a účinnosti tohoto 

opatření, je umístění atrap na dobře viditelném místě. Tento psychologický efekt by měl 

případné vandaly od úmyslu poškození pláště budovy odradit. 

Návrh rozmístění atrap kamer je patrný z obrázku 10. Při tomto návrhu jsem brala 

v úvahu dispoziční řešení objektu a jeho umístění v prostoru. 

 

 

Obrázek 10: Schéma rozmístění atrap kamer [Zdroj vlastní] 
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 Ochrana prostoru šaten 

Jak jsem již zjistila na základě analýzy, nejrizikovějším místem v průběhu provozní 

doby SH Děkanka jsou šatny. V případě konání větších sportovních akcí, navrhuji dodržování 

stávajícího režimu tzv. průchozích šaten. Tento režim jsem již definovala výše, v kapitole 4.2. 

Zjednodušeně se dá říct, že zodpovědnost za své osobní věci je ponechána na jednotlivých 

sportovcích. Není již proto dále potřeba chránit prostory šaten. 

V případě běžných sportovních aktivit veřejnosti, navrhuji vybavení alespoň 2 šaten 

(dámská a pánská) uzamykatelnými skříňkami. Tímto počtem šaten je SH Děkanka schopná 

pokrýt běžný denní provoz. Ideálním stavem by samozřejmě bylo takovéto vybavení všech 

šaten. Není to však v reálných ekonomických možnostech provozovatele SH. 

Navrhuji následující typ skříní od firmy AMFORA (obrázek 11). Jedná se o kovové 

dvojdílné skříně, vybavené po jedné poličce v dolní i horní části, třemi plastovými háčky 

a tyčí na zavěšení ramínek. Skříně je možno vybavit cylindrickými zámky. Rozměrově se 

do prostoru jedné šatny vejde přesně 8 takovýchto dvojdílných skříní. Celkem se tedy jedná 

o 16 kusů jednotlivě využitelných skříněk. S využitím uzamykatelných skříněk navrhuji také 

zavedení jednotného režimu pro vydávání klíčů. Každá osoba obdrží na recepci svůj vlastní 

klíč od skříňky, a to na základě zaplacení zálohy. Tato záloha jim bude po opětovném 

odevzdání klíčku na recepci vrácena. [23] 

 

Obrázek 11:  Navrhovaný typ skříněk [23] 
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Zavedením těchto opatření v prostorách šaten sleduji především značné ztížení 

podmínek pro potenciálního pachatele krádeže osobních věcí. Pachatel je nucen překonat 

o překážku navíc, přičemž zároveň netuší, která ze skříněk je momentálně obsazená a která 

nikoliv. Tím dosáhneme časového zbrzdění pachatele a z toho vyplývajícího zvýšení 

pravděpodobnosti jeho vyrušení při činu. Tato opatření nám navíc umožňují lepší evidenci 

případů krádeží v prostorách šaten. Vypáčená skříňka je na první pohled viditelná. Poškozená 

osoba si proto ihned překontroluje stav svých osobních věcí, a nahlásí událost obsluze SH. 

Tím dosáhneme důkladnější evidence a monitorování počtu a formy krádeží. Na základě 

takovýchto informací pak lze efektivně zavádět opatření, vedoucí k dalšímu zvyšování úrovně 

bezpečnosti. 

6.3 Ekonomické hledisko navržených změn 

Náklady na realizaci mého návrhu zabezpečení jsem se rozhodla přehledně zapsat 

do tabulky. Vždy jsem se snažila vybrat prvek s požadovanými vlastnostmi a zároveň co 

nejnižší cenou. Samozřejmě jsem přihlížela také k požadované kompatibilitě, funkčnosti 

a použitelnosti v daných podmínkách a prostředí. Uvedené ceny jsou orientační a obecně 

lehce nadsazené. 

Tabulka 9: Orientační ceny navržených změn [Zdroj vlastní] 

 

Paradoxně nejnákladnějším opatřením není pořízení PZTS, ale vybavení šaten 

samostatně uzamykatelnými skříňkami. Právě to je důvod, proč jsem navrhla vybavení těmito 

skříňkami pouze u dvou z celkem šesti šaten. Postupem času a s dalšími finančními 

prostředky jimi lze postupně dovybavit i ostatní šatny. 
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Celkově tedy mnou navržené změny v zabezpečení objektu vyjdou přibližně 

na 70 000 Kč. Tuto částku považuji za odpovídající, vzhledem k charakteru objektu 

a chráněným hodnotám.  

6.4 Vliv navržených změn na analyzovaná nebezpečí 

V této kapitole vypisuji všechna nebezpečí, která mi v analýze rizik vyšla jako 

nepřijatelná (v tabulkách 6 a 7 vyznačena červeně). Dopsala jsem k nim navíc příslušná 

navržená opatření a znovu jsem je pro kontrolu ohodnotila koeficienty dle tabulky 5. Opět 

jsem vypočítala výslednou míru rizika, porovnala jsem ji s příslušnou mezí tolerance, a tím 

jsem si zkontrolovala, zda mnou navržené změny v zabezpečení objektu SH Děkanka byly 

dostačující. Výsledky jsem opět rozdělila do dvou kategorií, a sice nebezpečí v průběhu 

provozní doby SH a nebezpečí mimo tuto provozní dobu. 

 Nebezpečí během provozní doby SH 

Z tabulky 6 vyplývá, že tzv. mez tolerance je v tomto případě R = 48. Abych tedy 

jednotlivá nebezpečí snížila na přijatelnou úroveň, je potřeba, aby výsledná hodnota rizika R 

byla menší, než 48. Jak je patrno z tabulky 10, hodnotu R se mi opravdu podařilo snížit pod 

48, a mohu proto konstatovat, že mnou navržené změny jsou dostačující. 

Tabulka 10: Nebezpečí a opatření během provozní doby [Zdroj vlastní] 

 

 Nebezpečí mimo provozní dobu SH 

Z tabulky 7 vyplývá, že mez tolerance je v tomto případě R = 36. Proto veškerá 

nebezpečí s hodnotou R < 36 jsou považována za přijatelná. Jak je vidět v tabulce 11, opět se 

mi povedlo snížit hodnotu výsledné míry rizika R pod 36, a proto mohu mnou navržené 

změny i v tomto případě považovat za dostačující. 
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Tabulka 11: Nebezpečí a opatření mimo provozní dobu SH [Zdroj vlastní] 

 

7 Závěr 

Mým cílem v této práci bylo zanalyzovat a podrobně rozebrat současné řešení 

bezpečnosti mnou zvoleného objektu. Následně jsem měla vytipovat potenciálně riziková 

místa, slabé články a navrhnout takové řešení, které všechny tyto skutečnosti zohlední.  

Při popisu samotného objektu jsem se spíše než na objekt jako celek, soustředila 

na jednotlivé jeho části, tedy místnosti, jejich účel, hodnotu a charakter vybavení. Tímto 

způsobem se mi podařilo vytipovat potenciálně riziková místa. Jsou to právě ta místa, kde se 

vyskytuje majetek o ne zcela zanedbatelné hodnotě a zároveň zde existují mezery 

v zabezpečení. Bylo však potřeba zohlednit i nutnost zcela odlišného posouzení těchto částí 

v průběhu provozní doby a mimo ní. Jako příklad za všechny uvedu prostory šaten. 

V průběhu provozní doby se zde vyskytuje proměnlivé množství osob, které zde odkládají své 

osobní věci. Může se zde tedy vyskytovat majetek o nemalé hodnotě. Naopak mimo provozní 

dobu jsou tyto místnosti zcela prázdné a není proto potřeba je nějak zvláštně chránit. 

V rámci popisu objektu a prostředí, ve kterém je situován, jsem uvedla také statistiky 

majetkové trestné činnosti, které na svých webových stránkách každý rok pravidelně 

zveřejňuje Policie České republiky. Z těchto statistik jsem si vypsala pouze údaje, týkající se 

nejmenší možné oblasti okolí SH Děkanka, tedy Prahy 4. Zmínila jsem zde rovněž statistiku 

majetkových činů z minulosti, a to činů spáchaných přímo v tomto objektu. 

Poté už jsem se věnovala samotným analýzám rizik. Tyto analýzy jsem opět rozdělila 

na 2 samostatné části, a sice pro provozní dobu a pro období mimo ni. Výsledky analýz 

v podstatě kopírovaly realitu. Jako nejrizikovější mi vyšly takové rizikové situace, které již 

v minulosti několikrát nastaly. Jedná se zejména o majetkovou kriminalitu v prostoru šaten, 
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vandalismus a vloupání do nejrizikovějších částí objektu, z hlediska přechovávaného majetku. 

Těmito částmi jsou prostory restauračního zařízení a kanceláře správce SH. Právě těmto 

prostorám jsem věnovala zvýšenou pozornost. Za účelem zamezení dalším případům vloupání 

jsem navrhla jejich zabezpečení pomocí PZTS. Přitom jsem přihlížela k charakteru objektu 

a nutnosti rozdělení prostorů, zabezpečených prostřednictvím PZTS na 2 oddělené 

a 1 společnou oblast. Při návrhu jsem brala v úvahu také reálné ekonomické možnosti majitele 

objektu. Dalším z problematických míst byly již zmíněné prostory šaten. Zde jsem navrhla 

umístění uzamykatelných skříněk, na odkládání osobních věcí. Toto řešení bylo ekonomicky 

nejnáročnější ze všech. Považuji jej však za nezbytně nutné. Při větších sportovních akcích 

jsem navrhla dodržování režimových opatření, která opět vedou k minimalizaci rizika 

odcizení osobních věcí sportovců. 

Na závěr jsem se pokusila opětovným provedením analýzy FMEA zhodnotit, zda mnou 

navržená řešení a opatření byla dostačující. Zjistila jsem, že v obou dvou případech se mi 

podařilo výslednou míru rizika R snížit pod úrovně mezí tolerance. To znamená, že se mi 

podařilo i v rámci omezených ekonomických možností navrhnout účinná řešení. Celkově 

proto mou práci hodnotím jako pro praxi přínosnou. Možnost jejího využití spatřuji jako 

podklad pro realizaci bezpečnostních opatření do budoucna. Vezmeme-li v úvahu, že dle 

statistiky (tabulka 4) v tomto objektu dojde přibližně k 1 až 2 vloupáním ročně, vznikají zde 

pravidelně kromě samotných škod na majetku také náklady na zasklení rozbitých výplní 

otvorů, poškozené dveře apod. Proto si myslím, že mnou navržené změny v celkové hodnotě 

okolo 70 000 Kč budou mít v průběhu několika let 100% návratnost a rozhodně se tato 

investice majiteli objektu SH Děkanka vyplatí. 
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