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Seznam použitých zkratek 

ALARA  Tak nízko, jak je rozumně dosaţitelné As Low As Reasonable Achievable 

ČSN  Česká státní norma  

ČSN P  Předběţná česká technická norma  

DPH  Daň z přidané hodnoty  

EN  Evropská norma  

ENV  Předběţná evropská norma  

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruchy (Failure mode and effect analysis)  

GSM  Globální systém mobilní komunikace 

LCD  Liquid Crystal (display displej z tekutých krystalů) 

LED  Light Emitting Diode (svítivá dioda) 

MDF  Dřevovláknitá deska 

MZS  Mechanické zábranné systémy  

NP  Nadzemní podlaţí 

PCO  Pult centralizované ochrany  

PIR  Pasivní infračervené čidlo  

PVC  Polyvinylchlorid  

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

RTG  Rentgenové záření 

SMS  Short Message Service (textová zpráva)  

UV  Ultrafialové záření



 

1 Úvod 

Potřeba chránit sebe a svůj majetek je známa uţ od nepaměti. Stejně tak jako ve 

zvířecí říši dělá matka vše pro to, aby ochránila své potomky před různými predátory, tak 

člověk chrání sebe a svůj majetek před nezvanými hosty. Je zřejmé, ţe ochrana obydlí 

prodělala jistý vývoj, od hradů, hradeb, tvrzí a jednoduchých poplachových systému jsme 

se přesunuli k technický propracovaným bezpečnostním prvkům, kterými je tvořena 

fyzická ochrana dnes. Záměr ovšem zůstal stále stejný - chránit své ţivoty a majetek podle 

moţností kaţdého z nás. 

Vybraným objektem je polyfunkční dům, kloubící bydlení spolu s veterinární 

ordinací. Tato ordinace bude v brzké době rekonstruována, z důvodu přestavby na na 

veterinární kliniku. Dle profesního řádu komory veterinárních lékařů České republiky musí 

tato klinika obsahovat určitý počet  místností, proto je potřeba nebytovou část 

rekonstruovat. Nová opatření fyzické ochrany jsou navrhnuta podle plánů nadcházející 

rekonstrukce. 

Cílem bakalářské je návrh nových opatření, které splňují poţadavky zákazníka. 

Důvodem inovace zabezpečení relativně nové stavby je častá nepřítomnost majitele 

objektu, ve kterém se nachází velmi drahé vybavení spolu s léčivy, nesoucí jistá rizika, ve 

smyslu zvýšeného zájmu okolí o tuto stavbu, spolu s rok od roku stoupajícím počtem 

vloupání se majitel rozhodl pro tento krok vedoucí ke zvýšení bezpečnosti a sníţení rizika 

napadení. 

Vzhledem k povaze práce ve které jsou citlivé informace, týkající se současného 

zabezpečení objektu si majitel nepřeje, aby zde byly uvedeny informace a 

fotodokumentace vedoucí k zjištění přesné lokality budovy.  Toto rozhodnutí je 

respektováno a v práci jsou umístěny pouze orientační snímky prvků fyzické ochrany. 

Práce je členěna celkem do osmi kapitol, po úvodu následuje část s právními 

předpisy a normami, týkající se fyzické ochrany. V samostatné kapitole je fyzická ochrana 

podrobněji rozebrána a popsána. Následuje popis objektu, současný stav fyzické ochrany. 

Zvolenými analýzami jsou rizika plynoucí z vniknutí do objektu vymodelována a 

vyhodnocena. Poté jsou na základě nalezených rizik navrhnuta nová opatření, vedoucí 

k jejich minimalizaci a současnému zvýšení bezpečností objektu. 



 

2 Právní předpisy a technické normy týkající se ochrany objektu 

 Pro fyzickou ochranu osob a majetku v České republice neexistuje jednotný právní 

předpis upravující tuto problematiku, a proto je důleţité se orientovat v zákonech a 

technických normách, které se této problematiky přímo dotýkají, případně lze z nich 

odvodit jistou souvislost.  

 2.1 Zákony 

Níţe jsou uvedeny základní právní předpisy týkající se fyzické ochrany osob a majetku. 

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

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

deklaruje základní lidská práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná, omezení 

těchto práv je moţné jen v případech stanovených zákonem. [23]  

Některé práva a svobody vztahující se k ochraně osob a majetku: 

Čl.6 

(1) Kaţdý má právo na ţivot. Lidský ţivot je hoden ochrany jiţ před narozením. 

(2) Nikdo nesmí být zbaven ţivota. 

(3) Trest smrti se nepřipouští. 

(4) Porušením práv podle tohoto článku není, jestliţe byl někdo zbaven ţivota v souvislosti 

s jednáním, které podle zákona není trestné. [23] 

Čl.11 

(1) Kaţdý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. [23] 

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

Trestním zákoníkem je vymezeno, co je trestným činem, podmínky trestní 

odpovědnosti, tresty a sankce, které lze za spáchání jednotlivých trestných činů uloţit a 

také okolnosti vylučující protiprávnost. Jde o jednání, které by za jiných okolností bylo 

trestným činem a dotyčný by za něj byl náleţitě potrestán, ovšem pokud jedná za okolností 

vylučujících protiprávnost, není jeho jednání trestné. [24] 



 

Okolnosti vylučující protiprávnost jsou: nutná obrana, krajní nouze, svolení 

poškozeného, přípustné riziko, oprávněné pouţití zbraně. [224] 

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

Soukromá práva a povinnosti osobní a majetkové povahy se řídí občanským 

zákoníkem v tom rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. K zvyklostem lze 

hledět tehdy, dovolává-li se jich zákon. [235] 

 Tento zákoník přešel v platnost dne 1.1 2014 a došlo zde ke změnám jako: 

 Značně podrobnější úprava drţby a vlastnictví, změny v nabývání 

vlastnického práva, zdůraznění role veřejných seznamů, stavba je nově 

součástí pozemku atd.  

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

Slouţí k naplnění práva kaţdého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí, dále upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví 

podmínky, za nichţ se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Vztahuje se na 

osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány 

veřejné moci, jakoţ i fyzické a právnické osoby. [25] 

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

předpisů 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů 

v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského souţití i čestného plnění 

povinností ke státu a společnosti. Paragrafem 76 tohoto zákona je blíţe stanoveno, za 

jakých okolností lze omezit osobní svobodu osoby. [26] 

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

Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními, upravuje rovněţ 

právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy 

pracovněprávními. [27] 



 

Přesněji § 248 s § 249 tohoto zákona se zabývají ochranou osob a majetku.  

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů  

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných,  

podmínky pro přístup k nim a další poţadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení  

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [28]  

Jedná se o jediný právní předpis v České republice, který řeší problematiku fyzické 

bezpečnosti, projekt fyzické bezpečnosti a následná opatření. 

2.2 Technické normy 

Níţe jsou uvedeny normy týkající se problematiky zabezpečení rodinného domu. 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace  

  Tato norma určuje poţadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříţí a okenic. [6] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a 

komorové trezory 

Norma stanoví základní zkoušky a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, 

vestavěných trezorů, ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových 

trezorů podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. [5] 

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

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Tato evropská norma stanovuje poţadavky a zkušební metody pro bezpečnostní 

zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly. [4] 

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci 

Obsahuje poţadavky na odolnost komponentů poţárních systémů, systémů 

přivolání pomoci, zabezpečovacích systémů. [8] 

 



 

ČSN EN 50130-5 ed. 2Poplachové systémy - Část 5: Metody zkoušek vlivu prostředí 

 Tato norma uvádí obecné poţadavky a metody zkoušek vlivu prostředí pro 

zkoušení komponentů poplachových systémů pro pouţití uvnitř a vně budov. [9] 

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

požadavky 

Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - 

Systémy přivolání pomoci". Specifikuje poţadavky na systém přivolání pomoci. [14] 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanoví systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však poţadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údrţbu. [10] 

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

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

Tato evropská norma uvádí poţadavky na pasivní infračervené detektory (dále jako 

detektor) pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v 

budovách. [11] 

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

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

Tato evropská norma uvádí poţadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

pouţívané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v 

budovách. [12] 

 

 

 

 

 



 

3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzickou ochranu tvoří lidský činitel, soubor technických, organizačních a 

reţimových opatření, jejichţ cílem je zabránit neoprávněnému nakládání s majetkem, dále 

navrhnout a implementovat bezpečnostní opatření tak, aby vedly k dosaţení stanovené 

úrovně. [2] 

Fyzickou ochranu dělíme do třech skupin, které budou v následujících podkapitolách 

podrobněji rozebrány: 

 Technická ochrana- jedná se o technické prvky ochrany, jejichţ pouţitím se zabraňuje,  

 ztěţuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu.  

Fyzická ostraha – lze ji provádět vlastními silami, stráţnými, zaměstnanci soukromých  

 bezpečnostních sluţeb, případně policií nebo armádou.  

Režimová ochrana-  v sobě zahrnuje administrativně organizační opatření, která směřují k  

 zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího 

systému. [2] 

3.1 Technická ochrana 

 Dle základního technického principu, kterým jsou tyto bezpečnostní prvky 

zhotoveny, ochranu rozdělujeme na: 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachový zabezpečovací systém 

 Ostatní zabezpečovací systémy 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou základní zabezpečovací prvky, 

jejichţ cílem je na základě své mechanické pevnosti poskytovat ochranu majetku a osob. 

Kaţdý mechanický zábranný systém je moţné překonat, rozdíl je pouze v době, 

vynaloţeném úsilí a technickým vybavení, které je potřebné k jejich překonání [19] 

 



 

MZS rozdělujeme: 

 obvodová ochrana,  

 plášťová ochrana (někdy označovaná jako objektová ochrana),  

 prostorová ochrana,  

 předmětová ochrana. [19] 

Obvodová ochrana 

Často téţ nazývaná jako perimetrická ochrana, která vytyčuje hranici pozemku a 

prodluţuje tak dobu za kterou se pachatel můţe dostat k cílenému objektu. Obvyklé prvky, 

které tvoří obvodovou ochranu, jsou: ploty, stěnové bariéry, vrcholové zábrany,  

podhrabové překáţky, vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky. [19] 

Plášťová ochrana  

Slouţí k ochraně všech  vstupů do objektu, jako jsou okna, dveře, vstupy z balkonů, 

sklepních oken apod. Dále je tvořena stavebními prvky budov (stěny, stropy, střechy a 

podlahy). Jejich mechanická odolnost je závislá zejména na pouţitém materiálu. 

Primárním úkolem je odradit útočníka od vniknutí do chráněného objektu a v dalším kroku 

mu toto vniknutí maximálně ztíţit. [19] 

Prostorová ochrana 

Zajišťuje ochranu jednotlivých místností uvnitř objektu. Slouţí zejména ke ztíţení 

pohybu pachatele v objektu a zamezení přístupu ke klíčovým místnostem. Je tvořena 

dělícími příčkami, mříţemi a otvorovými výplněmi.  

Předmětová ochrana  

Zajišťuje ochranu jednotlivých předmětů v chráněném objektu. Zejména se jedná o 

ochranu dokumentů, informací, finančních hotovostí, drahých kovů, drahých kamenů, 

obrazů, uměleckých děl, jedů, nebezpečných látek, zbraní apod. [19] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

 Jedná se o soubor prvků, jejichţ prostřednictvím je monitorován neoprávněný 

vstup do objektů, které jsou tímto systémem střeţeny.  



 

Vyhlášený poplach můţe být signalizován  na místě opticky a akusticky nebo 

dálkově na předem určená stanoviště jako jsou:  pult centralizované ochrany (dále jen 

PCO), vybraná bezpečnostní agentura, policie, majitelem zvolená telefonní čísla. [19] 

Prvky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen PZTS)  jsou: 

 čidla,  

 ústředny,  

 přenosové prostředky  

 signalizační a výstraţná zařízení,  

 doplňková zařízení. 

Čidlo (detektor) 

  Je zařízení vyhodnocující fyzikální změny vyvolané narušením střeţeného objektu. 

Při indikování stavu narušení vysílá poplachový signál nebo zprávu.  

Dělí se na: 

 Aktivní – vysílají do okolního prostředí elektromagnetické nebo ultrazvukové 

 vlnění, čímţ vytvářejí pracovní prostředí pro zjištění charakteristických 

rysů nebezpečí. 

 Pasivní – pasivně registrují fyzikální změny ve svém okolí, obtíţně  

identifikovatelná běţnými technickými prostředky. [19] 

Ústředna 

Přijímá a zpracovává informace z čidel na základě stanoveného programu a 

poţadovaným způsobem je realizuje. Také umoţňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího 

systému, zajišťuje jeho napájení a následný přenos informací. [19] 

Přenosové prostředky  

 Zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace a povelů 

opačným směrem.  

Signalizační zařízení 

  Převádí získané informace na vhodný signál (vyhlašuje poplach nebo výstrahu).  

 



 

Doplňková zařízení 

  Usnadňují ovládání systému, dále umoţňují realizaci speciálních funkcí 

(klávesnice).  

PZTS lze dělit do čtyř skupin a to dle těchto hledisek: 

 Prostorové zaměření 

 Způsob předání poplachového signálu 

 Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

 Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Následuje rozdělení PZTS podle jednotlivých hledisek 

Rozdělení PZTS dle prostorového hlediska 

 Perimetrická ochrana 

 Signalizuje narušení obvodu objektu, čímţ je myšlena jeho katastrální hranice 

vymezená přírodními nebo umělými bariérami.  

 Plášťová ochrana 

 Signalizuje narušení pláště objektu, ať uţ se jedná o celou budovu nebo jen 

vyčleněný komplex místností a prostor ve větším objektu. Zabezpečují se například okna, 

dveře a vrata.  

 Prostorová ochrana 

Signalizuje nebezpečí v chráněném prostoru od doby, kdy pachatel vniknul do 

vnitřních prostor chráněného objektu. Čidla tedy detekují pohyb pachatele v chráněné 

oblasti.  

 Předmětová ochrana 

Signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného předmětu, jak při 

napadení, tak při neoprávněné manipulaci s tímto předmětem. Typická je ochrana 

sbírkových předmětů nebo trezorů. [19] 

 

 



 

 Klíčová ochrana 

Signalizuje narušení klíčových míst objektu. Jsou to ta místa, kde je předpokládaný 

pohyb pachatele, jedná se například o chodby, haly, schodiště atd. [19] 

Kombinací těchto typů ochrany se vytváří tzv. vícestupňová ochrana. 

Rozdělení PZTS dle způsobu předání poplachového signálu 

 S lokální signalizací 

Při vyhodnocení poplachu je spuštěna akustická nebo optická signalizace, případně 

obě- a to buď v chráněném prostoru, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. 

Předpokládá se, ţe pachatel uteče z místa činu, aniţ by způsobil výraznější škodu 

nebo některý z občanů vyrozumí policii. [19] 

 S autonomní signalizací  

Signál poplachu je vyveden na pracoviště stálé stráţní sluţby, která je nedílnou 

součásti objektu a provádí vyhodnocení signálu i zákrok. Autonomní signalizace je 

často řešena akustickou a optickou signalizací. [19] 

 S dálkovou signalizací   

Signál poplachu je vyveden u stálé stráţní sluţby, která se nachází mimo objekt, ale 

je smluvně vázáná na vyhodnocení signálu a provedení zákroku. Typickým 

příkladem je pult centralizované ochrany (dále jen PCO). [19] 

Předání poplachového signálu dle jednotlivých druhů PZTS jsou na obrázku 1. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Blokové schéma způsobu předání poplachového signálu [21] 
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Rozdělení PZTS dle kategorie rizikovosti chráněného objektu  

 Podle stupně rizika, kterému můţe být chráněný objekt vystaven, se rozlišují i 

systémy PZTS. Jednoduchá zařízení PZTS jsou určena pro tzv. niţší rizika (byty, vilky, 

malé provozovny, apod.), kdeţto profesionální pro vysoká rizika (vybrané státní instituce, 

atomové elektrárny, apod.). [20] 

Rozdělení PZTS dle stupně zabezpečení chráněného objektu  

Stupeň zabezpečení objektu je ovlivněn mírou rizika, která závisí na typu objektu, 

hodnotě majetku uvnitř objektu a znalostmi narušitelů o EZS spolu s jejich technickým 

vybavením. Jednotlivé stupně zabezpečení dle normy ČSN EN 50 131-1 ed.2 jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Tabulka 1 Stupně zabezpečení chráněného objektu [10] 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů Stupeň zabezpečení 

Nízké 
malá znalost PZTS, omezený sortiment snadno dostupných 

nástrojů 
1 

Nízké aţ střední 
Určitá znalost PZTS, základní sortiment nástrojů a přenosných 

přístrojů 
2 

Střední aţ 

vysoké 

Obeznámenost s PZTS, úplný sortiment zařízení a přenosných 

el. zařízení 
3 

Vysoké 

Zabezpečení má prioritu před všemi ostatními hledisky. 

Předpoklad toho, ţe je zpracován podrobný plán vniknutí, 

kompletní sortiment zařízení včetně prostředků pro náhradu 

rozhodujících prvků EZS 

4 

3.2 Fyzická ostraha 

Tato forma ochrany doplňuje ochranu technickou a reţimovou. Je prováděná 

vrátnými, hlídači, stráţnými či policisty. Jedná se o nejnákladnější formu ochrany a to ne 

z důvodů počátečních investic, které jsou naopak nízké, ale kvůli reţiím ostrahy.  

3.3 Režimová ochrana 

Je souborem organizačně administrativních opatření, jejichţ cílem je zajištění 

poţadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

chráněného objektu. V praxi se jedná o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob po 

objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a vyuţívání zabezpečovacích 



 

systémů, klíčové reţimy apod. Zásadním problémem reţimové ochrany je prosazení a 

zavádění bezpečnostních směrnic do kaţdodenního ţivota objektu. [2] 

Rozdělení režimové ochrany: 

 Vnitřní reţimová opatření 

Týkají se především dodrţování následujících bezpečnostních směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy,  

- reţimu pohybu materiálu, vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku zbylých nebo 

neevidovaných materiálů nebo výrobků,  

- skladových reţimů, určujících způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení hranice 

objektu aţ po jeho opuštění apod. [20] 

 Vnější reţimová opatření 

týkají se vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu, jde o prostory, 

kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej opouštějí 

3.4 Struktura prvků fyzické ochrany 

Cílem je dosáhnout relativně optimálního zabezpečení objektu vhodnou kombinací 

jednotlivých druhů ochrany podle typu objektu. Touto kombinací lze rizika spojena 

s napadením sníţit, ale ne odstranit. Na obrázku 2 je znázorněna bezpečnostní pyramida 

s jednotlivými druhy ochrany, kde vrchol představuje zbytkové riziko vyskytující se ve 

všech oblastech. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Bezpečnostní pyramida [2] 



 

 

4 Fyzická ochrana polyfunkčního domu 

Tato kapitola je zaměřena na budovu samotnou, její stavebně - technické a 

dispoziční řešení s popisem okolí. Vzhledem k ţádosti majitele, který si přál, aby přesné 

umístění objektu v mé práci nebylo zveřejněno. Tuto ţádost je třeba respektovat a přesná 

poloha se snímky objektu zde nebudou vloţeny. 

4.1 Polyfunkční dům 

Jedná se o takový dům, který má maximálně polovinu podlahové plochy určenou 

pro bydlení. Naopak druhá definice říká, ţe maximálně dvě třetiny podlahové plochy domu 

mohou zabírat byty, včetně domovního vybavení k bytům. Avšak obecně vzato se jedná o 

stavbu, která sdruţuje více vzájemně slučitelných funkcí. V mnoha městech se jedná o 

kombinaci bydlení s administrativou, maloobchodem, základní zdravotní péči, 

rehabilitačními a relaxačními zařízeními. [14, 19] 

V tomto konkrétním případě se jedná o spojení rodinného domu s veterinární 

ordinací, která je provozována majitelem objektu,  specializující se na malá zvířata, 

poskytující širokou škálu sluţeb od poradenství a preventivních úkonů, přes běţná 

ošetření, aţ po specializovanou diagnostiku a léčbu.  

Veterinární ordinaci se majitel rozhodl rozšířit na veterinární kliniku a je potřeba 

provést změny, které tato klinika musí splňovat dle § 7 profesního řádu komory 

veterinárních lékařů České republiky je veterinární klinika: „ pracoviště obsahující 

čekárnu, dvě ordinační místnosti slouţící svým vybavením dvěma odlišným oborům (např. 

interní, chirurgický, dermatologický, oční, RTG, atd.), sklad léčiv, oddělené místo pro 

krátkodobou hospitalizaci, oddělené místo pro uloţení kadaverů (uhynulých zvířat)“ 

Tento návrh změn je v práci dále uveden, spolu s řešením fyzické ochrany této 

části, které by bylo při přestavbě vhodné realizovat. 

4.1.1 Dispoziční a architektonické řešení 

Jedná se o poměrně novou dvoupodlaţní stavbu, která je určena pro bydlení s 

přidruţenou jednopodlaţní částí, jeţ je vyuţívaná v současné době jako veterinární 



 

ordinace. Budova je situována na rovinatém pozemku zastřešena plochou střechou. Přístup 

k domu spolu s příjezdovou cestou je ze severní strany pozemku. 

Dům je umístěn na pozemku nepravidelného tvaru o celkové rozloze 1583 m
2
, 

z toho zastavěná plocha činí 202 m
2
. Půdorys stavby je řešen netradičním způsobem a to 

tak, ţe obdélníkovou část tvoří prostory určené k bydlení, kdeţto v lichoběţníkové části se 

nachází veterinární zařízení. Obě části domu jsou vzájemně průchozí. 

4.1.2 Bytová část 

Hlavní vchod do bytové části objektu je spolu s vchodem do veterinární ordinace a 

vjezdem do garáţe ze severní strany. V přízemí obytné části 1. NP se nachází prostorný 

obývací pokoj spolu s kuchyní. Ze společné obývací části vede francouzské okno na 

venkovní terasu a zahradu z jiţní strany domu. Dále je v přízemí, koupelna, WC a hala 

s průchodem do nebytové části. 

Tříramenným schodištěm se dostaneme do 2. NP , které je řešeno jako obytná 

klidová část domu se čtyřmi pokoji spolu se sociálním zařízením a šatnou. Dlouhou halou 

se lze také dostat na venkovní terasu, která je tvořena plochou střechou nebytové části 

veterinární ordinace. 

4.1.3 Veterinární ordinace před změnou na kliniku 

Vchodem ze severní části se dostaneme do čekárny, ve které se nachází sklad 

s WC. Dále jde o ordinaci, laboratoř se skladem léčiv. Poslední místností je samostatná 

chodba, která odděluje průchod z ordinace do nebytové části. 

4.1.4 Veterinární ordinace po změně na kliniku 

 Po rekonstrukci nebytové části došlo ke změnám počtů místností a tedy i jejich 

velikostí z důvodu poţadavků, které musí veterinární klinika splňovat. Vstupní část, tj. 

čekárna s WC a skladem zůstala zachována, naopak došlo ke zmenšení ordinace a 

laboratoře. Nutné bylo kliniku rozšířit o dvě místnosti, kterými jsou: místo pro 

krátkodobou hospitalizaci a oddělené uloţení kadaverů. 



 

4.2 Stavebně-technické řešení 

 Obvodové nosné zdivo je tvořeno pálenými cihelnými bloky POROTHERM 36,5 

doplněné o kontaktní tepelnou izolaci z polystyrénu se sníţenou hořlavostí tloušťky 150 

mm. Vnější fasáda objektu je řešena jako klasická fasádní silikátová omítka spojená 

s kamenným obkladem v kombinaci s podkladovou vrstvou vyztuţenou skelnou síťovinou.  

Nosná konstrukce vnitřních stěn je tvořena taktéţ pálenými cihelnými bloky 

POROTHERM odlišné tloušťky a to 300mm. Nenosné vnitřní dělící příčky jsou zděny 

pórobetonovými tvárnicemi YTONG tloušťky 200 mm a to v obou podlaţích. Vnitřní 

nosné i nenosné konstrukce jsou opatřeny vápeno-cementovou omítkou. 

Dům je postaven na betonové základové desce o tloušťce 150 mm, která je tvořena 

betonovou směsí a zpevněná ocelovou výztuţnou sítí. Podlahy v celém domě jsou 

vyrovnány anhydritovým samo-nivelačním potěrem. V obytné části je celá plocha osazená 

dřevěnou třívrstvou lamelovou (plovoucí) podlahou, kromě garáţe a WC, kde je poloţena 

hutná glazovaná keramická dlaţba. U nebytové části je povrch tvořen taktéţ hutnou 

glazovanou keramickou dlaţbou pro snadnou údrţbu a desinfekci. 

Strop nad 1. NP v bytové části a střecha domu jsou tvořeny sendvičovými 

stropními panely s tepelnou izolací v kombinaci s PVC fólií, která je pokryta vrstvou 

kačírkových oblázků pro ochranu PVC fólie před škodlivým UV zářením. U nebytové části 

je plochá střecha pokrytá betonovými dlaţdicemi a slouţí tak jako terasa, na kterou se 

dostaneme z 2. NP bytové části.  

K trvalému komunikačnímu spojení prvního a druhého nadzemního podlaţí obytné 

části je pouţito přímé tříramenné pravotočivé schodiště, které je zhotoveno z masivního 

tvrdého dřeva. Výška bytové části je 7,4 metrů, nebytová část je vysoka 3,4 m. 

 

 

 

 

 



 

5 Popis stávající fyzické ochrany 

 Nejdůleţitější částí objektu je veterinární ordinace, která je velmi dobře vybavena a 

neoprávněné vniknutí spojené s odcizením nebo poškozením přístrojů by pro majitele 

znamenalo značné komplikace. Z toho důvodu se v této kapitole zaměřím na současný stav 

zabezpečení nejen veterinární ordinace, ale objektu jako celku, protoţe z obytné části se 

lze do ambulance také dostat. 

Fyzická ochrana bude popsána dle níţe uvedeného členění: 

 Mechanické zábranné systémy (MZS) 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

 Fyzická ostraha 

 Reţimová ochrana 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy budou popsány v členění dle prvků obvodové, 

prostorové, plášťové a předmětové ochrany. Veškeré rozmístění prvku MZS je graficky 

zobrazeno v příloze 1, 2 a 3.   

5.1.1. Prvky obvodové ochrany 

 Ze severní strany je pozemek ohraničen 140 cm vysokým pozinkovaným tyčkovým 

plotem. Přístup k domu z pozemní komunikace je přes jednokřídlou branku doplněnou 

standardním zámkem typu FAB spolu s otočnou dvoukřídlou branou pro vjezd automobilu 

otevíranou pomocí dálkového ovládání elektromechanickým pohonem.  

Východní, jiţní a západní část pozemku je chráněna 160 cm vysokým klasickým 

drátěným čtvercovým oplocením o tloušťce 2,4 mm. Plot z východní a jiţní části patří 

sousedícím rodinným domům, ovšem ze západní části není v sousedství ţádná stavba, 

jedná se pouze o udrţovanou stavební parcelu.   

Je třeba toliko konstatovat, ţe kolem plotu je ze tří světových stran (z jihu, východu 

a západu) vysázen habr obecný, který tvoří téměř neprůhlednou stěnu i nyní v zimním 

období. Jelikoţ plot nedosahuje v ţádném z případů 180 cm, není opatřen vrcholovými 



 

zábranami ani podhrabovými překáţkami, nelze mu přisuzovat ţádnou bezpečnostní 

funkci.  

5.1.2 Prvky plášťové ochrany 

 Jelikoţ se jedná o poměrně novou stavbu, je plášťová ochrana na dobré úrovni. 

Plášťová ochrana je tvořena jak stavebními prvky budov, tak otvorovými výplněmi. 

Stavební prvky budovy byly podrobně probrány v kapitole 4.3. V 1.NP je vstup do bytové 

části osazen jednokřídlými plastovými dveřmi o rozměrech 90 x 210 cm s prosklením, 

které jsou vsazeny do rámové plastové zárubně, zavěšeny na 3 závěsech.  

Dveře jsou osazeny kováním typu klika - madlo, tříbodovým zadlabacím zámkem 

spolu s cylindrickou vloţkou bez příslušné certifikace bezpečnostní třídou. Vstup do 

nebytové části je řešen podobným způsobem, jako tomu bylo u vchodové části, s výjimkou 

dveří, které jsou plastové bez prosklení a osazeny kováním typu klika- klika. Zadlabací 

zámek s cylindrickou vloţkou je nezměněn. 

Dále se zde nacházejí rolovací hliníková garáţová vrata firmy LOMAX, opatřeny 

proti zdvihovými pruţinami, zabraňující neţádoucímu mechanickému zvednutí vrat.  

Z jiţní strany se nachází velká prosklená stěna, s francouzskými dveřmi, které 

zajišťují průchod na zahradu. Jedná se o plastové dvoudílné dveře s pevným zasklením, 

které jsou opatřeny standardní jednostrannou uzamykatelnou klikou a celo-obvodovými 

zamykacími čepy, okenní křídlo je dokonale přitaţeno do rámu díky mnoha uzavíracím 

bodům po celém obvodu.  

V 2.NP je průchod na terasu zajištěn jednokřídlými hliníkovými dveřmi 

s prosklením. V tomto případě je zde pouţita neuzamykatelná klika s 3 bodovými 

zamykacími čepy. 

Okenní výplně jsou v celém objektu totoţné, rozdílný je pouze rozměr. Jsou zde 

instalována 5ti komorová plastová okna, zasklená izolačním dvojsklem, která jsou v rámu 

zavěšena na třech závěsech. Ovládání oken je zajištěno tříbodovým kováním, které 

umoţňuje okno otevřít, vyklopit nebo zavřít.  

 



 

5.1.3 Prvky prostorové ochrany 

 Prostorovou ochranu v bytové i nebytové části objektu tvoří jednokřídlé interiérové 

dveře z polotvrdé dřevovláknité desky MDF s dozimetrickým zámkem o rozměru 80 x 200 

cm, které jsou vsazené do obloţkových zárubní ze stejného materiálu bez poţární 

odolnosti. Výjimkou jsou dveře, které tvoří přechod z obytné část do ordinace, které jsou 

osazeny základní cylindrickou vloţkou firmy FAB. Po rekonstrukci nebytové části jsou 

prvky prostorové ochrany zachovány. 

5.1.4 Prvky předmětové ochrany 

 V bytové části objektu je umístěn nábytkový trezor, který slouţí bezpečnému 

uloţení střelné zbraně. Systém ukotvení je řešen pomocí dvou šroubů do zdi a země. 

Trezor je osazen mechanickým tříbodovým zámkem, v mezistěnách korpusu je 

ohnivzdorná výplň (odolnost proti slabému poţáru).  

 Dle č. 167/1998 Sb., Zákona o návykových látkách a o změně některých dalších 

zákonů  ve zdravotnických zařízeních, v zařízeních poskytujících sociální sluţby a u osob 

oprávněných k poskytování veterinární péče, musí být skladovány v nepřenosných 

uzamykatelných schránách z kovu návykové látky uvedené v příloze č. 1, 3, 4 nebo 5 

nařízení vlády o seznamu návykových látek a přípravky je obsahující. Ve skladu léčiv se 

nachází uzamykatelná kovová skříň opatřená klasickým skříňovým rozvorovým zámkem. 

Zbylá léčiva jsou umístěna ve skladu léčiv a také v ordinaci, kde se nacházejí v polo-

prosklené uzamykatelné skříni 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

 V daném objektu je poplachový zabezpečovací a tísňový systém řešen pouze prvky 

na úrovni prostorové ochrany. A to přesněji dvěma pasivními infračervenými čidly (dále 

jen PIR), které jsou umístěny v nebytové části objektu spolu s vnitřní sirénou. Systém je 

pouţit jen na nejdůleţitější místnosti objektu, které mají největší prioritu ochrany. 

Ovládací zařízení PZTS (kódová klávesnice) je situováno v chodbě při přechodu z bytové 

do nebytové části. Při kaţdém odchodu z ordinace se musí tato část zastřeţit, jedná se o 

samostatný zabezpečený okruh. Ústředna při narušení objektu signalizuje poplach pomocí 

venkovní akustické signalizace. Dále je k ústředně připojen GSM komunikátor, který 



 

v případě poplachu zašle předem určeným číslům SMS o tomto stavu. Přesné rozmístění 

čidel, klávesnice a ústředny je znázorněno v příloze 1, 2 a 3. 

5.3 Fyzická ostraha 

Objekt není střeţen stálou fyzickou ostrahou. Ústředna je sice vybavena zařízením 

dálkového přenosu, ale není zde vyuţito připojení na pult centrální ochrany ani jiných 

sluţeb bezpečnostních agentur.     

5.4 Režimová ochrana 

 Jelikoţ se jedná o rodinný dům s veterinární ordinací, reţimová ochrana v objektu 

není vůbec, řešena ani upravena některou z vnitřních směrnic. Také zde není zaveden 

ţádný organizační ani pracovní řád. Ale jsou zde nepsaná pravidla, která jsou dodrţována a 

budou níţe vypsána. 

Před započetím ordinační doby majitel uzamkne a uzavře veškeré otvorové výplně, 

pomocí kódové klávesnice odstřeţí zabezpečenou oblast, odemkne vstupní dveře do 

čekárny a připraví se k standardním úkonům prováděných v rámci veterinární ošetřovny.  

Doba po jakou je veterinární ordinace v jednotlivé dny otevřena je sice stanovena, 

ale majitel ji přizpůsobuje dle počtu pacientů, takţe se v jednotlivých dnech značně liší. 

Po skončení pracovní doby se nejprve uzamykají vstupní dveře do čekárny. 

Následně je celá ordinace uklizena a vydesinfikována tak, aby mohla být pouţita 

následující pracovní den. Po odchodu z nebytové části je tento prostor zastřeţen. 

5.5 Subjektivní zhodnocení současného zabezpečení objektu 

 Prvkům obvodové ochrany MZS nelze přisuzovat ţádnou bezpečnostní funkci, 

jelikoţ plot nedosahuje výšky 180 cm, není opatřen podhrabovými překáţkami ani 

vrcholovými zábranami. Umístěním bezpečnostního oplocení ze severní strany, kudy se 

vchází na pozemek a kde je umístěn 140 cm vysoký tyčkový plot, by narušilo celkový ráz 

stavby.  

U prvků plášťové ochrany jsou vstupní dveře do objektu plastové, přestoţe jsou 

doplněny tříbodovým zámkem, nejsou doplněny kvalitní cylindrickou vloţkou, která by 

znemoţňovala odvrtání, vylomení apod.  



 

Slabým článkem plášťové ochrany jsou především okna a z jiţní strany objektu 

okenní výplň francouzských dveří. Okna v celém domě jsou osazena 3-bodovým kováním, 

které je snadno překonatelné za pouţití šroubováku. Dále výplň oken a balkónových dveří 

jsou tvořeny dvojsklem, které nemá ţádné bezpečnostní vlastnosti a nepředstavuji tak pro 

pachatele velkou překáţku. 

Nedostatečně je řešen prvek prostorové ochrany, konkrétně dveře zabezpečující 

průchod mezi bytovou a nebytovou části, dále také průchod z čekárny do ordinace. Tyto 

dveře jsou z MDF desky s papírovou výplní a nepředstavují tak překáţku, i kdyţ jsou 

osazeny základní cylindrickou vloţkou,  je doba průlomové odolnosti velmi malá. 

PZTS je sice v objektu nainstalován, avšak není vyuţit jeho plný potenciál, pokud 

je umístěn pouze v nebytové části. Kladně hodnotím také doplnění ústředny o GSM 

komunikátor, který majitele informuje o případném vniknutí do neobytné části objektu. 

Stálá fyzická ostraha by zde nenašla uplatnění, vzhledem k velikosti a povaze 

objektu. Jednou z moţností je připojení ústředny na pult centrální ochrany. 

Reţimová ochrana spolu s vytvořením jednotné vnitřní směrnice zde postrádají 

smysl, jelikoţ je majitel objektu i pracovník, ručí si za svůj majetek sám, a proto musí dbát 

zvýšené opatrnosti při zabezpečování objektu. 

Jedním z potenciálních útoků, který je velice pravděpodobný, je vloupání se do 

objektu za účelem ukořistění zde umístěných léčiv. Dle zákona 167/1998 Sb. musí být 

omamné látky uvedené v příloze tohoto zákona, skladovány v nepřenosných 

uzamykatelných schránkách z kovu. I kdyţ jsou tyto látky umístěny v kovové skříní 

opatřené rozvorovým zámkem, tak je její průlomová odolnost velmi malá. Zbylá léčiva se 

nacházejí ve skladu a ordinaci, umístěny pouze v jednoduchých uzamykatelných skříních, 

jejichţ průlomová odolnost je nedostatečná. 

 

 

 



 

6 Bezpečnostní analýza a hodnocení rizik 

 Obecně je analýza základním a nezbytným krokem pro zvládání jakýchkoliv rizik 

ve společnosti, obzvlášť těch, které ohroţují zdraví lidí, jejich majetek a ţivotní prostředí. 

Máme-li tedy rizika řídit nebo je omezovat, je nutné znát zdroje nebezpečí, jejich charakter 

a moţné následky. K těmto účelům slouţí analýza a hodnocení rizik. Riziko je definováno 

jako kombinace pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku. V 

komplexním pojetí je riziko chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou (poškození 

zdraví, ztrátou ţivota, ztrátou majetku atd.) a neurčitostí uvaţované ztráty (zpravidla 

vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). [1] 

Má dva rozměry: 

 pravděpodobnost vzniku nebezpečné situace ohroţení 

 závaţnost moţného následku. 

Nebezpečí vyjadřuje vlastnost nebezpečné látky nebo fyzickou či fyzikální situaci 

vyvolávající moţnost vzniku negativních dopadů. Pouţívaným synonymem je zdroj rizika. 

Na následujícím obrázku 3 jsou zobrazeny jednotlivé kroky, které zahrnuje identifikace, 

analýza a hodnocení rizika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 3: Posuzování rizika[6] 



 

Konkrétně je cíl bezpečnostní analýzy identifikovat veškeré moţnosti zranitelnosti 

obsaţených ve zkoumaném objektu, odhadnout hrozby, rizika a jejich moţné negativní 

dopady na objekt. Dále se pomocí analýzy určí efektivita a funkčnost stávajících 

bezpečnostních opatření a navrhnou opatření nová, aby současná rizika byla 

minimalizována na přijatelnou úroveň. Vzhledem k tomu, ţe existuje řada způsobů a 

metod, kterými lze rizika hodnotit, je důleţitý výběr vhodné metody, vhodného přístupu 

vzhledem k situaci, cíli a kontextu, ve kterém je hodnocení prováděno. Kaţdý přístup a 

kaţdá metoda hodnocení rizik má své výhody i své nedostatky. Volba vhodného přístupu a 

vhodné metody je proto závislá na účelu prováděného hodnocení, charakteru dat, která jsou 

k dispozici. [18] 

Pro analýzu rizik polyfunkčního domu jsou pouţity následující metody: 

 identifikace rizik je provedena pomocí Ishikawova diagramu, jedná se o 

jednoduchou analytickou metodu, která slouţí k modelaci jednotlivých zdrojů 

rizika,  

 pomocí kvantitativní metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) byly 

vyhodnoceny rizika, která byla identifikována.  

6.1 Ishikawa diagram 

 Často nazýván jako „diagram rybí kosti“ pro jeho tvar, který kostru ryby připomíná. 

Dalším pouţívaným synonymem je diagram příčin a následků. Principem této analytické 

metody je jednoduchá souvislost mezi následkem a příčinou nebo kombinaci příčin. 

Hlavním cílem je analýza a určení nejpravděpodobnější příčiny problému, který je řešen. 

Z hlediska rizikové analýzy zde dochází především k definici hrozeb, poté se tyto hrozby 

analyzují a stanovují jejich pravděpodobnosti. Při tvorbě Ishikawa diagramu se často 

vyuţívá brainstorming, který umoţní definovat všechny moţné, i málo pravděpodobné, 

příčiny problému, jeţ je řešen. Jedná se tedy o týmovou metodu. Následkem, tedy hlavou 

Ishikawa diagramu v této práci je překonání současné fyzické ochrany objektu, to je 

vniknutí neoprávněné osoby do domu, kde dochází k páchání další trestné činnosti. [18] 

 

 



 

Hlavními větvemi diagramu a tedy i příčinami, které vedou ke mnou zvolenému 

následku překonání fyzické ochrany objektu jsou: 

 překonání mechanických zábranných systémů 

 pochybení ze strany majitele 

 porucha nebo překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

 mimořádná událost 

Nyní budou jednotlivé větve Ishikawa diagramu podrobněji rozebrány spolu s příčinami. 

 Překonání mechanických zábranných systémů: 

 dveřní výplně- vyraţení, vytrţení vloţky, rozlomení vloţky, dumping, odvrtání 

vloţky, roztaţení zárubní, planţetování 

 přelezení plotu 

 prolomení prvku předmětové ochrany 

 okenní výplně- vypáčení, rozbití výplně, vysazení ze závěsů 

Pochybení ze strany majitele: 

 odcizení/ ztráta klíčů 

 neuzavření/neuzamčení oken a dveří 

 nezastřeţení objektu 

 průnik z ordinace do obytné části 

Porucha nebo překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému: 

 neoprávněný zásah cizí osobou 

 nefunkčnost prvku/ systému 

 znalost PZTS pachatelem 

 neumístění čidel v obytné části 

Mimořádná událost: 

 záplava/ povodeň 

 poţár 

 výpadek elektrického proudu 

 



 

Záměr útoku 

 Vandalismus 

 Návykové látky/ léky 

 Veterinární vybavení/ přístroje 

 Vybavení domu 

 Prázdný objekt 

Jelikoţ by Ishikawa diagram na obrázku 4 byl na této stránce špatně čitelný, je pro lepší 

přehlednost a čitelnost umístěn na straně další. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 4: Ishikawa diagram 



 

6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

 Neboli metoda FMEA, která byla vyvinuta v šedesátých letech dvacátého století 

jako nástroj pro systematickou a vysoce organizovanou analýzu způsobů poruch prvků 

systému a posouzení jejich důsledků na jednotlivé subsystémy i systém jako celek. 

Impulsem pro vznik těchto metod byly problémy spojené se zabezpečováním spolehlivostí 

nových technických systémů, vyznačujících se velikou sloţitostí, jejichţ selhání mohlo 

vést ke katastrofickým důsledkům značného rozsahu. Poprvé byla metoda pouţita v 

agentuře NASA při realizaci projektu kosmického výzkumu APOLLO. 

 Jedná se o strukturovanou, kvalitativní analýzu slouţící k identifikaci způsobů 

poruch systémů, jejich příčin a důsledků. V současné době patří metoda FMEA k nejvíce 

pouţívaným metodám prediktivní analýzy spolehlivosti a je vyuţíváná v řadě oborů, nejen 

pro analýzu technických systému, ale také pro analýzu procesu a software. [1, 14] 

K hlavním cílům metody patří:  

 posouzení důsledků a posloupnosti jevů pro kaţdý zjištěný způsob poruchy prvku,  

s jakoukoliv její příčinou, na různých funkčních úrovních systému, 

 určení významnosti nebo kritičnosti kaţdého způsobu poruchy vzhledem k 

poţadované funkci nebo provozuschopnosti systému s uváţením důsledků na 

bezporuchovost nebo bezpečnost daného procesu,  

 klasifikace zjištěných způsobů poruch podle moţnosti, jak lze zjistit, 

diagnostikovat,  

 testovat, nahradit danou součást nebo provádět kompenzační a provozní opatření 

(oprava, údrţba, logistický systém atd.), nebo podle jiných odpovídajících 

charakteristik. [18] 

Nejprve si veškerá moţná rizika, která byly identifikovaná pomocí Ishikawa diagramu, 

přepíšeme do tabulky spolu se způsobem vzniku tohoto rizika a důsledku, který z rizika 

plyne. Dále se pro jednotlivá rizika vypočte míra rizika R podle vzorce (1). 

    𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻     (1) 

R – míra rizika    P – pravděpodobnost vzniku poruchy  

N – závaţnost následků poruchy  H – odhalitelnost poruchy 



 

 Jednotlivé proměnné pouţité ve vzorci míry rizika (1) jsou uvedeny v následující 

tabulce 2. Počet parametrů u proměnných se přizpůsobuje podle konkrétního řešeného 

problému. V normě ČSN EN 60812:2006 - Techniky analýzy bezporuchovosti systémů- 

postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) se pro průmysl vyuţívá rozpětí 10 

parametrů, k analýze bezpečnosti před protiprávními činy bude pouţito z důvodu 

přehlednosti 5 hodnotících parametrů. [18] 

Tabulka 2: Jednotlivé parametry metody FMEA [18] 

 

V tabulce 3 na následující straně jsou popsány jednotlivá rizika, příčiny, následky. 

 

 

 

 

 

 

R Míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 vyšší škoda 

51-100 Neţádoucí riziko 4 vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

 Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobný 2 během pár minut 

3 reálná hrozba 3 do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný 4 den a více 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

P 



 

Číslo Riziko Příčina Následek P N H R 

1 Odcizení/ ztráta klíčů 

Nedbalost majitele Snadné vniknutí do objektu, 

odcizení/ poškození majetku 

2 3 3 18 

2 
Neuzavření/ neuzamčení 

oken a dveří 
4 4 3 48 

3 Nezastřeţení objektu 3 4 4 48 

4 Průnik z ordinace do obytné 

části 

Nepozornost, nefunkčnost 

PZTS, nedostatečné MZS 
Krádeţ/ poškození majetku 3 5 3 45 

5 
Veterinární vybavení/ 

přístroje 
 Nemoţnost provádění vyšetření, 

sníţení zisku 
2 5 3 30 

6 Vniknutí do objektu 

okenními výplněmi 

Chybějící 

prvky/opotřebení/špatná 

funkce PZTS, nedostatečné 

MZS 

Odcizení/ poškození majetku, 

ublíţení na zdraví 

4 5 3 60 

7 Vniknutí do objektu 

garáţovými vraty 
2 4 3 24 

8 
Prolomení prvku předmětové 

ochrany 
3 5 5 75 

9 Vniknutí do objektu 

dveřními výplněmi 
2 5 3 30 

10 Přelezení plotu Nedostatečná výška, bez 

vrcholových zábran 

Moţnost překonání obvodové 

ochrany, poškození domu 
5 1 5 25 

11 Neoprávněný zásah cizí 

osoby do prvku PZTS 
Nepozornost majitele 

Vyřazení systému PZTS, snadné 

vniknutí do objektu 

1 5 4 20 

12 
Výpadek elektrického 

proudu 

Plánované přerušení, 

neplánované přerušení, 

poškození rozvodů domu 

2 4 1 8 

13 Chybějící čidla PZTS 

v obytné části 

Neodborný návrh, nedostatek 

financí 

Nemoţnost zjištění vniknutí 

pachatele do objektu 
5 3 5 75 

14 
Nefunkčnost prvku nebo 

celého systému 

Opotřebení systému, 

neoprávněný, výpadek 

elektrické energie 

Nemoţnost zjištění vniknutí 

pachatele do objektu 
1 5 4 20 

15 Znalost PZTS pachatelem 
Kvalifikovaná osoba, moţnost 

zjištění prvků PZTS 
Vyřazení PZTS z provozu 2 4 2 16 

16 Poţár 
Nedbalost majitele, přenos ze 

sousedství 

Nefunkčnost/špatná funkce 

PZTS, snadné vniknutí do 

objektu 

1 5 1 5 

17 Záplava/ povodeň Ţivelní pohroma 1 1 5 5 

18 Vandalismus 
Chybějící 

prvky/opotřebení/špatná 

funkce PZTS, nedostatečné 

MZS, dlouhá doba příjezdu 

policie 

Škoda na majetku/ objektu, 

strach 
2 3 3 18 

19 Návykové látky/ léky 
Nemoţnost provádění vyšetření, 

sníţení zisku 
4 4 3 48 

20 Vybavení domu/cennosti Škoda na majetku 3 3 3 27 

21 Prázdný objekt Dovolená, práce Špatná odhalitelnost vloupání 4 5 4 80 

Tabulka 3: jednotlivá rizika, příčiny, následky a míra rizika 

 



 

Pro názornou ukázku, zde uvedu způsob výpočtu míry rizika pro riziko číslo 13 uvedené 

v tabulce 3. Toto riziko je popsáno jako chybějící čidla PZTS v obytné části. Přiřazené 

hodnoty jednotlivých parametrů jsou: 

 pravděpodobnost vzniku rizika P= 5 

 pravděpodobnost vzniku  N= 3 

 odhalitelnou rizika H=5 

Dosazením hodnot do vzorce (1) vypočteme míru rizika, která tato hrozba 

představuje. 

 𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻 𝑅 = 5 × 3 × 5  R= 75 

Vypočtená míra rizikovosti spadá podle tabulky 1 do intervalu <51-100>, který 

představuje neţádoucí riziko vyţadující minimalizaci. 

6.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 Vytvořením Paretova diagramu a následným proloţením Lorenzovou křivkou 

získáme významná rizika, která hrají důleţitou roli z hlediska bezpečnosti objektu. 

Diagram je tvořen histogramem, jeţ obsahuje data kumulativní četnosti N míry rizika R, 

spolu s Lorenzovou křivkou vytvořenou na základě relativních kumulativních četností F 

míry rizika R. Rizika spolu s mírou rizika jsou vyuţity z tabulky 5 a 6,následovně seřazeny 

podlé míry rizika R od nejvyšší hodnoty po tu nejniţší. Dále doplněny o kumulativní 

četnosti N a relativní kumulativní četnosti F, vzorce (2,3) pro výpočet těchto četností jsou 

uvedeny níţe. 

      𝑁𝑖 =  𝑛𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 +𝑖
𝑘−1 ∙∙∙+𝑛𝑖                       (2) 

𝑁𝑖 …𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎            𝑛1 − 𝑛1 …ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑦 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 

       𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
× 100  [%]        (3) 

𝐹𝑖 . . . 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡    𝑁…𝑐𝑒𝑙𝑘𝑜𝑣á 𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 

𝑁𝑖 …𝑘𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑛í č𝑒𝑡𝑛𝑜𝑠𝑡 𝑟𝑖𝑧𝑖𝑘𝑎 

Hodnoty kumulativních četností N a relativních kumulativních četností F jsou 

uvedeny v tabulce 4. 



 

Tabulka 4: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost míry rizika R 

 

 

Číslo Způsoby překonání FO P N H R 
Četnost 

N 

Četnost 

F [%] 

21 Prázdný objekt 4 5 4 80 80 11,03 

8 
Prolomení prvku předmětové 

ochrany 
3 5 5 75 155 21,38 

13 Chybějící čidla PZTS v obytné části 5 3 5 75 230 31,72 

6 
Vniknutí do objektu okenními 

výplněmi 
4 5 3 60 290 40,00 

2 
Neuzavření/ neuzamčení oken a 

dveří 
4 4 3 48 338 46,62 

3 Nezastřeţení objektu 3 4 4 48 386 53,24 

19 Návykové látky/ léky 4 4 3 48 434 59,86 

4 Průnik z ordinace do obytné části 3 5 3 45 479 66,07 

5 Veterinární vybavení/ přístroje 2 5 3 30 509 70,21 

9 
Vniknutí do objektu dveřními 

výplněmi 
2 5 3 30 539 74,34 

20 Vybavení domu/cennosti 3 3 3 27 566 78,07 

10 Přelezení plotu 5 1 5 25 591 81,52 

7 
Vniknutí do objektu garáţovými 

vraty 
2 4 3 24 615 84,83 

11 
Nefunkčnost prvku nebo celého 

systému 
1 5 4 20 635 87,59 

14 Odcizení/ ztráta klíčů 1 5 4 20 655 90,34 

1 Vandalismus 2 3 3 18 673 92,83 

18 Znalost PZTS pachatelem 2 3 3 18 691 95,31 

15 Výpadek elektrického proudu 2 4 2 16 707 97,52 

12 Poţár 2 4 1 8 715 98,62 

16 
Nefunkčnost prvku nebo celého 

systému 
1 5 1 5 720 99,31 

17 Záplava/ povodeň 1 1 5 5 725 100 

  ∑=725  



 

Pro názornou ukázku, zde uvedu příklad výpočtu kumulativní četnosti N a relativní 

kumulativní četnosti F pro riziko číslo 6 vniknutí do objektu okenními výplněmi, jeţ 

zaujímá 4. pořadí v tabulce 4. 

Výpočet kumulativní četnosti dle vzorce (2) 

𝑁4 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4 

𝑁4 = 80 + 75 + 75 + 60 

𝑁4 = 290 

Výpočet relativní kumulativní četnosti dle vzorce (3) 

𝐹4 =
𝑁4

𝑁
× 100  [%] 

𝐹4 =
290

725
× 100   

𝐹4 = 40 % 

Veškeré hodnoty kumulativních četností N a relativních kumulativních četností F 

jsou pouţity k sestrojení Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Výsledný diagram je 

zobrazen na obrázku 5. 

Obrázek 5: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 



 

Součástí grafu je také aplikace pravidla 80/20 zobrazeného modrou čárou. Dle 

tohoto pravidla, které říká, ţe 80% moţných rizik má významný vliv na bezpečnost mnou 

posuzovaného objektu.  V tomto konkrétním případě je míra tolerance rizika R vypočtena 

na hodnotě 24. Tedy veškerá rizika, která se rovnají této hodnotě nebo jsou vyšší, budou 

v následující kapitole rozebrána a minimalizována.  

Jedná se o tato rizika: 

 Prázdný objekt,  

 Prolomení prvku předmětové ochrany,  

 Chybějící čidla PZTS v obytné části,  

 Vniknutí do objektu okenními výplněmi,  

 Neuzavření/ neuzamčení oken a dveří,  

 Nezastřeţení objektu,  

 Návykové látky/ léky,  

 Průnik z ordinace do obytné části,  

 Veterinární vybavení/ přístroje,  

 Vniknutí do objektu dveřními výplněmi,  

 Vybavení domu/cennosti,  

 Přelezení plotu 

Zbylá rizika nejsou pro bezpečnost objektu tak zásadní a nadále s nimi nebude pracováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 Projekt nových opatření fyzické ochrany polyfunkčního domu 

Dle policejních statistik za období od 1.1. 2010- 31.12. 2013 lze spatřit jistý vývoj 

počtů krádeţí za pomocí vloupání zejména u rodinných domů. Nejrizikovějšími objekty se 

jeví objekty nacházející se v okrajových částech obcí, kde pachatele mohou nerušeně 

provést vloupání do objektu a zřídkakdy bývají někým vyrušeni. Graf vývoje počtů krádeţí 

je znázorněn na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Graf vývoje počtů krádeţí vloupáním 

 Pomocí analýzy byla zobrazena rizika, která nejvíce ohroţují bezpečnost domu, 

spolu se zohledněním poţadavků majitele, budou v této kapitole navrhnuta opatření, která 

jsou nutná pro zvýšení bezpečnosti objektu. 

Jedním z hlavních poţadavků majitele pří návrhu nových bezpečnostních opatření je 

okamţité odhalení pachatele při vniknutí do chráněného prostoru a jeho včasná 

informovanost v době, kdy je objekt opuštěný. Jde především o zkrácení doby po kterou 

pachatel můţe nerušeně provádět protiprávní jednání. 

Důvodů nepřítomnosti můţe být několik: 

1. Dovolená (7-10 dní) 

2. Práce mimo veterinární kliniku (mimo ordinační hodiny) 

3. Odborné školení a zkoušky (1-2 dny) 

4. Soukromá ordinace (moţnost napadení domu během ordinačních hodin) 
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Dalším kritériem, kterému je nutné přizpůsobit realizována bezpečnostní opatření je 

celková cena nového návrhu tykajícího se zabezpečení. Zde vyuţiji pravidlo ALARA (As 

Low as Reasonably Achievable) pro minimalizaci rizik, které říká, ţe riziko je nutné 

sniţovat na takovou úroveň, kdy se výdaje na sníţení rizika stávají neúměrnými ve 

srovnání s omezením příslušného rizika. Vybereme tedy jen ta zjištěná rizika, jejichţ 

minimalizace se vejde do 10-15% chráněných aktiv. Hodnota stavby rodinného domu byla 

odhadnuta přibliţně na 4 000 000 Kč, dále hodnota chráněných aktiv uvnitř objektu je 

stanovena na 2 000 000 Kč. Jelikoţ navrhovanými opatřeními budeme chránit pouze aktiva 

umístěna uvnitř objektu, nebude zde započtena hodnota stavby. Vycházíme tedy z částky 

2 000 000 Kč, pouţitím pravidla ALARA dostáváme částku 200 000 - 300 000 Kč, která 

by neměla být překročena a návrh nových bezpečnostních prvků je nutné této částce 

přizpůsobit.  

 Je třeba také brát v úvahu moţnost napadení objektu za účelem krádeţe 

veterinárního vybavení. Toto vniknutí způsobí majiteli nejen škodu na majetku, ale i 

v podobě ušlého zisku, díky nemoţnosti vykonávání určitých veterinárních úkonů nebo 

nutnosti uzavření veterinární ordinace na určitou dobu. Obsahem dalších podkapitol budou 

rizika napadení objektu, která byla určena analýzami v předešlé kapitole. Tato rizika budou 

rozdělena dle jednotlivých oblastí fyzické ochrany a to na MZS, PZTS a reţimovou 

ochranu 

7.1 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

V této podkapitole bych chtěl zohlednit především poţadavek majitele na dálkovou 

komunikaci systému ústředny a tak včasnou signalizaci vloupání. Dále dnes existuje 

spousta způsobů, kterými se dá elektronický zabezpečovací systém pouţít, neslouţí jen ke 

včasné detekci pachatele, ale lze jim automaticky řídit domácnost, spínat osvětlení, 

vytápění, klimatizaci nebo zavlaţování. Systém můţe v naší nepřítomnosti spínat 

spotřebiče i osvětlení a simulovat tak pohyb po objektu i během dovolené. 

Moţná rizika plynoucí z analýzy, která lze ovlivnit PZTS: 

 Neuzavření/ neuzamčení oken a dveří,  

 Nezastřeţení objektu,  

 Chybějící čidla PZTS v obytné části,  

 Prázdný objekt. 



 

Prázdný objekt a chybějící čidla PZTS v obytné části 

 Jelikoţ se majitel často nachází mimo domov, ať uţ se jedná o práci na jiné 

veterinární klinice, návštěvu pacientů, absolvování školení a nebo dovolenou, je třeba se na 

toto riziko zaměřit, protoţe je zde velká pravděpodobnost napadení objektu, právě v této 

době. V objektu se nachází ústředna INTEGRA 128 firmy SATEL. Tato ústředna je 

doplněna GSM komunikátorem (GPRS-T1), jeţ zajišťuje komunikaci mezi majitelem a 

ústřednou. Umístěním detektorů do obytné části rozšíříme pokrytí na celý objekt a o 

případném vloupání bude majitel okamţitě informován. 

Mým návrhem bude snaha o simulaci pohybu osob v době, kdy se v objektu nebude 

nikdo nacházet. Řízení simulace bude obstaráváno pomocí časovače ústředny nebo 

dálkově pomocí  ethernetového modulu s veřejnou IP adresou (ETHM-1) přes mobilní 

aplikace. 

 V tomto řešení budou kontakty vypínačů osvětlení napojeny na vstupy ústředny a 

do napěťového obvodu osvětlení se vřadí reléový modul (INT-ORS) ovládatelný 

z ústředny. V tuto chvíli je moţné spínat osvětlení (připojené přes reléový modul na výstup 

ústředny) pomocí vypínačů (připojených na vstupy ústředny), klávesnice zabezpečovacího 

systému, narušením detektoru (záleţí na naprogramování) nebo ethernetovým modulem s 

veřejnou IP. Dále lze nakonfigurovat spínání osvětlení podle "časových plánů" a díky 

logickým funkcím AND a OR lze vymyslet spoustu podmínek pro sepnutí.  Tímto 

modulem lze ovládat aţ 8 připojených zařízení (spínat topení a jiné elektrické spotřebiče, 

které budou připojeny). Můţe být vyuţít i ke zvýšení komfortu a pohodlí. 

V obývacím pokoji, kde se nachází velká prosklená stěna spolu s francouzskými 

dveřmi, bude vhodné doplnit svislé ţaluzie o elektromotor, který bude ovládán ústřednou a 

při setmění se tyto ţaluzie automaticky zatáhnou. Nejedná se pouze o zvýšení komfortu 

majitele, ale toto řešení přispěje i ke sníţení odhalení, ţe objekt v době nepřítomnosti 

majitele je prázdný. 

 

 

 



 

Pro zvýšení bezpečnosti objektu a následnou informovanost o jeho napadení 

doporučuji doplnit do těchto místností PIR detektor (QUAD - AQUA PRO):  

 garáţ,  

 obývací pokoj,  

 čekárna 

 chodba v 2. NP 

V ordinační místnosti a na operačním sále se tyto detektory jiţ nacházejí a jejich 

pozice zůstane neměnná. V souvislosti s těmito změnami je potřeba umístit LCD 

klávesnici (INT-KLCD-BL) ve vstupní hale obytné části, kterou bude ovládán celý systém. 

Veškeré prvky v tomto návrhu budou v drátovém provedení. Tyto prvky jsou levnější, sice 

je nutno počítat s nutnými stavebními úpravami, ale majitel se vyhne následné kontrole 

stavu baterií a jejich výměně, které zase chod tohoto systému prodraţí. Při montáţi 

systému PZTS odbornou firmou doporučuji provést revizi současných prvků. Příklady 

instalovaných prvků jsou na obrázcích 7, 8, 9. 

 

 

 

 

 

Neuzavření/ neuzamčení oken a dveří 

 Při prohlídce objektu jsem si několikrát všiml, ţe majitel neuzavírá veškeré okenní 

výplně, přestoţe se ve většině případů jednalo o ventilaci vyklopením okna, je toto 

dostatečný důvod pro moţného pachatele, aby útok na objekt uskutečnil. Tímto řešením 

sníţíme riziko spojené s neuzavřenými okny, případně dveřmi. Navrhuji umístit na veškeré 

obvodové otvorové výplně v 1. NP, dveře a okna směřující na terasu v 2. NP magnetická 

kontaktní čidla (S-1). Toto řešení je dostatečné proto, aby majitel neopustil domov bez 

uzavření oken, jelikoţ při otevřeném okně mu ústřednou nebude povoleno přejít do 

hlídaného reţimu a na tento fakt bude okamţitě upozorněn. 

 

Obrázek 7: PIR čidlo [17] Obrázek 8: LCD klávesnice [17] Obrázek 9:  Reléový modul [17] 



 

Nezastřežení objektu 

 Toto riziko je způsobeno lidským faktorem a vlastní zodpovědností majitele. Ten 

by se měl především, pří kaţdém opuštění objektu ujistit, zda-li došlo opravdu k zastřeţení 

či nikoliv. Objekt lze zastřeţit i na dálku pomocí SMS, takto lze přejít do hlídaného 

reţimu, pokud si majitel nebude jist, jestli k zastřeţení došlo či nikoli. Dalším moţným 

řešením je vyuţití funkce ústředny a to funkce uţivatelského časovače pro jednotlivé 

bloky. Nastavením na přesnou hodinu, dojde vţdy k zastřeţení a lze tak vyloučit riziko 

selhání lidského faktoru. 

Průnik z ordinace do obytné části 

 Tato situace můţe nastat zejména v ordinační době, kdy by se pachatel rozhodl 

vyuţít nepozornosti majitele a pokusil by se vniknout do obytné části. Proto navrhuji 

umístění magnetického kontaktního čidla (obrázek 10) na dveře oddělující obytnou a 

neobytnou část. Toto řešení povaţuji za dostatečné k eliminaci výskytu takové situace.  

 

 

 

Obrázek 10: Magnetické kontaktní čidlo [17] 

Pult centralizované ochrany 

Vzhledem k časté nepřítomnosti majitele shledávám napojení na pult 

centralizované ochrany jako jedním z vhodných řešení. Důleţité je zvolit kvalitní a 

prověřenou bezpečnostní agenturu, dále je třeba brát v úvahu vzdálenost sídla agentury od 

střeţeného místa, aby mohl být proveden co nejrychleji zásah v případě vyhlášení 

poplachu. Dalším neméně důleţitým bodem je ujištění se, zda-li PZTS lze napojit na 

libovolnou agenturu. Některé agentury instalují bezpečnostní systémy, které jsou 

kompatibilní pouze s jejich pulty centrální ochrany. Připojení na jiný pult pak není moţné, 

je třeba dokoupit další zařízení  nebo dokonce nahradit celý systém. 

Cena za měsíční monitoring se dle agentur různí, pohybuje se v rozmezí 300- 780 

Kč za měsíc. Další proměnnou je integrace do systému PCO, poplatek za dostřeţení nebo 

výjezd zásahové jednotky na planý poplachový signál 



 

Jako příklad bych uvedl ceník PCO firmy SECURITAS, jedná se původně o 

švédskou firmu,  její sluţby jsou ve srovnání s konkurencí finančně náročnější, ale také by 

měly dosahovat vyšší kvality spolu s profesionálním přístupem (tabulka 5). 

Tabulka 5: Ceník firmy SECURITAS pro PCO 

Integrace do systému 

CNS 
Montáž 

Měsíční monitorovací 

poplatek 

Marný výjezd 

zásahové jednotky 

Poplatek za dostřežení 

objektu 

4.000,- Kč 
1.000,- 

Kč 
od 650,- Kč 350,- Kč 200,- Kč/hod 

Ceny jsou uvedeny bez DPH. 

7.1.1 Náklady pro realizaci návrhu PZTS 

Přehled realizovaných prvků PZTS s cenou se nachází v tabulce 6. 

Tabulka 6: Přehled realizovaných prvků v návrhu s cenou 

7.2 Mechanický zábranný systém 

MZS slouţí zejména jako pasivní ochrana, jeţ má za úkol zabránit nebo maximálně 

ztíţit vniknutí, pohyb, odcizení předmětů z objektu.  

Plynoucí rizika z analýzy, která lze ovlivnit MZS: 

 Vniknutí do objektu dveřními výplněmi, 

 Vniknutí do objektu okenními výplněmi, 

Prvek Název Počet 

kusů 

Cena s DPH Celková cena 

Modul Ethernet ETHM-1 1 4 539 4539 

Povrchový 

magnetický kontakt 
S-1 14 142 1 988 

Expanzní model 

výstupů 
INT-ORS 1 4 839 4839 

Detektor pohybu 

PIR 

QUAD - AQUA 

PRO 
4 730 2 920 

LCD Klávesnice INT-KLCD-BL 1 3 047 3047 

PCO SECURITAS na 12 měsíců + montáţ 15 550 15 550 

Celková cena 32 883 



 

 Prolomení prvků předmětové ochrany, 

 Návykové látky/léky 

 Veterinární vybavení/ přístroje  

 Vybavení domu a cennosti 

Průzkum provedený Crime and Criminal Justice Unit of the Home Office ve Velké  

Británii zjistil, ţe 30% residenčních vloupání bylo spácháno o víkendu a v noci (23%) 

nebo večer (32%), zatímco denní vloupání proběhlo spíše odpoledne neţ ráno. U 48% 

případů byl vstup pachatelů do objektu ze zadní části a ve 44% byl vstup do objektu z 

přední části. Nejčastější způsob vstupu byl dveřmi (70%), kdy většina pachatelů vylomila 

zámek (37%). Také ve 22% případů si pachatel otevřel dveře či okno. [16] 

Naopak reprezentativní průzkum mezi vězni firmy Jablotron zjistil, 

ţe nejčastější chybou, kterou podle pachatelů lidé dělají, je nedostatečné zabezpečení oken.

 Právě ta celé ¾ oslovených povaţují za nejsnazší cestu do objektů. Druhým 

nejjednodušším vstupem je údajně sklep. Naopak vchodové dveře jsou pro pachatele 

obtíţně překonatelné. [22] 

Vniknutí do objektu dveřními výplněmi 

 Současné plastové dveře spolu s rámovými zárubněmi doporučuji nahradit 

bezpečnostními dveřmi. Jelikoţ dveře jako celek nemají dostatečnou odolnost proti 

vloupání. Slabými místy jsou dveřní zárubně, dveřní křídlo, jelikoţ jsou plastové 

s ocelovou výztuhou uvnitř. Dále potom cylindrická vloţka, která není certifikována a 

nelze tak zjistit zda-li je odolná proti moţným způsobům překonání. 

Navrhuji tedy výměnu dveří za bezpečnostní (SD 102 F). Tyto vybrané dveře jsou 

certifikovány dle normy ČSN P ENV 1627 třetí bezpečnostní třídou. 

Bezpečnostní dveře (SD 102 F) specifikace: 

 19 jistících bodů 

 Dvojité celoplošné pancéřování 1 mm plechem 

 V okolí zámku pancéřování zesíleno speciálním plechem 

 Tuhá ocelová kostra s rámem a ţebrováním 

 Rozvorový systém je ovládán speciálním bezpečnostním zámkem NEXT s masivní 

střelkou a zamykacími čepy 16 mm 



 

 Speciální integrovaná bezpečnostní páka v zárubni NEXT SF2A nahrazující řetízek 

Vchodové dveře do obytné části domu budou se skelnou výplní z vrstveného skla, 

bezpečnostní kování typu madlo-klika, naopak vstup do ordinace bude tvořen plnými 

bezpečnostními dveřmi s kováním typu klika-klika. Prvky MZS jsou vyobrazeny na 

obrázku 11 a 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Bezpečnostní dveře [3] Obrázek 12: Bezpečnostní zámek se zamykacími čepy [3] 

Vniknutí do objektu okenními výplněmi 

 Okenní výplně vyuţívají pachatelé  k průniku do obydlí často. Proto doporučuji 

skla v přízemí pokrýt bezpečnostní fólií, která zabrání snadnému překonání okenní výplně 

v době, kdy v domě budou lidé spát a nebudou tak zapojeny PIR detektory pro 

minimalizaci planých nebo nechtěných poplachů. Magnetické kontakty budou signalizovat 

otevření okna, spolu v kombinaci s bezpečnostní fólií se lze vyhnout tichému vloupání. 

Také je moţné, ţe bezpečnostní fólie pachatelé odradí od pokusu o vloupání. 

Firma NEXT nabízí tří vrstvou bezpečností fólií SCX s certifikací podle ČSN EN 

356, spadající do třídy odolnosti P2A, jejíţ cena je 690 Kč/m
2
. Celková plocha oken je 

přibliţně 20 m
2
.  Cena instalace je dle ceníku firmy NEXT 300 Kč za okno, u velkých 

ploch 300 Kč/m
2
. 

 

 



 

Prolomení prvků předmětové ochrany, návykové látky,  veterinární vybavení 

Tímto rizikem se rozumí především cílený útok pachatele na objekt se záměrem 

ukořistit léčiva, návykové látky, určité vybavení apod. V objektu jsou návykové látky 

uloţeny v kovové skříni s klasickým rozvorovým zámkem dle zákona 167/1998 Sb., který 

toto opatření nařizuje, zbylá léčiva jsou umístěna ve skladu léčiv a také v ordinaci, kde se 

nacházejí v polo-prosklené uzamykatelné skříni. 

Navrhuji zakoupit nábytkový trezor (NT 21) s uzamykatelnou schránkou. Trezor 

má jednostranný zajišťovací mechanismus standardně ovládaný trezorovým klíčovým 

zámkem. Tento trezor doporučuji umístit do skladu léčiv, kde bude připevněn pomocí 

šroubu ke zdi, aby se zamezilo moţné manipulaci s ním. Větší mnoţství léčiv a omamných 

látek lze do něj bez problému umístit. Menší mnoţství léčiv, ne omamných látek, můţe být 

pro lepší dostupnost veterináře ponecháno v ordinaci. Dále bude vhodné umísťovat denní 

trţbu taktéţ do tohoto trezoru, který je opatřen zvlášť uzamykatelnou schránkou pro tyto 

případy. 

Z hlediska vloupání zaměřeného na přístroje a vybavení, je nejlepší prevencí 

důslednost v podobě uzavření okenních výplní a zastřeţení objektu spolu s umístěním 

přístrojů mimo tyto výplně přes které jsou snadno viditelné. 

V návrhu jsou okenní výplně opatřeny bezpečnostní fólií, celý prostor je střeţen 

PIR čidly a případný poplach hlášen akustickou signalizací. Tato kombinace jednotlivých 

prvků minimalizuje vniknutí do objektu bez vyhlášení poplachu a uvědomění okolí. 

Jde hlavně o to, abychom pachateli zbytečně nezavdávali příčinu k vloupání a 

nevystavovali se tak zvýšenému nebezpečí. Sníţením mnoţství léčiv, jeţ se nachází 

v prosklené skříni ordinace na nezbytné minimum, lze efektivně toto riziko napadení sníţit. 

Vybavení domu, cennosti 

 Veškeré drobné cennosti a finanční hotovost lze umísťovat do nábytkového trezoru, 

který slouţí především k bezpečnému uloţení střelné zbraně, ale tyto předměty lze do něj 

také umístit. Opět je důleţitá prevence a to hlavně neuchovávání velkého obnosu peněz v 

domě, jelikoţ kaţdý mechanický zábranný systém lze překonat, liší se jen doba potřebná k 

překonání, vynaloţená energie a technické vybavení pachatele. Je tedy výhodné vyuţít 

k úschově většího finančního obnosu banky a jejich nabízené sluţby. 



 

Přelezení plotu 

 Toto riziko plynoucí ze snadného překonání obvodové ochrany, lze sníţit , avšak 

došlo by tak k narušení celkového estetického vzhledu stavby, která má jisté umělecké 

prvky, ke kterým bezesporu současný plot patří. Je třeba tak zaměřit pozornost na 

plášťovou a prostorovou ochranu.  

7.2.1 Náklady pro realizaci návrhu MZS 

Přehled realizovaných prvků v návrhu s cenou je v tabulce 7. 

Tabulka 7: Přehled realizovaných prvků v návrhu s cenou 

Prvek Název položky Počet kusů Cena s DPH Celková cena 

Bezpečnostní dveře- obytná část SD 102 F 1 47 603 42 603 

Bezpečnostní dveře- obytná část SD 102 F 1 35 876 30 876 

Bezpečnostní zárubně SF 2 A 2 1 680 3 360 

Bezpečnostní fólie SCX 20m
2
 20 100 20 100 

Nábytkový trezor NT 21 1 34 122 34 122 

Celková cena 131 061 

7.3  Režimová ochrana 

 V této kapitole bych chtěl shrnout určité zásady, které by měl majitel z vlastní vůle 

dodrţovat a řídit se jimi.  

Návrh systému PZTS 

Systém doporučuji rozdělit na jednotlivé okruhy a to takové: 

Okruh 1- zastřeţením dojde k aktivaci veškerých bezpečnostních prvků v objektu. 

Okruh 2- zastřeţením dojde k aktivaci bezpečnostních prvků v obytné části spolu s aktivací  

    magnetického senzoru u dveří, které oddělují obytnou a neobytnou část. 

Okruh 3- zastřeţením dojde k aktivaci bezpečnostních prvků v neobytné časti spolu s         

               magnetickými senzory. 

Vyuţitím funkce časovače ústředny lze nastavit automatické zastřeţení okruhem 3 

od 22:00, pokud nebude aktivovaný okruh jiný. 



 

Před opuštěním objektu 

 V prvé řadě před opuštěním domu nenechávat volně rozmístěné cennosti, finanční 

obnosy a další předměty, které by mohly lákat pachatele. Pokud by zůstalo některé z oken, 

na kterých jsou umístěny magnetické senzory otevřené, ústředna by neumoţnila zastřeţení 

objektu. Posledním krokem je uzamknutí objektu na dva západy. 

Před zahájením ordinování 

 Uzamknout vchodové dveře do bytové části, zastřeţit objekt okruhem 2 a 

odemknout vchodové dveře do ordinace. 

7.4 Celkové náklady k realizaci bezpečnostního návrhu 

Celkové náklady všech navrhovaných prvků fyzické ochrany jsou v tabulce 8. 

Tabulka 8: Přehled cen jednotlivých segmentu fyzické ochrany 

Prvek cena 

Návrh opatření PZTS + PCO na 12 měsíců+ instalace 17 333+15 550 

Návrh nového MZS 131 061 

Celková částka 163 944 

Součtem veškerých nákladů realizovaných prvků jsem dospěl k celkové částce 

163 944 Kč, přestoţe tato částka nezahrnuje odbornou montáţ PZTS, MZS je zde dost 

velký finanční limit pro realizaci těchto úprav, abychom nepřesáhli limit 10% 

z chráněných aktiv. Veškeré navrhované úpravy jsou zobrazeny v příloze č . 4 a 5. 

 

 

 

 

 

 



 

8 Závěr 

 Tato bakalářská práce se zabývala fyzickou ochranou daného polyfunkčního domu, 

který kloubí bydlení s veterinární ordinací. V současné době, kdy stoupá počet vloupání do 

rodinných domů je potřeba dbát na zvýšenou odolnost jednotlivých prvků fyzické ochrany 

a neřídit se pouze cenou, která je u většiny lidí upřednostňována na úkor kvality. Cílem 

bylo po seznámení se s objektem zhodnotit současný stav zabezpečení, vyhledat kritická 

místa a navrhnout případná bezpečnostní opatření v souladu s poţadavky majitele. 

První kapitola práce pojednává o základních právních předpisech a normách 

týkajících se fyzické ochrany, jelikoţ pro tuto oblast neexistuje jednotný právní předpis, je 

potřeba se orientovat v zákonech, které se této problematiky přímo dotýkají a nebo lze 

z nich odvodit jistou souvislost. Podrobněji se fyzickou ochranou zabývá následující část, 

kde jsou rozebrány jednotlivé skupiny. 

V úvodu praktické části je stručná charakteristika polyfunkčního domu, stavebně – 

technické řešení spolu s popisem jednotlivých prvků stávajícího zabezpečení. Jednotlivá 

rizika vztahující se k překonání fyzické ochrany objektu, jsou vymodelována  pomocí 

Ishikawa diagramu, následně analýzou způsobů a důsledků poruch je zhodnocen jejich 

dopad na bezpečnost objektu. Vytvořením Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou byla 

získána nejzávaţnější rizika, kterými je potřeba se zabývat. 

Největším problémem se jeví riziko spojené s častou nepřítomností osob v domě, 

jelikoţ majitel v určité dny pracuje v ordinaci a dny jiné navštěvuje pacienty u nich doma, 

kde řeší problémy na místě. V důsledku toho bylo potřeba navrhnout jistá opatření, která 

by sníţila riziko napadení objektu a následných škod. V práci se zaměřuji a vyuţívám 

PZTS k simulaci výskytu osob v objektu, návrhem je také instalace prvků PZTS po celém 

domě, jeţ doplňuje pasivní bezpečnost navrhovaných MZS. 

Navrhovaná opatření slouţí především ke zvýšení celkové bezpečnosti objektu, 

jejich realizací není zaručena nemoţnost napadení objektu. Vţdy záleţí na zkušenostech 

pachatele, nástrojích a na době po kterou se o průnik bude snaţit.   
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