
 

 
 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

Návrh zabezpečení stavební firmy prostředky 

fyzické ochrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student: Jan Božek 

Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Veličková 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku 

Termín odevzdání bakalářské práce: 18. 4. 2014  



 

 
 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení  

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“  

 

 

V Lipníku nad Bečvou dne 18. dubna 2014 

……………..........……………  

  Jan Božek 

 

 



 

 
 

P R O H L Á Š E N Í 
 

Prohlašuji, že  

 jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 

Sb. O právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon) ve znění pozdějších právních předpisů;  

 beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle 

zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 
1)

;  

 beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním 

informačním systému Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (dále jen VŠB – 

TUO), dostupná k prezenčnímu nahlédnutí;  

 beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou 

práci užít v souladu s § 35 odst. 3 2);  

 beru na vědomí, že podle § 60 
3) odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření 

licenční smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona;  

 beru na vědomí, že podle § 60 3) odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo 

poskytnout licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která 

je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, 

které byly VŠB – TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše);  

 beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého 

VŠB – TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k 

nekomerčnímu využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům;  

 beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, 

považují se za součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt 

skládá. Neodevzdání této součásti může být důvodem k neobhájení práce.  

 

Jan Božek 

Hranická 1004/34, Lipník nad Bečvou, 751 31 
Dne: 18. 4. 2014       Podpis: …………………………. 

1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších právních 

předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací:  

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně posudků 

oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví vnitřní předpis 

vysoké školy.  

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních dnů před 

konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak určeno, v místě 

pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady výpisy, opisy nebo 

rozmnoženiny.  

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby.  

2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3:  

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 

hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo).  

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve 

znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo:  

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního díla (§ 35 

odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího projevu jeho 

vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno.  

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy 

školy nebo školského či vzdělávacího zařízení.  

(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v souvislosti s 

užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, a to podle 

okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím zařízením z užití 

školního díla podle odstavce 1. 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkuji vedoucí mé bakalářské práce Ing. Evě Veličkové za poskytnutí rad a informací a za 

vedení při zpracovávání, které mi pomohly. Dále děkuji majiteli firmy, který mi se 

spoluprací vřele pomáhal a byl ochotný, že mi poskytnul potřebné údaje o areálu, 

objektech a chodu celé firmy.  



 

 
 

Anotace 

BOŽEK, J., Návrh zabezpečení stavební firmy prostředky fyzické ochrany, 

Ostrava, 2014, 36 s., 10 s. příloh. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava. 

Studijní obor: Technická bezpečnost osob a majetku. Vedoucí práce: Ing. Eva Veličková.  

Tato bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení areálu a objektů stavební 

firmy. V teoretické části je popis právní úpravy ochrany objektu a obecný popis 

bezpečnostní teorie. Poté následuje stručný popis objektu a současný stav zabezpečení. 

Závěrečná část práce popisuje identifikaci bezpečnostních rizik a možný návrh 

zabezpečení firmy. 

Klíčová slova: analýzy rizik; fyzická ochrana; mechanický zábranný systém; 

zabezpečení 

 

Annotation 

BOŽEK, J., Proposal safeguard construction company resources physical 

wardships, Ostrava, 2014. 36 p., 10 p. of attachments. VŠB – Technical university of 

Ostrava. Field of study: Technical safety of persons and property. Head of work: Ing. Eva 

Veličková.  

This bachelor thesis is focused on security of grounds and buildings of 

construction company. In teoretical part of bachelor thesis is description of the legislation 

on protection of the property and a general description of the security theory. After that a 

brief description of the object and the current state of security. The final part involves 

identifying security risks, and possible security of company.    
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1 Úvod 

Z historického hlediska je ochrana objektu jedním z tradičních oborů lidské 

činnosti, jejichž účel se dodnes nezměnil. Měly a mají za úkol chránit lidské životy a 

majetek. V současnosti je to velice podobné tím, že lidé přestali pociťovat nebezpečí, která 

ohrožovala jejich zdraví a život a každý si chce co nejlépe ochránit svůj majetek před jeho 

ztrátou.  

Z počátku se využívala pouze fyzická ostraha, která se poté zdokonalila pomocí 

mechanické ochrany majetku. Do mechanických prvků řadíme zámky a klíče, které 

můžeme najít už ve starověkém Egyptě. Dalšího významného kroku v oblasti uzamykacích 

mechanismů bylo v roce 1778 vložení dvou stavítek do uzamykacího mechanismu, která 

musela být přesně nadzvednuta tak, aby bylo možné pohybovat závorou. Další průlom ve 

vývoji nastal se zavedením válcové vložky, která obsahovala dlouhá válcová stavítka 

seřazena v řadě za sebou a uložena v radiálních otvorech v otočném válci (cylindru). Tento 

vynález přinesl jednoduchost, bezpečnost a spolehlivost a také snížení rozměrů a váhy 

zámku. 

Vedle mechanického způsobu zabezpečení zde také máme pozdější způsob 

ochrany elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS). Mezi EZS patří alarmy, které se 

postupem času zdokonalovaly. V počátcích této ochrany byly EZS budovány na bázi 

kontaktních a destruktivních čidel a s rozvojem techniky ve 20. století se objevují 

elektromechanická čidla. V poslední době díky vývoji technologických prostředků může 

EZS nahradit původně výhradně lidské činnosti (vnímaní). 

V této práci nejdříve uvedu právní rámec a technické normy, které se zabývají 

danou problematikou. Po této části práce je řešena problematika fyzické ochrany. Následně 

je uveden základní popis mnou zabezpečovaného objektu a současný stav zabezpečení 

chráněných aktiv. Další část práce se zaměřuje na nalezení rizik, která jsou vyhodnocena 

jako nepřijatelná, a to za pomoci analýz. Tyto rizika mohou ohrozit bezpečnost aktiv firmy. 

Na závěr práce díky výsledkům z analýz jsem vypracoval návrh zabezpečení firmy spolu 

s finančním ohodnocením. 
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2 Právní předpisy 

V této kapitole jsou vypsány nejdůležitější právní předpisy a normy, které se 

zabývají fyzickou ochranou objektu pro návrh zabezpečení. Vzhledem k tomu, že v České 

republice neexistuje společný právní předpis, který sjednocuje zabezpečování objektu a 

fyzickou ochranu, musíme vycházet z jednotlivých zákonů a norem. [10] 

 

Zákony: 

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

Ústava České republiky je nejvyšší právní silou spolu s Listinou základních práv  

a svobod. Ústava české republiky zaručuje nedotknutelnost hodnot lidské důstojnosti  

a svobody, rovnoprávnost a svobodu občanů, kdy ukládá občanům povinnost a 

zodpovědnost vůči ostatním. Žádný zákon České republiky nesmí být v rozporu s Ústavou 

České republiky.[26] 

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

Listina základních práv a svobod uznává neporušitelnost přirozených práv 

člověka, práv občana a svrchovanost zákona. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Lidé jsou svobodní a rovní v právech i 

v důstojnosti. Dále podle Listiny práv a svobod si občan může konat, co není zákonem 

zakázáno, a co zákon neukládá, nesmí být nucen konat. Listina základních práv a svobod 

zaručuje domáhaní se svého práva u nezávislého soudu nebo u jiného státního orgánu. [29] 

Důležité body, týkající se ochrany objektů jsou nedotknutelnost obydlí, ochrana 

vlastnického práva, osoby a její soukromí. 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Trestní zákoník je členěn na obecnou a zvláštní část. V obecné části zákon 

stanovuje působnost trestního zákoníku a obsahuje ustanovení, která jsou společná všem či 

více trestným činům. Vymezuje trestní odpovědnost a její zánik, okolnosti vylučující 

protiprávnost, ukládání trestů a ochranných opatření a výklad používaných pojmů. Zvláštní 
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část obsahuje výpis trestných činů. K jednotlivým trestným činům jsou popsány jejich 

znaky, podle kterých se navzájem trestné činy odlišují. [31] 

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád 

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

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

potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a 

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

pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. Pomáhat 

k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení tohoto zákona i povinnost 

občanů. [28] 

Zákon č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích 

Zákon o přestupcích definuje pojem přestupek jako zaviněné jednání, které 

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

nebo jiném zákoně. Pokud se nejedná o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních 

právních předpisů anebo o trestný čin. [30] 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

Občanský zákoník upravuje vzájemná práva a povinnosti osob, které vytvářejí ve 

svém souhrnu soukromé právo. Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat 

práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, 

veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti. 

Dále je v zákoně uvedeno, že každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu 

sám, je-li jeho právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. Pokud 

hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, 

odvrátit úsilím a prostředky, které se musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. 

Směřuje-li však svépomoc jen k zajištění práva, které by bylo jinak zmařeno, musí se ten, 

kdo k ní přikročil, obrátit bez zbytečného odkladu na příslušný orgán veřejné moci. [32] 

 



 

4 
 

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

zákonů 

Zákon je základním právním předpisem upravujícím ochranu údajů a činnost 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. Zákon upravuje ochranu osobních údajů fyzických 

osob, dále upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví podmínky, 

za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Zákon se vztahuje na 

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

veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Také se vztahuje na veškeré zpracování 

osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými prostředky. [27] 

Zákon se dále zabývá problematikou využití kamerového systémů (dále jen CCTV). 

Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006. stanoví, že provozování CCTV je 

považováno za zpracování údajů, navíc pokud je pořizován záznam za účelem jejich využití 

k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním. [25,27] 

Normy:  

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

tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky  

Norma stanovuje požadavky na poplachový zabezpečovací a tísňový systém, dále 

upřesňuje vlastnosti a parametry na provedení systému. Norma dále neobsahuje požadavky 

na návrh, instalaci, provoz a údržbu systému. Zároveň norma stanovuje stupně zabezpečení 

a třídy prostředí. [6] 

Stupně zabezpečení:  

Stupeň 1: Nízké riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovny)  

Stupeň 2: Nízké až střední riziko (komerční objekty)  

Stupeň 3: Střední až vysoké riziko (zbraně, ceniny, informace, narkotika  

Stupeň 4: Vysoké riziko (zejména objekty národního a vyššího významu) [6] 
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ČSN EN 50131-3 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny  

Norma stanoví požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověření funkcí 

ústředen PZTS nainstalovaných v budovách, které využívají bezdrátové propojení nebo 

vyhrazené či sdílené drátové propojení. [7] 

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 hodnoty odolnosti proti vloupání při zkoušení a klasifikaci 

mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů (jak do podlah a stěn), ATM trezorů a 

ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich). [3] 

ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik  

V normě je návod k volbě a aplikaci systematických technik pro posouzení rizika. 

Norma slouží jako podpůrná norma pro normu ISO 31000. [4] 

ČSN EN 356 – Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a 

klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená 

k tomu, aby po krátké časové období odolala působení vnější síly, což spočívá ve zpoždění 

vniknutí předmětů nebo osob do chráněného prostoru. Norma dále klasifikuje výrobky pro 

bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. [5] 

ČSN EN 60812 – Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup 

analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

Norma popisuje analýzu způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýzu způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch (FMECA). V normě je uveden návod, jak se mohou tyto 

analýzy používat, aby se dosáhlo různých cílů. [8] 
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3 Teoretická část 

Jako aktiva můžeme pochopit osoby, majetek i informace, tedy cokoli co přispívá 

k úspěchu organizace. Bezpečnostní opatření se proto musí vhodně vybírat, aby se 

zranitelnost aktiv dala co nejvíce minimalizovat. Firemní aktiva pomáhají firmě 

uskutečňovat vytyčené cíle a úspěchy. V zájmu firmy je aktiva co nejlépe ochránit. 

Technické a finanční prostředky by ale neměly přesáhnout hodnotu samotných aktiv, 

přičemž by celková ochrana měla být co neúčinnější a nejucelenější. Jelikož je zabezpečení 

objektu silné pouze tak, jako jeho nejslabší článek, musíme sladit veškeré opatření fyzické 

ochrany, tak aby se navzájem doplňovaly. [10,16] 

Pojem bezpečnost objektu či subjektu je chápán jako stav, kdy rizika, která mohou 

být následkem možných hrozeb, jsou minimalizovaná na snesitelnou úroveň. Při 

zabezpečování objektu je tedy nutnost znát základní rizika, která by mohla zapříčinit nebo 

podpořit vznik újmy. V současnosti se jeví jako základní hrozby činnost kriminálních živlů 

nebo ostatních osob s obdobným cílem, neoprávněné nakládání, poničení či úplné zničení 

aktiv, která firma chrání. [15] 

Fyzická ochrana jako bezpečnostní opatření je schopna potencionálního pachatele 

odradit od činu nebo činu úplně zamezit. Popřípadě jej může zpomalit při krádeži 

firemních aktiv. Současný systém fyzické ochrany objektů většinou zahrnuje současně 

technickou, režimovou a fyzickou ochranu. [15] 

Jak už jsem psal výše, tyto základní části fyzické ochrany se navzájem musejí 

doplňovat, protože při aplikaci jednotlivých částí samostatně bychom nemuseli dosáhnout 

stupně zabezpečení, které potřebujeme. Našim cílem je dosáhnout tzv. optimální 

bezpečnosti, čehož lze dosáhnout jedině při aplikaci fyzické ochrany jako celku 

(obrázek 1). [10] 
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Obrázek 1 - Optimální bezpečnost [23] 

3.1 Technická ochrana  

Mezi základní bezpečnostní opatření objektu řadíme prostředky jak technické 

ochrany, tak i fyzické ostrahy. Technické prostředky jsou zde pro podporu a zkvalitnění 

fyzické ostrahy, ale také pro odrazení narušitele od jeho případného činu. Popřípadě jeho 

čin ztížit a prodloužit dobu přístupu k firemním aktivům. [15] 

K základním technickým prostředkům fyzické ochrany řadíme mechanické 

zábranné systémy, které bývají označovány také jako klasická ochrana. Dalším 

prostředkem jsou poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. [15] 

Rozdělení technické ochrany podle střeženého prostoru: 

- perimetrická ochrana (obvodová), 

- plášťová ochrana, 

- prostorová ochrana, 

- předmětová ochrana.  

Perimetrická ochrana upozorňuje na narušení obvodu objektu. Obvod je objektová 

katastrální hranice, která je vymezená obvykle přírodními či umělými bariérami. [25] 

Plášťová ochrana upozorňuje na narušení pláště objektu. Plášť objektu je 

individuální stavební objekt, a to i v případě, že se jedná jak o jednu budovu či celý 

vyčleněný komplex místností a prostorů. [25] 
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Prostorová ochrana upozorňuje na jevy s nebezpečným rysem v chráněném 

prostoru, kdy již pachatel vnikl do vnitřních prostor. [25] 

Předmětová ochrana upozorňuje na bezprostřední přítomnost narušitele u 

střeženého předmětu ve dvou případech. V případě jeho napadení, ale také při neoprávněné 

manipulaci s aktivem či úschovným místem. [25] 

3.1.1 Klasická ochrana  

Základním stavebním prvkem fyzické ochrany jsou mechanické zábranné 

systémy, od kterých se vždy odvíjí koncept bezpečnostního systému a ochrany majetku. U 

každého objektu se setkáme s prvky klasické ochrany. Tyto prvky jsou i u objektů kde není 

ochrana jinak řešena. [10, 14] 

Mechanické záchranné systémy (dále jen MZS) poskytují ochranu pomocí vlastní 

mechanické pevnosti. Hlavní úlohou MZS je vytvoření pevné hranice, která je definována 

určitým odporem proti narušení. Obecně tedy platí, že každý MZS je překonatelný, ale 

různé MZS se liší množstvím potřebné energie či času vynaloženého k jejich překonání. 

Také se liší podle specializace nástrojů či nářadí, které k jejich překonání potřebujeme.[23] 

Kolem celého objektu většinou nalezneme ohraničení v podobě oplocení či 

ohrazení včetně bran, branek, průchodů, propustí, závor, ale také podhrabových překážek, 

vrcholových zábran apod. Tyto prvky patří pod obvodovou ochranu, která zajišťuje 

bezpečnost kolem objektu. Smyslem této ochrany je omezení nebo zabránění přístupu 

neoprávněných a nežádoucích osob na chráněné území. [23] 

Plášťová ochrana obsahuje prvky MZS, které bezpečnost objektu zvyšují. Mají 

narušitele odradit od jeho činnosti či co nejvíce znepříjemnit a skoro znemožnit vniknutí 

do prostoru v objektu, který chráníme. Tato ochrana zahrnuje zejména stavební prvky 

budov, jako jsou například zdi, stropy, podlahy, ale také otvorové výplně a jejich součásti 

jako jsou například zárubně, dveře, dveřní kování, zámky, cylindrická vložka, petlice, 

okna, mříže, rolety apod. 

Narušením vstupních jednotek se zabírá prostorová ochrana, kde prvky MZS 

mohou být shodné s prvky plášťové ochrany. Jako jsou například dveře a okna. Patří sem 

ale i prvky stavebního řešení, které oddělují od sebe jednotlivé prostory. 
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Předmětová ochrana zajišťuje úschovná místa či prostory, kde mohou být uloženy 

peníze, utajované skutečnosti, cennosti, či jiná chráněná aktiva. Bezpečnost těchto věcí je 

zajištěna pomocí předmětové ochrany, která je plněna prostřednictvím trezorů, pokladnic, 

schránek atd. [13, 23] 

3.1.2 Poplachové zabezpečování a tísňové systémy 

Elektrické zabezpečovací systémy, tedy poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy, jsou všechny technické prostředky, které pomáhají řešit ochranu objektu proti 

vstupu neoprávněných či nepovolaných osob. [15] 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) pouze dopomáhají 

plnohodnotné ochraně objektu, kterou především zaručuje výše zmíněné MZS. Už z názvu 

tohoto zabezpečení jde vypozorovat, že se jedná pouze o detekci a signalizaci narušení či 

napadení objektu. PZTS také mohou zachytit pouze pokus o narušení či napadení objektu. 

Poslaný signál obdrží pouze osoby, které mohou zajistit tuto situaci, čímž se předejde 

vzniku škod a ztrát. Méně podstatnou funkcí PZTS je odstrašující efekt na narušitele. [14] 

PZTS jsou často složeny z ústředen, výstražných akustických či optických prvků, 

detektorů narušení a příjmech spojů, které mají zajištěné připojení do ústředny. Samotná 

ústředna zajišťuje přijímání poplachů ze všech detektorů narušení, které následně 

zaznamená a později vyhodnotí. Pokud se jedná o nebezpečí narušení střeženého objektu či 

jiného prostoru, ústředna vyhlásí akustický či optický poplach. [13, 15] 

Detektory lze rozdělit na: 

- předmětové detektory, 

- plášťové detektory, 

- obvodové detektory, 

- prostorové detektory. [10] 
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Vybrané detektory: 

Magnetické detektory 

Magnetické detektory neboli magnetické kontakty jsou pasivní detektory, které 

slouží k detekci otevření dveří, oken apod. Nejvíce používaných magnetických detektorů je 

ve své podstatě velmi jednoduchých k výrobě, jelikož se jedná pouze o magnetický 

kontakt. Ten je sestaven ze dvou částí: časti magnetické a části kontaktní. Magnetická část 

obsahuje permanentní magnet, který se instaluje na pohyblivou část dveří či oken. Druhá, 

kontaktní část, obsahuje jazýčkový kontakt a celá část se montuje na statickou část dveří či 

oken. Při zavření dveří či oken udržuje permanentní magnet jazýčkový kontakt sepnutý. 

Naopak při otevření pohyblivé části či odstranění magnetické části se magnetické pole 

uvnitř kontaktní části sníží, což způsobí rozpojení kontaktu. Ústředna tyto stavy vyhodnotí 

jako stav poplachu. [24] 

Magnetické detektory lišíme podle místa použití: 

- odolné kontakty (vrata), 

- kontakty pro povrchovou montáž (dveře), 

- závrtné kontakty (okna). [24] 

Pasivní infračervený detektor 

Pasivní infračervené detektory či čidla (dále pouze PIR detektory/čidla) jsou 

v současnosti nejvíce používané prvky prostorové ochrany. Základní úkol PIR detektoru 

spočívá v porovnávání rozdílů v infračerveném pásmě energií mezi pozadím a narušitelem. 

Teplota objektu plně souvisí s vyzařováním v infračerveném pásmu spektra 

elektromagnetického vlnění objektu. I chladné objekty vyzařují infračervené záření, které 

je lidským oken neviditelné.  

PIR detektory ovšem nemohou být vystaveny různým vlivům, které by je mohly 

porušit. Do těchto vlivů patří: 

- velká turbulence vzduchu (průvan) či vstup a výstup ventilace, 

- proměnné zdroje tepla (komíny, topení), 

- přímé nebo nepřímé vyzařování světla (reflektory, Slunce), 

- spínavé rušivé IR zdroje (žárovky). [24] 
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3.1.3 Systém CCTV 

Systém průmyslové televize slouží k dohledu nad chráněným objektem s možností 

videozáznamu. Systém CCTV slouží jak k identifikaci pachatele, tak má i preventivní 

účinek na pachatele, který se raději vyhne chráněnému objetu. Základem dobrého CCTV 

systému jsou kvalitní kamery s dobrou citlivostí a rozlišovacími schopnostmi. [13] 

Správce je při shromažďování osobních údajů povinen subjekt údajů informovat o 

tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým 

způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, 

nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy. Správce musí subjekt údajů informovat 

o jeho právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů. Požádá-li 

subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto 

informaci bez zbytečného odkladu předat. Ten, kdo hodlá jako správce zpracovávat osobní 

údaje nebo změnit registrované zpracování podle zákona č. 101/2000 o ochraně osobních 

údajů, je povinen tuto skutečnost písemně oznámit úřadu před zpracováváním osobních 

údajů. Dále je povinen umístit štítek, že daný prostor je monitorován. Štítek by měl být 

umístěn po obvodu a u vchodu do objektu. Štítek musí obsahovat provozovatele CCTV a 

telefonní spojení na osobu, která subjekty údajů bude informovat o tom, proč a jak jsou 

zpracovávány jejich osobní údaje. [27] 

3.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je soubor administrativních opatření a různých postupů, které 

zjišťují požadované podmínky pro správnou a efektivní funkci komplexního 

zabezpečovacího systému a sladění s provozem chráněného prostoru či objektu. Režimová 

ochrana je jednou z nejlevnějších způsobů ochrany, ale i přes tento fakt značně přispívá 

k udržení bezpečnosti na přijatelné úrovni. Tato ochrana svou podstatou umožňuje jednak 

zajištění možnosti řádné funkce dalších druhů fyzické ochrany a snížení napadnutelnosti a 

zranitelnosti ochraňovaných objektů či aktiv. [14, 15] 

Jediný problém režimové ochrany je prosazování a zavádění funkčních 

bezpečnostních směrnic, které se musí dodržovat každodenně v chráněném objektu. 

Pochopení a dodržování bezpečnostních směrnic či pravidel umožňuje firmě navýšení 

úrovně bezpečnosti a zároveň fyzické ochrany. [14, 15] 
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Vnější režimová opatření 

Vnější režimová opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek. 

Mezi tyto opatření patří například osobní a nákladové brány, kabelové šachty, ventilační a 

propustní šachty, kanály apod. [15] 

Vnitřní režimová opatření 

Tato opatření objektu se především týkají zavedené bezpečnostní směrnice. 

Směrnice může určovat maximální počet vozidel a osob, které se mohou pohybovat 

v objektu. Také zvláštní režim na vnitřní straně vnějšího ohrazení, vytvoření dalšího 

vnitřního oplocení, zajištění osvětlení, režimu pohybu materiálu, skladových režimů. [24] 

3.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejpoužívanější a zároveň nejstarší používaná metoda pro 

ochranu osob a majetku. Její finanční náklady jsou poměrně nízké (výcvik, výstroj a 

výzbroj), ale je zde potřeba vysoká režie (platy), čímž se liší od ostatních druhů ochran. Ty 

naopak potřebují poměrně vysoké počáteční investice (kromě režimové ochrany) a 

v provozu nízkou režii. [24] 

Tato ostraha je tedy nejdražší, ale i přes tyto náklady, se jedná o ochranu aktivní a 

velmi efektivní. Fyzickou ostrahu mohou vykonávat pouze vycvičené osoby, které mají 

jako hlavní úkol zabezpečit ochranu majetku nebo osob, bezpečnost chráněných objektů, 

ale také veřejného pořádku. Všechny zmíněné činnosti jsou zaměřeny na zmenšení výskytu 

jakékoli trestné či protiprávní činnosti. [24] 

Ostraha je realizována hlídači, vrátnými, hlídací službou, strážnými, ale také 

policisty. Ostatní opatření se nemohou vyrovnat lidskému oku či jen myšlence, a tím 

pádem je efekt fyzické ostrahy jedním z nejlepších. [10] 

Mezi fyzickou ostrahu také můžeme zařadit bezpečnostní výjezd. Tato forma 

ostrahy je většinou využívána až po signalizaci nebezpečí pomocí PZTS. Ta je realizována 

pomocí zásahových skupin, kde členové těchto skupin jsou vysoce kvalifikovaní a 

speciálně vybavení pro tento typ činnosti. Jejich hlavním úkolem je zjistit příčinu 

poslaného signálu a dále zajistit narušené prostory. Ty musí zajistit do příchodu majitele 

objektu či příslušníků Policie České republiky. 
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4 Základní údaje o firmě 

Vybraný objekt, jehož návrh na zabezpečení kritických míst se stal předmětem mé 

bakalářské práce je stavební společnost. Firma je umístěna v okrajové části menšího města. 

Firma je vlastníkem pozemku a všech objektů a budov v areálu.  

Obecné informace 

Počet stálých zaměstnanců firmy je 37, tento počet se ovšem zvyšuje přes sezónní 

práce, kdy firma nabírá brigádníky. Počet se tedy muže zvýšit až na 50 zaměstnanců a 

brigádníků. Hlavním předmětem podnikání firmy jsou zednické, klempířské, tesařské, 

výškové, zámečnické, malířské a natěračské práce. Taky provádí rekonstrukci střech, 

rekonstrukci památkových objektů a fasád, stavbu půdních vestaveb, realizaci 

průmyslových objektů a výrobních hal. Dále jsou to rekonstrukce rodinných domů nebo 

bytových jednotek. Firma zajišťuje veškerou potřebnou dokumentaci, která je nutná pro 

stavbu. [22] 

4.1 Popis areálu 

Mnou vybraná firma se rozprostírá v komplexu firem (obrázek 2), se kterými sdílí 

příjezdovou cestu, která ústí na hlavní ulici ve městě. Rozloha samotného areálu, který 

vlastní firma, je přibližně 3000 m
2
, a má svůj vlastní perimetr oplocen plotem o výšce 200 

cm s manuálně ovládanou posuvnou bránou. V okolí areálu firmy jsou z východní strany 

umístěné garáže a dále pak činžovní domy, a z jižní strany nalezneme bývalé pracoviště a 

koleje zemědělské střední školy. Dále areál firmy sousedí na západní straně se skladem 

stavebnin a na severní straně sousedí s další firmou v areálu. Obě tyto firmy jsou součástí 

areálu, ve kterém se nachází i mnou posuzovaná firma. 
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Obrázek 2 - Schéma areálu [17] 

Budova A se používá jako administrativní budova (obrázek 3). Tato jednopatrová 

budova je postavená z broušených cihel POROTHERM na betonové desce. Tloušťka 

nosné zdi je 40 cm a příčné zdi o tloušťce 20 cm. V přízemí budovy se nachází ukázková 

místnost, kanceláře pro sekretářku a majitele firmy a sanitární zařízení. Důležité je taky 

zdůraznit, že ukázková místnost má samostatný vchod. V prvním patře objektu se nachází 

finanční oddělení, kanceláře pro projektanta, bezpečnostního dozoru. V kancelářích se 

nacházejí důležité dokumenty jako např. osobní údaje zaměstnanců, originály technických 

průkazů automobilů, náhradní klíče od automobilů. 
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Obrázek 3 - Administrativní budova [autor] 

Sousedící jednopodlažní cihlová budova B (obrázek 4) se využívá jako sklad 

nářadí, sklad osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a sklad stavebnin. Do 

budovy B vedou dva vstupní vchody z příjezdové cesty. Za levými dvoukřídlovými 

plechovými dveřmi se nachází sklad stavebnin, které slouží jako jediný vchod do této části 

budovy. Do zbytku budovy se vchází druhými vstupními dveřmi z příjezdové cesty, či z 

přízemí sousedící administrativní budovy.  
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Následující zmiňované objekty jsou odděleny plotem a mechanickou bránou od 

společného areálu firem. [23] 

V budově C (obrázek 5) se nachází dílny, šatny a sanitární zázemí pro 

zaměstnance firmy. Celá budova je zděna z plných pálených cihel. Vstup do šaten a 

sanitárního zázemí je oddělen od vchodů do dílen. Každá ze tří dílen má oddělený vchod z 

dvoukřídlých garážových vrat, mezi kterými nelze přecházet. Šatna a sanitární zázemí jsou 

opatřena malými okny, která se dají otevřít pouze do sklopné pozice. 

Obrázek 4 - Sklady [autor] 

Obrázek 5 - Dílny [autor] 
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Poslední budova, budova D (obrázek 6), která se nachází na pozemku firmy, 

slouží jako garáže pro firemní auta. Opět se jedná o zděnou budovu. Budova je rozdělena 

na dvě sekce. Pro osobní automobily a nákladní automobil. Pro vjezd služebních 

automobilů jsou zde namontována dvoukřídlá garážová vrata. 

 

Obrázek 6 - Garáže [autor] 

  



 

18 
 

5 Chráněná aktiva 

Díky sepsání aktiv, které jsou umístěny v jednotlivých objektech, zjistíme priority 

jednotlivých objektů. Pomocí tohoto seznamu aktiv posoudíme optimální zabezpečení 

celého areálu či jednotlivých budov.   

Při posouzení kanceláří jsem zjistil, že průměrná hodnota aktiv jedné kanceláře se 

pohybuje okolo 25 000 Kč. Zvlášť je nutné posoudit finanční oddělení, kde se nachází 

trezor s částkou často převyšující 50 000 Kč.  

Další výjimkou je kancelář majitele firmy, kde nalezneme technické průkazy, 

náhradní klíče od firemních aut a osobní údaje všech zaměstnanců. Dále jsou zde náhradní 

klíče od hlavní brány do areálu a ostatních objektů, které jsou ve vlastnictví firmy.   

Vybavení skladů zahrnuje od stavebních materiálů, přes náhradní osobní ochranné 

pracovní pomůcky, dále uložené zednické a jiné nářadí, které se často nepoužívá. 

V neposlední řadě jsou zde uskladněny části lešení a ochranné sítě. Hodnota aktiv 

uskladněných ve skladech se pohybuje okolo 200 000 Kč. 

Ve vybavení dílen najdeme nářadí, pracovní stoly, svářečku, stolní kotoučovou 

pilu, brusku, nůžky a ohýbačky na plech. Hodnota veškerého nářadí v dílnách se pohybuje 

okolo 100 000 Kč. 

Další položkou, která je započítána do aktiv jsou firemní vozy. Firma vlastní pět 

osobních automobilů, čtyři užitkové vozy a jeden nákladní automobil. Firemní vozy jsou 

po pracovní době garážovány ve firemních garážích. Celková hodnota firemních 

automobilů činní 2,5 miliony korun. 

Poslední finanční hodnotu mají uskladněné stavební materiály. Tento materiál je 

těžko skladovatelný v podmínkách firmy, proto je uskladněn na dvoře firmy. Hodnota 

tohoto materiálu je 200 000 Kč. 

Celková hodnota všech aktiv je odhadnuta na 3 miliony Kč. Avšak kvůli nákupu a 

spotřebě stavebního materiálu se tato hodnota může snadno měnit i o částku 500 000 Kč. 
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6 Současný stav zabezpečení 

Nynější stav zabezpečení areálu firmy je realizován především prostřednictvím 

prvků mechanické ochrany.  Režimová ochrana není zde přesně definovaná. Fyzická 

ochrana areálu zde není zastoupena.  

6.1 Fyzická ostraha  

Fyzická ostraha není zřízena samostatně pro popisovanou firmu, tak ani pro celý 

areál firem. 

6.2 Mechanická ochrana  

Mechanická ochrana celého areálu je zajištěna hlavně prvky perimetrické a 

plášťové ochrany. V menším podílu je zastoupena i prostorová a předmětová ochrana.  

6.2.1 Perimetrická ochrana  

Do této ochrany musím zařadit i hlavní vstupní bránu do celého areálu. Tato 

posuvná samonosná brána je opatřena elektrickým pohonem posunu, který slouží 

k otevírání a zavíraní brány. Ta je od začátku až do konce pracovní doby otevřená 

z důvodů častého vjíždění a vyjíždění aut do areálu. Dálkový ovladač od vstupní brány 

mají pouze majitelé firem a jejich řidiči nákladních automobilů, kteří v případě nutnosti 

mohou otevřít bránu po pracovní době či pozdním příjezdu do areálu firem. [23] 

Jak už jsem psal výše, firma má oddělené prostory od společného areálu. Tento 

prostor je oplocen čtvercový pletivem s posuvnou samonosnou vstupní bránou. Vstupní 

brána je zajištěna pomocí visacího zámku. Plot dosahuje výšky 2 m a je osazen nástavcem 

na ostnatý drát, který tak tvoří vrcholovou zábranu bariéry. Po celé délce plotu chybí 

podhrabové překážky, což společně s měkkým podložím a základním čtvercovým pletivem 

činí zásadní problém. [23] 

6.2.2 Plášťová ochrana  

Konstrukce všech objektů jsou zděné, z plných pálených cihel či z broušených 

cihel POROTHERM. Tudíž efektivní překonání je minimální. Vstupy do administrativní 

budovy jsou plastové se skleněnou výplní a jsou opatřeny cylindrickou vložkou s pěti 
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stavítky. Všechna okna jsou nově vyměněna za plastové. Na východní straně jsou 

v přízemí okna opatřena kovovými mřížemi, které jsou pevně ukotveny do zdiva. Zbytek 

oken není opatřen žádnou ochranou proti zevnímu útoku, například hození předmětu. [23] 

Budova skladu má dvoje vstupní dveře, které jsou dvoukřídlové plechové. Dveře 

jsou opatřeny otvíratelnými mřížemi, které se zamykají pomocí visacího zámku na petlici. 

Další otvorová výplň je okno ve skladu, které je tvořené z luxferových tvárnic. [23] 

Jediné otvorové výplně u budov dílen a garáží jsou dvoudílná garážová vrata, 

jedinou výjimku tvoří celoplastové dveře do šaten a sanitárního zázemí zaměstnanců firmy. 

Všechny výše popsané dveře jsou osazeny dveřním kováním s cylindrickou vložkou FAB s 

pěti stavítky. V šatnách a sanitárním zázemí nalezneme plastová okna, která se dají otevřít 

pouze do sklopené pozice. [23] 

6.2.3 Prostorová ochrana  

Jelikož zde chybí jakýkoliv elektrický zabezpečovací systém (EZS), je prostorová 

ochrana realizována pouze stavebními prvky budov. Dveře jednotlivých kanceláří a skladů 

jsou vyrobeny z dřevotřísky, které jsou usazeny v železných zárubní. Dále jsou osazeny 

dveřním kováním s cylindrickou vložkou FAB s pěti stavítky. [23] 

6.2.4 Předmětová ochrana  

V kanceláři majitele firmy se nachází nástěnná deska s náhradními klíči od 

firemních automobilů, také se zde nacházejí náhradní klíče od všech dveří patřící firmě. 

Výše zmíněná deska není nějak opatřena uzamykacím ani jiným zajišťovacím systémem. 

Dalším prvkem předmětové ochrany je nábytkový sejf, pro uložení hotovosti. Tento sejf je 

certifikován v bezpečnostní třídě Z1 dle platné normy ČSN EN 1143-1. 

6.3 Režimová ochrana  

Vzhledem k tomu, že areál využívá více společností navzájem, pravidla, která 

zaručují bezpečnost, nejsou přesto jednotná. Přes otevírací dobu firem je vstup do areálu 

neomezen. Po pracovní době se uzamyká hlavní brána do areálu i brána patřící firmě. Jak 

už jsem psal výše, je zde možnost otevření obou bran po směně díky dalším klíčům, které 

vlastní jak majitelé firem, tak i jejich řidiči, kteří tyto klíče neodevzdávají do kanceláře. 
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Přes pracovní dobu je administrativní budova odemčena a zamyká se až po odchodu 

posledního pracovníka.  

Klíče od dílen a garáží si zaměstnanci vyzvedávají v kanceláři ráno a po pracovní 

době je zde zase odevzdají. Sklady jsou po celou dobu uzamčené a jediná osoba, která má 

klíče od skladu je skladník. Pokud není skladník k zastižení, náhradní klíče se nachází v 

kanceláři, kde si je zaměstnanec může vyzvednout. Avšak evidence zapůjčení klíčů 

neexistuje. 
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7 Bezpečnostní analýza kritických míst 

Analýza rizik je jednou z částí z procesu zajištění bezpečnosti, tento pojem 

zahrnuje nejen identifikaci rizik, ale také jejich hodnocení a rozbor. Posouzení 

bezpečnostních rizik a kritických míst slouží k účinnosti stávající ochrany objektu. Díky 

zpracování bezpečnostní analýzy mohu navrhnout lepší zabezpečení objektu, které řeší 

nedostatky stávajícího zabezpečení, které budou zjištěny výslednými hodnotami analýz. 

[21] 

Při sestavování bezpečnostní analýzy musíme začít v identifikaci možných rizik, 

za pomocí grafického modelování rizik. Pro první krok jsem využil aplikovanou metodu 

Ishikawova diagramu. Dalším krokem je jejich výpočet a posouzení rizik. Tohoto dosáhnu 

výběrem aplikace metody FMEA. Dále výsledek analýzy FMEA vyhodnotím pomocí 

Paretova principu 80/20, který spočívá ve vyhodnocení nepřijatelných rizik, která skutečně 

ohrožují daný objekt a oddělení rizik přijatelných, kterým nemusíme věnovat velkou 

pozornost. Posledním krokem bezpečnostní analýzy je verifikace předcházejícího 

výsledku. Díky zjištění výsledků lze navrhnout patřičná opatření.  

7.1 Diagram příčin a následků  

Pro identifikaci možných rizik, která hrozí v případě zabezpečení objektu, jsem si 

vybral metodu Ishikawova diagramu, který se také označuje jako diagram příčin a 

následků či diagram rybí kosti. Hlavním cílem je stanovit nejpravděpodobnější hlavní a 

sekundární příčiny problému, které jsou graficky znázorněny v diagramu. Mnou zvolená 

rizika jsem znázornil v Ishikawově diagramu na obrázku 7. [21] 
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Obrázek 7 - Ishikawův diagram [autor] 
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7.2 Analýza způsobů a důsledků poruch  

Analýza způsobů a důsledků poruch, v originále Failure Modes and Effects 

Analysis (dále jen FMEA) se považuje za metodu zjišťování závažnosti potenciálních 

způsobů poruch a poskytování vstupu pro opatření k jejich zmírnění, aby se snížilo riziko. 

Do některých aplikací analýzy FMEA se zahrnuje odhad pravděpodobnosti výskytu 

způsobů poruch. Díky určité míře pravděpodobnosti výskytu dané poruchy se analýza 

zdokonaluje. [21] 

Principy analýzy FMEA mohou být aplikovány jak na výrobní proces, tak také na 

jakýkoliv jiný pracovní proces, který probíhá v nemocnicích, školských systémech a jinde. 

FMEA se obecně zabývá jednotlivými způsoby poruch a důsledky způsobů 

poruch pro systém. Každý způsob poruchy se zpracovává jako nezávislý, proto je 

nevhodný pro uvažování závislých poruch nebo poruch vyplývajících z posloupnosti 

událostí. [8] 

Mezi důvody provádění analýzy způsobů a důsledků poruch jsou zjištění poruch, 

které mají nežádoucí důsledky pro provoz systému, například znemožňují nebo významně 

zhoršují provoz nebo ovlivňují bezpečnost uživatele. Dále možnosti zlepšení poruchovosti 

nebo zlepšení bezpečnosti systému. Aplikace analýzy FMEA může být použita již 

v návrhu nebo v provozu funkčního systému. [8] 

Pomocí analýzy FMEA budu hodnotit rizika, která jsem objevil metodou 

Ishikawowa diagramu. Výslednou míru rizika jsem spočítal ze vzorce (1): 

         (1) 

R – výsledná míra rizika, P – pravděpodobnost vzniku rizika, N – závažnost následků,  

H – odhalitelnost rizika. [8] 
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Bližší popis hodnot je uveden v tabulce 1.  

Dále jsou vypsána jednotlivá rizika a ke každému riziku je vypočítána výsledná 

míra rizika R za pomocí analýzy FMEA (tabulka 2).  

Tabulka 1 - Parametry metody FMEA [21] 

Tabulka 2 - Analýza FMEA [autor] 
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Poté jednotlivé hodnoty seřadíme od nejvyšší míry rizika a vneseme do grafu. V 

grafu za pomocí Paretova principu 80/20 a Lorenzovy křivky určíme míru tolerance (viz. 

Příloha A – Graf Paretova diagramu), která nám stanoví hranici, zdali je posuzované riziko 

přijatelné či nikoliv. Rizika nepřijatelná byla vyhodnocena ta, která spadají do stanoveného 

limitu 80%. Zbylá rizika jsou vyhodnocena jako vyhovující a jejich stávající zabezpečení 

je dostatečné. [21] 

V následující tabulce 3 najdeme přehled nejzávažnějších rizik. Největší 

nedostatek ve stávajícím stavu je chybějící PZTS. Dále nedostatečné zabezpečení 

perimetrické ochrany díky stávajícímu stavu pletiva, také slabá ochrana pláště budov a 

v neposlední řadě nedostatečná režimová ochrana. 

Tabulka 3 - Nepřijatelná rizika [autor] 
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7.3 Kittsova metoda  

Verifikační metodu pro rizika, která jsem identifikoval z Ishikawova diagramu, 

jsem zvolil Kittsovu metodu. Kittsova metoda se vyznačuje jednoduchým postupem rizik, 

minimálními teoretickými znalostmi a naopak znalostí posuzovaného systému.  

[12, 20] 

Zásluhou Kittsovy metody můžeme stanovit hodnocení méně závažných zdrojů 

rizik za pomoci tzv. „Karet pro hodnocení ohrožení nebezpečím“. Každá karta je určena 

pouze na dílčí riziko související s výkonem práce (viz. Příloha B- Karta hodnocení pro 

Kittsovu metodu). Díky této konkrétnosti na dílčí rizika lze využít Kittsovu metodu na 

verifikování hodnocení jiných metod. Na druhou stranu, jedna karta je vždy zaměřena na 

jedno konkrétní riziko, rozlišovací přesnost této metody je malá. [12] 

Každá karta pro hodnocení ohrožení nebezpečím obsahuje v záhlaví zvolený 

problém (nebezpečí) a jakým způsobem je ohrožen daný problém. V řádcích jsou zapsány 

jednotlivé parametry hodnocení a ve sloupcích jsou zapsány body příslušející jednotlivých 

parametrů. Poslední sloupec slouží k zapsání příslušného bodu za daný parametr. [12] 

Jednotlivé parametry jsem zvolil následovně: 

A – Počet osob vystavených nebezpečí, B – Závažnost rizika, C – Ohrožení majetku, 

D – Četnost ohrožení, E – Odhalitelnost rizika [12] 

Riziko určíme podle vzorce (2): 

    
             

 
 (2) 

Výsledek vypočteného rizika R je číslo, které značí:  

12 – 11: kritická situace, která bezprostředně ohrožuje život, 

10 – 8: nutno provést okamžitou nápravu, 

7 – 5: rozhodnutí neučinit žádnou nápravu musí být schváleno vedením firmy 

4 – 1: rozhodnutí zda provést nebo neprovést nápravu souvisí s dalšími faktory  
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Tabulka 4 - Ukázka výsledků Kittsovy metody [autor] 

 

V tabulce 4 jsou zobrazeny výsledky rizik Kittsovy metody, která ukazuje prvních 

osmnáct nepřijatelných rizik. Z výsledku můžeme zjistit, že šest rizik spadají do kategorie 

nepřijatelných rizik, která musí být neprodleně napravena. V nejzávažnějších rizicích se 

zase projevila nedostatečná režimová ochrana, následována nedostatečným zabezpečením 

perimetrické ochrany. Dále se také potvrdilo riziko o chybějící PZTS. 

Porovnáním výsledků obou hodnot můžeme zjistit, že výsledky se sobě podobají, 

tudíž můžeme říci, že se výsledky jednotlivých analýz verifikují. Drobné rozdíly mezi 

výsledky můžou být způsobeny zahrnutím ohrožených osob do parametrů Kittsovy 

metody. Proto je zde vidět nárůst rizika u režimové ochrany. Z výsledků obou metod nám 

plyne, že mezi nepřijatelná rizika patří nedostatečná režimová ochrana a technická 

ochrana, jak perimetrická tak i plášťová ochrana objektu. V režimové ochraně je to 

především nepostačující evidence pohybu osob, vozidel a materiálu v objektu. V technické 

ochraně je to pak především chybějící PZTS, který by nás varoval na přítomnost pachatele 

v objektu. 
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8 Návrh bezpečnostního opatření  

Jak už jsem psal výše, v areálu se nenachází žádná fyzická ostraha a ani základní 

prvky PZTS. Areál je zabezpečen klasickou ochranou pomocí mechanické ochrany a 

nedostatečnou režimovou ochranou. Pomocí principu ALARA je riziko nutné snižovat až 

na takovou úroveň, kdy se výdaje na zmenšení rizika stávají neúměrnými ve srovnání 

s příslušným omezením rizika. Návrh zabezpečení objektu by neměl přesáhnout 10% 

z celkové hodnoty aktiv. Celkovou hodnotu dílčích chráněných aktiv jsem popsal výše, 

tedy můžu stanovit 10% hodnotu z celkové částky, která činí 300 000 Kč. [21] 

8.1 Technická ochrana 

Prvky stávající klasické ochrany budou vylepšeny za vhodné náhrady. Dále budou 

doplněny o ochranu v podobě PZTS. Kvůli instalaci PZTS se dá očekávat zvýšení hodnoty 

zabezpečení ochrany objektu.  

8.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Z výsledků analýz rizik zjistíme, že překonání MZS objektů je vysoké 

bezpečnostní riziko. MZS má nedostatky u plášťové a perimetrické ochrany.  Minimalizace 

rizik v perimetrické ochraně spočívá ve zbudování bezpečnostního plotu s vrcholovými 

zábranami. Jelikož kolem areálu se v blízkosti nevyskytují žádné obytné budovy nebo 

frekventovaná silnice/chodník a navíc není zřízena fyzická ostraha pro celý areál. Musíme 

počítat s tím, že pachatel může na překonání plotu mít celou noc nebo celý víkend, kde by 

si ho nemusel nikdo všimnout při páchání trestné činnosti. Proto se jeví náklady na 

vybudování bezpečnostního plotu jako neekonomické řešení.  

Dále musíme zvážit samostatnou pravděpodobnost vloupání. Pachatelé se 

zaměřují na předměty, které se po loupeži dají nejlépe zpeněžit. Proto se zaměřím na 

plášťovou ochranu administrativní a skladovací budovy, kde jsou uložena cennější aktiva 

firmy. Na administrativní budově se chci zaměřit na otvorové výplně. Hlavní vstupní dveře 

a dveře do prodejny vybavím bezpečnostním kováním a bezpečnostní cylindrickou 

vložkou. Bezpečnostní kování jsem vybral S2 od společnosti FAB v provedení klika – 

koule (koule na vnější straně), které poskytuje vysoký stupeň ochrany (3. bezpečnostní 

třída). Cena jednoho kusu je 2 650 Kč s daní z přidané hodnoty (dále jen DPH). 



 

30 
 

Bezpečnostní cylindrickou vložku jsem zvolil od stejné firmy a ve stejné bezpečnostní 

třídě jako bezpečnostní kování, a to bezpečnostní cylindrickou vložku 200RSD. Cena 

jednoho kusu je 526 Kč s DPH. Díky malému počtu oken a výloze navrhuji pořízení 

bezpečnostních fólií. Bezpečnostní fólie je většinou naprosto průhledná, čirá, a tudíž málo 

postřehnutelná. Fólie je vyrobena z ultra čistého polyesteru o tloušťce několika desetin 

milimetru. Bezpečnostní fólie slouží jako mechanická zábrana, která zpomaluje postup 

pachatele do objektu, zamezuje prohození cizích předmětů. Bezpečnostní fólie je levnější a 

také estetičtější než mříže. Zvolená fólie pro návrh zabezpečení je fólie typu SCL SR PS12 

od společnosti LLumar. Tato fólie splňuje kategorii odolnosti PA2 dle normy ČSN EN 

356. Cena za metr čtvereční je 1 149 Kč s DPH. [1, 19] 

Pro další zabezpečení, použiji bezpečnostní kování a bezpečnostní cylindrickou 

vložkou i na skladovací budovu a vstup do šaten na budově C. Dále bych pak pořídil 

bezpečnostní cylindrické vložky na garáže. Použil bych stejné kování i cylindrickou 

vložku. 

Další problém u MZS se týká předmětové ochrany, a to konkrétně u skladování 

náhradních klíčů od firemních automobilů. Zde navrhuji zakoupení sejfu na klíče 

Keytronic-48, který umožňuje uchování až 48 kusů klíčů a je opatřen elektronickým 

zámkem. Cena klíčového sejfu je 2 500 Kč s DPH. [19] 

8.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V zabezpečeném objektu zcela chybí technická ochrana prostřednictvím PZTS, 

tudíž po instalaci těchto zařízení se hodnota zabezpečení prudce zvýší. Objekt bude 

vybaven jednou ústřednou pro celý objekt a periférie budou připojeny pomocí kabeláže. 

Bezdrátové vedení by mohlo mít problém s dosahem signálu na některých místech objektu 

z důvodu stínění signálu zdmi a dalšími překážkami. Díky využití drátových periferií jsem 

výše zmíněný problém vyřešil a navíc je zde snížená nutnost údržby o detektory (výměna 

baterií, atd.).  

Všechny komponenty PZTS jsou voleny ve stupni 2, což představuje nízké a 

střední riziko. Stupeň dva předpokládá, že vetřelec nebo lupič má omezené znalosti PZTS 

a jeho vybavení je běžné nářadí a přenosné přístroje dle ČSN EN 50131 ed. 2. [6] 
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Vhodné umístění pro ústřednu jsem zvolil v administrativní budově v kanceláři 

ředitele. Ústřednu jsem vybral JA-83K, kterou vyrábí firma JABLOTRON ALARMS a.s. 

(dále Jablotron) pro zabezpečovací systém OASiS. Důvody pro výběr této ústředny je 

přiřazení až padesáti smyček pro detektory, počet až padesáti uživatelů, tzn. každý 

zaměstnanec může mít vlastní číselný kód, jelikož počet zaměstnanců firmy se pohybuje 

do padesáti. Díky tomu, že každý zaměstnanec má jedinečný kód, lze zjistit, kdo 

zabezpečení zapnul a vypnul. Tato ústředna splňuje druhý stupeň zabezpečení dle ČSN EN 

50131-1 ed. 2.  Dále ústřednu opatřím komunikátory JA-80V, který umožňuje dálkové 

ovládání systému přes telefonní linku nebo přes síť LAN a  JA-82Y, který slouží při 

použití kamery. Konečná cena za ústřednu je 11 980 Kč s DPH. [2, 18] 

Klávesnice jsem vybral JA-81E od společnosti Jablotron. Klávesnice jsou drátové 

a splňují stupeň zabezpečení 2, dle ČSN EN 5031-1 ed. 2. První klávesnice bude umístěna 

za vstupními dveřmi do administrativní budovy, a to za hlavním vchodem. Druhá 

klávesnice bude umístěna v budově C za vstupními dveřmi do šaten. Cena jednoho kusu je 

2 004 Kč s DPH. [2, 18] 

Z důvodu, že společnost nemá žádnou vlastní fyzickou ostrahu a dokonce zde 

není zřízena fyzická ostraha areálu, která by při vyhlášení poplachu pomocí PZTS mohla 

zasáhnout či zjistit situaci v areálu, bude ústředna PZTS napojena na dohledové a 

poplachové přijímací centrum (dále DPPC). Díky tomu bude možné obstarat bezpečnostní 

výjezd pro zajištění bezpečnosti v areálu. V dané lokalitě je možnost výběru mezi třemi 

poskytovateli zásahové služby. Rozdíly při porovnání cen jednotlivých firem jsou 

minimální, a tudíž rozhodujícím faktorem je vzdálenost od místa firmy. Konečné 

rozhodnutí o výběru poskytovatele služby rozhodne majitel firmy. Cena se pohybuje 

v rozmezí 800 – 1 200 Kč za měsíc. 

Vnitřní objekty budou střeženy za pomoci PIR detektorů pohybu. Detektory 

rozmístím do každé místnosti v administrativní budově, kde bude jedno čidlo na celou 

místnost dostačovat. Ve skladovací budově také umístím jedno čidlo do každého skladu, 

kromě skladu s nářadím, kde umístím 2 detektory z důvodu, že z jednoho místa by nemusel 

detektor odhalit pachatele přes regály. V jednotlivých garážích a dílnách umístím jeden 

detektor. V sanitárním zázemí a šatně v budově C bude umístěn jeden detektor a to za 

vstupními dveřmi do těchto prostor. Vybrané PIR detektory jsou typu JS-20 LARGO, což 
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jsou drátové detektory, které zpracovávají signál metodou násobné analýzy signálu, čímž 

dosahují vynikající citlivosti a odolnosti proti falešným poplachům. Použité detektory se 

mohou umístit do rohu, tak i na rovnou plochu stěny. Úhel detekce je 120° a vzdálenost 

detekce až 12 metrů se základní čočkou. I tyto detektory splňují stupeň zabezpečení číslo 

2, dle ČSN EN 50131-1 ed. 2. Cena jednoho detektoru je 506 Kč s DPH. [2, 18] 

Pro zvýšení zabezpečení objektu budou doplněny PIR detektory magnetickými 

kontakty na vstupní dveře a okna. Pro plastová okna a dveře jsem vybral drátový 

magnetický kontakt SA-203. Cena jednoho kusu je 85 Kč s DPH. Pro zbylé kovové dveře 

a garážová vrata jsem vybral drátový odolný magnetický kontakt SA-204. Cena jednoho 

kusu je 284 Kč s DPH.  

Jak už jsem psal výše, kvůli neekonomickému řešení v podobě vybudování 

bezpečnostního plotu zde zůstává riziko volného působení pachatele na dvoře, kde se 

vyskytuje i uskladněný materiál firmy. Z tohoto důvodu je zde navrhováno pokrytí dvoru 

pomocí kamer. Díky možnosti rozšíření ústředny o komunikátor JA-82Y můžeme připojit 

kamery do navrhovaného PZTS řešení. Mnou navrhované bezpečnostní kamery EYE-02 

3G, od firmy Jablotron, obsahují PIR detektor pohybu, zvukový detektor, detektor rozbití 

skla, náklonový a vibrační detektor, detektor pohybu v obraze. Dále je kamera osazena 

infračervenými LED diodami pro pořizování záznamu v noci. V případě narušení 

střeženého prostoru a aktivace některého z detektorů vyhlásí kamera poplach a 

automaticky se spustí záznam videa, který je odeslán uživateli s příslušnými informacemi o 

poplachu a s pořízenými obrazy odeslán uživateli přes vestavěný GSM modul. Při mém 

návrhu opatřím kameru ochranným plastovým krytem KAC-EYE proti povětrnostním 

podmínkám. Cena jedné kamery je 10 521 Kč s DPH. Cena krytu je 1 135 Kč s DPH. 

Kamery budou nainstalované tak, aby pokrývaly část dvoru, kde se uskladňuje stavební 

materiál. [2, 18] 

Kvůli psychologickému účinku, který odradí pachatele od pokračování v činnosti 

je zde navržena i akustická signalizace, která je zde v podobě venkovní sirény OS-365A od 

firmy Jablotron. Cena jednoho kusu je 1 577 Kč s DPH. [2, 18] 

Kvůli tomu, že řidič může přijet i po pracovní době, budou řidiči vybaveni 

bezdrátovým ovladačem JA-182J, který ovládá zapnutí a vypnutí zabezpečení garáží. 

Tento ovladač je od firmy Jablotron. Cena jednoho kusu je 705 Kč. [2, 18]  
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Ekonomické zhodnocení navrhované varianty je zobrazeno v následující tabulce 5. 

Tabulka 5 - Ekonomické zhodnocení navrhovaného zabezpečení [autor] 

 

Jak je z tabulky vidět, návrh zabezpečení objektu nepřesáhl 10% celkové 

hodnoty chráněných aktiv firmy. Navrhované zabezpečení bude cenově efektivní a také 

přinese požadované zvýšení fyzické ochrany. Celková částka je však bez nákladů na 

montáž, která může dosáhnout hodnoty až 15 000 Kč na instalaci navrhovaného 

zabezpečení. Další částku, kterou musíme přičíst k celkové částce je měsíční poplatek za 

služby DPPC. 

8.2 Režimová ochrana 

Z výsledku analýz rizik je současná režimová ochrana slabou stránkou fyzické 

ochrany. Jedním z důvodů je nedostatečná možnost vytvoření jednotných pravidel pro celý 

areál. Samozřejmostí je povinnost zaměstnanců dostatečně zabezpečit místnosti po 

odchodu, kde pracují. Zaměstnanec při odchodu z místnosti také ručí za vypnutí všech 

elektrických spotřebičů, aby nevzniklo riziko požáru. 

 Jelikož dochází k instalaci prvků PZTS, je nutné určit pravidla zabývající se touto 

problematikou. Každý zaměstnanec vlastní svůj bezpečnostní kód, kterým bude moci 
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zapínat a vypínat PZTS své budovy, kde pracuje. Dále bude nutné dodržovat opatření, aby 

svůj osobní kód neříkal jiné osobě z důvodu nepovoleného vypnutí PZTS. Nesmíme 

zapomenout na nastavení doby, po kterou PZTS nevyvolá poplach po detekci příslušných 

bezpečnostních čidel. Díky tomuto opatření nedojde k vyhlášení planého poplachu při 

pohybu zaměstnanců v objektu, než jej daný zaměstnanec vypne. Nutné je také zavést 

pravidelnou kontrolu funkčnosti PZTS. Nesmíme zapomenout na výjezd soukromé 

bezpečnostní služby, které musí firma poskytnout klíče od zabezpečeného areálu. 
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9 Závěr 

Cílem mojí bakalářské práce bylo, z nabytých teoretických znalostí a praktických 

poznatků z praxe v oboru, posouzení současného stavu zabezpečení objektu. Dále zjistit 

rizika zabezpečení objektu, provést jejich analýzu a navrhnout řešení zabezpečení objektu 

vybrané stavební firmy. 

Na začátku práce jsou uvedeny zákony a normy, které slouží k seznámení a 

vymezení pravomocí. Vzhledem k tomu, že v České republice neexistuje společný právní 

předpis, který sjednocuje zabezpečení objektu a fyzickou ochranu, musíme vycházet 

z jednotlivých zákonů a norem. Navrhované zabezpečení nesmí být v rozporu se žádným 

zákonem nebo normou. Dále se zabývám samotnou teorií fyzické ochrany, která slouží 

k pochopení daného problému.  

Poté následuje praktická část bakalářské práce. Zde popisuji činnost firmy, popisy 

a zabezpečení budov v areálu firmy. V samostatné kapitole jsou popsaná vlastněná aktiva 

firmy a jejich ocenění. Následuje stávající stav zabezpečení areálu firmy. Popisuji zde 

všechny části fyzické ochrany, kterými firma disponuje. Tento stávající stav bezpečnosti 

jsem zhodnotil pomocí metod analýzy rizik. Kvůli identifikaci rizik jsem použil diagram 

příčin a následků. Odhalená rizika jsou vypočtena pomocí analýzy příčin a následků 

poruch a s pomocí Paretova diagramu jsem vybral nejnebezpečnější rizika, která jsou 

určena jako nepřijatelná. Pro ověření správnosti jsem použil Kittsovu bodovou metodu. 

Výsledky z obou metod poukázaly na slabou stránku hlavně režimové ochrany. Ovšem 

nalezneme nedostatky i v plášťové a perimetrické ochraně a kvůli chybějícím prvkům 

PZTS se stává nedostatečnou i prostorová ochrana. 

Po analýzách všech kritických míst jsem navrhl doporučené zabezpečení objektu, 

které doplní stávající zabezpečení. Doporučený návrh zabezpečení se zabývá hlavně 

technickou ochranou. Ke zlepšení MZS navrhuji použití PZTS, který by včas detekoval 

narušení objektu a zároveň informoval přes LAN síť dohledové a poplachové příjímací 

centrum. Z analýz jsem zjistil nedostatečnou režimovou ochranu. Z důvodů nainstalování 

systémů PZTS se musí zavést pravidla, která se zabývají touto problematikou.  
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Posledním krokem bylo finanční ohodnocení celkového navrhovaného zabezpečení. 

Náklady na navrhované zabezpečení nesmí přesáhnout stanovených 10%, podle principu 

ALARA, v mém případě 10% z chráněných aktiv odpovídá částce 300 000 Kč. Celková 

částka na zabezpečení objektu s přičtenou částkou za montáž činní 116 286 Kč. Tudíž jsem 

stanovenou částku na zabezpečení nepřekročil.  
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