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1 ÚVOD 

Bezpečnost osob, ochrana majetku a efektivní zabezpečení objektů jsou v době vysoké 

kriminality jednou ze základních potřeb. Nutnost ochrany je navíc určena pocitem vlastního 

bezpečí a opatrností uživatele. Základním cílem zabezpečení objektů je ochrana zdraví 

a života osob, které se v objektech nachází, a minimalizace rizika vzniku škody na majetku. 

Nejdůležitějším prostředkem k zajištění komplexní fyzické ochrany objektů je kombinace 

technické ochrany, fyzické ostrahy a režimové ochrany. 

Víceúčelový komplex, který obsahuje budovu s luxusními byty, objekt rodinného 

domu a galerii, prošel v roce 2014 rozsáhlou rekonstrukcí. Majitelem komplexu je fyzická 

osoba, která bydlí v uvedeném rodinném domě a pronajímá šest luxusních bytů nájemcům. 

Velikým koníčkem majitele jsou automobiloví veteráni o vysoké hodnotě, proto má v objektu 

galerie svou vlastní sbírku. Všechny objekty komplexu byly při rekonstrukci nově 

zabezpečeny pouze mechanickými zábrannými systémy, jako jsou okna a dveře. 

Po dokončení rekonstrukce je pro komplexní zabezpečení objektů potřeba nainstalovat 

elektrický zabezpečovací sytém, který slouží k zaznamenání neoprávněného vstupu pachatele 

a následnému předání informace o narušení na určené místo. Největším nebezpečím je krádež 

cenností, které se nachází v rodinném i bytovém domě, ale především krádež nebo poškození 

automobilových veteránů, jejichž hodnota je pro majitele nevyčíslitelná. 

Cílem této diplomové práce je vytvořit analytické řešení bezpečnostních rizik v rámci 

fyzické ochrany víceúčelového komplexu, stanovit jeho slabá místa a navrhnout bezpečnostní 

řešení na konkrétní technickou realizaci perimetrické, plášťové, prostorové a předmětové 

ochrany. 
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2 REŠERŠE 

BRABEC, F.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public History, 2001. ISBN 80-

86445-04-06. 

 Obsahem této knihy je prevence kriminality v podobě Policie České republiky, 

městské policie a soukromých bezpečnostních služeb, informační služby a detektivní služby. 

Dále je zde popsána bezpečnostní problematika, která se zaměřuje na prvky a systémy 

technické ochrany jako jsou kamerové systémy, mechanické zábranné systémy a elektrické 

zabezpečovací systémy. Kniha bude použita k seznámení s bezpečnostním projektováním 

a při vypracování Ishikawova diagramu. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů - I. díl, Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

PA ČR, 2004. ISBN 80-7251-172-6. 

 Jedná se o skriptum Policejní akademie České republiky, ve kterém jsou popsány 

zábranné mechanické systémy využívané pro ochranu pláště, perimetru a předmětovou 

ochranu. Dále popisuje strukturu integrovaného bezpečnostního systému. Skriptum jsem 

využil k popisování mechanických zábranných systémů u zabezpečení objektu. 

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

Praha: PA ČR, 2005. ISBN 80-7251-189-0. 

 Jde o navazující díl skripta vydaného pro potřeby Policejní akademie České republiky, 

které obsahuje druhy a použití elektrických zabezpečovacích systémů sloužících 

k zabezpečení objektů a vysvětluje principy jednotlivých částí těchto systémů. Skriptum jsem 

využil k získání přehledu o elektrických zabezpečovacích systémech. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů - III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. Praha: 

PA ČR, 2006. ISBN 80-7251-235-8. 

 Pokračující třetí díl skript Policejní akademie České republiky popisuje zabezpečení 

objektu pomocí kamerových systémů, docházkového systému kontroly vstupu a systému 

detekce požáru. Tyto informace jsem využil při navrhování variant zabezpečení. 
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3 PRÁVNÍ ÚPRAVA OCHRANY OBJEKTU 

Bezpečnostní projekt, kterému se věnuje tato diplomová práce, je zaměřen především 

na ochranu osob a majetku. V České republice doposud neexistuje žádný právní předpis, který 

by komplexně řešil danou problematiku, a proto následující podkapitoly obsahují výčet 

a stručný popis těch nejdůležitějších právních předpisů a technických norem. 

3.1 Právní předpisy 

Zde jsou uvedeny právní předpisy, které souvisí s oblastí fyzické ochrany osob 

a majetku. Jde o Ústavu České republiky, Listinu základních práv a svobod, Občanský 

zákoník, Trestní zákoník, Trestní řád, Přestupkový zákon a Zákon o ochraně osobních údajů. 

Ústava České republiky 

 Zákon ČNR č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky je nejvýše postavený a základní 

zákon v České republice. Ostatní zákony a podzákonné předpisy s ní musí být v souladu. 

Ústava stanovuje, že základní povinností státu je zajištění svrchovanosti a územní celistvosti 

České republiky, ochrana jejích demokratických základů a ochrana životů, zdraví 

a majetkových hodnot. Poslední novelizací je č. 71/2012 Sb. – přímá volba prezidenta. Ústava 

může být charakterizována jako psaná, rigidní, právní, republikánská a demokratická. Text 

ústavy je rozdělen do preambule a osmi hlav o 113 článcích. Dle ústavy může každý občan 

činit to, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá [1]. 

Listina základních práv a svobod 

 Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod je dle Ústavy 

České republiky součástí ústavního pořádku. Zákon deklaruje lidská práva jako nezcizitelná, 

nezadatelná, nezrušitelná a nepromlčitelná. Listina začíná preambulí a další text je rozdělen 

do 6 hlav. Listina deklaruje základní práva a svobody, práva etnických a národnostních 

menšin, politická práva, sociální, hospodářská a kulturní práva a právo na soudní a právní 

ochranu. Stanovuje svobodu jedince a rovnost v důstojnosti i v právech. Dále uvádí, že každá 

osoba je nedotknutelná, má právo na život a své soukromí. Nedotknutelnost může být 

omezena jen v případech stanovených zákonem. Je zde ošetřena i nedotknutelnost obydlí [2]. 
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Občanský zákoník 

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

majetkové vztahy právnických a fyzických osob, majetkové vztahy mezi státem a těmito 

osobami, jakož i vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravují jiné zákony. V těchto vztazích mají účastníci rovné postavení a mohou si 

vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně 

nezakazuje. Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením a způsobilost 

k právním úkonům vzniká v plném rozsahu zletilosti. Tato osoba má právo na ochranu své 

osobnosti, zejména na zdraví a život, občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, 

jména a projevů své povahy. Pokud bezprostředně hrozí neoprávněný zásah do práv, může 

takto ohrožená osoba sama odvrátit zásah přiměřeným způsobem. Za škodu zodpovídá každý, 

kdo ji způsobil a odpovědnosti se zprostí jen ten, kdo prokáže svou nevinu [3]. 

Trestní zákoník 

 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, upravuje trestní 

právo hmotné uceleným způsobem. Definuje, která společensky závadná jednání jsou 

trestnými činy, podmínky trestní odpovědnosti a výčet trestů a sankcí, které lze za jejich 

spáchání uložit. Trestní zákon se dělí na část obecnou a zvláštní. V obecné části jsou normy, 

které lze vztáhnout na všechny trestné činy a ve zvláštní části se nachází katalog trestných 

činů a jejich individuální znaky [4]. 

 Trestní zákoník definuje okolnosti vylučující protiprávnost. Jde o jednání, které má 

znaky trestného činu, ale není trestným činem. Jedná se o krajní nouzi, nutnou obranu, svolení 

poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně [4].  

Trestní řád 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje uceleným způsobem normy trestního řízení. Je kodexem trestního práva procesního. 

Tímto právním předpisem se vymezuje činnost a postup orgánů činných v trestním řízení 

při zjišťování trestných činů, pachatelů a jejich potrestání. Dále uvádí povinnosti a práva 

osoby, proti které se řízení vede, a dalších zúčastněných osob při trestním řízení (obhájci, 

svědci, znalci, tlumočníci apod.) [6]. 

 Trestní řád definuje omezení osobní svobody osoby – tu může omezit kdokoliv 

(pracovník podnikové či soukromé bezpečnostní služby stejně, jako kterýkoliv jiný občan), 
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kdo ji přistihne páchat trestný čin a je-li to nezbytně nutné k zabránění útěku, zajištění její 

totožnosti nebo k zajištění důkazů. Takovou osobu musí neprodleně předat policejnímu 

orgánu. Pokud to nelze, musí to ihned policejnímu orgánu oznámit [6]. 

Přestupkový zákon 

 Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, definuje pojem 

přestupek jako zaviněné jednání s nižší závažností než u trestného činu, které je škodlivé 

pro společnost (porušuje nebo ohrožuje její zájem) a je za přestupek označeno v zákoně. 

Stejně jako u trestných činů jsou zde dvě výjimky, kdy má jednání znaky přestupku, ale 

přestupkem nejsou, a to nutná obrana a krajní nouze. Odpovědnosti za přestupek je zbavena 

osoba mladší 15 let nebo osoba nepříčetná, která nemohla rozpoznat nebezpečnost svého 

jednání [7]. 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

stanovuje podmínky k zabránění zneužití osobních údajů neoprávněným osobám. Jde 

o osobní údaje, které zpracovávají orgány státní správy, ale i právnické a fyzické osoby. 

Zákon o ochraně osobních údajů nařizuje, aby každý zpracovatel či správce přijmul taková 

bezpečnostní opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k osobním údajům, 

k jejich změně, zničení či ztrátě a k jakémukoliv jinému zneužití osobních údajů [5]. 

Zákon o Policii České republiky 

 Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

definuje státní policii jako jednotný ozbrojený bezpečnostní sbor s působností na celém území 

republiky. Plní především úkoly ve věcech bezpečnosti a vnitřního pořádku prostřednictvím 

svých příslušníků – policistů, kteří jsou ve služebním poměru ke státu a jsou organizováni 

v různých útvarech. Jejich hlavním úkolem je chránit bezpečnost osob, majetku a veřejného 

pořádku, odhaluje přestupky a trestné činy a zajišťuje jejich pachatele. K výkonu těchto úkolů 

jsou policisté oprávněni používat donucovací prostředky [8]. 

 

 

 

 



6 

 

3.2 Technické normy 

Zde jsou uvedeny technické normy, které souvisí s oblastí fyzické ochrany osob 

a majetku. Ačkoli normy nejsou závazné, jejich používání je doporučeným předpokladem 

k zabezpečení a dosažení nejvhodnějšího řešení. 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace 

 Norma definuje požadavky na odolnost proti vloupání, tedy proti násilnému vniknutí 

přes okna, dveře, mříže, okenice nebo lehké obvodové pláště a vztahuje se na různé způsoby 

otevírání – posunování (svislé a vodorovné), skládání, sklápění, otáčení a navinování. Dále 

zahrnuje speciální výrobky, jako jsou větrací mřížky a kryty dopisních schránek [9]. 

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

 Normy určují požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

a specifikují jejich provedení a vlastnosti. Dále stanovují třídy prostředí a stupně zabezpečení. 

V dalších částech jsou uvedeny konkrétní požadavky na jednotlivé komponenty nebo 

na instalaci těchto poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů [11]: 

- systémové požadavky, 

- detektory narušení – pasivní infračervené detektory, 

- požadavky na mikrovlnné detektory, 

- požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory, 

- požadavky na kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory, 

- detektory otevření (magnetické kontakty), 

- ústředny, 

- výstražná zařízení, 

- elektrické zabezpečovací systémy, 

- požadavky na zařízení využívající bezdrátové připojení, 

- napájecí zdroje, 

- zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy, 

- detektory narušení – detektory rozbíjení skla (akustické, pasivní, aktivní), 

- detektory narušení – otřesové detektory, 

- pokyny pro aplikace. 
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ČSN EN 50132 - Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 

 V těchto normách je popsán systém uzavřených televizních okruhů, do kterých patří 

kamery s monitory a videorekordéry, řídící a další pomocná zařízení a také jsou zde uvedeny 

konkrétní požadavky na instalovaný systém [12]: 

- systémové požadavky, 

- přenos videosignálu, 

- video přenosy – obecné provozní požadavky, 

- IP video přenosové protokoly, 

- pokyny pro aplikace. 

ČSN EN 50133 – Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích 

 V těchto normách jsou popsány všeobecné požadavky na funkčnost systému kontroly 

vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích a dále popisují požadavky na komponenty 

z hlediska prostředí [13]: 

- systémové požadavky, 

- všeobecné požadavky na komponenty, 

- pokyny pro aplikace. 

ČSN EN 50136 – Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení 

 Norma určuje požadavky na charakteristiky spolehlivosti, výkonnosti a bezpečnosti 

přenosových poplachových systémů. Popisuje základní požadavky na propojení poskytnuté 

signalizace mezi poplachovým systémem v hlídaných prostorech a ohlašovacím zařízením 

v přijímacím poplachovém centru. Definuje všechny typy poplachů – vloupání, požár, řízení 

přístupu a přivolání pomoci [14]. 
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4 FYZICKÁ OCHRANA OBJEKTU 

Fyzickou ochranu tvoří systém technických, organizačních a režimových opatření, 

která zajišťují bezpečnost osob a zabraňují neoprávněnému nakládání s majetkem. Jde 

o neoprávněné užívání, poškození, zničení nebo odcizení hmotného a nehmotného majetku. 

Abychom dosáhli kvalitní fyzické ochrany, je potřeba navrhnout a implementovat komplexní 

opatření, které bude kombinací všech 4 druhů fyzické ochrany (klasická ochrana, technická 

ochrana, režimová ochrana a fyzická ostraha). Takový zabezpečovací systém je graficky 

znázorněn na Obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Pyramida systému bezpečnosti a ochrany 

 

4.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je nejstarším a zároveň základním typem všech zabezpečovacích 

systému. V širším pojetí se jedná o zdi, podlahy, střechy, dveře a okna objektů. V užším 

pojetí jde o mechanické zábranné prostředky (dále jen MZS), kterými jsou například zámky, 

mříže, bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla, bezpečnostní folie, trezory a bezpečnostní 

schránky. Klasická ochrana je charakterizována svou mechanickou odolností, která je dána 

časem, po který je schopna plnit svou funkci – za jak dlouho pachatel překoná překážky (plot, 

mříže, zámek). MZS brání před násilným vniknutím neoprávněných osob do chráněného 

prostoru a před znehodnocením či krádeži předmětů a zařízení, které se v prostoru nachází. 

Obecně lze ale říci, že každý MZS je překonatelný a liší se časem a energií potřebnou k jejich 

překonání [9,19]. 



9 

 

Mechanické zábranné systémy rozdělujeme podle chráněných zón: 

 obvodová (perimetrická) ochrana – prvky chrání venkovní prostor před neoprávněným 

vstupem. Patří sem klasické drátěné i bezpečnostní oplocení, podhrabové překážky, 

vrcholové zábrany, zdi, závory, vstupy a vjezdy; 

 plášťová ochrana – prvky chránící plášť objektu. Sem patří stavební prvky budov (zdi, 

podlahy, střechy), otvorové výplně (zárubně, okna, dveře, dveřní zámky a petlice, 

dveřní kování), mříže, žaluzie, rolety, bezpečnostní skla a bezpečnostní ochranné 

fólie; 

 předmětová ochrana – prvky chránící jednotlivé cenné předměty jako jsou dokumenty, 

finanční hotovosti, informace, drahé obrazy, šperky, zbraně apod. Patří sem komorové 

trezory, příruční pokladničky a komerční úschovné objekty (skříňové a účelové 

trezory, ohnivzdorné skříně a ocelové kartotéční skříně). 

4.2 Technická ochrana 

Technická ochrana je nejnovějším druhem zabezpečení objektu a plní především dva 

základní úkoly – podporuje klasickou ochranu a maximálně zefektivňuje fyzickou ostrahu. 

Její hlavní předností je vysoká spolehlivost a náročná překonatelnost. Prvky technické 

ochrany jsou elektronická zařízení a prostředky, které chrání daný objekt. Jde zejména 

o poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), elektrickou požární 

signalizaci, kamerové monitorovací systémy (dále jen CCTV), prostředky ochrany dat 

a informací, a technické prostředky individuální ochrany. Tyto systémy nejsou ochranou 

v pravém slova smyslu, jelikož nedokáží zabránit pachateli vniknutí do objektu. Ovšem 

dokážou takové jednání detekovat a přenést informaci na určité místo. Funkce technické 

ochrany tedy spočívá v rychlé reakci na změny, které jsou vyvolané pachatelem a jejich 

indikaci. Další nespornou výhodou těchto systémů je preventivní odstrašující účinek [20,21]. 

Elektrické zabezpečovací systémy rozdělujeme podle chráněných zón: 

 obvodová (perimetrická) ochrana – aktivní a pasivní čidla obvodové ochrany; 

 plášťová ochrana – čidla destrukční a destrukčních projevů, čidla kontaktní, bariérová 

a tlaková akustická (infrazvuková); 

 prostorová ochrana – čidla pohybu; 

 předmětová ochrana – čidla kapacitní, kontaktní, bariérová, trezorová, tlaková 

akustická a čidla na ochranu uměleckých předmětů. 
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4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souhrn administrativních a organizačních opatření směřující 

k zajištění spolehlivého a bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému 

objektu, a také tento systém komplexně sjednocuje a řídí. Dle potřeb podniku a v souladu 

se zákony řeší, jakým způsobem budou lidé postupovat při ochraně organizace. Režimová 

ochrana bývá také nazývána organizační, či administrativní ochranou [16]. 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří statut organizace, pracovní řád, 

organizační řád, spisový řád, skartační řád a pravidla užívání technických prostředků. 

Režimová ochrana zabezpečuje: 

 vstupní a výstupní režim osob a vozidel - kontrola osob (zaměstnanců, klientů 

a návštěv) a vozidel zaměřená na vnášení a vynášení předmětů; 

 režim pohybu zaměstnanců v objektu - zahrnuje i určení částí objektu s omezeným 

přístupem pro zaměstnance a přiřazení pracovníků k určitým pracovištím; 

 materiálový a expediční režim - postup při příjmu, uskladňování, výdaji a pohybu 

materiálu; 

 provozní režim - zabezpečuje bezpečnost a plynulost provozu; 

 klíčový režim - označení, přidělování a odevzdávání klíčů, způsob jejich použití, 

výroba náhradních klíčů a výměny zámků [13]. 

4.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejstarší, nejpoužívanější a nejdražší metodou ochrany osob 

a majetku. Fyzickou ostrahou je způsobilá osoba, která má za úkol zabezpečit ochranu osob 

a majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Činnost této osoby má zabránit 

trestné a jiné protiprávní činnosti. Fyzická ostraha společně s technickou a klasickou ochranou 

vytváří účinný a spolehlivý systém fyzické ochrany. Činnost fyzické ochrany může být 

prováděna soukromou bezpečnostní službou, strážnými, policií, armádou či vlastními silami. 

Fyzická ostraha zabezpečuje: 

 ochrana a ostraha majetku na místech veřejně přístupných i nepřístupných, 

 ochrana a ostraha přepravy peněžních hotovostí, cenností a jiného majetku, 

 osobní ochrana osob, 

 zajišťování výjezdových zásahových skupin při pultech centralizované ochrany [16]. 
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5 VÍCEÚČELOVÝ KOMPLEX 

V této kapitole jsou podrobně popsány základní informace o víceúčelovém komplexu, 

pro který je bezpečnostní studie zpracována, popis jednotlivých objektů v areálu a popis okolí. 

Dále jsou zde uvedeny aktiva, které je potřeba chránit a současný stav zabezpečení 

víceúčelového komplexu. Posledním bodem je zhodnocení vývoje kriminality ve městě 

Ostrava, kde se komplex nachází. 

5.1 Základní informace o komplexu 

Víceúčelový komplex se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava-Zábřeh, 

ulice Závoří 110/24, viz Obrázek 2. Komplex se skládá z různě zaměřených jednotlivých 

objektů, kterými jsou budova s luxusními byty, rodinný dům a galerie se soukromou sbírkou 

automobilových veteránů. Majitelem komplexu je fyzická osoba, která bydlí v uvedeném 

rodinném domě a pronajímá luxusní byty nájemcům. Velikým koníčkem majitele jsou 

historické automobily (veteráni), a proto má v galerii svou vlastní sbírku. 

 

Obrázek 2: Víceúčelový komplex a hranice areálu [43] 
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5.2 Popis areálu 

Celý komplex prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí z důvodu změny užívání 

všech objektů. V areálu o celkové ploše 2 950 m
2
 jsou umístěny 3 různě zaměřené objekty, 

jejichž označení a rozmístění je graficky znázorněno na Obrázku 3. Do areálu vedou dvě 

přístupové cesty, a to vstupní brankou na jižní straně objektu z ulice Závoří, nebo velkou 

posuvnou bránou na severní straně z ulice Šaldova, která umožňuje průjezd vozidel do areálu 

jinak obehnaného plotem. Mezi objekty se nachází parkoviště pro 14 osobních automobilů. 

 

Obrázek 3: Označení a rozmístění budov v areálu 

 

5.2.1 Budova s luxusními byty 

Budova byla postavena v třicátých letech 20. století a sloužila jako fara. Na konci 

20. století byla opuštěna a dlouho chátrala. Ale v posledních letech byla od základů 

zrekonstruována a upravena pro účely bytového domu s luxusními byty, viz Obrázek 4. 

Objekt má jedno podzemní podlaží (suterén), tři nadzemní podlaží a půdní prostor. V budově 

je umístěno celkem 6 bytových jednotek (vždy 2 na podlaží). Uprostřed bytového domu 

se nachází široké schodiště, které slouží pro všechny bytové jednotky a vede i do suterénu. 
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Dům o rozměrech 20,25 x 11,30 m je vyzděn z plných pálených cihel, je částečně 

podsklepený a nad 2. nadzemním podlažím je sedlová střecha. Uvnitř jednotlivých bytů jsou 

sádrokartonové příčky oddělující sociální zařízení a další místnosti dle přání nájemníků. 

Výplně otvorů ve fasádě jsou provedeny z dřevěných euro profilů a okna jsou opatřená 

izolačním dvojsklem. Vstupní dveře z venkovního prostoru jsou rovněž z dřevěných euro 

profilů a vnitřní dveře jsou dřevěné obložkové. 

 

Obrázek 4: Bytový dům  

 

5.2.2 Rodinný dům 

Bývalý objekt hospodářské budovy byl v roce 2013 zrekonstruován a stavebně 

upraven za účelem změny v užívání na rodinný dům o jedné bytové jednotce. Jedná se 

o dvoupodlažní, nepodsklepený objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 13,4 x 5,75 m 

s výškou 7,9 m. Obvodové stěny jsou provedeny z klasického cihelného zdiva tl. 500 mm. 

Vnitřní příčky jsou zděné a sádrokartonové. Nad druhým nadzemním podlažím provedena 

sedlová střecha. Uprostřed objektu je točité schodiště do nadzemního podlaží. Okna a dveře 

jsou provedeny z dřevěných euro profilů s izolačním dvojsklem. Vnitřní dveře dřevěné 

obložkové. Rodinný dům na Obrázku 5 obsahuje tyto místnosti: předsíň, obývací pokoj, 

kuchyň s jídelnou, dětský pokoj, ložnici, dvě WC s koupelnou a balkón. 
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Obrázek 5: Rodinný dům 

 

5.2.3 Galerie se soukromou sbírkou automobilových veteránů 

Galerie slouží majiteli k uschování a zabezpečení své sbírky automobilových veteránů, 

které střádá řadu let a věnuje jim značnou pozornost. Lze zde garážovat maximálně deset 

osobních automobilů. Obrázek 6 znázorňuje pohled na galerii z rodinného domu. 

Jedná se o jednopodlažní objekt s rozměry 17,8 x 8,0 m s výškou 5,75 m, tvořený 

ocelovou konstrukcí se sedlovou střechou. Obvodový plášť je ze stran sousedního pozemku 

a příjezdové komunikace (ulice Šaldova) realizován z cihelného zdiva tl. 300 mm, ostatní dvě 

strany jsou opláštěny z tvrzeného dvojskla. V objektu galerie se nachází i sociální zařízení, 

které je odděleno sádrokartonovou příčkou. 

 

Obrázek 6: Galerie 
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5.3 Popis okolí 

Areál se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Ostrava-Zábřeh, v rovinatém 

terénu v nadmořské výšce 230 m nad mořem. Z hlediska přístupnosti se jedná o velice dobrou 

polohu, protože nedaleko komplexu je důležitá křižovatka silnic I. třídy – ulice Plzeňská 

a Výškovická. K areálu vede odbočka z ulice Výškovické, přes ulici U Zámku, kdy jde 

přibližně o 300 m. 

Severně a západně od areálu se nachází klidnější část Ostravy – Zábřehu, zastavěná 

rodinnými domy, základní školou, hřištěm a zámkem Zábřeh. Na východní straně, za ulicí 

Plzeňskou, se rozléhá vítkovická ČEZ Aréna. Její hlavní podnikatelskou činností je především 

provozování sportovišť, pořádání kulturních produkcí, sportovních akcí, přehlídek a dále 

nabízí ubytovací služby, pronájem prostor movitého majetku a reklamní či marketingovou 

činnost. Jižně od areálů se nachází kostel Zábřeh, velký komplex obsahující Českou poštu, 

jídelny a kosmetický salón. Dále, za ulicí Výškovickou, nákupní dům Lidl a v širším okolí 

zástavba vícepodlažních obytných domů. 

5.4 Současný stav zabezpečení 

Celý komplex prošel rozsáhlou rekonstrukcí z důvodu změny užívání všech objektů, 

které se v areálu nachází. Proto se současný stav zabezpečení skládá pouze z druhů klasické 

ochrany – MZS. Současné zabezpečení perimetru je znázorněno na Obrázku 7. Do areálu 

vedou dvě přístupové cesty, a to buď vstupní brankou na jižní straně objektu z ulice Závoří, 

nebo velkou posuvnou bránou na severní straně z ulice Šaldova, která umožňuje průjezd 

vozidel do areálu. 
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Obrázek 7: Současné zabezpečení perimetru 

 

5.4.1 Obvodová (perimetrická) ochrana 

Areál víceúčelového komplexu je po celém obvodu chráněn plotem, který zabraňuje 

neoprávněnému vstupu. Celková délka oplocení je přibližně 205 m. Na západní straně, kde se 

nachází rodinný dům se zahradou, je areál komplexu zabezpečen pomocí drátěného oplocení 

o délce 48 m, výšce 1,4 m s velikostí ok 5 x 5 cm, viz Obrázek 8. Drátěné oplocení je staré, 

křivé a neplní požadavky na kvalitní ochranu perimetru. 

 

Obrázek 8: Drátěné oplocení 
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Po zbylých třech stranách, kde se nachází pozemní komunikace, je areál komplexu 

zabezpečen pomocí plného dřevěného oplocení o délce 150 m a výšce 2 m, viz Obrázky 9,10. 

Dřevěné oplocení je zespod opatřeno betonovou podezdívkou o výšce 0,3 – 1 m (areál 

komplexu je v mírném sklonu), která zároveň slouží jako podhrabová překážka. 

 

Obrázek 9: Dřevěné oplocení (jižní strana) 

 

 

Obrázek 10: Dřevěné oplocení (východní strana) 

 

Do areálu vedou dvě přístupové cesty a to buď hlavní vstupní brankou na jižní straně 

objektu z ulice Závoří, nebo velkou posuvnou bránou na severní straně z ulice Šaldova, která 

umožňuje vjezd vozidel do areálu. 
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Hlavní vstupní dvoukřídlá branka o šířce 1,6 m je provedena z ručně kované 

pozinkované oceli, viz Obrázek 11. Takový materiál představuje spolehlivou, pevnou a těžko 

zdolatelnou konstrukci. Každé křídlo o rozměrech 0,8 x 2 m je usazeno na třech pantových 

závěsech zabudovaných do betonových sloupů. Branka je nahoře opatřena ocelovými bodly 

a vrcholovou zábranou rovněž z ručně kované oceli. 

 

Obrázek 11: Hlavní vstupní branka 

 

Zadní vjezd do areálu tvoří jednokřídlá posuvná brána o rozměrech 5 x 1,8 m, která 

se ovládá elektricky pomocí klíčového zámku. Skládá se z kovové konstrukce a dřevěné 

výplně, viz Obrázek 12. 

 

Obrázek 12: Zadní posuvná brána 



19 

 

5.4.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena prvky chránící plášť objektu - stavební prvky budov 

(konstrukční provedení je popsáno v kapitole 5.2) a otvorové výplně, které jsou popsány 

v této kapitole. 

Bytový dům 

 Do bytového domu je vstup umožněn dvěma dvoukřídlými dřevěnými dveřmi 

se skleněnou výplní, s pětibodovým zámkem MACO s cylindrickou vložkou a koulí zvenku, 

usazenými ve dřevěných zárubních. Dveře o rozměrech 1,46 x 2,35 m jsou umístěny 

naproti sobě, s jedním východem na jižní stranu ke komunikaci a druhým na parkoviště 

v zadní části areálu. Vstup do jednotlivých bytů je proveden jednokřídlými celodřevěnými 

dveřmi o rozměrech 0,9 x 2 m, usazenými ve dřevěných zárubních. Dveře obsahují 

pětibodový zámek MACO s cylindrickou vložkou a kouli zvenku. Všechna okna bytového 

domu jsou dřevěná a otevíratelná. Dále jsou vybavena bezpečnostní fólií mimo 3. nadzemní 

podlaží. Okno, vstupní dveře a dveře bytu bytového domu jsou zobrazeny na Obrázku 13. 

 

Obrázek 13: Okno, vstupní dveře a dveře bytu bytového domu 

 

Rodinný dům 

 Do rodinného domu je možný vstup pouze přes jedny dvoukřídlé dřevěné dveře 

se skleněnou výplní, s pětibodovým zámkem MACO s cylindrickou vložkou a koulí zvenku, 

usazenými ve dřevěných zárubních. Dveře o rozměrech 1,6 x 2,6 m jsou umístěny na severní 

straně domu a umožňují východ pod zastřešenou část parkoviště. Tento přístřešek je spojen 

s rodinným domem a nad ním je zkonstruován balkón. Všechna okna rodinného domu jsou 
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dřevěná, otevíratelná a vybavena bezpečnostní fólií. Okno a vstupní dveře rodinného domu 

jsou zobrazeny na Obrázku 14. 

 

Obrázek 14: Dveře a okno rodinného domu 

 

Galerie 

Do objektu galerie je možný vstup přes jednokřídlé dřevěné dveře (0,9 x 2 m) se 

standardním kováním a bezpečnostním zámkem FAB, které jsou usazeny v ocelovém rámu. 

Vjezd do galerie umožňují jednokřídlá vrata o rozměrech 4,25 x 2,56 m, která jsou vyrobena 

ze dřeva s ocelovým rámem a usazena v ocelových zárubních. Tyto vrata se otevírají zevnitř 

pomocí manuálního mechanizmu, opatřeného visacím zámkem. Oba vstupy jsou umístěny 

na severní straně galerie a umožňují východ směrem k zadní bráně. Prosklená jižní a východní 

strana galerie je provedena z neotevíratelných tvrzených dvojskel o rozměrech 1 x 2,25 m. 

Poslední okno na jižní straně galerie má dřevěný rám, je vybaveno bezpečnostní fólii a je 

otevíratelné. Okna, dveře a brána galerie jsou zobrazena na Obrázku 15. 

 

Obrázek 15: Okna, vrata a dveře galerie 
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5.4.3 Režimová ochrana 

Tato ochrana se zaobírá vstupem osob do prostoru areálu, jednotlivých objektů 

a z toho vyplývající manipulaci s klíči. 

Majitel víceúčelového komplexu má klíče od obou vstupů do areálu, od svého 

rodinného domu, galerie a obou vchodů do bytového domu. Jednotliví nájemci mají klíče 

od svého bytu, obou vchodů do bytového domu a obou vstupů do areálu víceúčelového 

komplexu. Nájemci mají právo využívat vnitřní parkoviště areálu. 

5.5 Subjektivní zhodnocení současného stavu zabezpečení komplexu 

Po celkovém prohlédnutí a prozkoumání areálu a jednotlivých objektů víceúčelového 

komplexu jsem zjistil určité nedostatky. 

Perimetrická ochrana areálu se ze tří stran, kde je vysoký dřevěný plot s betonovou 

podezdívkou a vstupní brány, jeví jako dostačující. Existovala by zde možnost provedení 

vrcholové zábrany například ostnatým drátem, ovšem majitel komplexu si takové zlepšení 

zabezpečení nepřeje z estetických důvodů. Poslední čtvrtá strana areálu, provedena 

z drátěného pletiva, nevyhovuje bezpečnostním požadavkům z důvodu stáří a zkorodování 

materiálu a způsobu jeho provedení. Potencionální pachatel zde může snadno překonat 

chatrné oplocení a dostat se tak do areálu. 

Plášťová ochrana jednotlivých objektů víceúčelového komplexu se jeví jako 

dostačující, a to především kvůli nedávné rekonstrukci a nové provedení všech oken i dveří, 

které splňují kvalitní ochranu a zabezpečení. 

Veliký nedostatek vidím v technické ochraně (prostorová a předmětová), která zde 

zatím nebyla provedena. Technická ochrana byla majitelem naplánována až po dokončení 

celé rekonstrukce a zabezpečení objektů MZS. Zde je třeba se zaměřit především na galerii, 

kde jsou umístěni automobiloví veteráni o vysoké hodnotě. Dále pak na rodinný dům 

a jednotlivé byty bytového domu, kde se kromě klasického vybavení nachází také šperky, 

umělecká díla a finanční hotovosti. 

Závěrem zhodnocení současného stavu zabezpečení komplexu je třeba poznamenat, 

že se jedná pouze o subjektivní hodnocení, které teprve bude potvrzeno nebo vyvráceno 

provedenými analýzami rizik. 

 



22 

 

5.6 Aktiva víceúčelového komplexu 

Aktivem nazýváme vše, co má pro organizaci nějakou hodnotu, o kterou může vlivem 

působení hrozby přijít. V případě víceúčelového komplexu jde o hmotný, nehmotný 

a finanční majetek jak majitele komplexu, tak jednotlivých pronajímatelů bytů. 

Nejcennějším hmotným majetkem je zde sbírka automobilových veteránů (ukázka 

na Obrázku 16), kteří jsou umístěni v objektu galerie. Dále je to vybavení rodinného domu 

a jednotlivých bytů bytového domu, kde se nachází i šperky, umělecká díla a finanční 

hotovosti. Posledním cenným aktivem jsou automobily, které se nachází uprostřed areálu 

na parkovišti. 

 

 

Obrázek 16: Ukázka automobilových veteránů 
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Sbírka automobilových veteránů obsahuje 

 Aero 30 kabriolet, rok 1937 

 Tatra 57 sport, rok 1933 

 Tatra 87, rok 1948 

 MG-A, rok 1960 

 Citroen 11, rok 1940 

 Škoda 1201, rok 1958 

 Triumph TR-A, rok 1958 

 Škoda Felicia, rok 1960 

 Leyland Innocenti, rok 1975 

 

Jednotlivá aktiva včetně jejich ohodnocení jsou uvedena v Tabulce 1, kdy některé 

hodnoty, jako jsou cennosti a finanční hotovosti, jsou uvedeny pouze orientačně, a to 

z důvodu ochrany soukromí jednotlivých nájemců. 

 

Tabulka 1: Aktiva víceúčelového komplexu 

MAJETEK AKTIVA HODNOTA (Kč) 

finanční hotovost, ceniny 7 000 000 

nehmotný software 100 000 

hmotný automobiloví veteráni 33 000 000 

 
automobily majitele a nájemců 14 000 000 

 
vybavení bytů a rodinného domu 7 000 000 

 
šperky a umělecká díla 7 000 000 

 
zahradní stroje 200 000 

CELKEM: 68 300 000 

 

Celková cena všech současných aktiv činí 68 300 000 Kč. Princip ALARA říká, 

že cena navrhovaného zabezpečení nesmí překročit 10% chráněných aktiv (15% u zvláštních 

případů). Z toho vyplývá, že výdaje na zabezpečení by neměly překročit cenu 6 830 000 Kč. 
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5.7 Vývoj kriminality v posuzované lokalitě 

Moravskoslezský kraj, území kde se nachází Ostrava – Zábřeh, je dle statistik za rok 

2014 na 3. místě v počtu spáchaných trestných činů s celkovým počtem 37 233, viz Obrázek 

17. Vlevo na obrázku jsou vyjmenovány ty nejzávažnější trestné činy a počty jejich spáchání.  

 

Obrázek 17: Kriminalita v moravskoslezském kraji v roce 2014 [34] 

 

Z následujících grafů je pak patrný vývoj kriminality v Ostravě v letech 2005 – 2014, 

viz Graf 1, dále je kriminalita v Ostravě rozdělena procentuálně do jednotlivých jejich částí, 

viz Graf 2 a nakonec je znázorněn vývoj kriminality v Ostravě – Zábřehu v letech 

2013 - 2014, viz Graf 3, který je zaměřený na vloupání do obydlí a prosté loupeže. 

 

Graf 1: Vývoj kriminality v Ostravě v letech 2005 – 2014 
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Graf 2: Kriminalita v jednotlivých částech Ostravy 

 

 

Graf 3: Vývoj kriminality v Ostravě - Zábřehu v letech 2013 - 2014 

 

Z analýzy páchané kriminality jasně vyplývá, že v Ostravě hrozí vysoké nebezpečí 

páchání trestných činů. Hlavní podíl na počtu evidovaných trestných činů mají zejména 

trestné činy v oblasti majetkové kriminality. Největší podíl nápadu trestné činnosti v současné 

době eviduje Policie České republiky u obvodního oddělení Zábřeh. Bezpečnostní situaci 

v Ostravě - Zábřehu lze považovat za stabilizovanou a její současný vývoj kriminality 

ve srovnání s předešlými léty se jeví jako pozitivní. Statistiky a grafy vývoje kriminality byly 

zpracovány na základě údajů Policie České republiky a Městského ředitelství Policie Ostrava 

a jejich přesné vyčíslení se nachází v Příloze 1 [40]. 
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6 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA KOMPLEXU 

Analýza bezpečnostních rizik slouží k posouzení účinnosti a efektivnosti současného 

zabezpečení víceúčelového komplexu a k vypracování bezpečnostních opatření a podkladů 

pro navržení a implementování dokonalejšího zabezpečovacího systému. Prostředky nového 

zabezpečovacího systému jsou poměrně nákladná záležitost, proto je potřeba zajistit jejich 

přiměřenost, dostatečnost, finanční únosnost a zároveň co nejefektivnější použití k odstranění 

rizik, případně k jejich omezení na akceptovatelnou míru. 

Posuzování rizik lze definovat jako rozsáhlý komplexní proces, který spočívá 

v identifikaci, analýze a hodnocení rizik, a směřuje k ochraně osob, majetku a dalších 

chráněných zájmů. Proces posuzování rizik je graficky znázorněn na Obrázku 18 [10]. 

 

Obrázek 18: Proces posuzování rizika 
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Pro zjištění objektivního současného stavu zabezpečení, tzn. k identifikaci 

rizik, vypracování analýzy rizik a hodnocení jejich nebezpečnosti, bude použito třech metod, 

které se k tomu jeví jako nejvhodnější: 

 Ishikawův diagram, 

 FMEA (analýza příčin a následků), 

 Analýza souvztažnosti. 

Nejprve bude provedena analýza k identifikaci všech možný rizik, které mohou nastat, 

pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků. Při hodnocení rizik budou zjištěná rizika 

rozdělena na rizika strukturální, která mohou být způsobena strukturální nebo technickou 

chybou a rizika procesní, která mohou být způsobena lidským faktorem, a proto jsou mnohem 

nebezpečnější. Strukturální i procesní rizika budou nejprve zhodnocena pomocí analýzy 

FMEA (příčin a následků poruch) a poté verifikována pomocí analýzy souvztažnosti. 

Nakonec budou výsledky obou analýz navzájem porovnány a vyhodnoceny nejzávažnější 

rizika. 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, známý také jako diagram příčin a následků je jednoduchou 

metodou, která pomáhá vymodelovat a strukturovat proces, nebo identifikovat možné příčiny 

problémů a jejich možné následky. Účelem této analýzy je stanovit nejpravděpodobnější 

příčiny problému, který řešíme. V diagramu, který svým atypickým vzhledem připomíná 

„rybí kost“, je graficky znázorněno analyzování zásadních faktorů (příčin), které mohou 

způsobit řešený problém (následek). Každý zásadní faktor se poté analyzuje a hledají se jeho 

dílčí příčiny a souvislosti [17]. 

Pro účely této diplomové práce bylo vrcholovým problémem zvoleno překonání 

fyzické ochrany a tím narušení bezpečnosti víceúčelového komplexu. Ishikawův diagram 

se strukturálními riziky je zobrazen na Obrázku 19 a s procesními riziky na Obrázku 20. 
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Obrázek 19: Ishikawův diagram – strukturální rizika 
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Obrázek 20: Ishikawův diagram - procesní rizika 
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6.2 Analýza příčin a následků (FMEA) 

Všechny zjištěné rizika budou dále zhodnoceny pomocí analýzy příčin a následků 

poruch, která se nazývá zkratkou FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Jde o postup 

založený na rozboru příčin selhání a jejich následků, který umožňuje jejich hledání na základě 

systematicky a strukturovaně vymezených selháních zařízení. Tato metoda slouží ke kontrole 

jednotlivých prvků projektového návrhu bezpečnostního systému a jeho provozu. Využívá 

se především pro vážná rizika, kdy při jejím konečném hodnocení míry rizika je vypočtena 

i míra tolerance, která určuje hranici mezi riziky ještě přijatelnými a riziky nepřijatelnými 

[15]. Vychází se z rovnice 

𝑹 = 𝑷 × 𝑵 ×𝑯.             (1) 

 R – míra rizika 

 P – pravděpodobnost vzniku rizika 

 N – závažnost následků 

 H – odhalitelnost rizika 

 

Míra rizika se určí podle Tabulky 2, kdy se u každé události oboduje pravděpodobnost 

vzniku rizika, závažnost následků a odhalitelnost rizika, a jejich výsledné hodnoty 

se navzájem vynásobí. Čím je číslo míry rizika větší, tím je událost závažnější [15]. 

Tabulka 2: Parametry pro výpočet míry rizika 

R MÍRA RIZIKA N ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ 

 0 - 3  bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malá škoda 

 4 - 10  akceptovatelné riziko 2 větší delikt, větší škoda 

 11 - 50  mírné riziko 3 střední delikt, střední škoda 

 51 - 100  nežádoucí riziko 4 těžký delikt, těžká škoda 

 101 - 125  nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P  PRAVDĚPODOBNOST RIZIKA  H  ODHALITELNOST RIZIKA  

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 v momentě jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 během několika minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné, den a více 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Při konečném hodnocení míry rizika je vypočtena i míra tolerance, která určuje hranici 

mezi riziky ještě přijatelnými a riziky nepřijatelnými. Výpočet se provádí pomocí Paretova 

principu 80/20, kdy je vypočítána výsledná míra rizika pomocí součtu jednotlivých rizik 

s konečným výsledkem 100 %. Jednotlivým rizikům se poté přiřadí jejich procentuální část, 

tedy četnost. Dále se jednotlivá rizika seřadí podle výše četnosti od největší po nejmenší 

a po jejich sečtení až do hodnoty 80 % jsou tato rizika označena jako nepřijatelná, a budou 

se pro ně muset navrhnout určitá opatření. Zbývajících 20 % rizik je vyhodnoceno jako rizika 

přijatelná, na která se nemusí navrhovat nová opatření, protože ty stávající jsou dostačující. 

Výstupem takové analýzy je grafické znázornění rizik pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou [15]. 

Pro přesnější a přehlednější hodnocení rizik byla tato rizika rozdělena do dvou 

kategorií a to z hlediska procesního a strukturálního. 

Strukturální rizika 

 perimetrická ochrana, 

 plášťová ochrana, 

 prostorová ochrana, 

 předmětová ochrana. 

Procesní rizika 

 režimová ochrana, 

 nájemníci, 

 cizí osoby. 
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Strukturální rizika 

Výčet strukturálních rizik je zobrazen v Tabulce 3, kde jsou tato rizika pro přehlednost 

a orientaci seřazena sestupně dle míry rizika R a četnosti. 

 

Tabulka 3: Sestupný seznam strukturálních rizik dle míry rizika R a četnosti 

JEDNOTLIVÁ 

STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 
P N H R 

ČETNOST 

(%) 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST (%) 

1 Absence PZTS 5 4 4 80 13,27 13,27 

2 Absence osvětlení 4 4 4 64 10,61 23,88 

3 Špatný technický stav oplocení 5 4 3 60 9,95 33,83 

4 Absence CCTV 3 4 4 48 7,96 41,79 

5 Absence MZS 4 4 3 48 7,96 49,75 

6 Rozbití okna 5 3 3 45 7,46 57,21 

7 Poškození oplocení 4 3 3 36 5,97 63,18 

8 Vyvrácení oplocení 3 4 3 36 5,97 69,15 

9 Přestříhání oplocení 4 3 3 36 5,97 75,12 

10 Poškození brány 3 3 3 27 4,48 80,10 

11 Překonání dveří 3 2 3 18 2,99 82,59 

12 Překonání vrat 3 2 3 18 2,99 85,57 

13 Poškození dveří 3 2 3 18 2,99 88,56 

14 Přelezení oplocení 4 1 4 16 2,65 91,21 

15 Přelezení brány 4 1 4 16 2,65 93,86 

16 Proražení oplocení vozidlem 2 3 2 12 1,99 95,85 

17 Překonání zámku 2 2 3 12 1,99 97,84 

18 Proražení zdi 1 3 2 6 1,00 98,84 

19 Překonání střechy 1 2 2 4 0,66 99,50 

20 Podhrabání oplocení 1 1 3 3 0,50 100,00 

Σ 603 100   

 

Vyhodnocení provedené analýzy FMEA se strukturálními riziky znázorňuje Graf 4 

pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou, která byla vytvořena na základě 

kumulativních četností jednotlivých rizik. 
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Graf 4: Paretův diagram - strukturální hledisko 

 

Dle vyhodnocení strukturálních rizik metodou FMEA a použitého Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou lze za nepřijatelná strukturální rizika označit: 

1. absence PZTS (nezaznamenání vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

2. absence osvětlení (objektů, vchodů, parkoviště), 

3. špatný technický stav oplocení (západní strana), 

4. absence CCTV (nezaznamenání vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

5. absence MZS (především mříže na oknech a soukromé trezory), 

6. rozbití okna (vstup pachatele do objektu), 

7. poškození oplocení (vstup pachatele do areálu), 

8. vyvrácení oplocení (vstup pachatele do areálu), 

9. přestříhání oplocení (vstup pachatele do areálu). 
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Procesní rizika 

Výčet procesních rizik je zobrazen v Tabulce 4, kde jsou tato rizika pro přehlednost 

a orientaci seřazena sestupně dle míry rizika R a četnosti. 

 

Tabulka 4: Sestupný seznam procesních rizik dle míry rizika R a četnosti 

JEDNOTLIVÁ 

PROCESNÍ RIZIKA 
P N H R 

ČETNOST 

(%) 

KUMULATIVNÍ 

ČETNOST (%) 

1 Krádež 4 5 3 60 12,61 12,61 

2 Neuzavření oken 4 4 3 48 10,08 22,69 

3 Nedbalost 3 3 4 36 7,56 30,25 

4 Špatný výběr nájemníků 3 3 4 36 7,56 37,82 

5 Narušení ochrany 3 4 3 36 7,56 45,38 

6 Neuzamčení vrat 2 5 3 30 6,30 51,68 

7 Sabotáž 3 3 3 27 5,67 57,35 

8 Neuzamčení dveří bytu 2 4 3 24 5,04 62,39 

9 Neuzamčení dveří budovy 2 4 3 24 5,04 67,44 

10 Spolupráce s pachatelem 2 4 3 24 5,04 72,48 

11 Špatná komunikace 3 2 4 24 5,04 77,52 

12 Nedostatečná kontrola ochran 3 2 4 24 5,04 82,56 

13 Neuzamčení vstupní brány 3 2 3 18 3,78 86,34 

14 Neprověření cizí firmy 3 2 3 18 3,78 90,13 

15 Vnesení nebezpečných věcí 2 3 3 18 3,78 93,91 

16 Ztráta klíčů 2 3 2 12 2,52 96,43 

17 Odcizení klíčů 1 3 3 9 1,89 98,32 

18 Umožnění vstupu pachateli 2 2 2 8 1,68 100,00 

Σ 476 100   

 

Vyhodnocení provedené analýzy FMEA s procesními riziky znázorňuje Graf 5 pomocí 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou, která byla vytvořena na základě kumulativních 

četností jednotlivých rizik. 
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Graf 5: Paretův diagram - procesní hledisko 

 

Dle vyhodnocení procesních rizik metodou FMEA a použitého Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou lze za nepřijatelná procesní rizika označit: 

 krádež (materiálu, aut, cenností, …), 

 neuzavření oken (vniknutí pachatele do objektu), 

 nedbalost (nechtěné sdělení klíčových informací, ztráta klíčů, …), 

 špatný výběr nájemníků (potencionální pachatel), 

 narušení ochrany (brány, dveře, okna), 

 neuzamčení vrat (vniknutí pachatele do galerie), 

 sabotáž (vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 neuzamčení dveří bytu (vniknutí pachatele do bytu), 

 neuzamčení dveří budovy (vniknutí pachatele do budovy), 

 spolupráce s pachatelem (vniknutí pachatele do budovy), 

 špatná komunikace (mezi majitelem a nájemníky a nájemníky mezi sebou). 
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6.3 Hodnocení rizik metodou souvztažností 

Poslední fází hodnocení rizik je verifikace výsledků z analýzy příčin a následků 

pomocí analýzy souvztažností. Tuto metodu lze aplikovat jak pro vyhledávání, tak 

i pro hodnocení rizik. Analýza souvztažností je vhodná především pro posuzování celých 

objektů, případně pro hodnocení činností určité skupiny lidí nebo režimového opatření 

a hledání vazeb mezi jednotlivými zdroji a objekty rizik, včetně odhalení nejslabších míst. 

Právě tato provázanost všech rizik umožní zjistit tzv. „synergický efekt“ nebo „domino efekt“ 

při šíření destrukce z jednoho místa na druhé [18]. 

První fází analýzy je vyhledávání zdrojů potenciálních rizik, kdy byl proveden výběr 

rizik z předchozí analýzy příčin a následků FMEA. Dále byla vytvořena tabulka, ve které jsou 

v řádcích uvedena jednotlivá rizika (označena Ra), ve sloupcích potom uvedena čísla 

jednotlivých rizik (označena Rb) a hledají se vazby mezi všemi riziky navzájem. Pokud se 

jednotlivá rizika ovlivňují, nebo pokud jedno riziko může způsobit další riziko, zapíše se 

do tabulky číslo 1, v opačném případě se zapíše číslo 0. Po vyplnění celé tabulky se na konci 

řádků a sloupců provede součet jedniček a nul, a vypočítají se koeficienty Kar a Krb. 

Koeficient Kar je procentním vyjádřením počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána 

rizikem Ra. Koeficient Krb je procentním vyjádřením počtu rizik vyvolaných. Koeficienty jsou 

dále zapsány do tabulky, s pomocí které jsou získány polohy jednotlivých rizik v grafu [18]. 

Výpočet obou koeficientů s počtem hodnocených rizik x se vypočítá podle rovnic 

 

𝑲𝒂𝒓 = (∑
𝑲𝒂𝒓

𝒙−𝟏
) ∗ 𝟏𝟎𝟎,        (2) 

𝑲𝒓𝒃 = (∑
𝑲𝒓𝒃

𝒙−𝟏
) ∗ 𝟏𝟎𝟎.         (3) 

 

Poté jsou vypočítány osy O1 (osa rovnoběžná s osou y) a O2 (osa rovnoběžná 

s osou x), které výsledný graf rozdělí do čtyř kvadrantů. Výpočet jejich polohy je proveden 

na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 % podle rovnic 

 

  𝑶𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒂𝒓𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒂𝒓𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔,   (4) 

  𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒓𝒃𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒓𝒃𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔.    (5) 
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Strukturální rizika 

Matice analýzy souvztažnosti strukturálních rizik včetně jejich vzájemných vazeb 

je zobrazena v Tabulce 5. 

Tabulka 5: Matice analýzy souvztažností strukturálních rizik 
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 Po vyplnění Tabulky 5 byly dále vypočítány koeficienty Kar a Krb pro jednotlivá rizika 

a tyto koeficienty, včetně jejich maximální a minimální hodnoty, jsou uvedeny v Tabulce 6. 

 

Tabulka 6: Hodnoty koeficientů Kar a Krb 

RIZIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kar (x) 37 79 68 68 42 21 74 74 74 63 

Kbr (y) 79 63 42 68 95 79 47 47 37 21 

RIZIKA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Kar (x) 26 21 42 68 58 63 47 53 37 74 

Kbr (y) 89 89 84 37 16 11 95 11 68 11 

 

Výpočet os O1 a O2 byly proveden na základě stanovení spolehlivosti systému 

s = 80 % pomocí následujících rovnic 

 

𝑶𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒂𝒓𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒂𝒓𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 − (

𝟕𝟗−𝟐𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟖𝟎 = 𝟓𝟒,      (6) 

 

𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒓𝒃𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒓𝒃𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 − (

𝟗𝟓−𝟏𝟏

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟖𝟎 = 𝟑𝟑.      (7) 

 

Všechny hodnoty z Tabulky 6 byly zaneseny do Grafu 6, který je rozdělen do čtyř 

kvadrantů stanovených polohou os O1 a O2. 
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Graf 6: Analýza souvztažností - strukturální hledisko 

 

Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik, kdy rizika uvedená 

v I. a II. kvadrantu jsou považována za nejzávažnější, a je třeba pro ně vytvořit určitá 

opatření. Za nepřijatelná strukturální rizika lze označit: 

 absence PZTS (nezaznamenání vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 absence osvětlení (objektů, vchodů, parkoviště), 

 špatný technický stav oplocení (západní strana), 

 absence CCTV (nezaznamenání vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 absence MZS (především mříže na oknech a soukromé trezory), 

 rozbití okna (vstup pachatele do objektu), 

 přelezení/poškození/vyvrácení/přestříhání oplocení (vstup pachatele do areálu), 

 překonání/poškození dveří (vstup pachatele do objektu), 

 překonání vrat (vstup pachatele do galerie), 

 překonání zámku (vstup pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 překonání střechy (vstup pachatele do objektu). 
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Procesní rizika 

Matice analýzy souvztažnosti procesních rizik včetně jejich vzájemných vazeb 

je zobrazena v Tabulce 7. 

Tabulka 7: Matice analýzy souvztažností procesních rizik 
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Po vyplnění Tabulky 7 byly dále vypočítány koeficienty Kar a Krb pro jednotlivá rizika 

a tyto koeficienty, včetně jejich maximální a minimální hodnoty, jsou uvedeny v Tabulce 8.  

 

Tabulka 8: Hodnoty koeficientů Kar a Krb 

RIZIKA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kar (x) 41 47 100 100 35 29 94 35 35 

Krb (y) 100 47 29 12 100 47 59 47 47 

RIZIKA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Kar (x) 94 47 24 29 76 24 53 53 65 

Krb (y) 41 24 35 41 29 88 71 71 94 

 

Výpočet os O1 a O2 byly proveden na základě stanovení spolehlivosti systému 

s = 80 % pomocí následujících rovnic 

 

𝑶𝟏 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒂𝒓𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒂𝒓𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 − (

𝟏𝟎𝟎−𝟐𝟒

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟖𝟎 = 𝟑𝟗,     (8) 

 

𝑶𝟐 = 𝟏𝟎𝟎 − (
𝑲𝒓𝒃𝑴𝑨𝑿−𝑲𝒓𝒃𝑴𝑰𝑵

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝒔 = 𝟏𝟎𝟎 − (

𝟏𝟎𝟎−𝟏𝟐

𝟏𝟎𝟎
) ∗ 𝟖𝟎 = 𝟑𝟎.     (9) 

 

Všechny hodnoty z Tabulky 8 byly zaneseny do Grafu 7, který je rozdělen do čtyř 

kvadrantů stanovených polohou os O1 a O2. 
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Graf 7: Analýza souvztažností - procesní hledisko 

 

Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik, kdy rizika uvedená 

v I. a II. kvadrantu jsou považována za nejzávažnější, a je třeba pro ně vytvořit určitá 

opatření. Za nepřijatelná procesní rizika lze označit: 

 krádež (materiálu, aut, cenností), 

 neuzavření oken (vniknutí pachatele do objektu), 

 narušení ochrany (brány, dveře, okna), 

 neuzamčení vrat (vniknutí pachatele do galerie), 

 sabotáž (vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 neuzamčení dveří bytu/budovy (vniknutí pachatele do bytu), 

 spolupráce s pachatelem (vniknutí pachatele do budovy), 

 nedostatečná kontrola stavu ochran (vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 neuzamčení vstupní brány (vniknutí pachatele do areálu), 

 vnesení nebezpečných věcí (narušení ochrany), 

 ztráta/odcizení klíčů (vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti), 

 umožnění vstupu neoprávněné osobě (vniknutí pachatele do areálu/objektu/místnosti). 
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6.4 Vyhodnocení provedených analýz 

Nejprve byla provedena analýza k identifikaci všech možný rizik, které mohou 

u komplexu nastat, pomocí Ishikawova diagramu příčin a následků. Jednotlivá rizika byla 

rozdělena na rizika strukturální a procesní, a dále zhodnocena pomocí analýzy FMEA a poté 

byla verifikována pomocí analýzy souvztažnosti. Výsledky obou analýz byly navzájem 

porovnány a vyhodnocení nejzávažnějších rizik je zobrazeno v Tabulce 9. 

 

Tabulka 9: Nejzávažnější rizika dle provedených analýz rizik 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA 

STRUKTURÁLNÍ PROCESNÍ 

Absence PZTS Krádež 

Absence CCTV Spolupráce s pachatelem 

Absence MZS Sabotáž 

Absence osvětlení Narušení ochrany 

Překonání oplocení Neuzavření oken 

Poškození oplocení Neuzamčení dveří budovy 

Překonání okna Neuzamčení dveří bytu 

Špatný technický stav oplocení Neuzamčení vrat 

 

K zajištění co nejefektivnější ochrany celého víceúčelového komplexu je nutné 

eliminovat nejzávažnější rizika uvedené v Tabulce 9 na akceptovatelnou míru. Proto je nutné 

navrhnout a implementovat určitá opatření nejen pomocí klasických prostředků, ale převážně 

pomocí technických prostředků jako je zavedení PZTS a CCTV. 
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7 NÁVRH TECHNICKÉHO ZABEZPEČENÍ KOMPLEXU 

Návrh jednotlivých variant řešení inovativního zabezpečení víceúčelového komplexu 

se opírá o vyhodnocení provedených analýz v kapitole 6.4. Nově navržený bezpečnostní 

systém musí minimalizovat všechna nejzávažnější rizika na akceptovatelnou míru, k čemuž 

bude nutné zaměřit se především na technickou ochranu. Návrh zabezpečení bude zpracován 

ve třech kvalitativně odlišných variantách, pro poskytnutí různorodého pohledu na možnosti 

zabezpečení, aby si majitel mohl vybrat tu nejvhodnější možnost. 

Nové zabezpečení celého víceúčelového komplexu je nutné navrhnout nejen pomocí 

klasických prostředků, které tvoří viditelnou hranici zabezpečující vyhrazený prostor 

a zabraňují pachateli nebo neoprávněné osobě vniknout do tohoto prostoru, ale převážně 

pomocí technických prostředků PZTS a CCTV, které dokážou detekovat a ohlásit případný 

nedovolený vstup. 

Důležitým krokem, před samotným navržením tří variant zabezpečení, je přihlédnutí 

k nárokům a požadavkům majitele, kterými jsou: 

 minimální zásah do stavebních konstrukcí v případě instalace kabelů propojující prvky 

PZTS, použití spíše bezdrátového spojení, 

 nenarušit estetiku celého víceúčelového komplexu, 

 neměnit nově zrekonstruovanou plášťovou ochranu jako jsou dveře a okna, 

 zavést trezorové skříně do rodinného domu a každé bytové jednotky. 

Velkou roli hraje také výše investice pro snížení nejzávažnějších rizik, kdy výdaje 

na zabezpečení podle principu ALARA by neměly překročit cenu 6 830 000 Kč. Do výše 

investice je nutno zahrnout: 

 náklad na pořízení jednotlivých komponentů zabezpečovacího systému, 

 náklady na provedení prací, 

 náklady na provoz bezpečnostního systému do budoucna (údržba, servis, revize). 
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7.1 Varianta A – základní zabezpečení 

První varianta návrhu zabezpečení je zaměřena na prvky MZS v kombinaci 

s ekonomickým provedením bezdrátových prvků PZTS. Seznam navržených prvků Varianty 

A, včetně jejich cenové kalkulace, je znázorněn v Tabulce 10. 

Perimetrická ochrana 

Nové oplocení západní strany areálu pozinkovaným pletivem 200 cm se zapleteným 

napínacím drátem a dvěma řadami pozinkovaného ostnatého drátu od firmy Wire Metal [41]. 

Osvětlení venkovního perimetru Reflektorem LED s čidlem pohybu od firmy 

Greenlux. V porovnání s klasickým halogenovým reflektorem jde o všestranný a úsporný 

zdroj světla s vysokou životností. PIR čidlo 180° má nastavitelnou citlivost a dobu svitu [42]. 

Osvětlení bude nainstalováno nad všemi vchody do objektů a bude sloužit především 

jako preventivní opatření k odstrašení pachatele. 

Plášťová ochrana 

Pevné kované okenní mříže na všechny přízemní okna bytového domu a rodinného 

domu od firmy RAAB [39]. Jde o spolehlivé zabezpečení před proniknutím do budovy 

v nestřežených částech budovy. 

Prostorová ochrana 

PZTS Jablotron 100 je bezdrátový alarm vhodný pro zabezpečení obytných prostor, 

obchodů, kanceláří, skladů apod. Dokáže hlásit vloupání, požár, přepadení a případně i další 

rizika. Ústředna má vestavěný komunikátor GSM/GPRS, který umožňuje hlasovou, SMS 

nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli a dohledovými a poplachovými přijímacími 

centry (dále jen DPPC) [33]. Informace o narušení bude předána majiteli a jednotlivým 

nájemcům v případě narušení jejich bytu. Jeden alarm bude nainstalován v bytovém domě 

a rozdělen do šesti sekcí/bytů, což použitá ústředna umožňuje. Druhý alarm bude rozdělen 

na dvě sekce, rodinný dům a galerii. Každý byt, rodinný dům a galerie budou mít 

za vstupními dveřmi přístupový modul RFID, který umožní jednoduché zapnutí/vypnutí 

PZTS pomocí přístupového RFID čipu. Bezdrátové PIR detektory pohybu budou 

nainstalovány ve všech místnostech jednotlivých bytů, rodinného domu a v prostoru galerie. 

Narušení bytů bude signalizovat vnitřní siréna umístěná v přízemní chodbě bytového domu. 

Narušení galerie a rodinného domu bude signalizovat venkovní siréna umístěna na objektu 

galerie. 
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Předmětová ochrana 

Nábytkový trezor od firmy EPI je vhodný do domácností, kde je potřeba chránit listiny 

a malé množství šperků. Trezor o hmotnosti 25 kg má objem úložného prostoru pouze 6,42 l 

a proto je řazen mezi malé nábytkové trezory. Ve svých stěnách má otvory pro snadné 

ukotvení do zdi a je vybaven kotoučovým kódovým kombinačním zámkem s otočnou růžicí. 

Trezory budou nainstalovány do všech bytů bytového domu a jeden do rodinného domu [35]. 

 

Tabulka 10: Seznam navržených prvků Varianty A 

DRUH PRVKU, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

(ks/m/m
2
) 

CENA 

(Kč) 

PERIMETRICKÁ OCHRANA 

Oplocení, 

Wire Metal 

  

  

  

  

  

  

  

Pozinkované pletivo 200 cm 48 82 3 936 

Zinkovaný napínací drát 3,15 mm 4 32 128 

Zinkovaný vázací drát 1,8 mm 2 35 70 

Napínací račna 6 19 114 

Zinkovaný sloupek 21 137 2 877 

Zinkovaná vzpěra 250 cm / 38 mm 8 140 1 120 

Ostnatý drát zinkovaný 100 m 1 482 482 

Montáž oplocení 1 16 714 16 714 

Osvětlení, Greenlux Reflektor s čidlem pohybu 117 LED 4 599 2 396 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

Okenní mříže, 

RAAB 

Kované mříže, vzor č. 3 70 2 500 175 000 

Sponkování 70 200 14 000 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

PZTS, 

Jablotron 

  

  

  

  

  

  

Ústředna JA-101KR 2 10 427 20 854 

PIR detektor pohybu JA-180P 20 1 544 30 880 

Přístupový modul RFID JA-152E 8 1 729 13 832 

Přístupový RFID čip JA-191J 22 65 1 430 

Siréna vnitřní JA-150A 1 1 296 1 296 

Siréna venkovní JA-180A 1 2 378 2 378 

Montáž PZTS (odhad) 1 14 134 14 134 

PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA 

Trezor, EPI Nábytkový trezor 11N-L 7 8 410 58 870 

CELKEM (Kč) 360 511 
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7.2 Varianta B – střední zabezpečení 

Druhá varianta návrhu zabezpečení je zaměřena na bezdrátové provedení prvků PZTS 

s použitím kamerových atrap, a dále na MZS perimetrické a předmětové ochrany. Seznam 

navržených prvků Varianty B, včetně jejich cenové kalkulace, je znázorněn v Tabulce 11. 

Perimetrická ochrana 

Nové oplocení západní strany areálu pozinkovaným pletivem 200 cm se zapleteným 

napínacím drátem a dvěma řadami pozinkovaného ostnatého drátu od firmy Wire Metal. 

V této variantě oplocení je přidána podhrabová deska k vyloučení podhrabání pachatele [41]. 

Osvětlení venkovního perimetru Reflektorem LED s čidlem pohybu od firmy 

Greenlux. PIR čidlo má nastavitelnou citlivost a dobu svitu [42]. Osvětlení bude 

nainstalováno nad vchody do objektů a bude sloužit jako preventivní opatření. 

Atrapa kamery s hliníkovým pláštěm a blikající LED diodou od firmy Conrad, 

předstírající nahrávání, dokáže zastrašit i zkušeného pachatele [22]. Jedna atrapa kamery bude 

použita u hlavního vstupu do bytového domu, druhá u vstupu do rodinného domu a třetí 

na objektu galerie. 

Plášťová ochrana 

Magnetické detektory dokáží detekovat otevření dveří nebo oken pomocí oddálení 

magnetů [28]. Detektory budou umístěny na všech oknech a dveřích všech objektů 

víceúčelového komplexu, mimo vchodové dveře a okna chodby u bytového domu.  

Prostorová ochrana 

PZTS Jablotron 100 je bezdrátový alarm vhodný pro zabezpečení větších obytných 

prostor a středních firem. Ústředna má vestavěný komunikátor GSM/GPRS, který umožňuje 

hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli a DPPC [33]. Informace o 

narušení bude předána majiteli a jednotlivým nájemcům v případě narušení jejich bytu. Jeden 

alarm bude nainstalován v bytovém domě a rozdělen do šesti sekcí/bytů. Druhý alarm bude 

rozdělen na dvě sekce, rodinný dům a galerii. Každý byt, rodinný dům a galerie budou mít 

za vstupními dveřmi přístupový modul RFID, který umožní jednoduché zapnutí/vypnutí 

PZTS pomocí přístupového RFID čipu. Bezdrátové detektory pohybu osob a rozbití skla 

budou nainstalovány ve všech místnostech jednotlivých bytů, rodinného domu a v prostoru 

galerie. Narušení bytů bude signalizovat vnitřní siréna v přízemní chodbě bytového domu. 
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Narušení galerie a rodinného domu bude signalizovat venkovní siréna umístěna na objektu 

galerie. 

Předmětová ochrana 

Nábytkový trezor od firmy EPI je vhodný do domácnosti či firmy, kde je potřeba 

chránit větší množství hotovosti nebo malé množství šperků. Trezor o hmotnosti 65 kg má 

objem úložného prostoru 27 l, a proto je řazen mezi střední nábytkové trezory. Nábytkový 

trezor je vybaven mechanickým kombinačním zámkem s otočnou růžicí [36]. Trezory budou 

nainstalovány do všech bytů bytového domu a jeden do rodinného domu. 

 

Tabulka 11: Seznam navržených prvků Varianty B 

DRUH PRVKU, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

(ks/m/m
2
) 

CENA 

(Kč) 

PERIMETRICKÁ OCHRANA 

Oplocení, 

Wire Metal 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pozinkované pletivo 200 cm 48 82 3 936 

Zinkovaný napínací drát 3,15 mm 4 32 128 

Zinkovaný vázací drát 1,8 mm 2 35 70 

Napínací račna 6 20 120 

Zinkovaný sloupek 21 137 2 877 

Podhrabová deska 2,5 x 0,3 m 20 388 7 760 

Držák podhrabové desky 30 cm 20 138 2 760 

Držák vzpěry na podhrabové desky 8 93 744 

Zinkovaná vzpěra 250 cm / 38 mm 8 140 1 120 

Ostnatý drát zinkovaný 100 m 1 482 482 

Montáž oplocení 1 18 466 18 466 

Osvětlení, Greenlux Reflektor s čidlem pohybu 117 LED 4 599 2 396 

Kamera, Conrad Atrapa kamery DC-5007 3 828 2 484 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

PZTS, Jablotron Magnetický detektor JA-183M 82 954 78 228 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

PZTS, Jablotron 

  

  

  

  

  

  

Ústředna JA-101KR 2 10 427 20 854 

Det. pohybu a rozbití skla JA-180PB 20 2 270 45 400 

Přístupový modul RFID JA-152E 8 1 729 13 832 

Přístupový RFID čip JA-191J 22 65 1 430 

Siréna vnitřní JA-150A 1 1 296 1 296 

Siréna venkovní JA-180A 1 2 378 2 378 

Montáž PZTS (odhad) 1 32 208 32 208 

PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA 

Trezor, EPI Nábytkový trezor NTJ 5 SC 7 15 709 109 963 

CELKEM (Kč) 346 554 
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7.3 Varianta C – vysoké zabezpečení 

Třetí varianta návrhu zabezpečení je zaměřena na bezdrátové provedení prvků PZTS 

spolu s použitím CCTV, a dále na MZS u perimetrické a předmětové ochrany. Seznam 

navržených prvků Varianty C, včetně jejich cenové kalkulace, je znázorněn v Tabulce 12. 

Perimetrická ochrana 

Nové oplocení západní strany areálu pozinkovanými panely 200 cm s podhrabovými 

deskami od firmy Wire Metal představuje svou elegancí a snadnou instalací vrchol plotových 

programů. Panely jsou nahoře opatřeny 2 cm ostny, které zvyšují bezpečnost plotu [38]. 

Osvětlení venkovního perimetru Reflektorem LED s čidlem pohybu od firmy 

Greenlux. PIR čidlo má nastavitelnou citlivost a dobu svitu [42]. Osvětlení bude 

nainstalováno nad všemi vchody do objektů a bude sloužit jako preventivní opatření 

k odstrašení pachatele. 

Bezpečnostní a monitorovací kamera, která komunikuje bezdrátově prostřednictvím 

GSM sítě 3G, obsahuje PIR pohybový detektor, zvukový detektor, detektor rozbití skla, 

náklonový a vibrační detektor [23]. Kamery budou umístěny u všech vstupů do objektů. 

Plášťová ochrana 

Magnetické detektory dokáží detekovat otevření dveří nebo oken pomocí oddálení 

magnetů [28]. Detektory budou umístěny na všech oknech a dveřích všech objektů 

víceúčelového komplexu, mimo vchodové dveře a okna chodby u bytového domu. 

Miniaturní detektor rozbití skla detekuje rozbíjení skleněných výplní oken a dveří 

v instalované místnosti. Využívá analýzu změny tlaku vzduchu v místnosti v kombinaci 

s detekcí charakteristického zvuku rozbíjeného skla [31]. Detektory budou nainstalovány 

v jednotlivých bytech, rodinném domě a v prostoru galerie. 

Prostorová ochrana 

PZTS Jablotron 100 je bezdrátový alarm vhodný pro zabezpečení větších obytných 

prostor a středních firem. Ústředna má vestavěný komunikátor GSM/GPRS, který umožňuje 

hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli a DPPC [33]. Informace o 

narušení objektů bude předána na DPPC, majiteli a jednotlivým nájemcům v případě narušení 

jejich bytu. Jeden alarm bude nainstalován v bytovém domě a rozdělen do šesti sekcí/bytů. 

Druhý alarm bude rozdělen na dvě sekce, rodinný dům a galerii. Každý byt, rodinný dům a 
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galerie budou mít za vstupními dveřmi přístupový modul RFID, který umožní jednoduché 

zapnutí/vypnutí PZTS pomocí přístupového RFID čipu, nebo zadáním kódu na klávesnici. 

Bezdrátové PIR + MW detektory pohybu osob budou nainstalovány ve všech místnostech 

jednotlivých bytů, rodinného domu a v prostoru galerie. Narušení bytů bude signalizovat 

vnitřní siréna v přízemní chodbě bytového domu. Narušení galerie a rodinného domu bude 

signalizovat venkovní siréna umístěna na objektu galerie. 

Předmětová ochrana 

Nábytkový trezor chrání větší množství hotovosti, šperků a důležitých listin. Trezor 

o hmotnosti 80 kg má objem úložného prostoru 39 l. Nábytkový trezor obsahuje klávesnicový 

systém, který nabízí 100 milionů možností pro osobní kód v elektronickém kódovém zámku 

[37]. Trezory budou nainstalovány do všech bytů bytového domu a do rodinného domu. 

 

Tabulka 12: Seznam navržených prvků Varianty C 

DRUH PRVKU, 

DODAVATEL 
TYP MNOŽSTVÍ 

CENA 

(ks/m/m
2
) 

CENA 

(Kč) 

PERIMETRICKÁ OCHRANA 

Oplocení, 

Wire Metal 

  

  

  

  

  

Panel zinkovaný 200 cm 19 1 051 16 969 

Sloupek 60 x 40 mm 300 cm 20 352 7 040 

Podhrabová deska 2,5 x 0,2 m 19 288 5 472 

Držák podhrabové desky 20 cm 19 126 2 394 

Koncová objímka 60 x 40 mm 6 38 228 

Montáž oplocení 1 17 351 17 351 

Osvětlení, Greenlux Reflektor s čidlem pohybu 117 LED 4 599 2 396 

CCTV, Jablotron Kamera EYE-02 3G LTA 4 12 796 51 184 

PLÁŠŤOVÁ OCHRANA 

PZTS, Jablotron 

  

Magnetický detektor JA-151MB 82 1 054 86 428 

Detektor rozbití skla JA-185B 10 1 421 14 210 

PROSTOROVÁ OCHRANA 

PZTS, Jablotron 

  

  

  

  

  

  

Ústředna JA-101KR 2 10 427 20 854 

Detektor PIR + MW JA180W 20 2 306 46 120 

Přístupový modul JA-154E 8 2 643 21 144 

Přístupový RFID čip JA-191J 22 65 1 430 

Siréna vnitřní JA-150A 1 1 296 1 296 

Siréna venkovní JA-151A 1 2 939 2 939 

Montáž CCTV a PZTS (odhad) 1 49 348 49 348 

PŘEDMĚTOVÁ OCHRANA 

Trezor, EPI Nábytkový trezor NTJ 7 E 7 20 270 141 890 

CELKEM (Kč) 488 693 
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7.4 Zhodnocení a výběr nejvhodnější varianty 

Zhodnocení navržených variant zabezpečení, a následný výběr nejvhodnější varianty, 

bylo provedeno multikriteriálním rozhodováním za použití metody rozhodovací matice. 

Metoda spočívá ve stanovení vhodných kritérií, podle kterých se dále posuzují jednotlivé 

varianty zabezpečení hodnotami v rozmezí 1 – 10, kdy jednička nejméně splňuje dané 

kritérium a desítka nejvíce, viz Tabulka 13. Varianta s nejvyšším součtem kriteriálních hodnot 

zvítězí [18]. 

 

Tabulka 13: Hodnocení variant dle kritérií 

KRITÉRIUM VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 

K1 - spolehlivost 7 6 9 

K2 - bezpečnost 8 7 9 

K3 - investiční náklady 6 8 4 

K4 - estetika 2 7 8 

K5 - záruka a servis 7 6 8 

SOUČET 30 34 38 

POŘADÍ 3. 2. 1. 

 

Vítěznou variantou dle Tabulky 13 je varianta C. Dále se k jednotlivým kritériím 

přiřadily váhy v rozmezí 1 - 10 určující jejich důležitost. Čím je váha důležitější, tím má vyšší 

hodnotu. Váhy jednotlivých kritérií byly vynásobeny s každou variantou zabezpečení 

a následně sečteny v Tabulce 14. Vítěznou a nejvhodnější variantou zabezpečení 

víceúčelového komplexu se stala varianta C. 

 

Tabulka 14: Hodnocení variant dle vah 

KRITÉRIUM VÁHA VARIANTA A VARIANTA B VARIANTA C 

K1 - spolehlivost 10 70 60 90 

K2 - bezpečnost 10 80 70 90 

K3 - investiční náklady 5 30 40 20 

K4 - estetika 7 14 49 56 

K5 - záruka a servis 6 42 36 48 

SOUČET 236 255 304 

POŘADÍ 3. 2. 1. 
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8 POPIS NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY 

Nejvhodnějším inovativním návrhem technického zabezpečení komplexu se 

na základě kriteriálního posouzení metodou rozhodovací matice stala varianta C – vysoké 

zabezpečení. 

Nové zabezpečení víceúčelového komplexu pomocí varianty C je zaměřeno 

na bezdrátové provedení prvků PZTS spolu s použitím CCTV, a dále na MZS u perimetrické 

a předmětové ochrany. Seznam navržených prvků Varianty C, včetně jejich cenové kalkulace, 

je znázorněn v Tabulce 12. K této cenové kalkulaci je potřeba připočítat počáteční náklady 

na bezdrátový provoz navržených prvků PZTS, viz Tabulka 15. Konečná cena nejvhodnější 

varianty zabezpečení dle Tabulek 12 a 15 činí celkem 495 353 Kč. 

 

Tabulka 15: Seznam bezdrátových prvků Varianty C 

PRVEK PZTS BATERIE MNOŽSTVÍ 
CENA 

(ks)  

CENA 

(Kč) 

Magnetický detektor JA-151MB BAT-3V0-CR2032 82 39 3 198 

Detektor rozbití skla JA-185B BAT-3V6-AA-LS 10 93 930 

Detektor PIR + MW JA180W BAT-3V6-AA-LS 20 93 1 860 

Přístupový modul JA-154E BAT-1V5-AA 32 21 168 

CELKEM (Kč) 6 660 

 

Rozmístění jednotlivých prvků zabezpečení je znázorněno v přílohách této diplomové 

práce. Příloha 2 obsahuje zabezpečení areálu, Příloha 3 obsahuje zabezpečení bytového domu 

(zde je znázorněno pouze 1NP, byty v 2NP a 3NP jsou vybaveny stejně), Přílohy 4 a 5 

obsahují zabezpečení rodinného domu 1NP a 2 NP, a Příloha 6 obsahuje zabezpečení galerie. 

Rozpracování vybrané varianty technického zabezpečení komplexu je pro bližší 

a podrobnější popis rozděleno na: 

 mechanické zábranné systémy, 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

 kamerové systémy. 
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8.1 Mechanické zábranné systémy 

Stávající drátěné oplocení v západní části areálu bude nahrazeno novým 

pozinkovaným panelovým oplocením od firmy Wire Metal, které je zobrazeno na Obrázku 

21. Jde o výrobky, které svou elegancí a jednoduchou instalací představují vrchol plotových 

programů. Díly jsou svařované z pevných pozinkovaných drátů, které jsou ošetřeny kvalitní 

vrstvou z PVC a výsledkem je vysoká životnost. Oplocení dlouhé 48 m bude provedeno 

z panelů vysokých 200 cm, které mají jednu stranu hladkou a na druhé straně 2 cm ostny. 

Montáž bude provedena ostny nahoru k získání bezpečného plotu. Pod panely bude umístěna 

podhrabová deska výšky 20 cm k eliminaci podhrabání pachatele [38]. 

 

Obrázek 21: Panelový plot [38] 

 

Nábytkový trezor NTJ 7 E od firmy EPI je vyroben z kvalitní oceli a je vhodný 

jak pro firemní použití, tak i do domácností, kde je potřeba chránit větší množství hotovosti, 

šperků a důležitých listin. Korpus trezoru o rozměrech 450 x 620 x 400 je určen k přichycení 

kotvení k nábytku, ke zdi či k podlaze. Trezor o hmotnosti 80 kg a objemu úložného prostoru 

39 l má třístranný mechanizmus na uzavření. Nábytkový trezor obsahuje jednoduchý a lehce 

ovladatelný klávesnicový systém, který nabízí 100 milionů možností pro osobní kód 

v elektronickém kódovém zámku. Pro zajištění funkčnosti kódového zámku je zapotřebí 9V 

baterie. Dále obsahuje vyjímatelnou polici a vnitřní uzamykatelnou schránku. Tento trezor 

splňuje certifikaci platného certifikačního systému ve své I. třídě podle ČSN EN 1143-1: 2006 

kap 4. Trezory budou nainstalovány do všech bytů bytového domu a do rodinného domu, 

a budou přichyceny k podlaze. Vzhled trezoru je zobrazen na Obrázku 22 [37]. 
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Obrázek 22: Nábytkový trezor  NTJ 7 E [37] 

 

8.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Osvětlení venkovního perimetru reflektorem s čidlem pohybu 117 LED od firmy 

Greenlux. Jedná se o nový úsporný zdroj světla, který nahrazuje halogenové reflektory. Má 

vysokou životnost a nízké provozní náklady. PIR čidlo má nastavitelnou citlivost 5 – 12 m, 

nastavitelnou dobu svitu 10 s – 5 min, blokování světlem okolí nad 3 LUX, 117 LED 5 mm, 

studená bílá 6000 K, svítivost 450 Lm. Spotřeba 9 W, krytí IP44 a napájení 220-240V/50 Hz. 

Osvětlení bude nainstalováno nad všemi vchody do objektů a bude sloužit především jako 

preventivní opatření k odstrašení pachatele. Reflektor je zobrazen na Obrázku 23 [42]. 

 

Obrázek 23: Reflektor s čidlem pohybu a LED [42] 
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Bezdrátový zabezpečovací systém Jablotron 100 je nejnovější verzí PZTS od firmy 

Jablotron, který se hodí jak pro obytné zóny, tak i do kanceláří, skladů, dílen apod. Dokáže 

hlásit vloupání, požár, přepadení, zdravotní obtíže a případně i další rizika. Systém nabízí 

i domovní automatizaci, jako je ovládání spotřebičů na dálku, zapínání spotřebiče detektorem 

pohybu, otevření nebo dálkovým ovladačem a také řízení topení. Pro účely zabezpečení 

variantou C bude prozatím použit pouze k zaznamenání a ohlášení vloupání, ale do budoucna 

bude moct být využit i pro další již zmíněné účely. Jablotron 100 je dostupný odkudkoliv díky 

vzdálenému přístupu. Monitoring, programování a ovládání umožňuje webová samoobsluha 

Jablotron a nastavovací software F-link. Montáž celého PZTS bude provedena proškoleným 

technikem s platným certifikátem Jablotronu. Systém je certifikován dle evropské normy 

EN 50131 do stupně zabezpečení 2 [33]. 

Základním prvkem systému je ústředna JA-101KR zobrazená na Obrázku 24, která 

je bezdrátově propojena se všemi níže popsanými prvky. Vyhodnocuje informaci získanou 

z detektorů a přístupových modulů a v případě narušení objektu nebo sabotáže systému 

vyhlásí poplach. Při narušení střeženého prostoru bude nastavena 60 s prodleva k vypnutí 

systému, z důvodu eliminace planých poplachů. Ústředna má vestavěný komunikátor 

GSM/GPRS, který umožňuje hlasovou, SMS nebo GPRS komunikaci s koncovými uživateli 

a DPPC. Informace o narušení objektů bude předána na DPPC, majiteli a jednotlivým 

nájemcům v případě narušení jejich bytu. Jeden alarm bude nainstalován v bytovém domě 

a rozdělen do šesti sekcí/bytů. Druhý alarm bude rozdělen na dvě sekce – rodinný dům 

a galerii. Dále ústředna nabízí až 50 bezdrátových zón, až 50 uživatelských kódů, 6 sekcí 

a SMS reporty ze systému až 8 uživatelům [25]. 

 

Obrázek 24: Ústředna JA-110R [25] 
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Přístupový modul JA-154E, zobrazený na Obrázku 25, umožňuje velmi snadné 

ovládání celého zabezpečovacího systému. Jde o obousměrně komunikující bezdrátový 

přístupový modul s LCD displejem, klávesnicí a RFID čtečkou. Přístupový modul umožňuje 

ovládání zabezpečovacího systému pomocí segmentů, které mají jednoduchou a přehlednou 

logiku semaforu [29]. Vše se ovládá stisknutím segmentu a následnou autorizací. 

Komunikační dosah modulu je cca 200 m Každý byt, rodinný dům a galerie budou mít za 

vstupními dveřmi přístupový modul, který umožní jednoduché zapnutí/vypnutí PZTS 

zadáním kódu na klávesnici, nebo pomocí přístupového RFID čipu JA-191J zobrazeného 

na Obrázku 26 [32]. 

 

  

Obrázek 25: Přístupový modul JA-154E [29] 

 

 

Obrázek 26: RFID čip JA-191J [32] 
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Bezdrátový magnetický detektor JA-151MB mini, zobrazený na Obrázku 27, dokáže 

detekovat otevření dveří nebo oken pomocí oddálení magnetů. Komunikační dosah detektoru 

je cca 200 m. Detektory budou umístěny na všech oknech a vchodových dveřích jednotlivých 

bytů v bytovém domě, dále na všech oknech a vstupních dveřích rodinného domu, a nakonec 

na otevíratelném okně, vstupních dveřích a vratech objektu galerie [28]. 

 

Obrázek 27: Magnetický detektor JA-151MB [28] 

 

Miniaturní bezdrátový detektor rozbití skla JA-185B, který je zobrazen na Obrázku 

28, detekuje rozbíjení skleněných výplní oken a dveří v instalované místnosti. Využívá 

analýzu změny tlaku vzduchu v místnosti v kombinaci s detekcí charakteristického zvuku 

rozbíjeného skla. Na ochranu proti falešným poplachům využívá také digitálního zpracování 

zvuku. Komunikační dosah detektoru je cca 100 m a dokáže detekovat rozbití okna nebo dveří 

do vzdálenosti 9 m. Detektory budou nainstalovány po jednom v jednotlivých bytech 

a galerii, a dále v obývacím pokoji, ložnici a dětském pokoji rodinného domu [31]. 

 

Obrázek 28: Detektor rozbití skla JA-185B [31] 
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Bezdrátový kombinovaný detektor PIR + MW JA-180W, zobrazený na Obrázku 29, 

dokáže detekovat pohyb osob v interiérech budov. V momentě, kdy PIR detektor zjistí pohyb, 

aktivuje se MW detektor, aby potvrdil pohyb osoby. A až po vyslání potvrzujícího signálu 

z MW detektoru odešle senzor zprávu o poplachu ústředně. Díky takovému spojení je senzor 

vysoce odolný proti falešným poplachům. Komunikační dosah detektoru je cca 300 m, dokáže 

detekovat v úhlu 120° do vzdálenosti 12 m, a jeho doporučená instalace je 2,5 m nad úrovní 

podlahy. Bezdrátové PIR + MW detektory pohybu osob budou nainstalovány po dvou 

v jednotlivých bytech a v prostoru galerie, a dále ve všech místnostech rodinného domu [30]. 

 

Obrázek 29: Detektor PIR + MW JA-180W [30] 

 

Bezdrátová vnitřní siréna JA-150A, zobrazená na Obrázku 30, slouží k akustické 

signalizaci poplachů, odchodového a příchodového zpoždění a k aktivaci výstupů PG 

v zabezpečovacím systému. Navíc je vybavena tlačítkem s programovatelnými funkcemi. 

Komunikační dosah vnitřní sirény je cca 300 m. Jedná se o piezoelektrickou sirénu s hlasitostí 

85 dB / 1 m. Vnitřní siréna bude umístěna v přízemní chodbě bytového domu a bude 

signalizovat narušení všech bytů [26]. 

 

Obrázek 30: Vnitřní siréna JA-150A [26] 
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Bezdrátová venkovní siréna JA-151A, zobrazená na Obrázku 31, slouží k signalizaci 

poplachů, aktivaci systému a také k zapínání/vypínání výstupů PG v zabezpečovacím 

systému. Pro snadné a přesné umístění při instalaci obsahuje vestavěnou vodováhu. 

Komunikační dosah sirény je cca 300 m. Jedná se o piezoelektrickou sirénu s hlasitostí 

110 dB / 1 m při plně dobitém akumulátoru. Venkovní siréna bude umístěna na objektu 

galerie a bude signalizovat narušení galerie a rodinného domu [27]. 

 

Obrázek 31: Venkovní siréna JA-151A [27] 

 

8.3 Kamerové systémy 

Bezpečnostní a monitorovací kamera EYE-02 3G LTA od firmy Jablotron, 

zobrazena na Obrázku 32, komunikuje bezdrátově prostřednictvím GSM sítě 3G a je vhodná 

k venkovnímu použití pro střežení domů a zahrad. Dokáže podávat poplachové informace 

ve formě MMS, SMS, volání, e-mailu nebo na DPPC. Její ovládání je možné pomocí 

dálkového ovladače, SMS přikázání a internetu. V kameře jsou zabudované poplachové 

detektory – pohybový PIR detektor, pohyb v obraze, zvukový detektor, detektor rozbití skla, 

náklonový a vibrační detektor. Dále obsahuje infračervené přisvětlení pro noční vidění. 

Kamery budou umístěny venku u všech vstupů do objektů a budou snímat prostory vstupů, 

vjezdů, parkoviště a objekt galerie [23]. 

 

Obrázek 32: Bezpečnostní a monitorovací kamera EYE-02 3G LTA [23] 
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9 ZÁVĚR 

Všechny objekty víceúčelového komplexu, který obsahuje budovu s luxusními byty, 

rodinný dům a galerii se soukromou sbírkou automobilových veteránů, byly při rekonstrukci 

nově zabezpečeny pouze mechanickými zábrannými systémy. Po dokončení rekonstrukce 

byla pro komplexní zabezpečení objektů potřeba nainstalovat elektrický zabezpečovací sytém, 

který slouží k zaznamenání neoprávněného vstupu pachatele a následnému předání informace 

o narušení na určené místo. 

Diplomová práce je zaměřena na technické zabezpečení víceúčelového komplexu, 

pro který bylo vypracováno analytické řešení bezpečnostních rizik včetně stanovení slabých 

míst. Identifikací a vyhodnocením rizik byla zjištěna nedostačující perimetrická ochrana 

v západní části areálu a hlavně absence technické ochrany v celém víceúčelovém komplexu, 

což by mohlo mít za následek nezaznamenání vniknutí pachatele do objektů a následnou 

loupež. Proto bylo navrženo nové zabezpečení ve třech kvalitativně a cenově odlišných 

variantách, pro poskytnutí různorodého pohledu na možnosti ochrany víceúčelového 

komplexu, aby si majitel mohl vybrat tu nejvhodnější možnost. 

Vítězná varianta je zaměřena na bezdrátové provedení prvků PZTS spolu s použitím 

CCTV, a dále na MZS u perimetrické a předmětové ochrany. Perimetrická ochrana bude 

vylepšena novým oplocením západní strany areálu panelovým plotem. Areál bude opatřen 

venkovním osvětlením, které bude sloužit jako preventivní opatření k odstrašení pachatele. 

Prostor vjezdu, vstupů a parkoviště bude monitorován bezpečnostními kamerami. Plášťová 

ochrana bude zajištěna detektory rozbití skla a magnetickými detektory, které dokáží 

detekovat otevření dveří nebo oken. Vnitřní prostor objektů bude střežen kombinovanými 

infračervenými a mikrovlnnými detektory pohybu osob. Narušení střežených prostor budou 

signalizovat sirény a informace o narušení bude předána na určené místo. Předmětová ochrana 

v podobě nábytkových trezorů bude sloužit k bezpečnému uložení cenností. 

Pokud by navrhovaná opatření byla realizována, lze očekávat minimalizaci 

pravděpodobnosti vzniku hrozeb a eliminaci jejich následků. Přínos diplomové práce spočívá 

v zajištění víceúčelového komplexu proti vloupání, krádeži, vandalismu a jiné trestné činnosti 

a to s použitím moderních prvků PZTS, CCTV a MZS dle požadavků majitele. Tato práce 

bude sloužit jako podklad pro vytvoření technické ochrany v celém víceúčelovém komplexu. 

Je možné konstatovat, že cíl práce, kterým bylo vytvoření bezpečnostní studie technického 

zabezpečení víceúčelového komplexu, byl splněn. 
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Příloha 1 – Vstupní data grafů 1 – 3 

Vývoj kriminality v Ostravě v letech 2005 - 2014 

ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

NÁPAD 

TRESTNÉHO 

ČINU 

13314 14724 16150 17836 19384 18556 17736 17132 18294 15694 

OBJASNĚNÍ 

TRESTNÉHO 

ČINU 

5402 5410 5170 4800 5386 4688 4490 4254 4974 5094 

 

Kriminalita v jednotlivých částech Ostravy 

OBVODNÍ ODDĚLENÍ TRESTNÁ ČINNOST 

Zábřeh 2 192 

Mariánské Hory 1 946 

Ostrava 1 1 848 

Hrabůvka 1 766 

Poruba 1 1 678 

Vítkovice 1 592 

Přívoz 1 488 

Poruba 2 1 264 

Slezská 1 258 

Vratimov 660 

 

Vývoj kriminality v Ostravě - Zábřehu 

2013 2014 

MĚSÍC 

TRESTNÉ 

ČINY 

CELKEM 

LOUPEŽE 

VLOUPÁNÍ 

DO 

OBYDLÍ 

MĚSÍC 

TRESTNÉ 

ČINY 

CELKEM 

LOUPEŽE 

VLOUPÁNÍ 

DO 

OBYDLÍ 

leden 191 5 1 leden 218 1 10 

únor 166 6 6 únor 157 7 9 

březen 166 1 2 březen 210 1 8 

duben 159 1 6 duben 170 0 10 

květen 165 6 4 květen 168 1 4 

červen 131 1 8 červen 174 5 8 

červenec 188 5 2 červenec 141 0 9 

srpen 189 7 11 srpen 136 1 5 

září 162 2 7 září 135 2 2 

říjen 194 3 9 říjen 151 2 3 

listopad 165 0 8 listopad 143 5 1 

prosinec 152 1 10 prosinec 113 1 3 



 

 

Příloha 2 – Areál, rozmístění prvků 

 

 

 

 



 

 

Příloha 3 – Bytový dům, rozmístění prvků 

 



 

 

Příloha 4 – Rodinný dům 1NP, rozmístění prvků 

 



 

 

Příloha 5 – Rodinný dům 2NP, rozmístění prvků 

 

 

 



 

 

Příloha 6 – Galerie, rozmístění prvků 

 


