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Anotace 

PARCHAŃSKI, Petr. Fyzická ochrana objektu rekreační chaty. Ostrava, 2015. 56 s., 3 s. 

příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické 

univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová, 

Ph.D. 

Tématem této bakalářské práce je fyzická ochrana rekreačního objektu, zhodnocení 

současného stavu fyzické ochrany a návrh inovativních opatření. V úvodní části práce je 

popsána právní úprava dotýkající se problematiky fyzické ochrany a základní teorie 

fyzické ochrany. Hlavní část práce se zabývá konkrétním rekreačním objektem, jeho 

popisem, popisem lokality, v níž se nachází a zhodnocením současného stavu fyzické 

ochrany. Dále jsou na základě analýzy vyhodnocena možná rizika a navrhnuta inovativní 

opatření fyzické ochrany včetně vyjádření jejich finančních nákladů. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, fyzická ostraha, technická ochrana, režimová ochrana, 

analýza rizik. 

Summary 

PARCHAŃSKI, Petr. Physical protection of recreational cottage. Ostrava, 2015. 56 p., 

3 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – 

Technical University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the 

bachelor thesis Ing. Věra Holubová, Ph.D. 

This bachelor thesis deals with the physical protection of recreational object, assessing the 

current state of physical protection and design of innovative actions. In the introductory 

part there is described the legislation related to the issue of physical protection and basic 

theory of physical protection. The main part is about specific recreational object, its 

description, describing the area in which it is located and assessing the current state of 

physical protection. Furthermore potential risks are evaluated on the basis of the analysis 

and innovative actions of physical protection are designed, including the expression of 

their financial costs.  

Keywords: physical protection, physical security, technical protection, regime protection, 

risk analysis. 
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Seznam zkratek 

ALARA As low as reasonably practicable 

CCTV  Closed Circuit Television 

ČR  Česká republika 

DPPC  Dohledové a poplachové přijímací centrum 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

CHKO  Chráněná krajinná oblast 

MZS  Mechanický zábranný systém 

NP  Nadzemní podlaží 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém



1 

Úvod 

Současné společenské problémy, které pociťují nejen občané České republiky (ČR), 

výrazně ovlivňují chování společnosti. Prohlubování propasti mezi bohatými a chudými, 

vysoká nezaměstnanost, nechuť určitých skupin občanů přizpůsobit se životnímu stylu 

v ČR a dodržovat stanovená pravidla ve formě právního řádu ČR, vysoká zadluženost 

rodin, bezdomovectví, drogové závislosti a další. Všechny tyto problémy způsobují 

nestabilitu ve společnosti a mimo jiné také nárůst kriminality. Pro problémové občany, 

kteří se ocitají v těžké životní situaci a hledají z ní východisko v podobě rychlého zisku 

finančních prostředků, se může jevit loupež nebo krádež jako velmi efektivní metoda. 

Loupeže a krádeže se netýkají pouze problematických jedinců v obtížných životních 

situacích, kteří jednají impulzivně s cílem vyřešit okamžitý životní problém, ale mohou být 

také poměrně snadným zdrojem finančního zisku pro organizované skupiny zločinců, kteří 

se touto činností živí, jednají s rozvahou a své činy dobře plánují. 

Češi jsou národem chatařů a chalupářů. Nestálá přítomnost majitelů rekreačních 

objektů poskytuje pachatelům trestných činů ideální cíle k napadení v podobě opuštěných 

chat a chalup. Je nutné věnovat se minimalizaci rizika napadení objektů účinnou formou 

fyzické ochrany. Nelze spoléhat na falešný pocit bezpečí, plynoucí z tvrzení majitelů, že 

jim žádné nebezpečí nehrozí. Každý rekreační objekt je originálem a to jak z hlediska 

prostředí, ve kterém je umístěn, tak svou stavební konstrukcí a prvky zabezpečení objektu 

před neoprávněným vniknutím. Tato jedinečnost objektů se musí odrazit při posuzování 

rizika jejich napadení. 

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav fyzické ochrany konkrétního 

rekreačního objektu a navrhnout inovativní řešení spolu s vyjádřením jejich finanční 

náročnosti. Tento konkrétní objekt byl již v minulosti několikrát napaden a jeho majitelé 

pocit bezpečí ztratili. 

Práci lze rozčlenit do šesti hlavních kapitol. V úvodní části bakalářské práce popisuji 

právní úpravu dotýkající se fyzické ochrany. Uvádím příklady zákonů a technických 

norem, které se dotýkají problematiky fyzické ochrany. Dále pokračuji teorií fyzické 

ochrany, vysvětluji technickou a režimovou ochranu a fyzickou ostrahu. V následující 

kapitole je popsán rekreační objekt, který je předmětem této práce, na což plynule navazuje 
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popis současného stavu fyzické ochrany objektu a subjektivní zhodnocení současného 

stavu fyzické ochrany. Pátá kapitola se týká identifikace a hodnocení rizik. S přihlédnutím 

k výstupu z kapitoly týkající se identifikace a hodnocení rizik jsem v závěrečné kapitole 

navrhl inovativní řešení fyzické ochrany rekreačního objektu včetně jeho finančního 

vyjádření. 
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1 Právní úprava 

Odborná činnost vykonávaná za účelem chránit osoby a majetek musí být nějakým 

způsobem regulována. Tato regulace je v ČR dána souborem zákonů, vyhlášek a norem. 

Český právní systém nezná žádný právní předpis, který by se souhrnně zabýval oblastí 

ochrany osob a majetku. Pokud se tedy oblasti ochrany osob a majetku chceme dále 

věnovat, je nutné z existujících právních předpisů vyvodit skutečnosti, které je třeba 

respektovat. 

1.1 Zákony 

Zákony jsou obecně závazné právní předpisy, které schválil parlament. Z hlediska 

právní síly je nejsilnější Ústava a ústavní zákony. Ostatní zákony jsou Ústavě podřízené 

a nesmí s ní být v rozporu. Zároveň jsou zákony nadřazené vyhláškám a nařízením vlády, 

což jsou podzákonné právní předpisy [1]. 

Pro účely této práce budou níže uvedeny některé zákony dotýkající se ochrany osob 

a majetku. 

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

Ústava je hlavním zákonem ČR a má největší právní sílu. V tomto právním předpisu 

jsou stanoveny základní práva občanů a formulace demokratických základů ČR jako 

suverénního, jednotného a výkonného demokratického státu [2]. 

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

Listina základních práv a svobod je jednou ze složek ústavního řádu ČR. Právní 

normy uvedené v tomto zákoně upravují vztahy mezi státem a občanem. Jedná se o lidská 

práva a základní svobody, práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální 

a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu. Právní normy týkající se oblasti 

ochrany osob a majetku jsou například uvedeny v článcích 6, 7, 10, 11, 12 [3]. 

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

Tento zákon určuje, jaký způsob jednání je trestný a při jakých podmínkách. Dále je 

v tomto zákoně uveden způsob trestů nebo jiných sankcí, které lze za spáchaný trestný čin 

uložit. Pro potřeby ochrany osob a majetku jsou v rámci tohoto zákona důležité okolnosti 
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vylučující protiprávnost, což je jednání, které by bylo za jiných podmínek trestné. Pro naše 

potřeby je vhodné definovat krajní nouzi, nutnou obranu a oprávněné použití zbraně [4]. 

§ 28 Krajní nouze – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. O krajní nouzi se nejedná, 

jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl 

ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet [4]. 

§ 29 Nutná obrana – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. O nutnou obranu 

se nejedná, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku [4]. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně – trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem [4]. 

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

Tento zákon upravuje postup orgánů činných v trestním řízení takovým způsobem, 

který vede k odhalení trestných činů a spravedlivému potrestání pachatelů. Účelem 

trestního řízení je mimo jiné upevňování zákonnosti, prevence trestné činnosti a výchova 

občanů. Pro výkon ochrany osob a majetku je důležitou právní normou § 76 odstavec 2, 

který se týká zadržení podezřelé osoby [5]. 

§ 76 odstavec 2 – kdokoliv smí omezit osobní svobodu osoby přistižené při trestném 

činu nebo ihned poté, pokud to je nutné ke zjištění totožnosti, zabránění útěku nebo 

k zajištění důkazů. Zároveň je však povinnost zadrženou osobu okamžitě předat 

policejnímu orgánu. Pokud zadrženou osobou nelze okamžitě předat, je nutné zadržení 

okamžitě oznámit [5]. 

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

Tento zákon upravuje ochranu práv osob před neoprávněným zásahem do soukromí. 

Dále zákon specifikuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a definuje pojmy 

jako osobní údaj a citlivý údaj. Zákon se týká osobních údajů zpracovávaných státními 

orgány, orgány územní samosprávy, jinými orgány veřejné moci, fyzickými a právnickými 

osobami [6]. 



5 

§ 4 Osobní údaj – jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo 

či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu [6]. 

§ 4 Citlivý údaj – osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství 

a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů [6]. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Tento zákon upravuje hmotné soukromé právo. Zabývá se mimo jiné majetkovými 

vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami. Dále upravuje vztah těchto osob vůči státu. 

Z hlediska ochrany osob a majetku zákon uvádí například svépomoc týkající se ochrany 

soukromých práv (§ 14), dále například závazky z deliktů, v rámci kterých je popisována 

prevence (§ 2900), nutná obrana (§ 2805), krajní nouze (§ 2906) a mnoho dalších [7]. 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon definuje pojem utajovaná informace (§ 2) a upravuje stupně utajení 

informací (§ 4). Dále se zabývá způsobem zajištění ochrany utajovaných informací (§ 5). 

Důkladně rozebírá fyzickou bezpečnost při ochraně utajovaných informací (§ 24). 

Upravuje obsah projektu fyzické bezpečnosti (§ 32), problematiku osvědčení pro přístup 

k utajovaným informacím (§ 54) a další [8]. 

Z hlediska tohoto zákona rozlišujeme čtyři stupně utajení informací, které jsou 

rozlišeny dle způsobené újmy zájmům ČR. Stupně utajení dělíme dle § 4 na informace 

vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné [8]. 
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1.2 Technické normy 

Technická norma je nezávazným odborným doporučením, které udává požadavky na 

výrobky, procesy nebo služby, díky kterým budou za určitých podmínek vyhovující pro 

dané použití [9]. 

Níže uvedu příklady technických norem využitelných při ochraně osob a majetku. 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje požadavky a způsob hodnocení vlastností odolnosti proti vloupání 

u otvorových výplní, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Norma se týká různých 

způsobů otevírání. Dále obsahuje požadavky na kryty dopisních schránek nebo větrací 

mřížky. Stanovuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání. Norma 

neupravuje odolnost zámků a cylindrických vložek před napadení paklíči, prefabrikované 

betonové prvky a napadení stavebních výrobků, které jsou ovládané elektricky, 

elektronicky a elektromagneticky, použitím určitých metod [10]. 

ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby 

a navrhování budov - Část 3: Obydlí 

Tato norma se zabývá okolnostmi, které mají vliv na úroveň kriminality v rámci 

objektů určených k bydlení. Norma se týká samostatně stojících rodinných domů, 

seskupení rodinných domů a bytových domů. Norma popisuje způsoby vyloučení nebo 

minimalizace rizikových faktorů. V další části normy jsou předpřipravené formuláře, které 

se dají využít k analýze rizik. Norma umožňuje stavitelům, uživatelům i pojistitelům 

rozpoznat možná rizika související s napadením objektu [11]. 

ČSN 34 2710 - Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, 

kontrola, servis a údržba 

Předmětem této normy jsou zásady projektování, návrhu, montáže, uvedení do 

provozu, kontroly a servisu systému elektronické požární signalizace. Tyto zásady se týkají 

nových staveb, změn v rámci současných staveb, zajištění kontroly provozuschopnosti 

a servisu instalovaných systému elektrické požární signalizace. Při stanovení podmínek pro 

návrh systému se při zajištění požárně bezpečnostního řešení vychází z ČSN 73 0875 [12].  
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2 Fyzická ochrana 

Samotný pojem ochrana zatím není v ČR přesně definován, ale lze jej interpretovat 

jako vytvoření stabilního a předvídatelného prostředí, kde jedinec nebo skupina sledují své 

cíle bez ohrožení, strachu z vměšování a násilí. Základem účinné ochrany je prevence. 

Pokud dojde k selhání obranných a zastrašovacích preventivních opatření, tak až pak 

následuje represe [13]. 

Fyzická ochrana je komplexní systém tvořený technickou ochranou, režimovou 

ochranou a fyzickou ostrahou, jehož účelem je zabránit poškození, zcizení nebo jiné 

neoprávněné manipulaci s chráněným majetkem nebo zajistit bezpečnost chráněných osob. 

Je nutné si uvědomit, že ke správné funkci celého systému je zapotřebí zajistit správnou 

funkci jeho jednotlivých složek, protože celý systém je silný jako jeho nejslabší složka. 

V případě absence nebo zanedbání některé složky vzniká pomyslná díra a oslabení vazeb 

mezi jednotlivými složkami, což způsobuje ohrožení chráněného zájmu. Tuto závislost 

jsem vyjádřil pomocí obrázku č. 1 [14]. 

 

Obrázek 1 – Závislost složek fyzické ochrany 

Technická ochrana je složkou systému fyzické ochrany, kde výrazně převládá 

význam technologií. Prostředky technické ochrany umožňují zabránit útoku na chráněný 

objekt, znesnadnit jej nebo včas oznámit narušení bezpečnosti objektu. Další složkou je 

fyzická ostraha, kde má zásadní funkci člověk využívaný k ochraně chráněného zájmu. 

Poslední složkou systému jsou režimová opatření, kdy je díky organizačním 
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a administrativním opatřením zajišťována provázanost mezi jednotlivými složkami 

systému, a tak i funkce celého systému fyzické ochrany [14]. 

Při snaze ideálně zabezpečit objekt je důležitá vhodná kombinace jednotlivých druhů 

ochrany. Využití mechanického zábranného systému (MZS) zabrání nebo znesnadní 

pachateli útočit na objekt, ale bez využití poplachového zabezpečovacího a tísňového 

sytému (PZTS) nedojde k předání informace o napadení objektu. I když PZTS informuje 

o napadení objektu, tak nijak dále pachateli nezabraňuje v jeho činnosti, a proto je třeba 

využít nějaké formy fyzické ostrahy, která pachatele zadrží. Tento postup bude fungovat 

jedině tehdy, budou-li správně zavedená a dodržovaná režimová opatření. Pokud dále 

objekt vhodně pojistíme, tak pokryjeme škody vzniklé při napadení objektu. Nikdy 

nedosáhneme stavu, kdy nehrozí žádné riziko. Toto riziko, které prošlo procesem 

minimalizace, nazýváme zbytkové riziko. Tento systém je znázorněn na obrázku č. 2. 

 

Obrázek 2 – Systém zabezpečení objektu [15] 

2.1 Technická ochrana 

Prostředky technické ochrany můžeme členit podle základního technického principu, 

na kterém jsou zhotoveny. Toto členění je jednoduché a v praxi často používané. Dle 

tohoto členění můžeme rozlišit dvě hlavní skupiny prostředků technické ochrany: 

 MZS, 

 elektrické a elektronické systémy [14]. 

2.1.1 Mechanický zábranný systém 

MZS je základním prostředkem využívaným při ochraně objektů. Významem MZS 

při ochraně objektu je snaha zabránit nebo alespoň znesnadnit pachateli narušení 
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chráněného objektu. Díky mechanické odolnosti prvků MZS lze vytvořit překážky, jejichž 

překonání při narušení objektu bude z hlediska času pro případného pachatele nepřijatelné. 

Každý MZS je překonatelný, ale jeho účinnost je vyjádřena časem, energií a nástroji, které 

jsou potřebné k jeho překonání. Cílem každého MZS je co největší prodloužení časového 

intervalu, který je potřebný pro překonání MZS [15]. 

MZS se při ochraně objektů využívají v rámci určitého prostoru, podle kterého 

můžeme MZS členit: 

 MZS obvodové ochrany, 

 MZS plášťové ochrany, 

 MZS prostorové ochrany, 

 MZS předmětové ochrany [15]. 

MZS obvodové ochrany chrání objekt v rámci jeho hranice neboli perimetru, proto 

lze obvodovou ochranu nazývat ochranou perimetrickou. Tyto hranice mohou být tvořeny 

přírodními nebo umělými bariérami. Mezi základní prvky obvodové ochrany lze zařadit 

oplocení, vrcholové a podhrabové zábrany, vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky [15]. 

Úkolem MZS plášťové ochrany je zabránit nebo znesnadnit narušení vnitřního 

prostoru objektu. Prvky MZS plášťové ochrany chrání plášť objektu, který je tvořen 

stavebními prvky budovy a otvorovými výplněmi. Mezi stavební prvky řadíme zdi, 

střechy, stropy a podlahy, jejichž probouráním by se pachatel dostal do vnitřních prostorů 

objektu. Otvorové výplně jsou dveře, okna a balkónové dveře, mříže, rolety a žaluzie, 

bezpečnostní fólie a skla. Z hlediska zabezpečení objektu je vhodné věnovat zvýšenou 

pozornost právě otvorovým výplním, které bývají primárním cílem útoku pachatele [15]. 

Prvky MZS prostorové ochrany zajišťují ochranu jednotlivých vnitřních prostorů 

objektu. Jejich cílem je zabránit nebo znesnadnit pachateli pohybovat se v rámci místností 

uvnitř objektu. Mezi tyto prvky patří například uzamykatelné interiérové dveře, vnitřní 

mříže, ale i stěny, podlahy a stropy, kterými by pachatel mohl proniknout do dalších 

místností. 

V případě potřeby chránit určité cenné nebo nebezpečné předměty se využívá prvků 

MZS předmětové ochrany, které umožňují bezpečné uložení chráněného předmětu. Dle 

konstrukce lze tyto prvky rozdělit na komorové trezory, které jsou součástí konstrukce 
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objektu a většinou se budují společně s objektem a na komerční úschovné objekty, kterých 

je velké množství, ale lze je základně rozlišit na skříňové trezory, ohnivzdorné skříně, 

účelové trezory, ocelové a kartotéční skříně a příruční pokladničky. Často se využívá 

možnosti úschovný objekt zazdít do zdi a jeho skrytím ještě zvýšit ochranou funkci nebo se 

úschovné objekty šroubují k podlaze, čímž se pachateli znemožňuje odnést úschovný 

objekt i s vnitřním obsahem [15] 

2.1.2 Elektrické a elektronické systémy 

Tato zařízení ve většině případů neumožňují zadržet pachatele nebo mu znemožnit 

vstup do chráněného objektu. Jejich hlavní funkcí je zaregistrovat narušení objektu 

a informaci o narušení předat požadovanému subjektu, kterým může být majitel, 

bezpečnostní agentura nebo policie. Tento subjekt pak vykoná potřebnou činnost pro 

zadržení nebo zahnání pachatele. Dle účelu konkrétního systému rozeznáváme elektrické 

a elektronické systémy: 

 PZTS, 

 kamerový systém (CCTV), 

 dohledové a poplachové přijímací centrum (DPPC), 

 elektronická požární signalizace,  

 vstupní systémy, 

 systém kontroly strážní služby, 

 a další [14]. 

PZTS je soubor technických prostředků, díky kterým je možné rozpoznat narušení 

nebo pokus o narušení chráněného objektu a toto narušení včas signalizovat, a tak rychlým 

zásahem minimalizovat škody. PZTS je tvořen detektory, ústřednou, přenosovými 

prostředky, signalizačními zařízeními a doplňkovými zařízeními. Detektory reagují na 

fyzikální změny, které souvisí s narušením objektu, vysláním signálu do ústředny, která 

signál vyhodnotí a reaguje požadovaným způsobem. Narušení objektu je možno 

signalizovat akusticky i světelným signálem pomocí signalizačních zařízení. Zároveň může 

ústředna pomocí komunikátoru, pracujícího v rámci globálního systému pro mobilní 

komunikaci (GSM), odesílat krátké textové zprávy (SMS) na zvolená telefonní čísla nebo 
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na DPPC. Doplňková zařízení zprostředkovávají speciální funkce nebo usnadňují ovládání 

PZTS. Z hlediska chráněného prostoru lze prvky PZTS členit podobně jako MZS: 

 Prvky obvodové ochrany signalizují narušení hranic objektu. Většinou se 

jedná o prostředky, které se využívají pouze v exteriéru a mají velmi vysokou 

odolnost vůči povětrnostním vlivům a jsou necitlivé vůči pohybu rostlin, 

proudění vzduchu, dešti apod. Příkladem mohou být pasivní prvky jako 

plotová tenzometrická nebo vibrační čidla, infračervené termovizní detektory 

nebo perimetrická pasivní infračervená čidla (PIR). Z aktivních prvků lze 

uvést např. laserové závory a mikrovlnná čidla [13]. 

 Prvky plášťové ochrany signalizují snahu o překonání MZS v rámci pláště 

objektu. Mezi často používané prvky patří magnetické kontakty, čidla na 

ochranu skleněných ploch nebo PIR s charakteristikou záclony [13]. 

 Prvky prostorové ochrany signalizují narušení hlavních částí budovy, což 

jsou schodiště, chodby apod. Nejrozšířenějším prvkem prostorové ochrany 

jsou PIR čidla [13]. 

 Prvky klíčové ochrany se zaměřují na signalizaci v rámci míst, kde se 

předpokládá pohyb pachatele v chráněném objektu [13]. 

 Prvky předmětové ochrany se využívají k ochraně cenných předmětů a to 

i v případech, kdy jsou prostorová čidla v daném prostoru neaktivní, viz 

galerie apod. Využívá se například mikrospínačů, čidel s charakteristikou 

záclony, tlakových a polohových čidel [13]. 

Kombinací výše uvedených způsobů ochrany pomocí PZTS lze zvyšovat úroveň 

zabezpečení. Z hlediska ochrany běžných objektů se využívá hlavně kombinace plášťové 

a prostorové ochrany, což je dvojstupňová ochrana vnitřních prostor objektu [13]. 

CCTV lze využít jako účinný doplněk zabezpečovacích systémů, který umožňuje 

v reálném čase sledovat zvolený prostor a případně vytvářet obrazový a zvukový záznam. 

Takový systém je pak složen z kamer, záznamového zařízení a monitoru. V některých 

případech je možné pomocí CCTV zvýšit účinnost fyzické ostrahy tak, že bude 

monitorováno několik míst současně. Dalším přínosem mimo vytvoření zmiňovaného 

záznamu je prevence kriminality vytvářením psychického nátlaku na případného pachatele 

v místě střeženém CCTV. Při provozování CCTV je nutné držet se pokynů uvedených 
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v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento zákon se nevztahuje na 

provozování CCTV následujícími způsoby: 

 provozování CCTV bez záznamu v tzv. online režimu, 

 provozování CCTV se záznamem fyzickou osobou pro osobní potřebu, 

 provozování CCTV se záznamem, jehož využití správci ukládá zvláštní 

zákon [14, 16]. 

Přesto je nutné, aby provozování CCTV respektovalo všechny ostatní právní 

předpisy jako např. občanský zákoník a zákoník práce [16]. 

Velmi účinným prvkem, který je někde na rozmezí mezi technickou a režimovou 

ochranou, je DPPC. Tento systém umožňuje na základě technických a režimových opatření 

zabezpečit chráněný objekt. DPPC pracuje na principu dálkového příjmu signálů z PZTS, 

který monitorují pracovníci na dispečerském pracovišti a v případě narušení objektu 

provádí úkony, které vedou k zastavení útoku nebo lépe k dopadení pachatele [14]. 

Elektronická požární signalizace má velmi důležité postavení v systému ochrany 

objektu. Je třeba si uvědomit, že nekontrolovaný požár ohrožuje majetek, chráněné 

hodnoty, zdraví a životy mnohdy ve větší míře než pachatel, který má cíl krást. 

Elektronická požární signalizace funguje na podobném principu jako PZTS. Jedná se 

o soubor technických prostředků, díky kterým dochází k včasné detekci vznikajícího 

požáru. Na základě signalizace požáru dochází k informování obsluhy systému, přivolání 

pomoci nebo k aktivaci dalších zařízení, které přímo hasí požár nebo hašení usnadňují. 

Hlavním předpokladem účinné elektronické požární signalizace je velmi rychlá detekce 

vznikajícího požáru následována rychlým zásahem, který vede k zneškodnění požáru. 

Rychlost je zde na prvním místě, protože s rostoucím časem požáru celkové škody stoupají 

exponenciálně. Požární hlásiče reagují na charakteristické jevy požáru: 

 neviditelné požární plyny nebo aerosoly, 

 viditelný kouř, 

 viditelné světlo, 

 první plameny, 

 zvýšená teplota okolí [14, 17]. 
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Vstupní systémy umožňují regulovat a kontrolovat vstup nebo vjezd do chráněných 

objektů. Systém funguje na základě schopnosti čtečky reagovat na zakódované pokyny, 

které získává sejmutím identifikačních karet, čipů, biometrických znaků nebo zadáním 

hesla. Bezpečnost systému se zvyšuje různou kombinací metod identifikace. Vstupní 

systém je napojen na určitou zábranu, která brání průchodu nebo průjezdu. Dle 

vyhodnocení identifikačních údajů systém umožní nebo zamítne vstup nebo vjezd. Další 

možností využití tohoto systému je rozdělení objektu na zóny a určení přístupových práv 

osobám pohybujícím se v objektu a tím možnost zamezit nežádoucímu pohybu těchto 

osob. Tyto systémy pracují samostatně nebo v kombinaci s PZTS [14]. 

Ve velkých objektech, kde se nachází větší množství kontrolních bodů, je vhodné 

využívat systém pro kontrolu strážní služby. Tento systém umožňuje pravidelnou nebo 

namátkovou kontrolu pracovníků strážní služby. Systém je založen na principu čtečky 

a identifikačních čipů. Pracovník strážní služby při obchůzce snímá pomocí čtečky 

identifikační čipy na jednotlivých stanovištích a tím je dokazován jeho skutečný pohyb 

a plnění pracovních povinností. Výhodná je kombinace s PZTS, kdy se při průchodu 

strážného dočasně deaktivuje zastřežení určitých zón, a tak není vyvolán poplach při 

nedeaktivování celého PZTS [14]. 

2.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha, která je někdy nazývána také hlídací službou, je nejstarší a zároveň 

nejdražší způsob ochrany objektů. Základem fyzické ostrahy je činnost vykonávána 

člověkem, jejíž cílem je zabezpečení chráněného zájmu. Tato činnost je vykonávána 

vrátnými nebo hlídači, kteří jsou zaměstnanci hlídaného objektu, externí bezpečnostní 

agenturou nebo policií. Tento způsob ochrany je velmi efektivní a v kombinaci 

s technickými prostředky jeho účinnost prudce roste. Fyzická ostraha má relativně nízké 

pořizovací náklady oproti opatřením technické ochrany, ale pravidelné náklady na platy 

zaměstnanců jsou vysoké [14]. 

Klíčový význam z hlediska účinnosti fyzické ostrahy má výběr vhodných 

pracovníků, kteří musí být kvalifikovaní, loajální, čestní, spolehliví, musí umět respektovat 

zájmy klienta, ale zároveň musí respektovat zájmy zaměstnavatele. Dále svým chováním 

nesmí vyprovokovat zbytečné konfliktní situace, musí se chovat asertivně a snažit se 

konfliktům předcházet. V práci by měli pracovníci chodit slušně oblečení a upravení, 
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protože svou činnost vykonávají i na veřejnosti a svým neupraveným zjevem a nevhodným 

chováním můžou vyvolávat averzi okolí vůči sobě samotným, ale i vůči celé bezpečnostní 

agentuře. Důležité je také uvědomit si, že účinné fungování technické ochrany je 

podmíněno využitím fyzické ostrahy. Jedině fyzická ostraha může v nutném případě 

provést okamžitý zásah a odvrátit hrozící nebo trvající nebezpečí [14]. 

2.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje komplexní postup při ochraně objektu, který musí být 

v souladu s platnými zákony. Jedná se o administrativní, organizační a věcná opatření 

týkající se lidské činnosti, která zajišťují správnou funkci celého systému fyzické ochrany. 

Režimová ochrana přímo ovlivňuje fungování technické ochrany a fyzické ostrahy. Objekt 

může být špičkově zabezpečen z hlediska technické ochrany, ale pokud lidé prvky 

technické ochrany nebudou používat nebo je budou využívat špatně, tak tento způsob 

zabezpečení ztrácí účel. Stejně tak režimová ochrana ovlivňuje činnost fyzické ostrahy, 

kde může vlivem porušení režimových opatření docházet ke ztrátě informací, špatné 

organizaci její činnosti a ve výsledku k narušení bezpečnosti objektu [14]. 

V praxi se vytváří bezpečnostní směrnice, které se týkají vstupu, odchodu a pohybu 

osob v objektu, provozu zabezpečovacích systémů, fyzické ostrahy apod. Problémem 

souvisejícím s režimovou ochranou je zavedení a dodržování těchto směrnic. Bezpečnostní 

směrnice lze z hlediska oblasti zaměření rozdělit na vnitřní a vnější [13]. 

Vnější bezpečnostní směrnice řeší hlavně podmínky vstupu a výstupu v rámci 

chráněného objektu. Tyto směrnice určují kdo, kdy, kde a jakým způsobem může do 

objektu vstoupit a z objektu vystoupit. Směrnice dále stanovují, jakým způsobem bude 

vstup a výstup z objektu kontrolován [13]. 

Vnitřní bezpečnostní směrnice se zaměřují na pohyb vozidel a osob uvnitř 

chráněného objektu, dále řeší kontrolu stavu zabezpečovacích systémů a možnosti inovace 

zabezpečovacích systémů. V případě výskytu materiálu v objektu se vnitřní bezpečnostní 

směrnice zabývají pohybem materiálu v rámci objektu, což zamezuje ztrátám 

neevidovaného materiálu nebo jeho zbytků [13]. 
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3 Objekt rekreační chaty 

Objekt rekreační chaty je využíván k relaxaci i k aktivnímu odpočinku majitelů. 

Chatu je možné obývat celoročně, ale jako hlavní sezónu považují majitelé letní měsíce, 

kdy na chatě tráví delší dovolenou. Během zbytku roku je chata navštěvována hlavně 

o víkendech a v zimě majitelé navštěvují chatu pouze příležitostně. 

V minulosti došlo v objektu k několika krádežím, poškození zahrady i budovy chaty. 

Na zahradě došlo ke krádeži ozdobných dřevin, konkrétně tújí, azalek a vřesů. Při dalším 

útoku zlodějů byly odcizeny železné žlaby usazené v zemi, které sloužily k odvodu 

přebytečné vody z pozemku. Dále bylo odcizeno palivové dříví uložené v blízkosti budovy 

chaty. V jednom případě došlo také k rozsáhlejšímu poškození trávníku stopou po jízdě 

horských kol. Dalším incidentem, který byl již hlášen Policii ČR, bylo rozbití skleněné 

okenní výplně dvouvrstvého okna budovy chaty ze severozápadní světové strany, při 

kterém došlo k vniknutí do budovy a odcizení elektroniky, alkoholu a potravinových 

konzerv. Prakticky stejný problém se vyskytl znova a byl opět hlášen Policii ČR. V tomto 

případě došlo ke krádeži potravin, alkoholu, oblečení a přikrývek. V posledním případě 

útoku na budovu chaty byl poškozen zámek na vstupních dveřích a došlo k vylomení 

několika latí z dřevěných vstupních dveří. 

Všechny tyto skutečnosti nezpůsobují majitelům pouze finanční ztráty, ale také 

negativně ovlivňují jejich psychiku. Strach o majetek nebo o vlastní bezpečnost způsobuje, 

že objekt rekreační chaty nesplňuje svůj účel a je pro majitele spíše starostí. Majitelé 

objektu nevěří, že by tyto nepříjemné události měli tendenci přestat. Jsou rozhodnutí, že 

tento problém chtějí řešit, a proto jsem byl požádán, abych se touto problematikou zabýval. 

Tento problém lze minimalizovat účinnou formou fyzické ochrany tohoto objektu. 

3.1 Historie objektu 

Současný majitel zakoupil tento rekreační objekt od původního majitele v roce 1984. 

Jednalo se o montovaný typ chaty Lípa z panelového systému. Rozsáhlá rekonstrukce 

probíhala v letech 1990 – 1993. Plánem rekonstrukce bylo zvětšit obytné prostory. Došlo 

ke zvýšení stavby na patro a změně celkového vzhledu sedlové střechy. Konstrukce 

přízemního podlaží byla zpevněna vybudováním hranolové nosné konstrukce, zděné 
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kotelny a zděných příček mezi kuchyní, jídelnou a obývacím pokojem. Obvod stavby byl 

izolován nehořlavou izolací Prefizol o tloušťce 10 cm. 

V roce 1996 byla severozápadně od budovy chaty vystavěna malá dílna a v roce 

2004 došlo ke stavbě dřevníku severovýchodně od budovy chaty. 

Terénní úpravy probíhaly souběžně s rekonstrukcí chaty a stavbou přilehlých budov. 

Spočívaly hlavně ve vyrovnání plochy pozemku a vytvoření příjezdové cesty, která je 

využívána jako parkoviště a vede od místní komunikace směrem k budově chaty. Současně 

byly při terénních úpravách budovány opěrné zídky.  

3.2 Popis okolí objektu 

Objekt rekreační chaty se nachází na východě ČR v obci Milíkov. Obec leží v okrese 

Frýdek-Místek asi 10 km od města Třince. Objekt je umístěn do kombinované zástavby 

rekreačních staveb a rodinných domů, která je vzdálená centru obce asi 1,5 km vzdušnou 

čarou. Objekt je součástí chráněné krajinné oblasti (CHKO) Beskydy. Příjezd k objektu je 

možný po místní komunikaci 3. třídy. Nejbližší rodinný dům, který je stále obydlen, je ve 

vzdálenosti asi 100 m vzdušnou čarou. 

Objekt ze severní a západní světové strany obklopuje les. Na jižní světové straně je 

pozemek sousedního rekreačního objektu široký asi 8 m a dále za ním les. Východně se 

nachází další sousední pozemek, který je oddělen cestou od louky, která slouží jako 

pastvina pro dobytek. Dva sousední rekreační objekty značně znesnadňují výhled z cesty 

na určité části pozemku objektu, který je předmětem této práce. 

Za hlavní přístup na pozemek majitelé považují přístup z místní komunikace přes 

parkoviště směrem k budově chaty, který sami využívají. Na pozemek lze ovšem vstoupit 

i alternativně z jihovýchodu přes sousední pozemek, kde vstupu nebrání žádné překážky. 

Popřípadě lze vstoupit na pozemek ze západu a jihu z lesa, kde ovšem přístup není tolik 

komfortní, ale je velmi nenápadný. 

Pro lepší názornost je na obrázku č. 3 zobrazen satelitní snímek objektu a jeho 

nejbližšího okolí s vyznačením přibližné hranice pozemku. 
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Obrázek 3 – Satelitní snímek s přibližným vyznačením pozemku [18] 

3.3 Popis objektu 

Na pozemku o celkové výměře 419 m
2
 se nachází tři budovy, okrasná zahrada 

s posezením a krbem a parkoviště. Pozemek je po rozsáhlých terénních úpravách místy 

mírně svažitý. Oproti původnímu stavu byla severní strana pozemku navýšena a vyrovnána 

tak, že na severní hranici pozemku vznikla v průměru asi 80 cm vysoká kamenná zídka 

viditelná při pohledu z lesa. 

Na obrázku č. 4 je zobrazen přiblížený satelitní snímek pozemku s vyznačením 

přibližné hranice pozemku a pomocí čísel jsem vyznačil umístění jednotlivých objektů, 

o kterých se budu zmiňovat dále. Očíslování objektů je vysvětleno pomocí tabulky č. 1. 

3.3.1 Budova chaty 

Budova chaty zaujímá zastavěnou plochu 45 m
2
. Jedná se o kombinaci zděné 

konstrukce a dřevostavby se sedlovou střechou. Chata stojí v mírném svahu, což umožnilo 

částečné podsklepení budovy, které je přístupné z venkovních prostor dvojicí dřevěných 

dveří. Sklepní prostory jsou využívány k úschově ovoce a zeleniny, náhradní plynové 

láhve a uhlí. 

Vstup do chaty je možný pouze přes terasu a následně jedinými vchodovými dveřmi. 

Vchodovými dveřmi se vchází do předsíně, která slouží k odložení oděvů a bot. V předsíni 
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naproti vchodovým dveřím jsou plné dveře do kotelny, kde se nachází kotel na tuhá paliva. 

Z předsíně se lze dále přes lamelové dveře dostat do jídelny, která je průchozí do kuchyně 

nebo obývacího pokoje. Kuchyň není od jídelny oddělena dveřmi, ale pouze průchodem. 

Z kuchyně je přístup do koupelny se záchodem oddělený plnými dveřmi. Obývací pokoj je 

od jídelny oddělen dveřmi se skleněnou výplní. Přímé dřevěné schody vedou z obývacího 

pokoje do druhého nadzemního podlaží. 

V druhém nadzemním podlaží na dřevěné schody bezprostředně navazuje předsíň, ze 

které je možno vstoupit přes plné dveře do šatny, přes lamelové dveře do komory nebo 

přes pár dveří se skleněnou výplní, které jsou naproti sobě, do dvou ložnic. Ve stropu 

předsíně je uzavíratelný průlez s výsuvným schodištěm, který umožňuje přístup na půdu. 

V půdním prostoru je uzavíratelný plechový poklop sloužící k přístupu na střechu. 

Na schématickém plánku chaty (viz obrázek č. 10) je vyznačeno dispoziční 

uspořádání prostoru včetně dveří a oken. Schématický plánek je vysvětlen pomocí legendy 

v tabulce č. 2. Půdní prostor není pro svou jednoduchost na schématickém plánku 

zobrazen. 

3.3.2 Budova dílny 

Severozápadně asi 10 m od budovy chaty se nachází malá dílna. Dílna je 

samostatnou budovou dřevěné konstrukce se sedlovou střechou a zabírá zastavěnou plochu 

o výměře 7,5 m
2
. Vstupní dřevěné dveře jsou dvoudílné s výplní z drátěného skla. Dílna 

má dvě dřevěná okna. První okno je v přízemí a druhé okno ve štítu. Přízemí je využíváno 

jako dílna a je od podkroví, které je využíváno jako sklad materiálu, odděleno dřevěným 

stropem. Část stropu je vyřezaná a slouží jako průchod do podkroví. 

3.3.3 Budova dřevníku 

Severovýchodně ve vzdálenosti asi 18 m od chaty je postavena budova dřevníku, 

která je využívána k uskladnění dřeva, zahradního náčiní a techniky. Jedná se 

o samostatnou budovu dřevěné konstrukce se sedlovou střechou a zastavěnou plochou 

o výměře 14 m
2
. Vstup do dřevníku je realizován přes plné dřevěné dveře. V dřevníku je 

plastové okno sloužící hlavně k odvětrávání budovy. Vnitřní prostor dřevníku není 

rozdělen žádnou příčkou. Před budovou je uloženo 6 m
2
 zámkové dlažby. Tato plocha 



19 

slouží jako parkoviště pro dva motocykly a díky dostatečnému přesahu střechy dřevníku je 

zastřešená. 

3.3.4 Parkoviště 

Jako parkoviště je využíván pás pozemku táhnoucí se od místní komunikace směrem 

k budově chaty. Podložím je pouze zemina zpevněná struskou téměř zcela prorostlá trávou. 

 

Obrázek 4 – Uspořádání objektů [18] 

Tabulka 1 – Legenda k uspořádání objektů 

1 budova chaty 

2 dílna 

3 dřevník 

4 parkoviště 
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4 Současný stav fyzické ochrany objektu rekreační chaty 

V této části práce popíši současný stav zabezpečení objektu rekreační chaty a na 

závěr této kapitoly informace shrnu do přehledné tabulky (viz příloha č. 1). Současný stav 

zabezpečení využívá z technické ochrany pouze MZS. Z hlediska logické návaznosti budu 

postupovat v popisu MZS od obvodové ochrany přes plášťovou, prostorovou 

a předmětovou ochranu. 

Jako jisté využívání prvků režimové ochrany chápu úkony, které majitelé pravidelně 

vykonávají před opuštěním objektu a jejichž zanedbání by mohlo vést k narušení 

bezpečnosti objektu. 

Objekt není střežen fyzickou ostrahou. 

4.1 Mechanický zábranný systém  

V rámci budovy chaty jsou využity prvky MZS obvodové, plášťové a prostorové 

ochrany. Předmětová ochrana v budově není řešena. Na přilehlé stavby dílny a dřevníku se 

vztahují stejné prvky obvodové ochrany jako pro budovu chaty. Plášťovou ochranu 

přilehlých budov rozeberu zvlášť. Prostorová a předmětová ochrana přilehlých budov není 

řešena. 

4.1.1 Obvodová ochrana objektu 

Pozemek objektu není souvisle oplocen. Od sousedního pozemku východně od chaty 

je pozemek oddělen živým plotem z dřišťálu o výšce asi 180 cm. Na živý plot navazuje 

neuzamykatelná branka sloužící k průchodu na sousední pozemek. Severní hranice 

pozemku je oplocena stejně vysokým živým plotem z dřišťálu, který při pohledu z lesa 

roste na opěrné zídce (viz obrázek č. 5). Živý plot na severní a východní hranici pozemku 

není propojen a vzniklá mezera v oplocení tvoří vstup na zahradu. Hranice druhého 

sousedního pozemku jižně od chaty je tvořena opěrnou zídkou o výšce asi 70 cm, jejíž 

součástí jsou schody vedoucí na sousední pozemek (viz obrázek č. 6). Na opěrnou zídku je 

dále napojen živý plot z tújí vysoký asi 230 cm a zbytek hranice tvoří terénní nerovnosti. 

Na západní hranici pozemku není žádný z prvků obvodové ochrany. Parkoviště je z jižní 

strany ohraničeno svahem, který je dole zapřen opěrnou zídkou. Ze severní strany není 

žádný prvek obvodové ochrany. Vjezd na pozemek je nezabezpečen MZS. 
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Obrázek 5 – Živý plot na opěrné zídce 

 

Obrázek 6 – Hranice tvořena opěrnou zídkou 

4.1.2 Plášťová ochrana chaty 

Plášť budovy chaty tvoří z větší části dřevěná sendvičová konstrukce o tloušťce 

30 cm. Menší část pláště tvoří zdivo ze škvárobetonových tvárnic o tloušťce 30 cm 

omítnuté brizolitem. Dřevěná konstrukce střechy je pokryta hliníkovou plechovou 

krytinou. Uzavíratelný střešní průlez má rozměry 60 x 80 cm. 

V budově je celkem 13 oken, jejichž umístění, typ a rozměry jsou viditelné na 

schématickém plánku. Okna v obývacím pokoji (viz obrázek č. 7) mají přípravu na použití 

okenic. Vchodové dveře (viz obrázek č. 8) jsou dřevěné laťové se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB (viz obrázek č. 9) a vsazené v ocelových zárubních. 

 

Obrázek 7 – Detail okna chaty 

 

Obrázek 8 – Detail vchodových dveří chaty 
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Obrázek 9 – Detail kování s cylindrickou vložkou 

Ve schématickém plánku není zobrazeno částečné podsklepení budovy chaty, které 

je tvořeno dvěma místnostmi o výměře 300 x 150 cm a 200 x 150 cm s jednotnou výškou 

90 cm. Tyto prostory jsou přístupné pouze z venku budovy a to dvojicí laťových 

dřevěných dveří o rozměrech 90 x 80 cm se zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou 

FAB osazené do ocelových zárubní. 

 

Obrázek 10 – Schématický plánek 
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Tabulka 2 – Legenda schématického plánku 

 obvodová dřevěná konstrukce sendvičového typu tloušťky 30 cm 

 vnitřní dřevěné příčky tloušťky 10 cm 

 obvodová zděná konstrukce ze škvárobetonových tvárnic tloušťky 30 cm 

 vnitřní zděné příčky tloušťky 20 cm 

1 dřevěné okno s dvojsklem o rozměrech 100 x 120 cm 

2 dřevěné okno s dvojsklem o rozměrech 90 x 90 cm 

3 dřevěné okno s dvojsklem o rozměrech 80 x 120 cm 

4 dřevěné okno dvoudílné s dvojsklem o rozměrech 200 x 120 cm 

5 dřevěné okno s dvojsklem o rozměrech 60 x 40 cm 

6 
dveře vchodové dřevěné laťové šířky 90 cm se zadlabávacím zámkem s cylindrickou 

vložkou FAB 

7 dveře bytové dřevěné šířky 60 cm se zadlabávacím dozickým zámkem 

8 dveře bytové dřevěné ze 2/3 prosklené šířky 80 cm se zadlabávacím dozickým zámkem 

9 dveře lamelové šířky 80 cm 

10 dveře lamelové šířky 80 cm a atypické výšky 150 cm 

4.1.3 Plášťová ochrana dřevníku 

Dřevník (viz obrázek č. 11) je budovou hranolové konstrukce, která je pobitá 

dřevěnými palubkami o tloušťce 19 mm. Dřevěná sedlová střecha hranolové konstrukce je 

pobitá shodnými palubkami a pokrytá šindelem. V dřevníku je podlaha vydlážděná 

zámkovou dlažbou. 

Dveře dřevníku jsou dřevěné vchodové laťové dveře šířky 90 cm se zadlabávacím 

zámkem s cylindrickou vložkou FAB, které jsou vsazeny v ocelových zárubních. Okno 

dřevníku (viz obrázek č. 12) je plastové sklepního typu s dvojsklem o rozměrech 40 x 60 

cm. 

 

Obrázek 11 – Dřevník 

 

Obrázek 12 – Detail okna dřevníku 
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4.1.4 Plášťová ochrana dílny 

Dílna (viz obrázek č. 13) je stejné konstrukce jako dřevník. Podlaha dílny je 

betonová. Strop je tvořen deskami o tloušťce 25 mm. 

Dveře dílny (viz obrázek č. 14) jsou dřevěné laťové dvoudílné 120 cm široké 

s výplní z drátěného skla o tloušťce 6 mm. Dveřní křídlo je vsazeno do dřevěných zárubní. 

Ve dveřích je zadlabávací zámek s cylindrickou vložkou FAB. Dřevěné okno s dvojsklem 

v přízemí má rozměry 60 x 40 cm. Okno ve štítu je dřevěné s jednoduchým sklem 

s rozměry 40 x 40 cm. 

 

Obrázek 13 – Dílna 

 

Obrázek 14 – Detail dveří dílny 

4.1.5 Prostorová ochrana chaty 

Vnitřní příčky jsou dvojího typu. Dřevěné příčky pobité palubkami jsou široké 10 cm 

a zděné příčky ze škvárobetonových tvárnic mají šířku 20 cm. Strop v 1. i 2. nadzemním 

podlaží (NP) je hranolové konstrukce pobitý palubkami o celkové tloušťce 20 cm. V 1. NP 

je betonová podlaha, která je v kuchyni, koupelně, kotelně a předsíni dlážděná a v jídelně 

a obývacím pokoji pokrytá linoleem. Podlaha v 2. NP je plovoucí. 

V interiéru chaty je celkem 9 dveří, jejichž umístění, typ a rozměry jsou viditelné na 

schématickém plánku. Všechny tyto dveře, kromě dveří lamelových, jsou vsazeny do 

ocelových zárubní. 
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4.2 Režimová ochrana objektu 

Majitelé před každým opuštěním objektu provádějí soubor činností, které chápu jako 

jistou formu režimové ochrany. Před opuštěním budovy chaty majitelé odpojují většinu 

elektrických spotřebičů ze zásuvek a dále zastavují přívod vody a plynu. Dále kontrolují 

uzavření všech oken. V prvním NP zatahují žaluzie na všech oknech, aby zabránili 

případnému útočníkovi nahlížet do objektu. Po opuštění budovy chaty kontrolují zamčení 

vstupních dveří včetně vstupních dveří dvou přilehlých objektů a uzavření oken přilehlých 

objektů. 

4.3 Subjektivní posouzení stávajícího stavu zabezpečení 

Jako největší problém z hlediska obvodové ochrany vidím nedostatečné zabezpečení 

hranice objektu. Nesouvislý soubor opěrných zídek a živých plotů sice naznačuje hranice 

objektu, ale pro případného útočníka není žádnou překážkou. Dokonce si myslím, že živé 

ploty poskytují případnému útočníkovi jistou výhodu formou krytí. Mám tím na mysli, že 

případní náhodní svědci, kteří by mohli útočníka při vniknutí na pozemek objektu vyrušit, 

přes vzrostlé živé ploty útočníka ani nezpozorují. Úplná absence prvků MZS obvodové 

ochrany ze západní světové strany poskytuje útočníkovi ideální cestu ke vniku na pozemek 

objektu. Dle základních znaků staveb pro novou výstavbu, které uvádí Správa CHKO 

Beskydy, lze v souladu s územně plánovací dokumentací vybudovat dřevěné oplocení 

z latěk o nejvyšší přípustné výšce 120 cm a mezerou mezi spodní hranou oplocení 

a terénem minimálně 15 cm [19]. Tento typ oplocení by nepřinesl v rámci perimetrické 

ochrany žádné zlepšení. Problém bych řešil prvky CCTV nebo jeho atrapami. 

Z hlediska plášťové ochrany budovy chaty nevidím problém týkající se stavebních 

prvků. Útočník při snaze vniknout do budovy vybírá jednodušší varianty, než je překonání 

stavebních prvků budovy. Zaměřil bych se tedy na otvorové výplně. Je nutné zvýšit 

bezpečnostní funkci vchodových dveří. Vchodové dveře nejsou bezpečnostní a v zámku je 

běžná cylindrická vložka. Okna nejsou chráněna žádným prvkem MZS. Příprava pro 

okenice u oken obývacího pokoje je nevyužívaná. Okna obývacího pokoje ze západní 

světové strany jsou dle mého názoru nejjednodušším cílem pro útočníka a zároveň by tento 

útok byl nejméně nápadný. Zabezpečení sklepních prostor je dle mého názoru dostatečné. 
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Kladně hodnotím, že všechny interiérové dveře v budově chaty jsou uzamykatelné 

(kromě lamelových). Jejich uzamykání by dle mého názoru mohlo vést ke zdržování 

případného útoku. Z hlediska prostorové ochrany uvnitř chaty postrádám prvky PZTS, 

které by informovaly o narušení prostoru a způsobovaly psychický nátlak na případného 

útočníka. Předmětovou ochranu v případě budovy chaty není třeba řešit. 

Plášťová ochrana budovy dřevníku a dílny je z hlediska stavebních prvků dostatečná. 

Prostor ke zlepšení plášťové ochrany vidím v prvcích MZS, které by chránily otvorové 

výplně obou staveb. Z estetických důvodů bych volil prvky MZS, jejichž instalace by byla 

možná v interiéru obou budov, tedy odnímatelné mříže oken a dveřní mříže. Myslím si, že 

tato volba je relativně levná a účinná. Prostorovou a předmětovou ochranu uvnitř těchto 

budov pokládám za bezpředmětnou. 

Potenciální problém hrozí v prostoru před budovou dřevníku, která je využívána jako 

parkoviště pro motocykly. Toto místo není zabezpečeno prvky MZS. Motocykly zde stojí 

pouze se zamknutými řídítky a zámkem s alarmem, který je umístěn na přední kotoučové 

brzdě a zabraňuje pohybu předního kola. Pro útočníka, kterého neodradí hluk sirény, by 

nebyl problém přijet dodávkou na parkoviště a ve více lidech takto zabezpečené motocykly 

naložit. Řešení bych viděl v navrtání ocelové kotvy s okem do dlažby a následné zamykání 

zadních kol motocyklů přes toto oko pomocí řetězů. 

Činnosti, které majitelé vykonávají před opuštěním objektu v rámci režimové 

ochrany, považuji za dostatečné a také důležité. Pokud dojde k neuzamčení vstupních dveří 

jednotlivých budov nebo k neuzavření oken, tak útočníkovi k vniknutí do budov nic 

nebrání.  
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5 Analýza a hodnocení rizik 

V rámci této kapitoly budou odhalena možná rizika spojená s ohrožením 

bezpečnosti rekreačního objektu jakožto možného cíle pachatelů trestné činnosti. 

Identifikovaná rizika budou dále vyhodnocena, což umožní určit závažnost daných rizik 

a stanovit vhodný postup a prostředky k minimalizaci samotných rizik nebo jejich 

následků. 

Existuje velké množství využitelných metod analýzy a hodnocení rizik. Při výběru 

metody je nutné posoudit, zda daná metoda vede k požadovanému cíli a zda je použitelná 

pro konkrétní případ. Je potřeba klást důraz na dostupnost vstupních informací a jejich 

použitelnost pro vybranou metodu. V praxi je analýza a hodnocení rizik důležitým 

pomocným nástrojem, který je účinný hlavně v kombinaci se zdravým rozumem, využitím 

statistických údajů a praktických zkušeností [20]. 

V této práci bude využita metoda identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu, 

který umožňuje přehledně a grafický modelovat rizika. Identifikovaná rizika budou dále 

kvalitativně hodnocena s využitím metody FMEA (Failure Mode and Effect Analysis – 

metoda selhání a jejich dopadů). Závěrem budou významná kvalitativně zhodnocená rizika 

rozlišena od méně významných rizik využitím Paretova diagramu a Lorenzovy křivky. 

5.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram je snadná analytická metoda, využitá poprvé japonským 

profesorem Kaorou Ishikawou. Diagram, který svým tvarem připomíná rybí kost, lze 

v oblasti zabezpečení objektů využít ke grafickému znázornění zásadních příčin problému 

souvisejícího s bezpečností objektu. Zásadním příčinám jsou dále přiřazovány jednotlivé 

dílčí příčiny. Díky tomuto postupu lze dosáhnout důkladnějšího rozboru daného problému. 

Grafické zpracování umožňuje odhalit vazby mezi jednotlivými příčinami a zajišťuje 

přehlednost [20, 21]. 

V konkrétním případě v rámci této práce je stěžejním problémem překonání fyzické 

ochrany objektu rekreační chaty. Tento problém způsobují skupiny dílčích příčin, které 

jsem rozdělil následovně: 

 rizika z hlediska MZS; 
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 rizika z hlediska PZTS; 

 nedodržení režimových opatření; 

 vliv lokality; 

 další důležité faktory. 

Rizika z hlediska MZS souvisí s jejich relativně jednoduchým překonáním nebo 

jejich absencí. Míra obtížnosti překonání MZS je dána zkušenostmi a vybavením 

pachatele, ale také použitou technologií, materiálem, kvalitní a efektivní montáží daného 

MZS. Jednotlivé dílčí rizika z hlediska MZS jsou následovná: 

 nedostatečné oplocení; 

o nesouvislé oplocení, 

o neúčinné oplocení, 

 násilný průnik oknem; 

o vypáčení, 

o rozbití okenní výplně, 

 násilný průnik stavební konstrukcí; 

 násilný průnik dveřmi; 

o vypáčení, 

o rozražení, 

o odřezání závěsu, 

o vylomení zámku, 

o odvrtání zámku, 

 nenásilný průnik dveřmi; 

o bumping, 

o planžetování, 

o picking. 

Hlavním rizikem spojeným s PZTS je úplná absence prvků PZTS. Pro správnou 

a efektivní funkci fyzické ochrany PZTS nesmí být opomenut. 

Působení rizik, plynoucích z nedodržení režimových opatření, je dle mého názoru 

poměrně časté. Majitelé objektu nesmí spoléhat na zautomatizované zamykání dveří 

a uzavírání oken. Vždy by tato činnost měla být vykonávaná soustředěně a měla by být 

ověřena. Jednotlivá dílčí rizika plynoucí z nedodržení režimových opatření jsou tato: 
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 neuzamčení dveří; 

 neuzavření oken; 

 nezatažení žaluzií; 

 opomenutí kontroly objektu před odjezdem. 

Dalším důležitým odvětvím, které výrazně ovlivňuje překonání fyzické ochrany 

objektu, je vliv lokality, ve které je objekt umístěn. Tato skutečnost bývá často opomíjena, 

ale přímo ovlivňuje možnou činnost pachatele, hlavně z hlediska zpozorování pachatele 

náhodnými svědky. Překonání fyzické ochrany objektu ovlivňují: 

 úroveň hluku; 

 typ zástavby; 

 úroveň osvětlení; 

 hustota osídlení; 

 viditelnost objektu pro případné náhodné svědky; 

 dopravní přístupnost; 

 kriminalita v lokalitě. 

Další důležité faktory ovlivňující překonání fyzické ochrany objektu: 

 čas útoku; 

 typ pachatele; 

o příležitostný, 

o zkušený, 

 vztahy se sousedy; 

 pravidelnost navštěvování objektu; 

o pravidelné, 

o nepravidelné, 

 vzhled objektu. 

Za zmínku stojí vysvětlit pojmy příležitostný a zkušený pachatel. Příležitostný 

pachatel se dopouští trestného činu pod vlivem aktuální situace ve chvíli, kdy má 

příležitost. Jeho cílem útoku jsou objekty se snadným přístupem a nízkou úrovní 

zabezpečení. Spoléhá, že se v objektu nacházejí cenné předměty, jejichž krádež mu přinese 

zisk při podstoupení minimálního rizika. Využívá jednoduché ruční nástroje nebo nástroje 
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ponechané na pozemku majiteli objektu. Ke vstupu do objektu využívá otvorové výplně 

s nízkou odolností proti násilnému vniknutí. Jednání příležitostného pachatele je více 

ovlivněno vlivem prostředí jako úrovní osvětlení nebo pocitem, že lidé ze sousedství si 

objektu jakožto cíle napadení dostatečně nevšímají [11]. 

Zkušený pachatel trestný čin dopředu plánuje a shromažďuje informace o daném 

objektu. S velkou pravděpodobností má dopředu určený cíl a postup napadení objektu. 

Zkušený pachatel využívá profesionální nástroje a elektrická zařízení. Je vybaven 

znalostmi, které mu umožňují překonat MZS, PZTS i CCTV efektivním způsobem [11]. 

Výše uvedené informace jsou přehledně zpracovány v Ishikawově diagramu (viz 

obrázek č. 15), který je pro svou velikost umístěn na následující stránce. 
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Obrázek 15 – Ishikawův diagram 
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5.2 Analýza možných selhání a jejich následků (FMEA) 

Metoda FMEA je analytickou metodou, díky které můžeme provést systematický 

rozbor určitých problematických skutečností, které mají vliv na správnou funkci systému. 

Tato metoda umožňuje kvalitativně ohodnotit možná rizika a stanovit jejich míru. 

Výsledná míra rizika je závislá na pravděpodobnosti vzniku a existence rizika, závažnosti 

následků a odhalitelnosti rizika. Metodu FMEA lze považovat za metodu preventivní. Její 

správné využití, které je závislé na zkušenostech řešitele, umožní včas ohodnotit jednotlivá 

ohrožení bezpečnosti objektu [20, 22]. 

V rámci této práce bude metoda FMEA přizpůsobena potřebám řešení problémů 

souvisejících s překonáním fyzické ochrany objektu. Do přehledné tabulky budou zanesena 

rizika plynoucí z činnosti pachatele, rizika plynoucí z opomenutí určité činnosti majiteli, 

ale je nutné do tabulky zakomponovat také vliv prostředí a další důležité faktory, které 

výrazně ovlivňují bezpečnost objektu.  

Míra rizika R bude počítána dle vzorce (1). 

𝑹 = 𝑷 × 𝑵 × 𝑯 (1) 

R – míra rizika N – závažnost následků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika H – odhalitelnosti rizika 

Pro výpočet míry rizika budou využity parametry uvedené v tabulce č. 3 nacházející 

se na následující straně. Počet parametrů a jejich indexové ohodnocení se odvíjí od volby 

řešitele, který přihlíží na stanovený cíl a charakter řešeného problému. 

  



 

33 

Tabulka 3 – Parametry pro výpočet metodou FMEA [20] 

R Míra rizika N Závažnost následků 

0-3 nevýznamné riziko 1 zanedbatelné ohrožení hodnot 

4-10 přijatelné riziko 2 nízké ohrožení hodnot 

11-50 mírné riziko 3 mírné ohrožení hodnot 

51-100 nežádoucí riziko 4 vysoké ohrožení hodnot  

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoké ohrožení hodnot 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 nahodilá 1 riziko zřejmé 

2 nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko 

3 reálná 3 běžně odhalitelné riziko 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba  5 neodhalitelné riziko 

Vypočítaná míra rizika umožňuje dle dosaženého indexu seřadit působící rizika 

a vlivy na chráněný zájem od nejzávažnějších po nevýznamné. Závažnost následků 

představuje míru, jakou jsou ohroženy chráněné hodnoty. Pravděpodobnost vzniku rizika 

představuje šanci, že daný jev nastane. Rychlost odhalení nebo jeho možnost je vyjádřena 

jako odhalitelnost rizika. Za zmínku stojí objasnit pojem riziko zřejmé, který souvisí 

s odhalitelnosti rizika. Riziko zřejmé jsem do tabulky zakomponoval z důvodu potřeby 

stupně odhalitelnosti, který by vyjadřoval skutečnost, kterou není třeba odhalovat. Jedná se 

o skutečnost, která na chráněný zájem působí, víme o ní a nemůžeme jí nebo nechceme 

měnit. 

Při sestavování tabulky potřebné k hodnocení rizik metodou FMEA (viz tabulka č. 4) 

budu vycházet z rizik ovlivňujících fyzickou ochranu objektu, které jsem identifikoval 

pomocí Ishikawova diagramu. V tabulce dále uvedu subjektivní názor týkající se příčiny 

a důsledku působení konkrétních rizik. Zároveň bude v tabulce indexové ohodnocení 

jednotlivých parametrů potřebných pro výpočet míry rizika. 

Pro názornost uvedu výpočet míry rizika pro riziko/vliv č. 1: 

𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻 = 3 × 3 × 2 = 𝟏𝟖 
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Tabulka 4 – Hodnocení rizik metodou FMEA 

Číslo Riziko/Vliv Příčina Důsledek P N H R 

1 nesouvislé oplocení nemožnost vytvořit souvislé a 

účinné oplocení, závislé na 

rozhodnutí majitelů nebo na 

stavebních podmínkách 

lokality 

volný přístup na 

pozemek 

3 3 2 18 

2 neúčinné oplocení 3 3 2 18 

3 vypáčení okna 
okno nevybavené 

bezpečnostním kováním umožněn přístup do 

objektu 

3 4 3 36 

4 rozbití okenní výplně 
absence dodatečného 

zabezpečení okenní výplně 
4 4 3 48 

5 
násilný průnik 

stavební konstrukcí 
lehká stavební konstrukce 

umožněn přístup do 

objektu 

1 4 2 8 

6 vypáčení dveří 
absence bezpečnostních dveří 

3 4 3 36 

7 rozražení dveří 2 4 3 24 

8 odřezání závěsu dveří závěsy přístupné z exteriéru 2 4 3 24 

9 vylomení zámku dveří 
vyčnívající cylindrická vložka, 

nekvalitní cylindrická vložka 
1 4 3 12 

10 odvrtání zámku dveří 

nekvalitní cylindrická vložka 

3 4 3 36 

11 bumping 3 4 4 48 

12 planžetování 3 4 4 48 

13 picking 3 4 4 48 

14 absence prvků PZTS dosavadní nezájem majitelů 

nevědomí o narušení 

objektu, absence 

psychického nátlaku 

na pachatele 

5 4 3 60 

15 neuzamčení dveří 

lidská chyba 

umožněn přístup do 

objektu 

5 4 3 60 

16 neuzavření oken 5 4 3 60 

17 nezatažení žaluzií 
umožněno nahlížení 

do objektu 
4 1 3 12 

18 
opomenutí kontroly 

objektu před odjezdem 

možnost neuzamčení 

dveří nebo 

neuzavření oken 

3 2 5 30 

19 úroveň hluku 
nízká úroveň dopravního 

provozu 

napadení objektu je 

slyšitelné 
2 3 2 12 

20 typ zástavby 
dána územním plánování 

lokality 

relativně samostatně 

stojící obydlí 
2 3 2 12 

21 úroveň osvětlení 

nedostatečná přítomnost 

veřejného osvětlení, absence 

dodatečného osvětlení 

pachatel může 

operovat skrytě 
3 4 3 36 

22 hustota osídlení vyplývá z typu zástavby 
nízký pohyb osob 

v okolí objektu 
2 3 2 12 

23 

viditelnost objektu pro 

případné náhodné 

svědky 

ovlivněna terénními 

nerovnostmi a okolními 

stavbami 

pachatel může 

operovat skrytě 
3 4 3 36 

24 dopravní přístupnost 

ovlivněna typem přístupové 

komunikace a povětrnostními 

vlivy 

vliv na pohyb osob 

v okolí a transport 

kradeného majetku 

2 3 2 12 

25 kriminalita v lokalitě ovlivněna mnoha parametry 

vliv na 

pravděpodobnost 

napadení objektu 

3 2 1 6 

26 čas útoku 
volba pachatele z hlediska dne 

v týdnu nebo den/noc 

pachatel může 

operovat skrytě 
3 3 1 9 

27 zkušený pachatel 
plánovaná potřeba pachatele 

uspokojit své potřeby 

napadení objektu 

zkušeným 

pachatelem 

1 4 3 12 
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28 příležitostný pachatel 
náhlá potřeba pachatele 

uspokojit své potřeby 

napadení objektu 

příležitostným 

pachatelem 

5 4 3 60 

29 vztahy se sousedy společenská integrace majitelů 
vzájemné střežení 

objektů 
2 1 2 4 

30 
pravidelné 

navštěvování objektu 

pravidelná přítomnost majitelů 

(víkendy) 

pachatel má možnost 

vytipovat vhodnou 

dobu k útoku 

2 2 2 8 

31 
nepravidelné 

navštěvování objektu 

nepravidelná přítomnost 

majitelů (libovolné dny 

v týdnu) 

pachatel nemá 

možnost vytipovat 

vhodnou dobu 

k útoku 

2 2 2 8 

32 vzhled objektu 

upravená zahrada, vzhled 

luxusu, parkování motocyklů 

a drahých aut 

objekt se stává pro 

pachatele 

zajímavějším 

3 3 2 18 

5.3 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Díky využití Paretova diagramu dokážeme rozlišit výrazná rizika, které je potřeba co 

nejdříve minimalizovat a rizika méně významná. Italský ekonom Vilfred Paret využil 

Lorenzovy křivky ke stanovení pravidla 80:20, jehož interpretaci můžeme chápat tak, že 

80% problémů je způsobeno pouze 20% příčin [23]. 

Paretův diagram je kombinací histogramu vytvořeného na základě vypočítaných 

hodnot míry rizika a Lorenzovy křivky, což je spojnicový graf relativní kumulativní 

četnosti míry rizika. Před samotným sestrojením Paretova diagramu se musí připravit 

vstupní data dostupná z tabulky č. 4. Jednotlivá rizika se sestupně seřadí dle míry rizika. 

V dalším kroku se vypočte kumulativní četnost dle vzorce (2), která se dále využije pro 

výpočet relativní kumulativní četnosti dle vzorce (3). Z vytvořené tabulky č. 5 již lze 

sestrojit Paretův diagram viz obrázek č. 16. 

𝑸𝒊 = ∑ 𝑹𝒌 = 𝑹𝟏 + 𝑹𝟐 + ⋯ 𝑹𝒊
𝒊
𝒌=𝟏  (2)  𝑭𝒊 =

𝑸𝒊

𝑸
× 𝟏𝟎𝟎 [%] (3) 

Qi – kumulativní četnost rizika   Fi – relativní kumulativní četnost rizika 

R1… Ri – hodnoty míry rizika   Q – celková kumulativní četnost 

Pro ilustraci uvedu příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní kumulativní 

četnosti rizika č. 15 (neuzamčení dveří), které je v tabulce č. 5 na druhém řádku. 

𝑄2 = 𝑅1 + 𝑅2 = 60 + 60 = 120 𝐹2 =
𝑄2

𝑄
× 100 =

120

871
× 100 = 13,78%  
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Tabulka 5 – Data potřebná pro sestrojení Paretova diagramu 

Číslo Riziko/Vliv Míra rizika 

Kumulativní 

četnost míry 

rizika 

Relativní 

kumulativní 

četnost míry 

rizika [%] 

14 absence prvků PZTS 60 60 6,89 

15 neuzamčení dveří 60 120 13,78 

16 neuzavření oken 60 180 20,67 

28 příležitostný pachatel 60 240 27,55 

4 rozbití okenní výplně 48 288 33,07 

11 bumping 48 336 38,58 

12 planžetování 48 384 44,09 

13 picking 48 432 49,60 

3 vypáčení okna 36 468 53,73 

6 vypáčení dveří 36 504 57,86 

10 odvrtání zámku dveří 36 540 62,00 

21 úroveň osvětlení 36 576 66,13 

23 
viditelnost objektu pro případné 

náhodné svědky 
36 612 70,26 

18 
opomenutí kontroly objektu před 

odjezdem 
30 642 73,71 

7 rozražení dveří 24 666 76,46 

8 odřezání závěsu dveří 24 690 79,22 

1 nesouvislé oplocení 18 708 81,29 

2 neúčinné oplocení 18 726 83,35 

32 vzhled objektu 18 744 85,42 

9 vylomení zámku dveří 12 756 86,80 

17 nezatažení žaluzií 12 768 88,17 

19 úroveň hluku 12 780 89,55 

20 typ zástavby 12 792 90,93 

22 hustota osídlení 12 804 92,31 

24 dopravní přístupnost 12 816 93,69 

27 zkušený pachatel 12 828 95,06 

26 čas útoku 9 837 96,10 

5 násilný průnik stavební konstrukcí 8 845 97,01 

30 pravidelné navštěvování objektu 8 853 97,93 

31 nepravidelné navštěvování objektu 8 861 98,85 

25 kriminalita v lokalitě 6 867 99,54 

29 vztahy se sousedy 4 871 100,00 
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Obrázek 16 – Paretův diagram 

V sestrojeném Paretově diagramu jsou záměrně vynechané popisky datových řad 

a další prvky, které by zhoršovaly čitelnost grafu. Pro stanovený účel grafu, kterým bylo 

rozlišit významná rizika a vlivy od méně významných, jsou nepodstatné. 

Po aplikaci Paretova principu 80:20 lze okamžitě identifikovat, že zásadní vliv na 

překonání fyzické ochrany rekreačního objektu mají tyto skutečnosti: 

 absence prvků PZTS; 

 neuzamčení dveří; 

 neuzavření oken; 

 příležitostný pachatel; 

 rozbití okenní výplně; 

 bumping; 

 planžetování; 

 picking; 

 vypáčení okna; 

 vypáčení dveří; 

 odvrtání zámku dveří; 
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 úroveň osvětlení; 

 viditelnost objektu pro případné náhodné svědky; 

 opomenutí kontroly objektu před odjezdem; 

 rozražení dveří; 

 odřezání závěsu dveří. 

Dopad ostatních identifikovaných vlivů a rizik je pro fyzickou ochranu objektu 

rekreační chaty méně významný. Informace získané z této kapitoly jsou důležité pro návrh 

inovativních opatření v rámci zlepšení úrovně fyzické ochrany objektu, což bude 

předmětem další kapitoly. 
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6 Inovativní návrh fyzické ochrany rekreačního objektu  

V rámci této kapitoly bude majitelům nabídnut komplexní návrh inovace fyzické 

ochrany rekreačního objektu. Při vytváření inovativního návrhu fyzické ochrany bude 

respektováno pravidlo ALARA (As low as reasonably practicable), tedy riziko bude 

minimalizováno na takovou úroveň, která je finančně, logicky a technicky dosažitelná. 

Postupuje se tak, aby cena navrhovaného zabezpečení pro minimalizaci rizik nepřekročila 

10% a v ojedinělých případech až 15% hodnoty aktiv. Nejedná se o povinnost, která je 

dána normou nebo stanovy, ale jde o zavedené pravidlo. Snahou bude vytvořit takový 

návrh, který umožní majitelům rozpoznat nosné prvky inovace fyzické ochrany, které je 

třeba za každých okolností co nejdříve realizovat a dále volitelné prvky, které by 

k minimalizaci rizika bylo vhodné realizovat v budoucnu dle finančních možností majitelů. 

Celková hodnota rekreačního objektu a jeho aktiv je přibližně 2 100 000 Kč. Při 

návrhu inovativního opatření nelze vycházet pouze z celkové hodnoty rekreačního objektu 

a hodnoty aktiv umístěných v jednotlivých budovách. Majitelé objektu musí znovu nabýt 

pocitu bezpečí, a to nejen z hlediska bezpečí majetku, ale také z hlediska osobního bezpečí. 

Je potřeba odbourat strach majitelů, týkající se očekávaných problémů s bezpečností 

objektu, který mívají před příjezdem a navrátit jim radost a pohodu z možnosti užívání 

rekreačního objektu. 

Při vytváření inovativního návrhu fyzické ochrany rekreačního objektu se zaměřím 

na prvky technické ochrany, konkrétně na možnost inovace z hlediska MZS, možnost 

využití PZTS a CCTV. Dále na zdokonalení režimových opatření a možnost využití 

fyzické ostrahy. 

Při návrhu komplexního zabezpečení rekreačního objektu bude přihlédnuto 

k výsledkům dosaženým v kapitole týkající se analýzy a hodnocení rizik. Tyto výsledky 

budou plnit v kombinaci se zdravým rozumem pomocnou funkci. 

Závěrem této kapitoly budou náklady na navrhované změny vedoucí ke zvýšení 

účinnosti fyzické ochrany finančně vyjádřeny. Souhrn navrhovaných inovací fyzické 

ochrany je pro zvýšení přehlednosti zpracován v tabulce (viz příloha č. 2). 
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6.1 Inovace v rámci technické ochrany 

Z důvodu logické závislosti a zachování přehlednosti bude při návrhu inovace 

technické ochrany postupováno od obvodové ochrany, přes prostorovou, plášťovou 

a předmětovou ochranu. 

6.1.1 Obvodová ochrana objektu 

Z předcházejících kapitol je jasné, že zajistit souvislé a hlavně účinné oplocení 

pozemku rekreačního objektu je nereálné. Přesto bych navrhoval zajistit vjezd na pozemek 

dvojkřídlovou bránou vysokou cca 120 cm. Brána by měla být kovové konstrukce 

z uzavřeného čtvercového profilu v kombinaci s dřevěnou výplní ve formě podélných latí. 

Křídla brány by byla zavěšená na zabetonovaných železných sloupcích a v zavřeném stavu 

uzamykatelná a chráněná před vysazením pomocí čepů. Dle konzultace s majitelem by si 

majitel byl schopen tuto bránu vyrobit svépomocí, a tak snížit cenu realizace tohoto 

opatření pouze na cenu materiálu potřebného k výrobě. Tímto bych chtěl zamezit 

nežádoucímu volnému parkování houbařů, turistů a potenciálních zlodějů na pozemku 

objektu. Majitel cenu materiálu na výrobu brány odhaduje na 5 000 Kč včetně 

uzamykacího systému a povrchové úpravy zinkováním. 

6.1.2 Prostorová ochrana objektu 

Vím, že nemám možnosti zamezit nežádoucímu vstupu cizích osob na pozemek 

objektu. Chci ale navrhnout určitá opatření, která budou pro narušitele soukromého 

pozemku nepříjemná nebo je od vstupu na soukromý pozemek odradí. 

Jak už vyplynulo z kapitoly týkající se analýzy a hodnocení rizik, jedním ze 

zásadních problémů týkajících se fyzické ochrany objektu je nedostatečná viditelnost 

objektu pro případné náhodné svědky a s tím také související nízká úroveň osvětlení 

pozemku za snížené viditelnosti. 

Majitelům bych navrhl zastřihávat živý plot z dřišťálu na nižší výšku maximálně 

130 cm. Současná výška dřišťálového plotu poskytuje případnému pachateli ideální krytí 

a jeho pohyb na pozemku a v některých místech jeho případné narušení budov činí pro 

náhodné svědky neviditelné. Je na rozvaze majitelů, zda obětují tuto formu soukromí za 
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zvýšení bezpečnosti objektu. Přesto, že toto opatření má nulové pořizovací náklady, chápu, 

že cena za narušení soukromí je vysoká. 

Dalším méně razantním, ale velmi vhodným opatřením by bylo instalovat pohybová 

čidla pro aktivaci venkovního osvětlení. Současné venkovní osvětlení, které se nachází na 

venkovní straně budovy dřevníku, budovy chaty a budovy dílny je dle mého názoru 

dostačující. Proto by stačilo tato tři místa vybavená svítidly doplnit o čidla snímající pohyb 

pracující na principu pasivní detekce infračerveného záření. Konkrétně bych volil čidla 

značky Panlux typ SL2400B. Tato čidla umí pracovat v úhlu 180° do vzdálenosti 

12 m a umožňují nastavit zpoždění, tedy dobu svícení svítidla, v rozmezí 1 s až 5 min. 

Z hlediska stupně krytí odpovídají specifikaci IP 44, což znamená, že odolávají vniku 

velmi drobných těles a stříkající vodě ve všech úhlech a jsou tedy vhodná pro venkovní 

montáž. Cena jednoho čidla je 143 Kč. V tomto konkrétním případě bych volil maximální 

dobu zpoždění. Toto opatření by zamezilo skrytému pohybu případného pachatele na 

pozemku objektu, zároveň by svítící světlo v době nepřítomnosti majitelů upozorňovalo 

sousedy na pohyb v objektu a také by toto opatření bylo přínosem v přítomnosti majitelů 

při běžných činnostech za snížené viditelnosti. Díky svému umístění světla nepůsobí rušivě 

pro majitele ani pro sousedy v případě aktivace divou zvěří. Nebrání ve spánku a jinak 

nenarušují noční klid. Je možné, že by toto opatření omezilo také pohyb divé zvěře na 

pozemku objektu.  

 Poměrně jednoduchým opatřením je instalace atrap kamer CCTV systému a tabulek 

upozorňujících o použití kamerového systému. Atrapy kamer bych navrhoval umístit do 

štítů budovy chaty tak, aby jejich fiktivní pokrytí zabíralo předpokládané místa narušení 

bezpečnosti. Tabulky s výstrahou bych doporučoval umístit na stěnu budovy dřevníku 

a dílny, protože tyto budovy se nachází blízko hranice pozemku a v těchto místech 

předpokládám vstup pachatele na pozemek objektu. Myslím si, že při využití atrap je 

potřebné postupovat tak, aby bylo dosaženo co největšího dojmu pravosti systému. Proto je 

nutné přizpůsobit umístění a počet kamer v souladu s požadovanou plochou záběru. Pokud 

bych vycházel z toho, že úhel záběru běžné bezpečnostní kamery je 100°, bylo by pro 

pokrytí pozemku potřeba 4 ks kamer. Z estetického hlediska bych volil atrapu černé barvy, 

která nebude narušovat vzhled budovy. Cena 1 ks atrapy bezpečností kamery je 230 Kč. 

Dále bych byl pro imitaci kabelového vedení ve formě instalace hnědých 

elektroinstalačních lišt v ceně 17 Kč za metr lišty. Rozmístění atrap kamer a jejich 
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imitované pokrytí je viditelné na obrázku č. 17. Cílem tohoto opatření je odradit 

případného pachatele od vstupu na pozemek nebo od jiné činnosti vedoucí proti chráněným 

zájmům. 

Z hlediska využití reálného kamerového systému se záznamem si v tomto případě 

nejsem jistý skutečnou využitelností výstupu z kamerového systému. Nicméně činnost při 

provozování kamerového systému pro osobní potřebu a monitorování soukromého 

pozemku nepodléhá povinnosti oznámit skutečnost o zpracování osobních údajů Úřadu pro 

ochranu osobních údajů a tudíž instalace kamerového systému nepředstavuje výrazné 

obtíže [16]. Možným přínosem reálného kamerového systému, by kromě zvýšení 

bezpečnosti objektu, byla možnost z domova majitelů zjistit povětrnostní situaci v lokalitě 

rekreačního objektu jako množství sněhu apod. Toto by bylo využitelné pouze za 

předpokladu zajištění internetového připojení v rámci objektu. Využitelný by byl například 

základní kamerový set značky Evolveo typ Detective S4CIH7, který obsahuje 4 ks 

bezpečnostních kamer a rekordér, jehož cena je 6 790 Kč. Umístění kamer by bylo totožné 

jako v případě atrap. Pro využití všech možností, které tento set nabízí, by bylo třeba 

zajistit internetové připojení např. od firmy Beskydnet. Náklady na internetové připojení 

jsou zřizovací poplatek ve výši 2 380 Kč a tarif Start s rychlostí 1 Mbit/s za cenu 167 Kč 

měsíčně. Osobně nepovažuji využití reálného kamerového systému za prioritní. 

 

Obrázek 17 – Kamerový systém [18]  
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6.1.3 Plášťová ochrana budovy chaty 

Při návrhu inovativních opatření plášťové ochrany budovy chaty se zaměřím pouze 

na inovace týkající se otvorových výplní. Potřeba zvýšit bezpečnost oken a dveří plyne 

i z analýzy a hodnocení rizik, kde byly jako významné rizika vyhodnoceny násilné 

a nenásilné překonání dveří a násilné překonání oken. 

Doporučuji majitelům vyměnit stávající vstupní dveře a zárubně za dveře a zárubně 

bezpečnostní. Majitelé požadují dveře s otvíráním ven, což je atypické a způsobí zvýšení 

nákladů na pořízení. Volil bych dveře, zárubně a kompletní dveřní příslušenství od firmy 

Next. Firma má patnáctiletou tradici, certifikované výrobky a poskytuje odbornou montáž 

a nonstop zákaznický servis. Konkrétně bych doporučil bezpečnostní dveře SD 

111 V o rozměrech 197 x 90 cm. Tyto dveře jsou zařazeny dle normy ČSN P ENV 1627 

do bezpečnostní třídy č. 3 pro otvírání ven a mají 21 jistících bodů. Cena dveří je 18 513 

Kč. Dveře poskytují nejvyšší bezpečnost a komfort v kombinaci s bezpečnostními 

zárubněmi SF1 v ceně 3 593 Kč. Investice do bezpečnostních zárubní lze odložit a není 

primární. Dveře lze využít i ve stávajících zárubních. Dveře bych doporučil opatřit 

bezpečnostním kováním typu R802, které spadá dle normy do 3. bezpečnostní třídy. Cena 

kování je 1 427 Kč. Doporučuji použít bezpečnostní cylindrickou vložku Evva Next-CPS 

v ceně 883 Kč také v 3. bezpečnostní třídě. Soubor těchto nákladných opatření by vedl 

k výraznému zvýšení odolnosti vstupních dveří před jejich násilným a nenásilným 

překonáním. 

Dále je potřeba vyřešit problém týkající se násilného překonání oken. Současná 

dřevěná okna neposkytují ochranu před vypáčením a nejsou odolná proti rozbití skla. 

Pevné mříže nejsou z estetického hlediska přijatelné. Odnímatelné mříže jsou nekomfortní 

a po sejmutí překáží. Okenice se majitelům nelíbí. Majitelé mají v plánu v nadcházejícím 

roce měnit stará dřevěná okna za okna plastová. Hlavním důvodem výměny je zvýšení 

tepelné izolace pláště chaty. Při této příležitosti bych majitelům doporučil vybrat plastová 

okna s bezpečnostním kováním, které znesnadňuje vypáčení okna. Majitelé mají v plánu 

zachovat rozmístění a rozměry dle stávajících oken. Doporučil bych na nová okna 

v přízemí, kromě okna v koupelně a oken v předsíni, instalovat bezpečnostní fólii značky 

EWF typ SCX, která je certifikovaná dle normy ČSN EN 356 v odolnosti P2A. Okno 

v koupelně a okna v předsíni nepředpokládám vzhledem k jejich velikosti a umístění vůči 
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zemi jako možný cíl útoku. V tomto případě by se jednalo o 8 m
2
 fólie, jejíž instalace by 

včetně lepení stála 9 583 Kč. Tímto by byla okna komplexně zabezpečena proti vypáčení 

i proti rozbití skla a byla tak posílena jejich průlomová odolnost. 

6.1.4 Plášťová ochrana budovy dřevníku a dílny 

Protože tyto dvě budovy jsou shodné konstrukce a mají stejná slabá místa v rámci 

jejich plášťové ochrany, budou řešeny společně v této podkapitole. Doporučuji majitelům 

v těchto budovách zvýšit bezpečnost otvorových výplní. Dle mého názoru je 

nejvhodnějším řešením využití mříží. Mříže bych z estetického hlediska doporučoval 

instalovat v interiéru obou budov a zabezpečit jimi okna i dveře. Tyto mříže by si majitel 

vyrobil sám. Celková cena materiálu na výrobu mříží do dveří a okna budovy dílny majitel 

odhaduje na 1 430 Kč včetně povrchové úpravy zinkováním. Cenu mříží do dveří a okna 

budovy dřevníku majitel odhaduje na 1 055 Kč včetně povrchové úpravy zinkováním. 

Mříže v oknech by byly pevné a mříže ve dveřích zavěšené, otevírané stejným způsobem 

jako dveře a uzamčené pomocí visacích zámků. Zároveň by byly mříže ve dveřích 

chráněny před vysazením pomocí čepů. Doporučil bych bezpečnostní visací zámek FAB 

110RSH spadající do 2. bezpečnostní třídy se třmenem o průměru 8 mm a se zvýšenou 

odolností proti řezání, stříhání a úderům kladiva. Cena tohoto zámku je 730 Kč. Levnější 

alternativou je klasický visací zámek FAB 30H/63 se třmenem o průměru 10 mm za cenu 

136 Kč. Příklad mříží vyrobených majitelem je na obrázku č. 18. 

 

Obrázek 18 – Příklad vyrobených mříží  
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6.1.5 Prostorová ochrana budovy chaty 

Z hlediska zvýšení prostorové ochrany budovy chaty doporučuji majitelům uzamykat 

veškeré uzamykatelné interiérové dveře. Toto opatření povede k zdržování případného 

útoku. 

Dalším problémem, který vyplývá i z analýzy a hodnocení rizik je absence prvků 

PZTS. Doporučuji majitelům instalaci PZTS, který by obsahoval kombinované detektory 

pohybu a rozbití skla, detektory pohybu, detektor otevření dveří a vnitřní sirénu. 

Komunikace s majitelem by byla zajištěna GSM komunikátorem pomocí SMS. Díky 

tomuto opatření by byl majitel o narušení objektu vypáčením dveří nebo rozbitím okna 

informován okamžitě. Při vypáčení okna a vniknutí do objektu by reagoval pohybový 

detektor. Při přerušení dodávky elektrické energie by byl provoz PZTS zajištěn 

zálohovacím akumulátorem a přerušení napájení oznámeno majiteli SMS zprávou. 

Doporučoval bych kvalitní systém od českého výrobce Jablotron. 

Pro zachování přehlednosti bude návrh komponentů PZTS zpracován v tabulce č. 6. 

V návrhu není započítána cena kabeláže a montáže. Záměrně byl z důvodu vyšší 

spolehlivosti a nižších pořizovacích nákladů volen drátový PZTS. Hlavním přínosem 

instalace PZTS je rychlé informování majitelů o narušení objektu. Dalším důležitým 

přínosem je vytváření psychického nátlaku na případného pachatele vnitřní sirénou. 

Zároveň přikládám obrázek č. 19, na kterém je zobrazeno vnitřní uspořádání 

komponentů PZTS.  

Tabulka 6 – Návrh komponentů Jablotron 

Název komponentu Počet [ks] Cena 

Ústředna JA-82K 1 1 542 Kč 

GSM komunikátor JA-82Y 1 6 631 Kč 

Klávesnice LCD JA-81E 1 2 891 Kč 

Combo detektor JS-25 2 2 030 Kč 

PIR detektor pohybu JS-20 2 1 012 Kč 

Detektor otevření dveří SA-200 1 82 Kč 

Siréna vnitřní SA-913 1 261 Kč 

Zálohovací akumulátor SA214-2.6 1 351 Kč 

Cena celkem 14 800 Kč 
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Obrázek 19 – Vnitřní uspořádání PZTS 

Dále by bylo vhodné majitelům zdůraznit, že je nutná co největší snaha o nošení 

mobilního telefonu stále u sebe, a tak zajistit včasnou registraci příchozí SMS zprávy 

s případnou informací o narušení objektu. Jedině tak splní instalovaný PZTS plně svůj 

účel.  

6.1.6 Předmětová ochrana  

V případě předmětové ochrany je nutné zaměřit se pouze na místo stání pro 

motocykly. Doporučuji využít kotvu Abus Granit WBA 100 v ceně 2 379 Kč. Tuto kotvu 

bych doporučoval navrtat do betonu a v kombinaci s řetězovým zámkem Abus 

89/50/10KS200 zamykat oba motocykly k této kotvě. Cena řetězového zámku je 2 419 Kč. 

Zároveň doporučuji nadále využívat zámky s alarmem, které se umísťují na přední brzdový 

kotouč. Toto opatření společně s navrhovanou bránou vjezdu na pozemek dle mého názoru 

dostatečně ochrání zaparkované motocykly. 

6.1.7 Shrnutí opatření a jejich nákladů na inovaci technické ochrany 

V tabulce č. 7 je shrnutí primárních inovativních opatření technické ochrany, které 

přispívají ke zvýšení fyzické ochrany objektu a vyjádření jejich finanční náročnosti. Tento 

rozsah bezpečnostních opatření považuji pro daný objekt v dané lokalitě za dostatečný. 

Tyto opatření by měli majitelé realizovat v první fázi plánu zvyšování fyzické 

ochrany objektu. Celková cena by se dala snížit o 2 888 Kč použitím visacích zámků FAB 
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30/H63 a upuštěním od imitace kabelového vedení fiktivního kamerového systému. Tyto 

opatření, která je možno omezit, jsou v tabulce podbarvena oranžově. 

Jsem si vědom finanční náročnosti v případě bezpečnostních dveří a jejich 

příslušenství, ale celá sestava je laděna tak, aby všechny její komponenty odpovídaly 

3. bezpečnostní třídě. Pokud by se majitelé snažili nahradit dveřní příslušenství levnějším 

a z hlediska bezpečnosti méněcenným, tak sníží stupeň bezpečnosti celé sestavy 

bezpečnostních dveří. 

V tabulce č. 8 je uvedeno shrnutí sekundárních inovativních opatření technické 

ochrany a vyjádření jejich finanční náročnosti. Tyto opatření považuji za nadstandardní 

a záleží jen na volbě a rozhodnutí majitelů, zda k jejich realizaci přistoupí či nikoliv. 

Mezi těmito sekundárními opatřeními nalezneme využití bezpečnostních fólií na 

zabezpečení oken. Z důvodu plánované výměny oken v budově chaty nelze toto opatření 

provést v první fázi. Přesto majitelům velmi doporučuji dlouhodobě toto opatření 

neodkládat. Pro zdůraznění jeho důležitosti je v tabulce podbarveno zeleně. 

Tabulka 7 – Primární opatření v rámci technické ochrany 

Název Cena 

Brána vjezdu 5 000 Kč 

Zastřižení plotu --- 

Instalace 3 ks čidel pohybu spouštějících osvětlení 429 Kč 

Instalace 4 ks atrap bezpečnostních kamer 920 Kč 

Imitace kabelového vedení cca 10 m elektroinstalační lišty 1 700 Kč 

Bezpečnostní dveře Next SD 111 V 18 513 Kč 

Bezpečnostní kování Next R802 1 427 Kč 

Bezpečnostní cylindrická vložka Evva Next-CPS 883 Kč 

Mříže dveří a okna do budovy dílny 1 430 Kč 

Mříže dveří a okna do budovy dřevníku 1 055 Kč 

2 ks visacích zámku FAB 110RSH 1 460 Kč 

Uzamykání interiérových dveří budovy chaty --- 

Instalace PZTS 14 800 Kč 

Kotva Abus Granit WBA 100 2 379 Kč 

řetězový zámek Abus 89/50/10KS200 2 419 Kč 

Cena celkem 52 415 Kč 
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Tabulka 8 – Sekundární opatření v rámci technické ochrany 

Název Cena 

Kamerový systém Evolveo Detective S4CIH7 6 790 Kč 

Zřizovací poplatek internetového připojení Beskydnet 2 380 Kč 

Bezpečnostní zárubně Next SF1 3 593 Kč 

8 m
2
 bezpečnostní fólie EWF SCX včetně instalace 9 583 Kč 

Cena celkem 22 346 Kč 

Pravidelné náklady na internetové připojení 167 Kč/měsíc 

6.2 Inovace v rámci fyzické ostrahy 

Při snaze zajistit komplexní fungování systému technické ochrany se dostávám 

k úskalí fyzické ostrahy. Tato forma ochrany je velmi efektivní, ale pro svou finanční 

náročnost v tomto konkrétním případě nepoužitelná. 

Je možnost využít služeb společnosti Moravia Security, a. s., která má své sídlo 

v Třinci a napojit výstup navrhovaného PZTS na DPPC. Měsíční tarif napojení na DPPC 

by v tomto případě stál 700 Kč. Přínosem této služby by bylo okamžité odhalení narušení 

bezpečnosti objektu. Dispečerští pracovníci by v případě zastřeženého stavu PZTS 

sledovali 24 hodin denně výstupy z PZTS a v případě narušení objektu by okamžitě 

vyjížděla výjezdová skupina společnosti. Zároveň dispečerský pracovník o narušení 

objektu informuje Policii ČR. V rámci této služby jsou prováděny také revize a případné 

opravy PZTS. Vedoucí technického odboru společnosti pan Niemczyk udává dojezdový 

čas výjezdové skupiny do dané lokality přibližně 15 minut. 

Může nastat případ, že PZTS odešle SMS zprávu o narušení objektu majitelům, ale ti 

si SMS zprávy nevšimnou, zrovna u sebe nebudou mít mobilní telefon nebo budou 

v prostředí, kde je používání mobilního telefonu zakázáno apod. Díky řešení ve formě 

napojení na DPPC by byla zcela přenesena zodpovědnost za registraci a řešení narušení 

objektu na společnost Moravia Security, a. s. 

Přesto si troufám vyhodnotit využití služeb společnosti Moravia Security, a. s. jako 

momentálně nepotřebné. Myslím si, že pravděpodobnost, že žádný z majitelů nebude 

registrovat příchozí SMS zprávu v kombinaci se skutečným narušením objektu je velmi 

malá. Pro zvýšení pravděpodobnosti registrace příchozí zprávy o narušení objektu 

doporučuji majitelům nastavit speciální dlouhý varovný tón pro zprávy příchozí z PZTS. 
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Dle telefonické konzultace s příslušníkem Policie ČR z obvodního oddělení Třinec, 

které má územní působnost v rámci lokality, ve které se nachází rekreační objekt, má 

Policie ČR povinnost řešit hlášení o narušení objektu a při přesunu využívá práva 

přednostní jízdy a dle potřeby zvuková a světelná znamení. Příslušník dále uvedl, že 

dojezdový čas do dané lokality je dán polohou sloužící skupiny, ale bývá přibližně 10 

minut. Pokud tedy majitelé okamžitě předají oznámení o narušení objektu Policii ČR, je 

dle mého názoru velká pravděpodobnost, že případný pachatel nezpůsobí výrazné škody na 

majetku nebo bude v lepším případě dopaden. 

6.3 Inovace v rámci režimové ochrany 

Z kapitoly týkající se analýzy a hodnocení rizik byla jako významná rizika 

vyhodnocena některá rizika, která přímo souvisí s nedodržením režimových opatření 

a lidským selháním. Mezi tato rizika patří neuzamčení dveří, neuzavření oken a opomenutí 

kontroly těchto činností. 

Je nutné uvědomit majitele o důležitosti dodržování režimových opatření před 

dlouhodobým opuštěním objektu, protože jakékoliv lidské selhání například ve formě 

neuzavření oken, neuzamčení dveří nebo opomenutí aktivace provozního stavu zastřežení 

PZTS vede k možnosti selhání celého systému technické ochrany. Než si majitelé zvyknou 

na nově konané činnosti před opouštěním objektu, doporučuji provádět důkladnou kontrolu 

splnění všech těchto činností. 
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Závěr 

Dle cíle mé bakalářské práce jsem popsal a zhodnotil stávající stav zabezpečení 

rekreačního objektu a navrhl inovativní opatření fyzické ochrany včetně vyjádření jejich 

finanční náročnosti. 

K dosažení cíle této bakalářské práce jsem považoval za nutné uvést v úvodní 

teoretické části právní úpravu dotýkající se fyzické ochrany a také základní teorii fyzické 

ochrany, jejíž pochopení je důležité pro správný pohled na problematiku zabezpečení 

daného objektu.  

Popis samotného rekreačního objektu včetně jeho historie a lokality, kde se nachází, 

byl nezbytný pro další postup v rámci inovace fyzické ochrany. Důležité bylo zaměřit se na 

funkci objektu, souvislosti plynoucí z umístění v dané lokalitě a dispoziční uspořádání 

jednotlivých budov v rámci pozemku objektu. Neméně důležitým krokem bylo popsat 

současný stav fyzické ochrany objektu. Popis objektu a jeho současného stavu fyzické 

ochrany již umožnil prvotní subjektivní zhodnocení stavu fyzické ochrany. 

Při identifikaci rizik jsem využil Ishikawův diagram, identifikovaná rizika jsem dále 

vyhodnotil metodou FMEA a pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou jsem 

oddělil závažná rizika od rizik méně závažných. K výstupu z této analytické části práce 

bylo přihlíženo při návrhu inovativních opatření fyzické ochrany. 

Inovativní návrh fyzické ochrany byl limitován umístěním objektu v CHKO Beskydy 

a tedy nemožností vytvořit účinné souvislé oplocení, což plyne z územně plánovací 

dokumentace. Zároveň byl limitován finančními prostředky majitelů. Při návrhu byl 

respektován princip ALARA. Majitelé také projevili zájem na účasti při zabezpečování 

objektu a díky schopnosti majitelů vyrobit si některé prvky MZS svépomocí byly sníženy 

celkové náklady. Zároveň byly stanoveny primární opatření, které nelze odkládat 

a sekundární opatření, jejichž realizace je závislá na rozhodnutí majitelů. 

Výsledný inovativní návrh fyzické ochrany rekreačního objektu klade důraz na 

inovaci MZS. Toto se dalo očekávat, protože MZS jsou základem kvalitního zabezpečení 

objektu. Konktrétně bylo řešeno zamezení vjezdu cizích vozidel na pozemek a zamezení 

průniku útočníka do jednotlivých budov v rámci rekreačního objektu. Z důvodu 

nemožnosti vytvořit účinné oplocení jsem navrhl využití atrap bezpečnostních kamer nebo 
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reálného CCTV systému k co možná největšímu znepříjemnění pohybu cizích osob na 

pozemku objektu. Navrhl jsem také další opatření vedoucí k vytvoření psychického nátlaku 

na osoby narušující svým nežádoucím pohybem po pozemku bezpečnost objektu. Do 

návrhu jsem dále zapracoval zabezpečení zaparkovaných motocyklů.  

V případě vniknutí do objektu jsem navrhl zabezpečení v podobě PZTS, který slouží 

hlavně k informování majitelů o narušení objektu a k vytvoření psychického nátlaku na 

případného útočníka. 

Dále jsem poskytl majitelům informace týkající se využití fyzické ostrahy, konkrétně 

DPPC firmy Moravia Security, a. s. a porovnal tuto možnost s klasickým oznámením 

Policii ČR a vyjádřil svůj subjektivní názor. Záleží jen na rozhodnutí majitelů, zda 

přenesou zodpovědnost za registraci narušení objektu na bezpečnostní firmu. 

Majitele jsem dále seznámil s důležitostí dodržování režimových opatření, která jsou 

nutná pro správnou funkci celého systému fyzické ochrany. 

Zpracovávání této bakalářské práce pro mne bylo novou zkušeností. Získal jsem 

další nové znalosti v oblasti fyzické ochrany objektů a tyto znalosti propojil s praxí. Věřím, 

že navrhované inovativní opatření výrazně zvýší bezpečnost objektu. Je nutné 

připomenout, že cílem zabezpečení nebylo jen ochránit majetek, ale také navrátit 

majitelům pocit bezpečí a klidu. Jedině v tomto případě totiž plní rekreační objekt svůj 

účel.  
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Příloha 1 – Souhrn současného stavu fyzické ochrany 

Objekt Charakteristika prostředí 

Současný stav fyzické ochrany 

Režimová opatření 
Technická ochrana 

(použity pouze prvky MZS) 
Fyzická 

ostraha 

Chata 

Lokalita: 

- okraj vesnice; 

- pozemek z větší části obklopen 

lesem. 

 

Typ zástavby: 

- kombinace rekreačních chat 

a rodinných domů. 

 

Sousedství: 

- nejbližší trvale obydlený dům 

cca 100 m vzdálen; 

- sousední rekreační chaty 

v těsné blízkosti navštěvovány 

nepravidelně po celý rok. 

 

Komunikace: 

- místní komunikace 3. třídy 

v těsné blízkosti. 

 

Přístup pro pěší k čelní straně 

objektu: 

- snadný; 

- zatravněný mírný svah. 

 

Přístup pro pěší k zadní straně 

objektu: 

- mírně obtížný; 

- prudší svah v lese. 

 

Přístup pro vozidla k čelní 

straně objektu: 

- snadný; 

- zatravněný mírný svah. 

 

Prováděno před opuštěním 

objektu: 

- odpojení většiny elektrických 

spotřebičů; 

- zastavení přívodu vody; 

- zastavení přívodu plynu; 

- kontrola uzavření oken; 

- kontrola uzamčení vstupních dveří; 

- kontrola uzamčení dveří sklepů; 

- stažení žaluzií v 1. NP. 

Obvodová ochrana: 

- částečné oplocení živým plotem 

(dřišťál asi 180 cm vysoký, túje asi 

230 cm vysoké); 

- neuzamykatelná branka; 

- opěrné zídky; 

- terénní nerovnosti. 

Plášťová ochrana: 

- dřevěná sendvičová konstrukce 

tloušťky 30 cm; 

- zdivo ze škvárobetonových 

tvárnic tloušťky 30 cm; 

- dřevěná střešní konstrukce; 

- hliníková střešní krytina; 

- hliníkový střešní průlez 

60 x 80 cm; 

- vchodové dveře dřevěné laťové 

se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB 

vsazeny do ocelových zárubní; 

- dvojice sklepních dřevěných 

laťových dveří se 

zadlabávacími zámky 

a cylindrickými vložkami FAB 

vsazeny do ocelových zárubní; 

- 13 dřevěných oken s dvojsklem 

o různých rozměrech.  

Prostorová ochrana: 

- dřevěné příčky pobité 

palubkami široké 10 cm; 

- zděné příčky ze 

škvárobetonových tvárnic 

široké 20 cm; 

- strop dřevěný hranolové 

konstrukce široký 20 cm; 

- betonová podlaha z části 

dlážděná z části linoleum 

v 1. NP; 

- plovoucí podlaha v 2. NP; 

- 9 dveří různého typu 

a rozměrů. 

Není 

realizována 
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Dřevník 

Přístup pro vozidla k zadní 

straně objektu: 

- nemožný; 

- přístup z lesa. 

 

Viditelnost chaty pro 

procházející: 

- dvě zranitelné stěny viditelné. 

 

Viditelnost dřevníku pro 

procházející: 

- tři zranitelné stěny viditelné. 

 

Viditelnost dílny pro 

procházející: 

- objekt zcela skrytý. 

 

Úroveň osvětlení: 

- část pozemku před objektem 

chaty osvětlena vzdáleným 

pouličním osvětlením; 

- zbylé části pozemku 

neosvětleny. 

Prováděno před opuštěním 

objektu: 

- kontrola uzavření okna; 

- kontrola uzamčení dveří. 

Plášťová ochrana: 

- hranolová konstrukce pobitá 

dřevěnými palubkami 

o tloušťce 19 mm; 

- dřevěná střešní konstrukce; 

- střešní krytina šindel; 

- podlaha dlážděná zámkovou 

dlažbou; 

- vchodové dveře dřevěné laťové 

se zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB 

vsazeny do ocelových zárubní; 

- plastové okno sklepního typu 

s dvojsklem o rozměrech 

40 x 60 cm. 

Dílna 

Prováděno před opuštěním 

objektu: 

- kontrola uzavření okna; 

- kontrola uzamčení dveří. 

Plášťová ochrana: 

- hranolová konstrukce pobitá 

dřevěnými palubkami 

o tloušťce 19 mm; 

- dřevěná střešní konstrukce; 

- střešní krytina šindel; 

- podlaha betonová; 

- strop dřevěný z desek 

o tloušťce 25 mm; 

- vchodové dveře dřevěné laťové 

dvoudílné s výplní z drátěného 

skla o tloušťce 6 mm se 

zadlabávacím zámkem 

s cylindrickou vložkou FAB 

vsazeny do dřevěných zárubní; 

- dřevěné okno s dvojsklem 

o rozměrech 60 x 40 cm; 

- dřevěné okno s jednoduchým 

sklem o rozměrech 40 x 40 cm. 
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Příloha 2 – Souhrn inovací fyzické ochrany 

Objekt 
Inovativní návrh fyzické ochrany 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 

Chata 

Režimová opatření: 

- dodržovat již zavedené režimové 

opatření; 

- uvědomit majitele o důležitosti 

režimových opatření.  

Obvodová ochrana rekreačního 

objektu: 

- dvoukřídlá brána kovové konstrukce 

vysoká cca 120 cm vyrobená 

majitelem. 

 

Prostorová ochrana rekreačního 

objektu: 

- zastřižení živého plotu na výšku cca 

130 cm; 

- instalace pohybových čidel Panlux 

SL2400B spouštějících venkovní 

osvětlení; 

- instalace atrap kamerového systému 

nebo instalace reálného kamerového 

systému Evolveo Detective S4CIH7. 

 

Předmětová ochrana (stání pro 

motocykly): 

- kotva Abus Granit WBA 100; 

- řetězový zámek Abus 

89/50/10KS200. 

Plášťová ochrana: 

- bezpečnostní dveře NEXT SD 111 V; 

- bezpečnostní zárubně NEXT SF1; 

- bezpečnostní kování NEXT R802; 

- bezpečnostní cylindrická vložka Evva 

Next-CPS; 

- v případě nových oken instalace 

bezpečnostní fólie EWF SCX. 

 

Prostorová ochrana: 

- uzamykání interiérových dveří; 

- instalace PZTS Jablotron. 

DPPC: 

- možnost využití služeb firmy Moravia 

Security, a. s., dojezdový čas zásahové 

skupiny do dané lokality cca 15 minut. 
Dřevník 

Plášťová ochrana: 

- mříže oken a dveří vyrobené 

majitelem; 

- bezpečnostní visací zámky FAB 

110RSH nebo klasické zámky FAB 

30H/63. 

Dílna 

 


