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Anotace 

VILHEM, Jiří. Analýza rizik výškové budovy, Bakalářská práce. Ostrava: VŠB-TUO,  

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014.33 s.  

Bakalářská práce se zabývá analýzou rizik výškové budovy. V úvodu práce je 

popsán aktuální systém fyzické ochrany výškové budovy. Práce se zaměřuje na analýzu a  

identifikaci posouzení možných rizik a hrozeb, které hrozí pro výškovou budovu. V 

závěrečné části je  práce zaměřena na vylepšení fyzické ochrany, které slouží k 

minimalizaci zjištěných rizik.  
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The thesis deals with a risk analysis for a high-rise building. An actual system of a 

physical protection for a high-rise building is described in the introduction to the thesis. 

The thesis deals with an assessment of analysis and identification of possible risks and 

threats that can occur in a high-rise building. The final part focuses at improvement of the 

which can minimise detected risks. 
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1. Úvod 
Pojmy jakou jsou ochrana osob a majetku jsou čím dál řešenými tématy ve 

společnosti.Je známo, že některé prvky ochrany byly už známý v minulosti. Tyto prvky 

ochrany jsou důležité i v dnešní době. A lze říci, že s vývojem společnosti vzrůstá i vývoj 

těchto prvků ochrany a to z důvodu narůstající se kriminality a násilného chování. 

Posouzení bezpečnostního rizika souvisejícím s provozováním administrativní 

výškové budovy, kde je pohyb osob proměnlivý je potřeba navrhnout vhodná technická i 

organizační opatření, kterými snížíme rizika z hlediska technické ochrany objektu. Musíme 

identifikovat zdroje rizik a následně vybrat správné metody pro analýzu rizik vhodný pro 

výškovou budovu.  

Pro tuto práci jsem zvolil grafickou metodu pomocí Ishikawova diagramu a poté 

jsem provedl pomocí metody s názvem FMEA pro hledání a hodnocení rizik výpočty 

pravděpodobnosti a posouzením jejich následků. Základ této analýzy je vytvořit si tabulku 

obsahující poruchy či hrozby. Na jejím základě vyhodnotit rizika a navrhnout vhodná 

opatření. Důležitá je také znát výši zhodnocení aktiv a pomocí pravidla ALARA určit 

částku, která bude vyčleněna na chráněný zájmový objekt. V tomto případě se jedná o 

výškovou budovu. Z celkové částky poté použijeme 10%až 15%, které můžeme použit na 

ochranu výškové budovy. Tuto částku bychom neměli překročit při inovativním 

řešení.Samotným zájmem vlastníka nemovitosti je vydělat a proto tyto potřeby je třeba 

sloučit se zájmem ochrany daného objektu.Dále musíme zohlednit stávající stav a posoudit 

jeho správnost aplikovaného v tomto objektu. 

V této práci si vlastník nepřál specifikaci místa umístěné budovy a to z důvodu 

ochrany před možným bezpečnostním rizikem a odkrytím stávajícího zabezpečení. Proto 

není v této práci zmíněno sídlo budovy, jméno společnosti či jiné interní informace, které 

by mohly poškodit vlastníka této budovy. 
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2. Rešerše 
 

Uvedené zdroje mi posloužili pro nabití základních informací. V práci jsem 

vycházel ze směrnic a informací společnosti, která zde vede správu majetku. Při práci mi 

dále pomohly díla s tématikou fyzické ochrany a konzultace s odborníky na danou 

problematiku. 

Bernatík A., Maléřová L.: Analýza rizik území, Ostrava: SPBI, 2010 

Publikace popisuje principy analýzy rizik území. Ukazuje různé přístupy k 

problematice hodnocení rizik mající dopad na životní prostředí, životy lidí a na jejich 

zdraví a majetek.  

 

Brabec F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha: Public History, 2001,ISBN: 

80-86445-04-06 

Kniha řeší bezpečnostní systémy a jejich prvky, které zajišťují bezpečnost 

organizací nebo společností před možnými riziky. Kniha taky obsahuje prevenci, kterými 

se předchází rizikům. Jsou zde uvedeny principy jakelektrických, tak i mechanických a 

kamerových systémů. Pro účely bakalářské práce jsem čerpal informace z podkapitol z 

fyzické ostrahy. 

 

Lukáš L. a kol.: Bezpečnostní technologie, systémy a management I., 1.vyd., Zlín, 

Verbum, 2011, ISBN: 978-80-87500-05-7 

Obsah tétoknihy je popis elektronických zabezpečovacích systému  včetně jejich 

detektorů , v případě narušení dle principu s právními aspekty v oblasti ochrany majetku. 

Pro potřeby bakalářské práce jsem čerpal informace především z podkapitol zábranných 

systému. 
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3. Právní předpisy 
Tato kapitola pojednává o základních právních předpisech, které se týkají fyzické 

ochrany.V této kapitole je zmíněna Ústava České republiky, Listina základních práv a 

svobod a Občanský zákoník, Zákoník práce , trestní zákoník. 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon byl přijat Českou národní radou. Text ústavy je rozdělen na 

Preambuli a osm hlav, obsažené právní normy deklarují základní práva občanů České 

republiky a určujíprincipy demokracie České republiky. [2] 

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

předpisů 

Je součást Ústavy České republiky . Listina dále deklarujezákladní lidská práva a 

svobody. Práva v této listině není možné zákonězrušit. Omezování práv a svobod člověka 

je častý problém, se kterým se  při ochraně či střežení objektů potýkáme, proto je zapotřebí 

vykonávat omezení práv v rámci daném zákonem.[3] 

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

Základní cíl tohoto zákoníku je řešení pracovních právních vztahů mezi 

zaměstnavatelem a zaměstnancem. Obsahuje práva a povinnosti zaměstnavatelů i 

zaměstnanců  a také stanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci.[6] 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon obsahuje soukromá práva a majetkové vztahy mezi fyzickými  a 

právnickými osobami. Dáleupravuje vztahy právnických a fyzických osob vůči státu. Dále 

lze uvést k ochraně osob a majetku tato ustanovení: Hrozí-li neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, má ten, kdo je takto ohrožen, možnost sám zásah přiměřeným způsobem 

odvrátit. (§6) Vlastník je v mezích zákona oprávněný užívat, držet čipoužívat  předměty 

svého vlastnictví. (§123) Vlastník má dále právo na ochranu proti všem, kdo neoprávněně 

zasáhne do jeho vlastnického práva a domáhá se vydání neoprávněně zadržované věci. 

(§126) [5] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů  

Trestní zákon chrání zájmy fyzických a právnických  osob, zájmy ústavního 

zřízení České republiky a její společnosti. Je rozdělen do dvou částí, časti obecné a 

zvláštní.[5] 

4. Technické normy 
Technické normy slouží pro zkvalitnění a zlepšení ochrany. Česká republika je 

členem Evropské unie, proto je nutno i dodržovat normy vydanou Evropskou unií. Níže 

uvedenývýčet norem, jsou základními normami, které se týkají fyzické ochrany. 

ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy– Tato norma obsahuje požadavky na 

odolnost komponentů zabezpečovacích systémů, požárních systémů a systémů přivolání 

pomoci. [7] 

ČSN EN 50131Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy– tato norma 

specifikuje základní systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů.[7] 

ČSN EN 50132 Poplachové systémy– CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích, normy obsahují požadavky na testování a specifikaci kamer, 

dále obsahuje postupy pro instalaci, obsluhu, údržbu, obsluhování a přenos videosignálu. 

[7] 

ČSN EN 730802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty - norma 

popisuje požadavky na projektování požární bezpečnosti stavebních nevýrobních objektů a 

pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů.[10] 

ČSN EN 50133-1 Systémové požadavky– obsahem normy jsou systémové 

požadavky na bezpečnostní řízení vstupu a systém kontrol.[7] 

ČSN EN 50133-2-1 Požadavky na komponenty– tato norma stanovuje 

požadavky na komponenty použité v rámci systému kontroly a řízení vstupu. [7] 

ČSN EN 50133-7 Pokyny pro aplikace– v této normě jsou uvedeny pokyny pro 

správnou instalaci, řízení a údržbu systémů kontroly a řízení vstupu. [7] 
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5. Fyzická ochrana 
Fyzická ochrana je základ každého bezpečnostního sytému ochrany. Na této 

úrovni je závislá účinnost všech druhů použitých ochran. Fyzická ochrana patří mezi 

nejdražší. Zatímco u jiných prvků ochran vyjma režimové ochrany je sice investice vyšší 

jejich následná režie je v nízké úrovni. Proto musíme efektivně kombinovat tyto úrovně 

zabezpečení tak, aby byla dosažena co největší a nejefektivnější minimalizace rizik. 

Klasickým vyobrazením kombinace ochran je na obrázku[9] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 – Pyramida zabezpečení [9] 
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5.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je nejstarší typ ochrany. Použití spočívá v použití mechanických 

zařízení, který umožní náš objekt ochránit. Jedná se například o různé zábrany nebo 

překážky jako jsou ploty, mříže, zámky a další překážky, které pachateli ztíží jeho 

protiprávní činnost. Do klasické ochrany řadíme místa vstupu jako jsou dveře, okna, 

střechy, zdi.V ochraně se používá pojem zpožďovací faktor ∆t. Tento faktor vyjadřuje 

dobu, za jak dlouho pachatel je schopen překonat ochranné prostředky s nástroji a 

dostupnými prostředky.[1] 

MZS můžeme rozdělit na tři skupiny: 

Obvodová ochrana- Také se nazývá perimetrická. Obvodem rozumíme hranice objektu 

vymezené umělými nebo přírodními bariérami. Například vodní toky, ploty, zdi a 

dalšípřekážky. Obvodováochrananámznačínarušeníobvoduobjektu. 

Předmětová ochrana – Tento typ ochrany signalizuje přítomnost pachatele zájmového 

předmětu. Nejznámější ochrana je například trezor. 

Plášťová ochrana– Jak už nám název napovídá jedná se o narušení pláště objektu. Zde se 

zabýváme samotným stavebním objektem.[1] 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), jsou užívány za 

účelem zvýšení zabezpečení daného objektu. Instalovány jsou z preventivních důvodu. 

PZTS je tvořen souborem různých prvků, které mají schopnost hlásit opticky nebo 

akusticky narušení střeženého prostoru. Tyto systémy jsou uvedeny v normě ČSN EN 

50131. Systémy, o kterých se zde zmiňujeme, se skládají ze základních prvků. Více na 

obrázku. [1] 

 

 

 

  

 

 

Obrázek 2 – Schéma řetězce PZTS [1] 
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PZTS můžeme rozdělit do 5 skupin: 

Obvodová ochrana- jejím úkolem je signalizovat jakékoliv narušení obvodu střeženého 

areálu. Obvodem se rozumí právní a fyzické vymezení hranic areálu. Pro tento typ ochrany 

se používají prostředky uzpůsobené odolávat venkovním podmínkám.  

Plášťová ochrana– účelem je monitorování pláště daného objektu a signalizace při jeho 

narušení. 

Prostorová ochrana– Detekuje pachatele, který vniknul do chráněného prostoru. V takovém 

případě mají za úkol čidla detekovat pachatele. 

Předmětová ochrana– úkolem předmětové ochrany jechránit předmět v našem zájmu.A v 

případě manipulace s předmětem signalizovat o neoprávněné činnosti. 

Klíčová ochrana – Při narušení klíčových míst objektu signalizuje ochrana pohyb 

pachatele. Místa jako jsou například chodby, schodiště, haly a další prostory. Stručný výčet 

prvků PZTS je uveden v tabulce 3.[1] 

Tabulka 1 – Prvky PZTS [1] 

PRVKY PLÁŠTOVÉ OCHRANY PRVKY PROSTOROVÉ OCHRANY 

vibrační čidla pasivní infračervení čidla 

magnetické kontakty aktivní infračervená čidla 

mechanické kontakty ultrazvuková čidla 

drátová čidla mikrovlnná čidla 

poplachové folie, tapety, polepy kombinovaná duální čidla 

čidla na ochranu prosklených ploch ČIDLA SPECIÁLNÍ 

rozpěrné tyče tlakové čidla 

drátová čidla nášlapné koberce 

OVLÁDACÍ ZAŘÍZENÍ 

PRVKY VENKOVNÍ OBVODOVÉ 

(PERIMETRICKÉ) OCHRANY 

blokovací zámky 
 

spínací a propouštěcí zámky mikrofonické kabely 

kódové klávesnice infračervené závory a bariéry 

ovládací a indikační díly mikrovlnné bariéry 

kartové ovládání štěrbinové kabely 

POPLACHOVÉ ÚSTŘEDNY PZTS zemní tlakové hadice 
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klasické smyčkové ústředny perimetrická pasivní infračervená čidla 

ústředny s přímou adresací PŘENOSOVÁ ZAŘÍZENÍ 

ústředny smíšeného typu automatické telefonní hlásiče a voliče 

ústředny s bezdrátovým přenosem bezdrátová přenosová zařízení 

signálu od čidel PRVKY PŘEDMĚTOVÉ OCHRANY 

SIGNALIZAČNÍ (VÝSTRAŽNÁ) 

ZAŘÍZENÍ 

otřesová čidla 

čidla na ochranu zavěśených předmětů 

zábleskový maják kamapcitní čidla 

siréna PRVKY TÍSŇOVÉ OCHRANY 

 

veřejné tísňové hlásiče 

 

skryté tísňové hlásiče 

 

osobní tísňové hlásiče 

 

V rámci technické ochrany, jsou používány i systémy kamerové takzvané 

closedcircuittelevision (dále jen CCTV). Základní funkce CCTV je monitorování střeženého 

prostoru, kde se tyto snímky ukládají. Tyto kamerové systémymohou zaznamenávat barevný 

nebo černobílý  obraz. Venkovní kamery jsou opatřeny ochranným krytem, který chrání tyto 

kamery před možným vandalismem.[1] 

Pro zpracování a snímání kamerových záběrů jsou definovány základní pojmy: 

Kamera– využívá se k přenosu obrazového signálu.  

Monitor– slouží a umožňuje zachycení snímku z kamerového systému v aktuálním nebo 

minulém čase. 

Záznamové zařízení– zaznamenává pořízené záběry a ukládá je na disky, které můžeme 

pak dohledat.  

Ovládací zařízení–z umožňující ovládání kamer na dálku. Slouží například pro otáčení, 

přibližování a pro další funkce, které umožňují kamery. 

Multiplexer– využívá se tam, kde je využíváno více kamer najednou.Zobrazují více obrazů 

a dodávají větší přehled.[1] 
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5.3 Režimová opatření 
Soubor administrativních a organizačních postupů a opatření, které nám mají 

zajistit a stanovit podmínky pro funkci zabezpečovacího systému a sladění provozu 

chráněného objektu. V praxi jde většinou o pravidla pro vstup a výstup osob, vjezd výjezd 

vozidel, provoz v objektu, manipulace s informacemi nebo majetkem. Jsou to bezpečnostní 

opatření pro každodenní provoz objektu. Režimovou ochranu dělíme na vnitřní a vnější. Je 

to organická součást struktur podniků nebo organizací.[12] 

5.4 Fyzická ostraha 
Fyzická ostraha dohlíží na všechny stupně ochrany. Tuto fyzickou ostrahu 

provádí, vrátní nebo hlídači, strážní či policisté. Jejich úkolem je pochůzková, kontrolní 

nebo střežící činnost a předcházet protiprávní činnosti. Je zapotřebí školení zaměstnanců a 

cvičení na možné vzniklé reálné situace. Finanční poměr mezi technickou nebo klasickou 

ochranou a fyzickou ochranou je rozdílný. Zatímco cena první dvou zmiňovaných ochran 

je vysoká jejich náklady na údržbu jsou nízké zatímco u fyzické ochrany je to naopak. Je 

třeba zvolit takovou variantu, aby byla ochrana co nejefektivnější.[12] 

6 Charakteristika výškové budovy 
Obsahem této kapitoly je obecné seznámení s areálem výškové budovy. Jsou zde 

zmíněny stěžejní definice a pojmy. Dále se tato kapitola zaměřuje na současný stav 

ochrany. 

6.1Popis a územní vymezení areálu 
Ve výškovém objektu jsou pronajímány prostory k administrativní činnosti se 

zázemím pro zaměstnance. Budova je sestavena ze tří částí. Výšková část ,,P`` má 15 

nadzemních podlaží, 2 podzemní podlaží. Nízká část ,,S``má 2 nadzemnípodlaží a 1 

podzemnípodlaží.Druhánízkáčástmá 2 nadzemnípodlaží.Budova je tvaru T a mávelikost 

62,25 x 48,75 m.Vícenaobrázku 3. 
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Obrázek 3 – Schéma výškové budovy [Autor] 

6.2 Definice a pojmy 
 

V této kapitole jsou zmíněny základní pojmy a definice, které se vztahují k areálu 

výškové budovy, kterýje tvořen objekty, prostory a plochami ve správě této výškové 

budovy a společností , které mají v areálu této společnosti své sídlo a nemovitý majetek.  

Vstup osob je průchod osoby přes strážnicí do areálu. 

Vstupní doklad je to druh dokladu, který opravňuje osoby nebo vozidla vstup do areálu. 

Externí firma představuje externí fyzickou nebo právnickou osobu případně zástupce 

těchto externích právnických osob. 

Externí osoby jsou všechny osoby, kteří nejsou zaměstnanci.  

Hmotný majetek zahrnuje materiál této výškové budovy,výpočetní techniku,veškerá 

technologické zařízení, přístroje, jejich součásti, vybavení budovy, nářadí. 

Strážný je zaměstnanec ostrahy označen jasnými znaky, které ho jednoznačné identifikují 

nebose může prokázatzaměstnaneckým průkazem ostrahy.  

Ostrahou se rozumí bezpečnostní služba, vykonávající ostrahu pro tuto výškovou budovu, 

kterým je v současné době společnost Centr Group, a.s.[11] 
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6.3 Současný stav ochrany ve výškové budově 
Tato kapitola popisuje aktuální stav fyzické ochrany zahrnující technickou 

ochranu a klasickou ostrahu se zaměřením na výškovou budovu.  

 

6.3.1Klasická ochrana 

Pro zabezpečení vjezdu do areálu výškové budovy obsahuje klasickou ochranu 

jako je závora, která slouží k zajištění bezpečnosti vjezdu do části ,,Z``.  Pro obvodovou 

ochranu objektu neboli areálu výškové budovy není k vzhledem k charakteru okolí žádné 

oplocení.Závora vyskytující se v části ,,Z`` jeovládána elektronickými systémem. Jejich 

funkcí je zabránění neoprávněného vjezdu do areálu vozidlům, které nemají pro vstup nebo 

vjezd dostatečné oprávnění. Zvedání závory je uvedena v činnost pomocí signálu o určité 

frekvenci, který je vyslán z bezdrátového ovládání, které používají vlastníci ovládání s 

povoleným přístupem do zadní části. Při přechodu z části S do části Z se vyskytuje  pouze 

jedna závora, která je využita v obou směrech jízdy.  

Ukázka provozu závory je na obrázku 4 

 

 

 

 

Obrázek 4 – závora [Autor] 

 
 Další typ ochrany je systém elektronického identifikačního systému (dálejen 

ACS)Pro vstup do areálu je zapotřebí takzvané ID karty, která prověří osobu, která chce 

vstoupit do areálu. Po pověření ID karty a zadaného pinu karty následuje verifikace osoby. 

Ukázka ověřovacího zařízení pro vstup je na obrázku 5. 
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Obrázek 5 –Docházkový a ověřovací systém [Autor] 

6.3.2Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 
Areál a výšková budov je střežena poplachovými zabezpečovacími a tísňovými 

systémy prostřednictvím pultu centralizované ochrany. Signály o případném narušení 

střežených objektů jsou přenášeny na pult centralizované ochrany telefonními linkami 

společnosti v budově nebo bezdrátově pomocí GSM nebo ISDN.EZS ústředny jsou typu 

4099 jsou umístěné v 1.PP a 1.NP dále pak další ústředny o stejném typu pro ostatní patra. 

Dále jsou pak doplněny o rozšiřující modul 8 - 32smyček typu ATS 1201. Na dispečinku je 

nepřetržitá 24 hodinová služba, která v okamžiku signalizace narušení vysílá akustický a 

obrazovou informaci.  

Strážnice je vybavena specializovaným softwarem, který určí místo narušení. V 

rámci zabezpečení areálu jsou na strážnicích využívány kamerové systémy. Provoz nebo 

pohyb osob okolí a vně areálu je neustále sledován a zaznamenáván. Příklad vnitřní 

kamery je na obrázku č.6 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 –Vnitřní kamera [Autor] 
 

12 
 



Záznamy se aktuálně promítají na konkrétní strážnici. Program, který vše 

zpracovává, se nazývá Client C4a slouží k verifikaci osob vstupujících nebo odcházejících 

z budovy.Systém ověřuje oprávněnost vstupu osob do jednotlivých sektoru objektu, 

veškeré informace archivuje a přehledně zobrazuje. Úkolem systému je i kontrola dvojího 

průchodu osob - nemohou znovu do sektoru vstoupit, aniž by ho předtím opustili. Na 

monitoru je možné volit jednotlivé půdorysy jednotlivých podlaží s grafickým zobrazením 

informací. Více na obrázku číslo 7. Dále je snímek zapsán do časové smyčky,ve které se 

zrovna nachází.  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek7 –Záznam kamery a časová smyčka [Autor] 

Tento zásah je podmíněn zadáním hesla obsluhy. Systém C4 pracuje na dvou 

serverech. Hlavní běží primárně a záložní přebírá automaticky všechny funkcionality po 

havárii hlavního serveru. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8 –Client C4 [Autor] 
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Možnost ovládat a nahlédnout na obraz z této kamery má pověřený zaměstnanec 

pro bezpečnost na svém pracovišti v hale nebo v budově části S nebo v části P. Kamera je 

umístěna na vrchu konstrukcích budov, tak aby její rozhled byl co největší a tak i pro 

pozorování nejvýhodnější. Znázorněno na obrázku 9. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 –Venkovní kamera [Autor] 

Dále z hlediska bezpečnosti uvnitř výškové budovy byla přijata nová opatření a to 

ve formě takzvaných PIR čidel. Navrhnul jsem PIR čidlo EV 105. Tyto čidla pracují v 

prostředí od - 10˚C do +55˚C. Úhel pokrytí je 86˚.Pro naše potřeby, kde v administrativní 

budově je běžná teplota okolo 25˚C je vyhovující. Montážní výška od 1,8m do 3m. 

Výhoda je malý odběr, jelikož na celé budově je 228 PIR čidel. Dosah čidel je 12m. Více 

na obrázku 10. Proto se hodí i na společné prostory jako jsou chodby. Tyto čidla fungují na 

pyroelektrické jevu, který dokáže detekovat pohyb uvnitř místnosti a dát tak přehled 

ostraze objektu o pohybu osob uvnitř výškové budovy. Ukázka PIR čidla na obrázku 

10.[13] 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10 –PIR čidlo dosah [14] 
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Obrázek 11 –PIR čidlo [14] 

6.3.3Režimová ochrana 

Zásady a podmínky vstupu nebo vjezdu do areálu jsou povoleny pouze s 

oprávněním, který je v zájmu správy budovy  nebo společností, které zde mají své sídlo a 

nemovitý majetek. Pohyb osob v budově je proměnlivý. Vstup do budovy od 

15let.Výjimkou jsou návštěvy kdy je vstup do areálu umožněn v doprovodu dospělé a 

způsobilé osoby s platnou identifikační kartou. Každá osoba vstupující do areálu musí mít 

platnou identifikační kartu Vcházet nebo vycházet je povoleny pouze místy, kde se nachází 

strážnice nebo vstupy k tomu určené a chráněné kamerovým systémem. Odpovědnost za 

zaměstnance externích firem, berou v každém případě externí firmy, které jsou odpovědné 

po celou dobu, kdy jejich zaměstnanec má povolení od správy budovy vstup do areálu 

budovy. Provoz budovy je stanoven od pondělí do pátku od 6:00 hodin do 20:00 hodin a 

bufetu v části S je otevřeno od 7:00 hodin do 16:30 hodin. V podzemních budovách se 

mohou pohybovat jen zaměstnanci údržby budovy nebo dodavatelské firmy. Všechny klíče 

jsou k dispozici na ohlašovně požáru umístěné na strážnic. 

Osoby vstupující se řídí základními povinnostmi, které jsou stanoveny v řádu 

budovy a se kterými se seznámili při založení identifikační karty. Nekompromisním 

pravidlem je povinnost prokázat se bez vyzvání při každém vstupu strážnicí platným 

identifikačním dokladem. Také doložit vstupní doklady průkazem totožnosti pokud si jej 

strážný vyžádá. Při každém vstupu nebo odchodu návštěvy je osoba vyčkat pokynů 

strážného. Osoby vstupující/vjíždějící do areálu jsou povinny dbát příkazů a rozhodnutí 
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strážných a nařízení správy budovy. Každá osoba je zodpovědná za ID kartu v případě 

ztráty nebo odcizení činí sankce 300 Kč. Dále je v rámci zákoníku práce samozřejmě platí 

zákaz vstupu nebo vjezdu do areálu výškové budovy pod vlivem alkoholických či jiných 

omamných látek. Kouření a manipulace s ohněm je povolena jen na určených místech k 

tomu vyhrazených jako je například kuřárna.[11] 

6.3.4 Fyzická ochrana 
V objektu je jedna strážnice umístěna v přízemí u hlavního vchodu.Budova je 

hlídána po dobu 24 hodin denně. Strážní se střídají po 12 hodinách. Pracovní doba a 

umístění strážnice je v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Přehled pracovní doby 

PRACOVNÍ 

DOBA 

POČET 

STRÁŽNÝCH 

6:00 - 18:00  1 

18:00 - 6:00 1 

Obecná práva a povinnosti strážného na stanovišti 
Základní listina, která upravuje povinnost a práva zaměstnanců, je obsažen v 

zákoně č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon 

obsahuje předpisy pro soukromé firmy zabývající se bezpečnostními službami.Mimo jiné 

obsahuje také znění a to ,žezaměstnanec soukromých bezpečnostních služebmá povinnost 

dle předpisů kontrolovat osoby, které vstupují nebo opouštějí střežený objekt, v našem 

případě je to výšková budova a také pokud má podezření, že byl odcizen majetek uvnitř 

areálu. 

 Dále pokud dostane podezření, že do budovy vstupuje osoba v podnapilém stavu je 

oprávněntuto osobu podrobit testu na alkohol, v pozitivních případech postupuje podle 

daných předpisu. . Dále pak provádí prohlídku odnášeného hmotného majetku v souladu s 

předpisy společnosti. Při podezření odcizení požaduje od každého řádné vysvětlení. 

Jestliže má důvodné podezření, že byla věc jeho zájmu zcizena z budovy společnosti 

odejímá ji. V případech, kdypeněžní hodnota odcizeného majetkuje nad hodnotu 5000,- Kč 

bez prokazatelných dokladů nebo pokud je osoba agresivní, má ostraha právo přivolat 

Polici České republiky. Dále pokud zjistí pohyb podezřelých osob či osob, které 
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7 Analýza rizik výškové budovy 
Cílem analýzy je odhalit rizika a zjistit jejich příčiny a následně vyhodnotit 

následky. Pojem riziko chápeme jako pravděpodobnost vzniklého jevu, který negativně 

působí na aktiva firmy a firmu samotnou. Důležitá je identifikace příčin vzniku těchto jevů 

a navrhnout vhodná opatření, aby došlo ke snížení těchto jevů. Pro analýzu těchto rizik 

jsem zvolil grafické znázornění rizik takzvanýIshikawův diagram a analýzu FMEA. 

7.1 Ishikawův diagram 
Diagram známy také pod názvem diagram příčin a následků nebo takzvaný 

diagram ,, rybí kosti‘‘ je grafická-analytická metoda modelování rizik. Slouží  k 

identifikaci příčin, které vedou k následnému vzniku problémů. Při aplikaci metody 

využíváme brainstormingu více osob, tak aby výsledky byly objektivní. [13]  

 

7.1.1 Ishikawův diagram daných rizik 
 Pro analýzu jsem zahrnul strukturální i procesní rizika do jednoho Ishikawa 

diagramu a do jedné tabulky.Pod textem vidíte  diagram procesních a strukturálních rizik 

spjatých s fyzickou ochranou. Více v grafu 10.[11] 
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Graf3–Ishikawův diagram [Autor]  
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7.2 Analýza FMEA 

Tato metoda selhání a jejich dopadů využívámepro hledání a hodnocení rizik. 

Používáme ji podle normy ČSN EN 60812:2006. Tato norma se nazývá Technika analýzy 

bezporuchovosti systémů s následným postupem analýzydůsledků poruch a způsobů , které 

nás vedou k identifikaci nebezpečí.Následně provedeme výpočty  jeho pravděpodobnostis 

následným posouzením jeho následků. Základem je vytvoření tabulky obsahující seznam 

hrozeb nebo poruch. Nejprve je třeba přiřadit k těmto hrozbám či poruchám jejich možné 

příčiny a následky. Cílem je určit jak je velká míra rizika aco daná hrozba či porucha 

představuje. Proto jsem aplikoval vzorec pro výpočet míry rizika. Více vzorec 1 [13].  

Vzorec 1: Vzorec pro výpočet míry rizika 

 

Za hodnoty N, P, H přiřadíme hodnoty uvedené v tabulkách 3, 4, 5. Tyto číselné 

hodnoty vyjadřují míru hodnocení nebo nebezpečí daného rizika a jeho vlastností.Hodnoty 

a zařazení výsledné míry rizika je uvedeno v tabulce 2. [13] 

Tabulka 3 – Výsledná míra rizika [7] 
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R VÝSLEDNÁ MÍRA RIZIKA
0-3 bezvýznamné riziko
4.10 akceptovatelné riziko

11.50 mírné riziko
51-100 nežádoucí riziko

101-125 nepřijatelné riziko



Tabulka 4 – Pravděpodobnost vzniku rizika [7] 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Hodnocení procesních rizik pomocí FMEA 
Tabulka 6 uvedená nížepod textem obsahuje seznam rizik, která byla určenaa 

zaznamenána vIshikawova diagramu. Tabulka zaznamenává vypočtenou výslednou míru 

rizika, která byla určena pro každou hrozbu zvlášť. Ta byla vypočtena dle vzorce R = P x 

N x H. Tabulka dále obsahuje kumulativní a relativní četnosti.  

Hodnoty, které máme v tabulce 6 jsou zapotřebí pro naše sestrojení Paretova 

diagramu s Lorenzovou křivkou. [13] 

Tabulka 5 –Rizika vypočítané metodou FMEA [autor] 

  

PARAMETRY PRO VÝPOČET VÝSLEDNÉ MÍRY RIZIKA 

Pravděpodobnost 

vzniku rizika (P) 
Závažnost následků (N) Odhalitelnost rizika (H) 

1 Nahodilá Malý delikt, malá škoda V momentě spáchání 

2 Nepravděpodobná Větší delikt, větší škoda Během pár minut 

3 
Pravděpodobná 

reálná 
Střední delikt, vyšší škoda Do 1 dne 

4 

Velmi 

pravděpodobná Těžký delikt, vysoká škoda Více než 1 den 

5 Trvalá Velmi vysoká škoda Neodhalitelné riziko 

  

Jednotlivá rizika P N H R 

Kumulativní 

Četnost  

(%) 

Relativní 

kumulativní 

četnost (%) 

1 Nepovolený vstup do chráněných prostor 4 3 3 36 36 8,49 

2 Krádež 3 4 3 36 72 16,98 

3 Poškození majetku 4 3 4 36 108 25,47 

4 Nedodržení bezpečnostních předpisu 3 3 4 36 144 33,96 

5 Zanedbání povinností 4 2 4 32 176 41,51 

6 Zanedbána údržba 3 1 4 32 208 49,06 

7 Interní předpisy 3 2 4 24 232 54,72 
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Z vypočtených hodnot lze zjistit, že rizika jsou mírné. Největší hodnoty nastaly u 

rizik jako jenepovolený vstup do chráněných prostor, krádež, poškození majetku, 

nedodržení bezpečnostních předpisu.  Tyto rizika bychom měli minimalizovat.  

Správnost našeho výpočtu, budeme ověřovat pomocí sestrojeníjiž zmíněného 

Paretova diagramu. Poté aplikujeme Lorenzovou křivku, která nám poměrem 80/20 

určírizika závažná, které jsou vyjádřeny v grafu 3. 

 

 

 

 

8 Zanedbána revize 3 2 4 24 256 60,38 

9 Únik citlivých informací 1 4 5 20 276 65,09 

10 Špatný návrh PZTS 2 2 5 20 296 69,81 

11 Selhání techniky 4 2 4 18 314 74,01 

12 Dopravní přestupky 5 1 3 15 329 77,59 

13 Vloupání 3 4 1 12 341 80,42 

14 Sabotáž 3 4 1 12 353 83,25 

15 Nedostatečné přiřazení zaměstnanců 3 1 4 12 365 86,08 

16 Požár 4 3 1 12 377 88,92 

17 Překonání garážových vrat 3 3 1 9 386 91,04 

18 Překonání dveří 3 3 1 9 395 93,16 

19 Porucha PZTS 3 3 1 9 404 95,28 

20 Přerušení dodávky proudu 3 3 1 9 413 97,41 

21 Nedostatečná kvalifikace 1 1 3 3 416 98,11 

22 Nedostatečná komunikace 1 1 3 3 419 98,82 

23 Vandalismus 1 1 2 2 421 99,29 

24 Pozitivní zkouška na alkohol a drogy 1 1 2 2 423 99,76 

25 Nevyhovující MZS 1 1 1 1 424 100 
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8 Návrh inovativních řešení pro zvýšení fyzické ochrany 
Pomocí grafické metody identifikace rizik jsme využili těchto výsledků do 

analýzy FMEA a vyhodnotili nejzávažnější rizika. Nyní je třeba učinit opatření tak, aby 

byla co nejnižší míra vzniku rizika. Toho docílíme inovací fyzické ochrany, která se skládá 

z klasické ochrany, fyzické ostrahy, režimové ochrany a PZTS. 

8.1 Zhodnocení aktiv 
Musíme znát výši financí, které můžeme použít na návrh inovací. 

Pro tento účel mi posloužilo pravidlo ALARA. Toto pravidlo určuje částku vyjadřující 

10 % až 15 %z celkovéčástkychráněnýchaktivdanéhoobjektu. [15]  

K vzhledem k velikosti objektu a stávajícímu stavu zabezpečení je zaokrouhlená 

10%-ní až 15%-ní částka dle ALARA je618 000. Tuto částku tedy nesmíme překročit při 

inovativním řešeníbezpečnosti výškové budovy. 

 Navíc k vzhledem ke stávajícího stavu nám zůstává částka daleko menší a proto 

částka 618 000 je naší zbylou částkou. 

8.2 Inovace klasické ochrany 
Jak vyplynulo z analýzy stávajících hrozeb a rizik je zapotřebí navrhnout řešení 

pro zvýšení zabezpečení klasické ochrany. Kvůli zvyšujícímu se počtu dopravních 

přestupku. A to parkování na vyznačených prostorech nebo pronajatých ploch. Jsme 

navrhnulparkovací sklopný sloupek, který je vyobrazen na obrázku 12. 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12 – Parkovací sklopný sloupek [15] 
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8.3 Návrh na zlepšení poplašných zabezpečovacích a tísňových 
systémů 

Abychom zamezili krádeži nebo vloupání do automobilu externích firem či 

zaměstnanců,navrhl jsem otočnou kameru, která pokryje všech 20 parkovacích míst. Tato 

kamera by byla umístěna na části budovy S. Více obrázek pokrytí na obrázku 11 a kamery 

na obrázku 13. 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – Pokrytí pohyblivé kamery [Autor] 

Na obrázku 14 můžete vidět otočnou kameru PROP2AE-714, která sleduje 

parkoviště.Technické informace: mechanický IR Cut filtr (ICR) - funkce DEN/NOC 

rozměry ø245 × výška 376mm; hmotnost 5,rozlišení 600TVř. (ČB) / 540TVř. 

(barva),INFRA přísvit do 80m (LED pro přísvit se přizpůsobuje nastavenému ZOOMu), 

citlivost 0,1Lux/F1.6 (Barva) / 0,01Lux/F1.6 (ČB); AGC ON, objektiv 3,84~88,4mm -

 ZOOM 23x optický; 16x digitálníúhel záběru 50~2,44°;min.vzdál.10-1500mm, Digital-

WDR 128x (ON/OFF/AUTO), DNR,nekonečné otáčení, 4 obchůzky s 32 presety (celkem 

255) + 4 trasy, prac. teplota -30 až +65˚C, vlhkost max 90%, krytí IP66. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 

Obrázek 14 –Pohyblivá kamera [16] 
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Magnetické kontakty na vstupní dveře a okna 
Magnetické kontakty na dveře a okna či vrata slouží pro detekci v případě 

otevření. Vstup do zájmového objektu začíná magnetickým kontakty na dveřích, kdy je 

detekováno i samotné otevření a je spuštěn i příchodový čas. 

Použil jsem pro inovaci typ magnetického kontaktu DC 101 / MAS 203. Tento typ 

je pro povrchovou instalaci. Má dosah až 30mm.4 vodiče, délka 3m, IP65,bílé plastové 

pouzdro 54x13x13mm. Více na obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 15 –Magnetický kontakt[17] 
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Detektor tříštění skla 

Zvolil jsem typ LC 105 DGB, která patří mezi novou generaci detektorů tříštění 

skla.Tento typ obsahuje vylepšenou detekci rozbitého skla a navíc dokáže odhalit řezání 

skla diamantem. Tohoto výsledku je dosaženo novým digitálním zpracováním signálu. 

Tyto detektory jsou vhodné pro řešení planých poplachů. Dále má funkci zachycení 

specifického zvuku při řezání nebo rozbití skla. Tento typ může být i použit nejen k 

jednomu ochraňovanému oknu ale i umožňuje za použití jednoho detektoru ochranu 

několika oken. Detektor LC 105 na obrázku 16. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 16 –Detektor na tříštění skla[18] 

8.4 Návrh inovace pro fyzickou ostrahu 

Pro předejití poškozování majetku či nedodržování předpisů ze strany 

zaměstnanců nebo externích osob byla navrhnuta mobilní hlídka a to z důvodu jednoho 

strážného na stanovišti v části P. Tato mobilní hlídka bude nasazena ve třech náhodných 

intervalech v noci, kdy je největší riziko protiprávního jednání. Ukázka obrázku mobilní 

hlídky na obrázku 17. 

 

 

 

 

Obrázek 17 –Mobilní hlídka[19] 
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8.5 Ekonomické zhodnocení navrhovaných změn 

V tomto zhodnocení si v tabulce 6 ukážeme na kolik peněz vyjdou veškeré námi 

navrhované změny. Tato částka je uvedena s DPH. Jsou zde uvedeny ceny a množství 

použitých inovativních řešení a jejich následná celková cena. Typy návrhů můžete vidět v 

tabulce v poli název. 

Tabulka 6 – Součet peněžních nákladů [autor] 

NÁZEV CENY S DPH MNOŽSTVÍ CELKEM 

Detektor na tříštění skla 
LC 105 DGB 550 63 34 650 

Kamera PROP2AE-714 13 540 1 13 540 

Parkovací sklopný sloupek 2529 20 50578 

Magnetický kontakt 
DC 101 / MAS 203 54 54 8640 

Mobilní hlídka - rozpočet na rok 273600 1 273600 

Součet 381 008 
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9 Závěr 
Cílem bylonavrhnout takové řešení, které by zlepšilo ochranu daného objektu v 

našem případě se jedná o výškovou budovu. K vzhledem ke stávajícímu zabezpečení byly 

navrhnuty inovativní řešení jako je mobilní hlídka a to z důvodu bezpečnosti okolí budovy 

a samotné budovy. Dále jsem navrhnul magnetické kontakty, které nám zlepší obvodovou 

ochranua zlepší ochranu před neoprávněnými osobami. Toto řešení bylo navrhnuto proto, 

aby ostraha získala celkový přehled osob v jednotlivých místech a to i v případě narušení 

či poplachu z důvodu, velmi proměnlivého pohybu osob v rozsáhlých prostorech výškové 

budovy. 

Z důvodu narůstajícího neoprávněného stání na pronajatých parkovacích místech, 

jsemnásledně jsem zvolil jako zábranu parkovací sklopné sloupky. Tato místa nebyla 

monitorována. Pro zkvalitnění kontroly parkovacích míst jsem zvolil pohyblivou kameru, 

která tato místa monituruje a tímto fyzickou ostrahu včas upozorní na případné protiprávní 

jednání.  

Přestupky za jednotlivé roky jsou uvedeny v této práci. Součástí práce bylo také 

navrhnutí detektorů tříštění skla. Dále pak byly vyhodnoceny rizika spojené s tímto 

výškovým objektem, který je sestaven ze tří vnitřně vzájemně propojených částí. Zájmem 

této práce bylo co nejlépe ochránit zájmy a majetek vlastníka budovy či společností, které 

tu sídli.  

Použil jsem metodu FMEA a byl využit Ishikawův diagram, Paretovou analýzu a 

Lorenzovou křivku. Dále pak jsem využil pravidla ALARA a pomocí vyhodnocení 

finanční stránky majetku a stávajícího stavu jsem navrhl inovativní návrhy. Vše je popsáno 

v téhle práci. V rámci nákladu na zabezpečení je vypočtená navrhovaná částka 

akceptovatelná a nepřekročila stanovenou vypočtenou částku pravidla ALARA.  

Proto závěrem je možné říci, že cíl práce byl splněn. Tyto návrhy slouží k zlepšení 

bezpečnosti výškové budovy a jejího okolí v majetku vlastníka. Byla proto navržena 

inovativní řešení, které vedou ke snížení bezpečnostních rizik. 
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