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1 Úvod 

Úvod si rozdělím na dvě části. V první části se budu zabývat všeobecnými 

důvody, proč je dobré se zabývat fyzickou ochranou, a co nám může přinést. V následující 

části úvodu uvádím konkrétní důvody, proč jsem si vybrala tuto problematiku.  

Někteří lidé mají větší hodnotu majetku a někteří právě naopak. V tomto případě 

může začínat rivalita mezi lidmi a také závist. A to způsobuje zvýšení protiprávních činů, 

které jsou orientovány proti majetku nebo proti samotné osobě. Nemusí jít jenom 

o rivalitu, ale může jít i o poskytnutou výchovu dítěti. Na lid má také velký vliv prostředí, 

kde vyrůstali nebo současně žijí. Zda jejich morální cítění dokáže rozpoznat, dobro od zla. 

Zákony upravují některé vztahy mezi lidmi a každý občan je povinný se jimi řídit. 

Jsou nastaveny tak aby nezpůsobily žádnou diskriminaci mezi lidmi, rasistické, 

náboženské, etnické útoky. Jsou tvořeny, aby byly výhodné a akceptovatelné pro všechny 

občany, bez rozdílu, zda je ten občan jiného náboženského vyznání, patřící k jiné etnické 

menšině, bez ohledu na společenské postavení ve společnosti. 

Pohyb na území je všem dovolen stejně. Pokud se dopustíme nějakého 

protiprávního jednání, tam je možnost omezit osobní svobodu. Omezení osobní svobody je 

vždy za určitých konkrétních podmínek, které jsou přímo definovány v zákonech. V těchto 

případech nemusí jenom zasahovat bezpečnostní složky (Policie České republiky, Městská 

policie), ale můžou i zasáhnout soukromé bezpečnostní agentury anebo samotní občané, 

kteří se musí řídit §76 odst. 2 trestného řádu.   

Pomocí fyzické ochrany můžeme zajistit majetek, který se vyskytuje v areálu 

našeho podniku. Jedná se o hmotný dlouhodobý nebo oběžný majetek. Můžeme ho 

zabezpečit pomocí technických prostředků, různých organizačních opatření nebo s pomocí 

fyzické ostrahy.   

Následně uvedu pár důvodů, proč jsem si vybrala zrovna tohle téma bakalářské 

práce. 

Poslední dobou se v oblasti vyskytují bezdomovci a skupina, která vykrádá 

chalupy a chaty. Bezdomovci si oblíbili objekt, který je přibližně 100 metrů od restaurace. 

Objekt je v současnosti z poloviny neobyvatelný. Na neobyvatelné části objektu jsou 



 2 

umístěny okenice, které občas můžeme vidět vypáčené. Tuto část objektu bezdomovci 

občas využívají k přenocování. Někdy se vyskytne i situace, že se tam jdou podívat 

zvědaví lidé. 

Přibližně před 10 lety se tam povolil vjezd motorových vozidel. Došlo k nárůstu 

provozu na veřejné komunikaci a to i v nočních hodinách. Dříve domorodci věděli, kdo 

přijel nebo ke komu posádka auta patří. Se zvýšeným provozem lidé začaly být více 

bezohlední vůči přírodě. Ani jim nedělá problém vniknout na soukromý pozemek nebo 

sbírat houby z motorového vozidla v soukromém lese. Dříve domorodci se mohli domluvit 

s hajným (majitelem lesa) na prodeji dřeva. Po souhlasu hajného (majitele lesa) si ho 

připravily a následně si zajistili odvoz toho dřeva, který bez problému mohl proběhnout. 

V dnešní době, domorodci se domluví a zaplatí za dřevo, které si mohou vzít z lesa (sušky, 

dřevo po vichřici, dřevo ze soukromého lesa, v rámci úklidu lesa). Když ho mají 

nachystané, tak si zajistí odvoz dřeva následující den, ale poměrná (velká) část dřeva 

se tam nevyskytuje. Někdo byl prostě rychlejší.   

Bakalářskou práci jsem si rozdělila do několika části, které na sebe navazují. 

V bakalářské práci budu posuzovat stávající stav zabezpečení restaurace, který následně 

pomocí Ishikawůvho diagramu příčin a následku a metody Failure Mode and Effects 

Analysis budu analyzovat. Na základě rizik, které mi vyjdou z analýzy, navrhnu inovativní 

řešení stávajícího stavu zabezpečení budovy. 
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2 Právní část fyzické ochrany, technické normy 

Tuto kapitolu jsem si rozdělila na dvě části. Konkrétně na zákony, které upravují 

ochranu objektu a technické normy, které nám blíže specifikují prostředky ochrany.  

2.1 Zákony 

Pro fyzickou ochranu neexistuje komplexní právní úprava. V následující kapitole 

jsem uvedla výčet některých zákonu, které upravují tuto problematiku.  

2.1.1 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Ústava je nejdůležitějším základním zákonem České republiky V Ústavě najdeme 

Preambuli  a VIII Hlav. Ústava se zabývá základním ustanovením, moci zákonodárnou, 

moci výkonnou, moci soudní, nejvyšším kontrolním úřadem, Českou národní bankou, 

územní samosprávou a přechodným a závěrečným ustanovením. Občané České republiky 

jsou zdrojem státní moci, kterou vykonávají prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. [26] 

„Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá“1 

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

Listina základních práv a svobod je součásti ústavního pořádku České republiky. 

Listina základních práva a svobod se skládá z VI Hlav a to konkrétně obecná ustanovení, 

lidská práva a základní svobody (oddíl první: Základní lidská práva a svobody, druhý 

oddíl: Politická práva), práva národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální 

a kulturní práva, právo na soudní a jinou právní ochranu, ustanovení společná. [22] 

Uvádím příklad nějaký základních práv:   

 každý občan má právo na vlastní život a musí se chránit již před narozením (Čl. 6)

 [22]  

 právo na nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena (Čl. 7) [22] 

                                                 
1 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 
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 každý má právo na osobní svobodu (Čl. 8) [22] 

 každý má právo na vlastní majetek a na nedotknutelnost obydlí (Čl. 11, Čl. 12) [22] 

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

Tento zákon upravuje vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, kteří mají 

mezi sebou uzavřenou písemnou smlouvu, dohodu o provedení práce/ činnosti. [25] 

Každý zaměstnavatel má za povinnost zajistit bezpečné pracovní místo a provádět 

analýzu rizik s ohledem na rizika, které můžou způsobit ohrožení života nebo zdraví jejich 

zaměstnanců. Tuto analýzu rizik musí provádět každý vedoucí pracovník, který je 

zodpovědný za určitý pracovní úsek. [25] 

Pokud na jedné pozici pracují zaměstnanci od více zaměstnavatelů, jsou povinní 

vedoucí zaměstnanci těch zaměstnavatelů provést analýzu rizik, které by mohly ohrozit 

zaměstnance na té dotyčné pracovní pozici. Musí navrhnout opatření proti rizikům, které 

jim vyšly v té analýze.  Jejich navržená opatření nesmí ohrozit jiné zaměstnance jiných 

zaměstnavatelů, kteří pracují na tom samém pracovním místě. V případě, že nejdou úplně 

odstranit zjištěné rizika, tak zaměstnavatel je povinný vyhodnotit rizika a navrhnout 

opatření, které mají za úkol snížit riziko vzniku pracovního úrazu. [25] 

Zaměstnavatel musí vycházet z preventivních zásad, které jsou všeobecné (např.: 

omezení vzniku rizika přímo u jeho zdroje původu, nahrazovat technikou pracovníky 

v případech, kde se jedná o těžkou tělesnou práci., nahrazovat nebezpečné postupy určité 

technologie za bezpečnější, omezení působení nepříznivých faktorů na zaměstnance,…). 

Musí zabezpečit ochranu zdraví všem fyzickým osobám, které se vyskytují 

v prostorách podniku a musí uhradit všechny náklady, které s tím souvisí. Nesmí je 

vyžadovat po zaměstnancích. [25] 

Každý zaměstnanec má svá práva, požadovat po zaměstnavateli zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při výkonu pracovní pozice, kterou mu přidělil zaměstnavatel 

(vedoucí pracovník). Také má právo být informován o možných rizicích, které se mohou 

na tom pracovišti vyskytnout a jaké zaměstnavatel zavedl bezpečnostní opatření, proti 

přenosu rizika na zaměstnance. [25] 
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Zaměstnanec je povinný dodržovat bezpečnostní opatření, které stanoví 

zaměstnavatel k snížení vzniku rizika. Každý zaměstnanec je povinný dbát o své zdraví, 

svou vlastní bezpečnost a bezpečnost osob, které se vyskytují na jeho pracovní pozici. 

Zaměstnanci jsou povinni přispívat k řešení otázek v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. [25] 

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

způsobilosti ve znění pozdějších předpisů 

Předmětem tohoto zákona je vymezení pojmů utajovaných informací. Stanovuje 

podmínky, jak s nimi můžeme zacházet, jaké povinnosti mají zpracovatelé (odpovědné 

osoby) utajovaných informací a jak by měly být zabezpečeny. Klasifikuje nám stupeň 

utajení (přísně tajné, tajné, důvěrné, vyhrazené). Ochranu utajovaných informací můžeme 

zajistit personální ochranou, průmyslovou bezpečností, administrativní bezpečnosti, 

fyzickou bezpečností, bezpečnost informačních a komunikačních systémů, kryptografická 

ochrana. [30] 

2.1.5 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon nám stanovuje systém prevence závažných havárií pro objekty 

a zařízení. Tyto objekty používají ke své činnosti různé chemické látky, nebezpečné 

přípravky, které můžou způsobit mimořádnou událost. Cílem tohoto zákona je zamezit 

vzniku a snížit následky těchto havárií na lidském zdraví, životě, zvířatech a životního 

prostředí a zamezení kontaminace majetku a případného okolí. Ještě stanovuje specifické 

povinnosti právnických a fyzických osob, kteří podnikají s těmito nebezpečnými látkami. 

Upravuje i působnost orgánů veřejné správy, která se zabývá touto prevencí.[31] 

Majitel podniku, který provozuje objekt zařazený do skupiny A nebo B, je 

povinný zpracovat plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení. Majitel tohoto zařízení 

musí udělat bezpečnostní opatření: [31] 

 režimové opatření (stanoví postupy, směrnice, bezpečnostní listy co může náplň těchto 

zařízení (zásobníků) způsobit) [31]  

 fyzickou ostrahu, pomocí které zabráníme např.: neoprávněnému vynášení látek. [31] 
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 technické prvky nám můžou zpomalit vznik mimořádné události a případně snížit 

následky těchto událostí. [31] 

 analýza, kterou zjistíme případné následky, kdyby došlo k útoku na náš podnik [31] 

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

Vymezuje nám trestný čin, trestní odpovědnost, sankce za spáchání trestného činu, 

trestné činy rozdělené podle toho proti čemu jsou vedeny a okolnosti vylučující 

protiprávnost činu (krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozené, přípustné riziko 

a oprávněné použití zbraně). [29] 

Blíže cituji tyto dvě okolnosti vylučující protiprávnost:  

„krajní nouze (§28) – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestné 

nutná obrana (§29) – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem není trestným činem“2 

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

pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje postup činností, které jsou vykonávané v trestném řízení. 

Jeho hlavním úkolem je, aby obvinění lidé (pachatelé) byli potrestání za trestné činy, které 

spáchali. Má dohlížet na to, aby ve vězení skončili skuteční pachatelé těch činů, kteří 

budou spravedlivě potrestání podle různých ustanovení zákona. Toto trestné řízení se snaží 

zamezit páchaní trestné činnosti, převýchově občanů, kteří nerespektují zákon. [28] 

V rámci ochrany objektu jsem vybrala ustanovení §76 odst. 2 trestního řádu 

o zadržení osoby podezřelé 

“osobní svoboda osoby, která byly přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo 

k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

                                                 
2 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 
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správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. 3 

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

Tento zákon stanovuje povinnosti a práva při zpracovávaní osobních údajů, aby 

nedošlo k neoprávněnému zveřejnění některých citlivých údajů. [27] 

2.2 Technické normy 

Níže uvádím výčet technických norem, které řeší požadavky anebo určují bližší 

specifikace pro prostředky bezpečnostních systému. 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř 

a vně budov. Část 1: všeobecné požadavky 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. 

Část 6: Napájecí zdroje 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: systémové požadavky 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání 

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace 

ČSN P ENV 1628 Okna dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení 

ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. 

ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí. 

Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí 

                                                 
3 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 
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ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace 

a metody zkušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory.  
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3 Teoretický rozbor fyzické ochrany 

V rámci jedné části této kapitoly vysvětlím, co je předmětem fyzické ochrany, 

potom uvedu, jaké bychom mohli použít technické opatření, opatření vykonávané lidským 

činitelem a následně propojení těchto opatření. Abychom zajistili, co nejlepší ochranu 

majetku. 

3.1 Obecně fyzická ochrana 

Mezi předmět zájmu bezpečnosti můžu započítat ochranu osob, hmotného 

majetku, nehmotného majetku. [3] 

Ochrana osob 

Osobami mohou být vlastní zaměstnanci, najatí zaměstnanci od externích firem, 

se kterými máme uzavřenou smlouvu, návštěvníci (studenti, účastníci exkurzí, konferencí 

…), klienti, kteří se nachází v prostorách našeho podniku. Pokud se tyto osoby vyskytují 

v areálu podniku, musíme zajistit jejich ochranu. 

Ochrana hmotného majetku 

Hmotným majetkem můžeme označit soubor movitých a nemovitých elementů, 

které tvoří hmotný majetek. Ochranu hmotného majetku můžeme rozdělit do dvou 

kategorii. Zda ten majetek je v našem vlastním objektu nebo mimo objekt. Majetek 

umístěný v našem objektu může být náš vlastní majetek, majetek, který patří jiné fyzické 

(právnické) osobě, ale mi ho máme ve vlastní správě. Majetek, který je umístěný mimo náš 

vlastní objekt, ale jsme jeho garantem. To znamená, že je majetek umístěný v pronajatých 

prostorách, je na cestě, vlastník je cizí subjekt, ale mi garantujeme za jeho ochranu.  

Ochrana nehmotného majetku 

Do nehmotného majetku můžeme zařadit údaje (data), které svojí činnosti 

získáváme, vytváříme, přijímáme, zpracováváme, analyzujeme. S těmito daty nakládáme 

podle jednotlivých ustanovení v zákoně, českých státních norem, vnitropodnikových 

směrnic (norem), uzavřených smluvních dohod. Provádění ochrany nehmotného majetku je 

pro nás důležité, protože data, se kterými pracujeme, můžou být rozhodující pro naši 

existenci. V případě, že by se k nim dostala neoprávněna osoba, mohlo by to mít ty 
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nejhorší následky, ze kterých by se firma nemusela zotavit. Ochranu můžeme realizovat 

v rámci objektu nebo mimo objekt.  Ochranu můžeme zajistit v objektu pomocí 

konstrukčních prvků, režimových a administrativních opatření, technických prvků ochrany. 

Pokud potřebujeme zajistit ochranu mimo objekt, tak to uděláme pomocí zákonných 

opatření nebo si to zajistíme pomocí smlouvy. 

Předmětem útoku může být náš vlastní majetek nebo činnost podniku. Musíme si 

uvědomit, jaké ohrožení nám hrozí. Rozeznáváme ohrožení způsobené živelnými 

pohromami a lidským faktorem. U hrozeb, které jsou způsobené lidským činitelem, ještě 

rozeznáváme způsob provedení (neúmyslně, úmyslně, zavinění zaměstnancem, porucha 

na technice) [3] 

3.1.1 Struktura prvků fyzické ochrany 

Hlavním cílem je zajistit relativně optimální zabezpečení objektu. Abychom 

dosáhli tohoto cíle, musíme provést kombinaci ochran. Nelze zajisti ochranu, která by byla 

stoprocentní, vždy tam zůstane nějaké zbytkové riziko. Případné škody, které způsobí 

zbytkové riziko, můžeme pokrýt pojistkou, kterou jsme uzavřely s pojišťovnou.  

Stupeň zabezpečení se dělí do čtyř skupin podle rizik a k tomu odpovídající 

znalosti případného útočníka. Dělení zabezpečení uvádím v tabulce č. 1.  

Tabulka 1 Stupeň zabezpečení 

 

3.2 Technická ochrana 

Jedná se o relativně nový druh ochrany, který má za úkol zabezpečit objekt 

pomocí technických prostředků. Nejedná se o ochranu ve skutečném slova smyslu, ale má 

Stupeň zabezpečení Riziko Znalosti a vybavení narušitelů 

1 Nízké Narušitel má malou znalost PZTS, omezený 
sortiment, dostupné nástroje 

2 Nízké a střední Narušitel má určité znalosti PZTS, omezený 
sortiment a základní přenosné přístroje 
(multimetr) 

3 Střední až vysoké Narušitel je obeznámen s PZTS, úplný sortiment 
základních přenosových přístrojů a 
elektronických zařízení. 

4  Vysoké Narušitel je schopný nebo má možnost 
zpracovat podrobný plán vniknutí; kompletní 
sortiment zařízení včetně prostředků pro 
náhradu rozhodujících prvků PZTS 
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za úkol odradit pachatele od provedení protiprávního činu (napadení objektu).  

Pachatel vyvolá určité fyzikální změny při provádění napadení. Hlavním úkolem 

technické ochrany je rychlá reakce na tyto dotyčné změny formou upozornění příslušníku 

fyzické ostrahy nebo poslání informace na pult centralizované ochrany, kde je dispečer, 

který vyhodnocuje zaslané informace od ústředny. Na základě těchto získaných informací 

může zaslat výjezdovou skupinu, která může snížit dopad škod toho protiprávního jednání.  

V následující tabulce č. 2 je uvedeno dělení technické ochrany 

 
Tabulka 2 Dělení technické ochrany 

 

3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanickými zábrannými systémy rozumíme různé mechanické systémy, které 

nám mají pomoc zajistit chráněný objekt před napadením (neoprávněným vstupem). 

Používáme ho jako prevenci, abychom demotivovali a odradili pachatele. Žádný tento 

systém není nepřekonatelný, jenom má zajistit, aby pachatelovi to trvalo déle než případný 

dojezd Policie České republiky (výjezdové zásahové jednotky).  Potřebný čas k překonání 

mechanického zábranného systému je dán kvalitou zpracování tohoto systému, 

informovanost pachatele o bezpečnostním systému. Další důležitou hodnotou, která má 

vliv na čas překonání, je jeho umístění (skryté, viditelné) a vliv má taky druh nářadí, 

nástrojů, které bude používat. [9] 

Pro lepší orientaci si rozdělíme objekt na části, které chceme chránit a podle toho 

můžeme provést i dělení mechanických zábranných systému. 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jejich úkol je zajisti perimetr objektu pomocí oplocení nebo ohrazení pozemku 

okolo objektu. Musíme taky zajistit vstup na pozemek pomocí brán, vrat, turniketu, závor. 

Pak musíme vzít v úvahu aktiva, které musíme chránit a podle nich se můžeme 

Technická ochrana 

Mechanické zábranné 

systémy 

Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy 

Systém kontroly vstupu CCTV systémy 
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rozhodnout, jaký typ oplocení použijeme. [20] 

Klasické drátěné oplocení - většinou se používá k oplocení zahrad nebo 

k oplocení méně významných objektů.  Plot zpravidla dosahuje výšky 1,5-2 m. Používá se 

většinou zinkový drát do průměru 3,9 mm, který není nějak odolný. Pachateli stačí 

standardní nástroje (štípací kleště, kombinační kleště) a někdy to jde i rozplést. [20] 

Bezpečnostní oplocení – splňuje náročnější požadavky na konstrukční prvky. Jako 

materiály se používají ocel, beton. Musí zajistit větší dobu k překonání tohoto oplocení. 

Není tak snadné ho prostříhat, přeřezat, přelézt.  Instaluje se většinou do výšky 2,5 m. [20] 

Vysoce bezpečnostní oplocení se používá u objektu, kde chráníme důležité 

vojenské, průmyslové objekty a objekty, ve kterých je umístěno vězení. Toto oplocení se 

staví až do výšky 5 m ve formě rovného nebo zakřiveného plotu. [20] 

Tyto druhy oplocení můžeme doplnit o vrcholové mechanické zábrany 

a podhrabové překážky, kterými zajistíme větší bezpečnost chráněného objektu. Oplocení 

musíme doplnit o otvory, kterými bude možný vstup do chráněného prostoru. Jedná se 

především brány, turnikety, závory, vrata. [20] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Touto ochranou musíme zajistit, aby pachatel (útočník) neprošel přes plášť 

budovy. Zajišťujeme to pomocí technických prvků, které se stále vyvíjejí, aby dosáhly 

lepší bezpečnosti. Mezi tyto prvky patří i stavební prvky budov (zdi, stěny, podlahy, 

střecha), otvorové výplně (okna, dveře), uzamykací systémy a jejich součástí, mříže, rolety, 

bezpečnostní žaluzie. [3,20] 

Mechanické zábranné systémy prostorové ochrany 

Touto ochranou se snažíme, zajisti prostor v objektu, aby se pachatelovi 

nepodařilo dostat k cenným předmětům nebo k trezorům, kde jsou uloženy. Mezi tyto 

prvky ochrany patří bezpečnostní dveře, které jsou důležité pro prostorovou ochranu, 

případně mříže, které zajišťují, aby nedošlo k vniknutí do důležité místnosti, anebo slouží 

k rozdělení budovy. [20] 

 



 13 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Mají za úkol chránit vzácné předměty, cenný hmotný movitý a nemovitý majetek. 

Může se jednat o následující předměty, kterými zajistíme ochranu: trezory, které jsou 

umístěny v samostatné komoře, skříni nebo jsou příruční. K zajištění této ochrany můžeme 

ještě použit komerční úschovné objekty, ohnivzdorné skříně, ocelové a kartotéční skříně. 

[20] 

3.2.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem máme, namysli soubor 

technických prostředků, které jsou schopné detekovat (akusticky nebo opticky 

signalizovat) narušení chráněného prostoru a předat informaci ústředně o narušení objektu. 

Ústředna předává dále informaci na pult centralizované ochrany, který předá informaci 

výjezdové zásahové skupině nebo Policii České republiky. 

Mezi základní prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systému patří: 

čidla, ústředna, přenosné prostředky, signalizační zařízení a doplňková zařízení. [21] 

Čidlo má za úkol v případě narušení prostoru (objektu) zaznamenat změnu 

fyzikálního stavu, o kterém předá informaci přes hlásící linky ústředně. [21] 

Ústředna přijímá a vyhodnocuje informace, které dostala od čidel v podobě 

elektrických signálu. Ovládá prostředky, které mají signalizovat narušení prostoru a to buď 

opticky anebo akusticky. Předává informace na pult centralizované ochrany. Napájí prvky 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systému. Může provést diagnostiku systému, 

zda není vadný nějaký člen poplachových a tísňových systémů [21] 

Přenosové prostředky zajišťují přenesení informací z ústředny k prvku, které 

provádí signalizaci narušení. Přenosové cesty musí jít i opačným směrem. [21] 

Signalizační zařízení je prvek, který nám akusticky nebo opticky signalizuje 

narušený prostoru. [21] 

Doplňková zařízení jsou zařízení, které doplňují klasickou sestavu ústředen a čidel 

a to pomocí akustické signalizace, optické signalizace, tiskárny, fotodokumentační 

zařízení. [21] 
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Z hlediska prostorového zaměření poplachových a tísňových systému můžeme 

provést dělení na  

 obvodová ochrana: nám má signalizovat narušení perimetru. Čidla, které patří do této 

skupiny, reagují na fyzikální změny, které se vyskytují v jejich okolí. Ochranu nám 

můžou zajistit plotové vibrační nebo tenzometrická čidla, mikrofonní kabely, 

diferenciální tlaková čidla, seismická čidla, vláknově optické systémy, perimetrická 

pasivní infračervená čidla, infračervené termovizní detektory. [21] 

 plášťová ochrana: nás má upozornit na narušení pláště objektu, což znamená narušení 

jakéhokoliv vstupního otvoru. Ochranu můžeme zajistit pomocí čidel kontaktních, 

destrukčních, tlakových akustických (infrazvuková) a bariérových čidel. [21] 

 prostorová ochrana signalizuje jev, který se nachází ve střeženém prostoru. Ten jev 

může pro nás znamenat nebezpečí, protože pachatel už narušil prostor 

a nezaznamenala ho plášťová ochrana. Ochranu nám můžou tvořit čidla pohybu, 

mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla, pasivní infračervené čidla. [21] 

 předmětová ochrana nám signalizuje, že došlo k manipulaci se střeženým předmětem, 

který buď volně stojí, nebo je skupinově umístěný. Ochranu můžeme zajistit pomocí 

kontaktních, kapacitních, tlakových, bariérových, trezorových čidel. [21] 

3.2.3 Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu můžeme provádět před vstupem do chráněného objektu 

nebo místnosti, které nejsou určené pro všechny zaměstnance. Kontrolu můžeme provádět 

pomocí různých technických zařízeních. To technické zařízení nám umožní načtení dat 

z bezkontaktních magnetických karet, čipů nebo jiných médii, na kterých jsou uložené 

údaje, které nám opravňují vstup do střeženého prostoru. Zpětně je možné dohledat, kdo 

byl ve střeženém prostoru, kdy tam vešel a zase odešel. Tento systém může být nápomocný 

evidenci zaměstnanců, kteří jsou během své pracovní doby v areálu podniku. [3] 

3.2.4 Kamerový systém CCTV 

Tyto systémy slouží k monitorování vymezených prostor za předpokladu, že je 

tam riziko vzniku nestandardních událostí, které mohou mít různý charakter. 
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V rámci bezpečnostního úseku můžeme použít průmyslové televize pro střežení 

bran, vchodů do objektu, pozemku, plotů (které jsou ve spojení i s jinými bezpečnostními 

systémy), předmětu umístěných v galeriích nebo muzeích, vstupní oblasti (oblast 

turniketů), v rámci prostorové ochrany u objektu s vysokými riziky napadení (banky, 

pojišťovny, průmyslové firmy). [16] 

Ještě před tím než použijeme tuto techniku, musíme si uvědomit určité kritéria, 

jako jsou například úhly záběru (nesmí dojít k omezení souseda, z toho vyplývá, že naše 

kamery nesmí monitorovat jeho část pozemku). Musíme si ujasnit, co po tom zařízení 

chceme a jaké musí mít specifikace (výkon, rozlišení …). Zohledňujeme podmínky, kde 

budeme monitorovat střežený prostor. Stanovíme metody a způsoby, kterými budeme 

záběry obrazu vyhodnocovat. Musíme rozhodnout, zda budeme obraz z monitorování 

zaznamenávat nebo ne. [16] 

3.3 Režimová ochrana 

Ochranu majetku chráněného podniku (organizace, instituce) provádíme pomocí 

technických prostředků a pomocí lidského faktoru, který má za úkol provést ostrahu. 

Abychom tu ochranu mohli zajistit ještě na lepší úrovni, tak nám k tomu pomáhá režimová 

ochrana. Konkrétně se jedná o propojení ochran. [21] 

Režimová ochrana obsahuje administrativní a organizační opatření, která mají 

jako hlavní cíl zajistit fungování celého systému, u kterého zabezpečuje ochranu. Zásady, 

které používáme v rámci režimové ochrany, musíme upravit pomocí vnitropodnikových 

směrnic, norem. [21] 

Režimová ochrana je prvkem, který řídí a sjednocuje všechny prvky celého 

komplexního zabezpečení systému. Dále ji můžeme dělit na vnitřní a vnější. 

Hlavním úkolem vnějšího opatření je zajistit, aby nedocházelo k neoprávněnému 

vstupu, vjezdu do chráněného objektu. Abychom zabránili k vyvážení movitého nebo 

nemovitého majetku, který patří našemu chráněnému zájmu. Úkoly zajišťujeme pomocí 

různých opatření a stanovením určitých postupu, jak má postupovat člen kontrolní 

propustkové služby. [3] 

Vnitřním opatření chceme zajistit prostor v chráněném objektu. Toto režimové 
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opatření můžeme upravit pomocí vnitropodnikových směrnic, norem, zákonu. Také tímto 

opatřením můžeme upravit pohyb po prostoru chráněného objektu. Všichni zaměstnanci 

nemusí mít přístup do všech prostor. Provozním režimem chceme zabezpečit bezpečnost 

provozu a jeho plynulost. [3] 

Pomocí klíčového režimu si stanovíme podmínky pro označování klíčů, postup 

přidělování a vrácení klíčů, kolik si necháme vyrobit náhradních klíčů. V případě ztráty 

klíče, jaký to může mít dopad na celou společnost, protože je rozdíl zda se ztratí generální 

klíč, hlavní klíč, klíč od jednotlivých místnosti. Na obrázku č. 1 můžeme vidět schéma 

generálního klíče [3] 

 

 

Obrázek 1 Systém generálního a hlavního klíče [32] 

 

Struktura režimového opatření se může rozdělit na dvě skupiny. Konkrétně 

na psanou a nepsanou. Psaná režimová opatření jsou ty, které se dají podložit písemnou 

formou. Může se jednat o bezpečnostní politiku, instrukce k používání majetku, postupové 

manuály, směrnice, normy, zákony, vyhlášky, psaná nařízení. Tyto opatření jsou závazná 
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pro všechny zaměstnance, po celou dobu jejich platné existence. [3] 

Nepsaná režimová opatření se provádí ústní formou. Jsou hůře prokazatelná. 

Jedná se o ústní příkazy, signály, ústní dohody. Závazné jsou pro okruh lidí, pro který jsou 

určeny. Takže neplatí pro všechny zaměstnance. Jejich platnost bývá dočasná. [3] 

3.4 Fyzická ostraha 

Lidský faktor má velký vliv na ochranu objektu. Nejdůležitější je výběr lidí, kteří 

budou pracovat v rámci podniku jako ostraha.  Kvalita lidí vychází z jejich morálních 

a osobních vlastnosti (např.: poctivost, čestnost, chuť pracovat, spolehlivost, zodpovědnost, 

psychický stav, důslednost, vytrvalost) a ještě je důležité jim zajistit odbornou úroveň. 

Pro ostrahu objektu si můžeme najmout komerční soukromou bezpečnostní službu 

nebo sestavíme svůj vlastní tým z vlastních kmenových zaměstnanců. U vlastních 

zaměstnanců musíme zajistit dostatečnou kvalifikaci (školení) k výkonu ochranné služby 

podniku a jako poslední možnost je státní ochranná služba. [3] 

Předmětem fyzické ostrahy 

 ochrana a ostraha majetku (může mít formu movitého nebo nemovitého), který je 

umístěný na veřejném místě, na místě, kde nemá přístup veřejnost, kontaktních 

místech se zákazníkem. [3] 

 zajištění ochrany a ostrahy při transportu finančních prostředků, cenných sbírek, 

šperků a jiného cenného movitého majetku [3] 

 bodyguard [3] 

 Zajištění pořádku při veřejných akcích (kulturních, společenských, shromážděních 

pro veřejnost, …) [3] 

 zabezpečení výjezdové zásahové skupiny [3] 

3.4.1 Úkoly pracovníků fyzické ostrahy 

Kontrolní propustková činnost – jejím jedním z úkolu je zabránění vstupu osob 

nebo vjezdu vozidel do podniku (prostoru) neoprávněným osobám, provádění evidence 

oprávněných vstupů a vjezdů do chráněného prostoru, kontrola osob a vozidel za účelem, 
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aby nedošlo k neoprávněnému přinášení a přivážení předmětu, které mohou být 

nebezpečné anebo závadné pro chráněný prostor. [3] 

Kontrolní činnost – má za úkol zabránit neoprávněnému odnášení věcí, 

poškozování, demolování majetku. Jejím dalším úkolem je zabezpečit ochranu zdraví 

popřípadě života osob vyskytující se v objektu při jejich práci nebo v rámci požární 

ochrany. Jejich práce je ohraničena smlouvou nebo směrnicemi o ochraně objektu.[3] 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby – pracovníci ostrahy mají 

přidělená určitá stanoviště, ze kterých vykonávají svoji práci. Stanoviště mohou být pevná, 

pohyblivá a pochůzková. Na těch jednotlivých stanovištích mají zadané úkoly např.: 

odvrátit vznik mimořádné události, zabránit neoprávněným vnášením, vynášením, 

přivážením, vyvážením majetku mimo místa, které jsou k tomu určené, zabránění vniknutí 

do objektu mimo kontrolní propustkovou službu. [3] 

Vyrozumění míst poskytujících pomoc – v případě vzniku mimořádné události 

členové ostrahy vyrozumí havarijní služby, Hasičského záchranného sboru (profesionální, 

firemní), Zdravotní záchranné služby, Policii České republiky, majitele podniku. 

Po vyrozumění těchto složek musí dojít i k zajištění místa, kde došlo k mimořádné události 

nebo havárii, aby nedošlo k rozšíření havárie, která by mohla mít za následky větší škody 

na majetku, zdraví a životě. Zajištění místa se provádí do takové míry, aby neohrozily 

vlastní život anebo život kolegů. [3] 

3.4.2 Dělení ostrahy podle hledisek 

U časového hlediska si určíme, kdy tam chceme mít ostrahu. Ostraha se tam 

může vyskytovat v průběhu pracovní doby klienta, po pracovní době, 24 hodin denně 

(“nepřetržitá ostraha”), nárazově (podle potřeb klienta, podniku, instituce, organizace). [3] 

Z hlediska rozsahu výkonu se může jednat o propustkovou (stacionární) ostrahu, 

obvodovou, celoplošná, doprovodná ostraha při dopravě, dozorová (přehledová) ostraha, 

zásahová ostraha (výjezdové skupiny), ostraha patrolováním ve vozidle, aktivní 

víceúčelová ostraha. [3] 
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Z hlediska způsobu zajištění  

Smluvní (komerční) ostrahu zajišťuje podnikatelský subjekt, státní úřad či 

organizace na dohodnutém komerčním základě, který je podložený smlouvou. Výhodou 

této formy je to, že to zajišťuje soukromá bezpečnostní agentura, podniky komerční 

bezpečnosti, které zaměstnávají specialisty v dané problematice, nebo se jedná 

o specializované firmy, které uvádí v obchodním rejstříku (živnostenském rejstříku), že je 

to jejich předmět podnikání. [3]  

Složenou z vlastních řad pracovníku organizace. Jinými slovy jde o vlastní 

ostrahu, která je vykonávaná vlastními zaměstnanci. Všichni zaměstnanci nemohou, 

poskytnou takový výkon jako specialisté z dané problematiky. Většinou firmy na tuto 

pozici dávají důchodce nebo nepotřebné zaměstnance, což nemůže zajistit vysokou kvalitu 

v rámci ostrahy podniku.[3] 

Kombinovaná ostraha – jedná se o kombinaci pracovníku z vlastních řad 

s pracovníky komerční ostrahy. To znamená, že například vrátného bude dělat vlastní 

zaměstnanec a pochůzkovou činnost bude zajišťovat soukromá bezpečnostní agentura. [3] 

Z hlediska výzbroje a výstroje 

Ozbrojená ostraha – pracovníci této ostrahy mají k dispozici osobní ochranné 

prostředky (distanční tyče, pepřové spreje, …) popřípadě i střelnou zbraň. [3] 

Neozbrojená ostraha bývá většinou umístěna na dispečerský  nebo operátorských 

stanovištích. [3] 

Z hlediska vystupování na veřejnosti 

Veřejná (označená) ostraha – zaměstnanci ostrahy jsou viditelně označení buď 

vestami, nebo mají jako pracovní oděv stejnokroj.  V obou případech musí být na oděvu 

(vestě) napsaný název firmy, pro kterou pracují a identifikace konkrétního pracovníka 

(číslici, nášivkou se jménem) [3] 

Skrytá ostraha – zaměstnanci ostrahy nejsou viditelně označení. Pracují například 

pro obchodní domy, ve který mají za úkol snížit odcizování majetku. To má u obchodních 

domů na jednu stranu výhodu i nevýhodu. Výhodou je, že skrytá ostraha má větší možnost 



 20 

dopadnout zloděje. Ostraha může využít možnost splynutí s ostatními zákazníky. 

Nevýhodou je, že nemají preventivní účinek (odrazující účinek). Těsně před zásahem mají 

povinnost se identifikovat, že patří k ostraze. [3] 

3.4.3 Formy fyzické ostrahy 

Strážní služba má za úkol pozorovat objekt i s ním související prostor (parkoviště, 

komunikace) a v případě pokusu o nedovolenou činnost na území chráněného objektu 

provést zásah, kterým bude v té činnosti zabráněno. Provádí se na stanovištích, které 

mohou být pevné, pochůzkové nebo kombinované. [3] 

Pomocí bezpečnostního dohledu monitorujeme, zda nedochází k porušování 

vnitřních předpisů v rámci režimových opatření. Zda se v objektu vyskytují pouze osoby 

s oprávněným vstupem. Provádí se pomocí kamerového systému jako celoplošný dohled 

nebo se jedná o dohled, který se provádí nad vyčleněnými místnostmi (prostory) 

a osobami. [3] 

Bezpečnostní ochranný doprovod provádí se pomocí doprovodných vozidel. Tyto 

vozidla doprovázejí vozidlo, které převáží nějaké cennosti, finanční zdroje, důležitý 

hmotný movitý a nemovitý majetek, které mají velký význam pro firmu. Než dojde 

k převozu, musí se projít trasa, kudy transport pojede, zda po cestě se nevyskytují nějaké 

možné překážky, které by ho mohli zastavit nebo způsobit přepadení. Všechny informace 

o těchto trasách, obsahu transportu jsou utajovány. [3] 

Bezpečnostní průzkum znamená seznámení se s oblasti, kde budeme nadále 

vykonávat práci. [3] 

Kontrolní propustková služba musí zajistit, aby nedocházelo k neoprávněným 

vstupům nebo vjezdům motorových vozidel do objektu, který chráníme. Dále musí zajistit, 

aby nedošlo k neoprávněným vnášením a vynášením, popřípadě přivážením nebo 

vyvážením předmětů, které nejsou součásti majetku střeženého objektu nebo by jim mohly 

způsobit škodu na majetku, na zdraví nebo životech zaměstnanců. Poskytují informace 

pro řídící zaměstnance (zda je ta a ta osoba na pracovišti nebo už je mimo budovu), 

návštěvníkům. [3] 

Bezpečnostní výjezd – zásah provádí speciální skupina, která je k tomu určena. 



 21 

Když dojde k narušení chráněného objektu z ústředny, přijde informace na pult 

centralizované ochrany a dispečer, který sedí za ním, pošle vozidlo s touto výjezdovou 

skupinou, aby zabránili nebo snížili vzniku škodám na majetku. [3] 

3.4.4 Metody  

Fyzická ostraha využívá určité metody k zajištění dosažení konkrétního cíle. Metody 

mohou být upraveny pomocí zákonů, principů a nemůžeme zapomenou na technické 

poučky, kterými je charakterizovaný podnik. [3] 

Následující metody, které používá ostraha, budu citovat 

„metoda fyzického pozorování, metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel, metoda 

kontroly vozidel a nákladů, metoda kontroly stavu, metoda kontroly dokladů, metoda 

fyzických zábran a bariér, metoda nasazení cvičeného psa, metoda přesvědčování, metoda 

obranných a ochranných zákroků metoda evakuačních a ochranných opatření“ 4 

                                                 
4 Brabec, F. A kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha 2001 [3] 
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4 Základní informace o společnosti/objektu 

Tuto kapitolu jsem si rozdělila do podkapitol. Budu se zabývat historii objektu, 

charakteristikou, popisem objektu, okolí, přístupem k objektu, současným zabezpečením. 

4.1 Historie 

Objekt by postaven v roce 1969. Sloužil jako škola pro první stupeň.  V roce 1989 

došlo k rozsáhlé rekonstrukci. Objekt byl přestavěn na restaurační zařízení a obchod. 

V 90. letech 20. století došlo ke zrušení obchodu a podnikání pokračovalo pouze v rámci 

restauračního zařízení.  

4.2 Charakteristika 

Pro přehlednost uvádím základní informace o stavbě a pozemku v tabulkách. 

Obecné informace o pozemku, na kterém stojí stavba, jsou uvedené v následující 

tabulce č. 3. 

Tabulka 3 Informace o pozemku [13] 

 

Informace o pozemku 

Pozemek st1547 

Obec Morávka (598445) 

Okres Frýdek- Místek (3802) 

Kraj Moravskoslezský (132) 

Katastrální území Morávka (698679) 

Číslo LV 1550 

Výměra  335 

Typ pozemku Parcela katastru nemovitostí 

Druh pozemku Zastavěná plocha s nádvořím  

Stavba na pozemku č. p. 472 

Pozn.: Čísla v závorce jsou specifikace oblasti z katastru nemovitostí 
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Obecné informace o pozemku, který je okolo restaurace, jsou uvedeny v následující 

tabulce č. 4. 

Tabulka 4 Informace o pozemku okolo restaurace [14] 

 

Informace o pozemku 

Pozemek 2986/3 

Obec Morávka (598445) 

Okres Frýdek- Místek (3802) 

Kraj Moravskoslezský (132) 

Katastrální území Morávka (698679) 

Číslo LV 1550 

Výměra 2255 

Způsob využití Neplodná půda 

Druh pozemku Ostatní plocha 

4.3 Dispoziční uspořádání 

Objekt můžeme rozdělit na dvě části a to konkrétně na obytnou a restaurační část. 

Obě části jsou propojeny a průchozí. Náčrtek dispozičního uspořádání můžeme vidět 

v příloze č. 1. 2NP u bytové jednotky je úplně stejné dispoziční uspořádaní jako u 1NP. 

Restaurační část objektu je ve tvaru obdélníku. Má jedno nadzemní podlaží, 

na kterém se nachází bývalý obchod, sklad, kancelář, sociální zařízení pro obsluhu, 

extrovka, výčep, kuchyně, sociální zařízení pro zákazníky. 

 Část, která spojuje obě části objektu, je ve tvaru čtverce s jedním nadzemním 

podlaží, kde je místnost se sprchou, chodba vedoucí ke schodům do sklepa a předsíňka.  

Obytná část objektu je ve tvaru čtverce a má jedno podzemní podlaží a dvě 

nadzemní podlaží. V podzemním podlaží se nachází pivní sklep, místnost, kde se odkládají 

věci, kotelna, sklad paliva na zimu (dřeva, uhlí). V prvním nadzemním podlaží jsou jakoby 

dvě bytové jednotky. Jedna je o velikosti 1+1 (obývací pokoj, kuchyně, sociální zařízení. 

Druhá obsahuje jednu místnost, která se využívá jako kancelář. V druhém nadzemním 

podlaží se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 2+1. Asi před 10 lety majitel objektu 
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začal využívat současně obě bytové jednotky v rámci jedné rodiny, z toho důvodu došlo 

ke změně užívání jedné místnosti. V tom druhém patře se nachází tři pokoje a sociální 

zařízení.  

4.4 Okolí 

Objekt se nachází v rozsáhlém chráněném území a v ochranném pásmu vodního 

zdroje 2. stupně. 

Na západní straně se nachází pole, které je zakončeno lesem. Na jižní straně 

se nachází objekt určený k bydlení (rodinný dům s chlévem). Na severozápadní straně je 

bažina s pár stromy a za nimi je objekt, skládající se z 3 budov. Jedna budova slouží 

k ubytovacím účelům, druhá budova slouží k ubytování správce a v poslední budově je 

kůlna. Z jihovýchodní k severní straně se nachází místní veřejná komunikace. 

Na obrázku č. 2 můžeme vidět prostředí, kde se objekt nachází. 

Před restaurací se nachází jedno veřejné osvětlení, které osvětlí oblast 

před restaurací a za restaurací je úplná tma.  

 

Obrázek 2 Letecká mapa objektu [10] 

4.5 Přístup k objektu 

K objektu vedou dvě příjezdové cesty, které vedou z místní veřejné komunikace. 

Na jednu příjezdovou cestu se dá vjet dvěma směry, protože má tvar částečné elipsy. Druhá 

příjezdová cesta je klasicky rovná a nachází se zezadu objektu. 
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4.6 Identifikace aktiv  

V tabulce číslo 5 uvádím identifikaci aktiv.  

Tabulka 5 Aktiva [Zdroj: autor ] 

 

Budova 2 600 000 

Vybavení    300 000 

Čistička odpadních vod  500 000 

Celkem 3 400 000 

 

Pomocí metody ALARA si stanovím maximální hodnotu, kterou můžu investovat 

do zabezpečení budovy. Tato metoda stanovuje, že únosná investice do zabezpečení 

objektu je do výše 10 % z hodnoty aktiv. V kapitole základní informace o podniku jsem si 

vyčíslila výši aktiv, které musím zabezpečit. Aktiva jsem si vyčíslila na 3 400 000 Kč 

a z toho vyplývá, že můžu použít 340 000 Kč na zabezpečení budovy.  

 1.1  Popis zabezpečení fyzické ochrany 

Fyzická ochrana je tvořena technickou ochranou, fyzickou ostrahou a režimovou 

ochranou. Součástí technické ochrany jsou mechanické zábranné systémy, poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém, systém kontroly vstupu, CCTV systémy. Jak budu 

popisovat stávající stav zabezpečení, tak si objekt rozdělím na obvodovou, plášťovou, 

prostorovou a předmětovou ochranu. [11] 

4.6.1 Obvodová ochrana 

Obvod můžeme chránit buď pomocí technických anebo přírodních prostředku. 

Pozemek u restaurace není ohraničený plotem. Z hlediska přírodních prostředků beru 

v úvahu keře, stromy, z velkých kamenu postavený ostrůvek, které můžou nahradit plot.  

Tyto prostředky tvoří nějaké malé překážky, ale nejsou umístěny po celém obvodu 

pozemku.  Před hospodou je vytvořený malý ostrůvek z kamenu a v něm je umístěna jedna 

túje a jeden keřík. Kolem toho ostrůvku vede příjezdová cesta, která vede na hlavní 
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komunikaci. Ještě před restaurací se nachází pár stromů, které netvoří souvislý porost, 

které jsou asi 3 metry od hranice pozemku. Na obrázku č. 2 můžeme vidět nad restaurací 

les a za ní bažinu se stromy, které se nachází až za hranicí posuzovaného perimetru.  

 

Obrázek 3 Katastrální mapa [6] 
 

4.6.2 Plášťová ochrana 

Plášť budovy si rozdělím na jednotlivé části, ze kterých se skládá. Budu 

se zabývat stavebními prvky budov (zdi, podlahy, stropy, střecha), otvory ve zdi (okna, 

dveře), mechanickým zábranným systémem. 

Stavební prvky budovy 

Restaurace má nosnou konstrukci zděného původu z plných pálených cihel a jako 

pojivo se použila malta. Budova nebyla zateplena. Z venkovní strany je upravena 

břízolitovou omítkou a vnitřní úprava je dvouvrstvá vápenocementová omítka. Podlahy 

byly projektovány podle účelu místnosti. 1PP: betonová mazanina. 1NP: jsou PVC, 

parkety, dlažba. 2NP: parkety, dlažba, PVC. Na stropy byly instalovány rovné podhledy. 

Na objektu jsou dva typy střechy. Na restaurační části a na obchodě je použit sedlový typ 

střechy a na obytné části je použit stanový tvar. Jako krytina byl použit plech. 
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Okenní otvory v plášti budovy 

V příloze č. 3 a 4 můžeme vidět dispoziční uspořádání budovy, které je doplněno 

o druhy otvorů v plášti budovy. Okna jsou zobrazeny pomocí číselného údaje a čísla 

v kroužku. První číslo znamená počet okenních otvorů ve zdi v jednotlivých místnostech 

a za ním následuje číslo v kroužku, které nám udává typ okenního křídla. Obdobně jsem 

postupovala i u dveří, ale místo kroužku jsem tam umístila čtverec. Na obrázku č. 4 

můžeme vidět pohled na restauraci z příjezdové cesty. V oknech jsou uvedeny čísla 

v kroužku, které udávají typ okna. Podrobnosti o konstrukci těch oken najdeme 

v příloze č. 2. 

 

Obrázek 4 Skutečný pohled na okna [Zdroj: autor] 

 

Mříže se nachází na některých oknech v restaurační části objektu. Konkrétně se nachází 

na okně č. 1 ve skladě, oknech č. 3 ve skladě, kuchyni, sociálním zařízení, které patří 

k restauraci a na jednom okně č. 6 v bývalém obchodě. Na obrázku č. 5 můžeme vidět mříž 

u obchodu.  
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Obrázek 5 Mechanický zábranný systém - mříž [Zdroj: autor] 

 

Vstupní otvory do objektu (dveře) 

V této části se budu zabývat dveřmi, které jsou součástí pláště budovy. 

Pro posouzení beru v úvahu základní prvky, které tvoří vstupní otvor do objektu. Posuzuji 

konkrétně tyto prvky: ostění, zárubeň, závěsy, dveřní křídlo, dveřní zadlabávací zámek, 

vrchní dveřní kování. V tabulce č. 6 uvádím základní prvky vstupních otvorů. [20] 
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Tabulka 6 Vstupní otvory do zdi - plášťová ochrana [Zdroj: autor] 

 

Základní prvky dveří 1 2 3 

Ostění Nosná zeď Nosná zeď Nosná zeď 

Zárubeň  Materiál Ocelová  Ocelová  Ocelová  

Dveřní křídla Jednokřídlové Dvoukřídlové Jednokřídlové 

Závěsy 3 panty 3 panty 3 panty 

Dveřní křídlo Ocelové Skleněné Dřevěné se 

skleněnou výplní 

Zadlabávací zámek Uzamykací, 

bezpečnostní - 

zámek pro 

cylindrickou 

vložku 

Uzamykací, 

bezpečnostní - 

zámek pro 

cylindrickou 

vložku 

Uzamykací, 

bezpečnostní - 

zámek pro 

cylindrickou 

vložku 

Vrchní dveřní 

kování 

Konstrukce 

 

Klika - klika Klika – klika Klika – knoflík 

Materiál Hliníkové Kombinované 

(mostem a nerez) 

Termosetové 

Typ zámku Pro cylindrickou 

vložku 

Pro cylindrickou 

vložku 

Pro cylindrickou 

vložku 

Pasivní bezpečnost Standardní Standardní Standardní 

Cylindrické 

vložky 

Tvar tělesa Profilový Profilový Profilový 

Délka tělesa Oboustranná Oboustranná Oboustranná 

Profil pro klíč Překrytý profil Překrytý profil Překrytý profil 

Podle počtu stavítek 5-ti stavítkové 5-ti stavítkové 5-ti stavítkové 

Podle řad stavítek Jednořadé Jednořadé Jednořadé 

Podle principu 

ovládání 

Mechanické Mechanické Mechanické 

 

Na obrázku č. 6 můžeme vidět hlavní vstupní dveře do restaurace 

a na obrázku č. 7 vidíme ocelové dveře. Nalevo vidíme pohled na dveře z venčí a napravo 

jsou vyfoceny zevnitř objektu. Červenými šipkami chci upozornit na zástrče, které 

se nachází nad a pod zámkem. 
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Obrázek 6 Vstupní dveře do restaurační části [Zdroj: autor] 

 

 

 

Obrázek 7 Dveře s cylindrickou vložkou a dvěma zástrčemi [Zdroj: autor] 
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Mříž má za úkol zabránit vniknutí přes okenní (dveřní) křídlo do objektu. 

Konstrukce mříže zaručuje pevnost, stabilitu, odolnost proti vnějším vlivům (nesmí jít 

roztáhnout). Spojení vodorovných a svislých částí (prutů) je pevné a nerozebíratelné. Spoj 

je proveden svarem těch jednotlivých prutů. Mříž je umístěna z venkovní strany okna 

(dveří). Byla vyrobena z oceli. Nedá se ovládat, protože je pevně umístěna. Ukotvení je 

přímé, tzv. zapuštěné rovnoběžně do stěny. Velikost ok mříže je rozdílné, protože bylo 

přizpůsobené velikosti okna (dveří), ale nepřesáhla vzdálenost mezi vertikálními pruty 

10 cm a mezi horizontálními 20 cm. Závěsy a uzamykací systém tam není, protože 

je to pevně uchyceno. 

Ze západní strany tzn. od lesa je umístěn na plášti budovy požární žebřík, který 

vede na střechu, po které jde přejít až na spojovací část a z té části vede druhý žebřík 

na střechu obytné budovy, kde se nachází otvor do střechy. Na obrázku č. 8 můžeme vidět 

žebřík, který vede na střechu restaurace. 

 

Obrázek 8 Požární žebřík [Zdroj: autor] 
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4.6.3 Prostorová ochrana 

 

V rámci prostorové ochrany beru v úvahu dveře. V tabulce č. 7 jsou uvedeny 

základní prvky dveří, které byly použity pro prostorovou ochranu.  

Tabulka 7 Základní prvky vstupních otvorů [Zdroj: autor] 
 

Základní prvky dveří Dveře od bytu Mezi pokojové 

dveře 

Dveře ve sklepě 

Ostění Nosná zeď Zděná příčka Zděná příčka 

Zárubeň  Materiál Ocelová  Ocelová  Ocelová  

Dveřní křídla Jednokřídlové Jednokřídlové Jednokřídlové 

Závěsy 3 panty 3 panty 3 panty 

Dveřní křídlo Dřevěné Dřevěné, skleněné ocelové 

Zadlabávací  

zámek 

Uzamykací, 

bezpečnostní - 

zámek pro 

cylindrickou vložku 

Uzamykací, 

obyčejný zámek – 

jednoduchý zámek 

Uzamykací, 

bezpečnostní – zámek 

pro cylindrickou 

vložku 

Vrchní dveřní  

kování 

Konstrukce 

 

Klika – klika Klika – klika Klika – klika 

Materiál Kombinované 

(mostem a nerez) 

Kombinované 

(mostem a nerez) 

Kombinované 

(mostem a nerez) 

Typ zámku Pro cylindrickou 

vložku 

Pro obyčejný klíč Pro cylindrickou 

vložku 

Pasivní 

bezpečnost 

Standardní Standardní Standardní 

Cylindrické 

vložky 

Tvar tělesa Profilový - - 

Délka tělesa Oboustranná - - 

Profil pro klíč Překrytý profil - - 

Podle počtu 

stavítek 

5-ti stavítkové - - 

Podle řad 

stavítek 

Jednořadé - - 

Podle principu 

ovládání 

Mechanické - - 

 

Průchod sklepem mezi schody do obytné části a chodbou, která vede ke schodům 

k restaurační částí nebo ke kotelně je zamezen pomocí ocelových dveří. V uzamykacím 

systému není umístěna cylindrická vložka, proto se uzavírají pomocí zástrče. Tyto dveře 

můžeme vidět na následujícím obrázku č. 9. 
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Obrázek 9 Dveře do obytné části [Zdroj: autor] 

 

4.6.4 Subjektivní názor na zabezpečení 

Podle mého subjektivního názoru je nedostačující zabezpečení objektu.  

Když vezmu v úvahu vstupní dveře do restaurace, jsou skleněné a mají jenom 

jeden uzamykací zámek s cylindrickou vložkou typu FAB a z vnitřní strany se dá 

odemknout pomocí knoflíku.  Nemají žádné zábrany proti vysazení z pantu a sklo není 

nijak chráněno. Jak jsme mohli vidět na obrázku č. 6. Vstupní dveře do obytné části jsou 

dřevěné se skleněným obdélníkem, po rozbití se pachatel dostane k uzamykacímu systému, 

který se dá zevnitř otevřít pomocí knoflíku, a také nemají zábranu proti vysazení z pantu.  

K další rizikové části použiji pro demonstraci obrázek č. 4 (který je na straně 26). 

Na tom obrázku můžeme vidět, nešťastné umístění laviček a stolu, které slouží 

jako posezení pro zákazníky. Pokud pachatel hodí pevný předmět (kámen) do okna. 

Následně dojde k destrukci skleněné výplně. Přes lavičky a ten stůl se může dostat 

na parapet a pak proniknout do budovy. Dalším rizikovým oknem je okno číslo 5, které je 
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vyndavací. Místo okenních křídel, jak jsem již zmiňovala, byly použité desky, které byly 

sbité k sobě, a na vrchní část desek byl přimontovaný polystyrén. Stačí jenom šikovné ruce 

pachatele, který to vytáhne a může prolézt oknem do pivní anebo palivové části sklepa 

(sklad uhlí, dřeva)  

Další rizikové místo je pod oknem číslo tři, které je umístěno v 1 NP. Nachází se 

tam výklopné okno a pod ním je poklop do pivního sklepa, který je jištěný dvěma 

zástrčemi. Ten poklop je umístěný cca 20 cm nad zemí, takže k oknu číslo tři je jednodušší 

přístup.   Po rozbití skleněné výplně, pachatel má snadnou možnost se chytnout za rám, 

přitáhnout se a proniknout opět do budovy.  

Dalším rizikovým místem je za restauraci umístěný kotec. Když v něm není 

hlídací pes, tak je to pro pachatele velice snadné místo pro proniknutí do objektu. Stačí, 

když rozbije skleněnou výplň u okna a pak následně vyleze na střechu boudy a může 

pokračovat přímo do kuchyně obytné části.  
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5 Analýza rizik 

Pod pojmem analýza rizik si můžeme představit proces, pomocí kterého 

definujeme hrozby, pravděpodobnost jejich výskytu a dopad na aktiva. Abychom mohli 

provést analýzu, musíme si identifikovat aktiva, které jsou součástí objektu. Vyčíslíme 

jejich hodnotu a určíme význam pro subjekt. Každý objekt má nějaké slabiny, ze kterých 

vyplývají i možné hrozby. Každá hrozba je jinak závažná a způsobuje nám různé ohrožení 

(zranitelnost) aktiv). [5,18] 

Ve své bakalářské práci použiji k provedení analýze dvě metody a to konkrétně 

Ishikawův diagram příčin a následků a metodu FMEA. Vybrala jsem si Ishikawův diagram 

u kterého si zvolíme následek a zpětně identifikujeme příčiny, které nám způsobily 

ten zkoumaný problém.  Příčiny toho našeho problému můžeme dále zkoumat pomocí 

metody FMEA a to konkrétně jaká je pravděpodobnost, že ta příčiny nastane, jak budou 

vážné následky té příčiny a jestli jsou ty příčiny odhalitelné.  

5.1 Ishikawův diagram příčin a následku 

V některých literaturách se uvádí pod názvem „Rybí kost“, protože svým 

vzhledem ji připomíná. Tento diagram byl vynalezený v Japonsku a to profesorem Kaoru 

Ishikawou. Jedná se o diagram, který nám hledá příčiny zkoumaného problému.  

Identifikujeme si hlavní problém, který si poznamenáme na okraj papíru, od něj 

vedeme vodorovnou osu, která nám symbolizuje páteř ryby. Stanovíme si hlavní příčiny, 

které nám způsobily řešený problém. Od té hlavní příčiny vedeme spojnici k hlavní ose 

a na ní napojujeme další možné příčiny, které nám způsobily náš řešený následek. 

Na obrázku č. 10 můžeme vidět vzor Ishikawova diagramu příčin a následků.  

Celý svůj problém jsem si rozdělila na procesní a strukturální rizika. Ishikawův 

diagram s provedenou analýzou mám v příloze č. 5 a 6.  
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Obrázek 10 Ishikawův diagram příčin a následku [Zdroj: autor] 

   

5.2 Failure Mode and Effects Analysis 

Failure Mode and Effects Analysis v překladu analýza selhání a jejich dopadů. 

Jedná se o tabulkovou metodu. Pomocí této metody určíme místa, kde může dojít k selhání 

a jaký to bude mít dopad na podnik.  

V tabulkách č 9, 10, 11 (viz níže v kapitole) jsou uvedeny parametry, pomocí 

kterých vypočteme rizikové číslo. Rizikové číslo vypočteme podle rovnice číslo (1). 

Výsledné hodnoty se nám budou pohybovat v intervalu <0;125> Hodnotu rizikového čísla 

porovnáme s tabulkou č. 8. Porovnáním čísel určíme míru rizika. 

Rovnice: Výpočet rizikového čísla R 

R = P×N×H (1) 

 

R – rizikové číslo 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

Výsledná hodnota míry rizika R je v určitém intervalu. Ten interval rozdělíme 

na pět skupin, ke každé skupině přiřadíme název míry rizika (bezvýznamné riziko, 

akceptované riziko, mírné, nežádoucí a nepřijatelné). Podle toho o jaké riziko jde, 
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tak provedeme protiopatření, které nám slouží k snížení toho dotyčného rizika.  

Pravděpodobnost vzniku a existence rizika je stanovena na pět kategorii od 1 po 5. 

Ta nejnižší kategorie číslo 1 znamená nahodilou a velice nepravděpodobnou hrozbu. Čím 

vyšší číslo kategorie, tím je pravděpodobnější hrozba. Poslední pátá kategorie představuje 

trvalou hrozbu. 

Závažnost následků je opět stanovený do pěti kategorii od malého deliktu, malého 

úrazu a malé škody až po ten nejvyšší stupeň a to konkrétně 5 kategorie, která znamená 

smrt osoby, velmi vysokou škodu na majetku. 

Odhalitelnost rizika je opět stanovena do pěti kategorii. Ta nejnižší kategorie číslo 

1 znamená riziko odhalitelné v době jeho spáchání až po poslední kategorii číslo 5, která 

znamená neodhalitelné riziko.  

Tabulka 8 Míra rizika [19] 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptované riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

 
Tabulka 9 Závažnost následků [19] 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osoby, velmi vysoká škoda na majetku 
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Tabulka 10 Pravděpodobnost vzniku a existence rizika [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11 Tabulka odhalitelnosti rizika [19] 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika jsem si rozdělila na procesní a strukturální. Podle rovnice (1) jsem 

vypočetla rizikové číslo, které jsme porovnali s tabulkou č. 8.  

V příloze 7 tabulka 7.1 je zpracována metoda FMEA v oblasti procesních rizik 

a v tabulce číslo 7.2 v příloze 7 je uvedená také metoda FMEA, ale v oblasti strukturálních 

rizik.  

5.3 Vyhodnocení metody 

 

FMEA - Rizika procesní 

 Bezvýznamné riziko - v metodě nevyšlo  

 Akceptované riziko - spolupráce s pachatelem, krádež, žhářství 

 Mírné riziko – zanedbání povinností, nedodržení bezpečnostních předpisů, nedbalost, 

nepovolaným vstup do neveřejných prostor, nedostatečné proškolení, porušení 

bezpečnostních předpisů, nedostatečná kvalifikace, porušení interních předpisů, 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik  

5 Trvalá hrozba 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné, riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 
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vloupání, konkurenční boj, napadení zaměstnance, škoda na majetku, vandalismus, 

požár, vichřice, zaplavení sklepa.  

 Nežádoucí riziko - v metodě mi nevyšlo 

 Nepřijatelné riziko v metodě mi nevyšlo 

 

FMEA - rizika strukturální 

 Bezvýznamné riziko - v metodě nevyšlo 

 Akceptované riziko - výpadek elektrické energie 

 Mírné riziko - překonání oken, dveří, střešního pláště, mechanických zábranných 

systému, neoprávněný vstup do budovy, požár, přerušení dodávky vody, hrozby 

zaviněné osobou. 

 Nežádoucí riziko - v metodě nevyšlo 

 Nepřijatelné riziko - není 
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6 Inovativní řešení 

Rizika, které hrozí našemu objektu, si rozdělím do dvou podkapitol. V první 

podkapitole budu řešit rizika, které nezaviní lidský faktor (zaměstnanec) a rizika zaviněné 

třetí osobou a rizika zaviněné lidským faktorem. Inovativní řešení budu navrhovat pomocí 

technického a organizačního opatření.  

U rizik, které souvisí s překonáním mechanických zábranných systému 

a u navrženého poplachového zabezpečovacího a tísňového systému uvedu nejprve, proč 

jsem navrhla právě toto opatření, a v dalším odstavci uvedu příklad konkrétního výrobku 

se specifikacemi, který má zajistit technické opatření. Navrhované počty prvků k zajištění 

inovativního řešení zabezpečení budu uvádět v poslední podkapitole této kapitoly 

v tabulce č. 12. 

6.1 Rizika nezaviněné zaměstnancem/zaměstnavatelem 

Do těchto rizik řadím překonání oken, dveří, střešního pláště, mechanických 

zábranných systému, ostatní (požár, přerušení dodávky vody, vichřice, zaplavení sklepa). 

6.1.1 Překonání mechanických zábranných systému 

Mechanické zábranné systémy lze vždy překonat. Jejich hlavním úkolem je získat 

čas pro dojezd Policie České republiky nebo výjezdové skupiny. Navrhuji doplnit 

mechanické zábranné systémy o následující prvky.  

Přídavný zámek 

 Přídavným zámkem posílíme zabezpečení dveří. Pachatel bude muset překonat 

dva uzamykací systémy.  Na vstupní dveře do obytné části a části restaurace navrhuji 

nainstalovat přídavný zámek. 

FAB Y2T N - jedná se o přídavný zámek, který je vhodný pro zabezpečení dveří, 

které se otevírají dovnitř. Pro dveře, které mají tloušťku 35 -55 mm.  Dodává se v sadě 

s cylindrickou vložkou. Povrchová úprava je saténová niklovaná a lakovaná. Cylindrická 

vložka je z broušené mosazi Dodává se se3 klíči. [17] 
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Bezpečnostní kování 

Okolo uzamykacího systému není bezpečnostní kování. Cylindrická vložka 

vyčnívá 3 mm, takže tam je riziko vylomení. Proto navrhuji nové bezpečnostní kování 

pro vstupní vchodové dveře do obytné a restaurační části.  

S3/72 Kování klika – madlo a S1/72 Kování klika - klika - toto bezpečnostní 

kování se používá pro ochranu -  3 bezpečnostní třídu. Je vhodný pro oblasti, kde je vyšší 

frekvence lidí (obchody, kanceláře). Použitelný pro dveře šířky 40-45 mm.  Upevňuje se 

z vnitřní strany, tím je zabráněno k vymontování štítu zvenčí.  Je doplněno cylindrickou 

vložkou typu FAB 200RS. Povrchová úprava z leštěného nerezu a vložka je ze saténového 

niklu. Dodává se i s 6 klíči. [1,2] 

Zábrana pro vysazení z pantu  

Riziko překonání dveří je ještě u závěsu dveřního křídla. Pachatel může násilně 

vysadit dveřní křídlo, proto navrhuji zábranu pro vysazení z pantu ke každým dveřím, 

které jsou součásti pláště budovy.  Navrhuji zábranu typu TKD DZ S2 ZN [24] 

Překonání skleněných výplní v 1 NP 

Překonání skleněných výplní chci zabránit pomocí bezpečnostní fólie typu SC7. 

Umístím to na všechny okenní výplně v 1 NP. Těmito fóliemi můžu snížit riziko rozbití 

skleněné výplně a tím snížit riziko vniknutí do objektu přes skleněnou výplň. 

6.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V této části navrhuji poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Rozdělila jsem 

si ho do dvou částí a to konkrétně na ústřednu a detektory, které nám detekují narušení 

chráněného prostoru. 

Ústředna 

Navrhuji instalaci ústředny, která bude mít za úkol předat informace od detektoru 

narušení. Ústředna se skládá ze samotné ústředny, napájecího zdroje, krytu a klávesnice 

pro ovládání. Ústřednu umístím poblíž hlavních vchodových dveří do restaurační části 

a druhou do obytné části. Následně uvádím nějaké technické údaje k jednotlivým částem 

ústředny.   
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Napájecí zdroj MSRK3512 - jde o modul zdroje, který má za úkol nepřetržité 

napájení zařízení poplašných systému. Celková proudová účinnost je 3,5 A. V případě 

výpadku elektrické energie přechází na akumulátor.  Je opatřen ochranou před zkratem, 

přetížením, před přehřátím. Napájecí zdroj provádí automatickou kontrolu procesu 

napájení, údržby. Je vybavený ochranou výstupu před zkraty a před zapojením opačné 

polarity, ochrana před přílišným vybitím. [15] 

Klávesnice INT-KLCD-GR - jedná se o LDC klávesnici, která je určená pro naší 

ústřednu. Přes ní se dá nastavit stav: poplach, porucha, zapnutí. Klávesnice má displej 

z tekutých krystalku a pro ovládání můžeme použít 17 kláves. Každý zadaný příkaz 

potvrzuje pomocí bzučáku [7] 

Kryt AWO256-Z - jde o univerzální plechový kry, který je vybavený 

transformátorem, tamperem a pojistkou. [8] 

Ústředna INTEGRA 64 - dokáže zajistit 16 až 64 zón, k ovládání a programování 

používáme klávesnici, počítač. Provádí se u ní periodická výměna kódu, aby se snížila 

hrozba nepovolenému vstupu. Ústředna nabízí i historii události (zapnutí, vypnutí, 

poplachy). Zasílání zpráv na 16 telefonních čísel, hlasových zpráv, možnost 

i SMS zpráv. [23] 

Detektory 

Detektory mají za úkol reagovat na fyzikální změny, které převádí na elektrický 

impuls, který předávají ústředně.  

Detektor pohybu  

Detektory pohybu navrhuji pro prostorovou ochranu. Jeho funkce vychází 

z pyroelektrického jevu. Detekují změny záření na detektor. Navrhuji jeho instalaci 

ve všech místnostech. Chci, aby byly pokryly všechny vchody do místnosti. Navrhuji 

jich 32 ks. 

PIR – AQUA PLUS - detektor pohybu, který má pokrytí 15 x 15 m, záběr pokrytí 

je 110 °. K detekování používá pyrosenzor se zabudovaným silikonovým filtrem, který 

odráží UV záření a viditelnou část spektra. Dá se u něj nastavit citlivost ve 3 stupních, 

určený pro vnitřní instalaci. Používá Fresnelové čočky, které se vyznačují dlouhou 
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životností a dobrou propustnosti infračerveného záření. [4] 

Magnetické kontakty  

Magnetické kontakty se používají k detekci polohy. Používají se hlavně 

u plášťové ochrany. Těmito kontakty střežíme otvory, které jsou ve stavebních 

konstrukcích. Navrhuji jejich instalaci na okenní otvory a dveře. Celkem jich navrhuji 

32 ks. V případě rozpojení jazýčkového kontaktu dojde k vyhlášení poplachu narušení.  

Magnetické kontakty - B-3 - jedná se o kontakt, který je určený pro povrchovou 

montáž. Jedná se o robustní a ocelový výrobek. Dodává se i s přívodným kabelem. Montáž 

se prováti ve vzdálenosti 38 mm. Detekční vzdálenost je 42 mm.[12] 

6.1.3 Ostatní 

Riziko požáru nelze nikdy úplně odstranit. Můžeme maximálně navrhnout 

opatření pro snížení rizika rozšíření požáru. Toto riziko ošetřím přenosnými hasicími 

přístroji, u kterých se bude provádět pravidelná revize a zkoušky provozuschopnosti.  

Přerušení dodávky vody nelze nijak ošetřit, protože restaurace má vlastní studnu. 

Když začne období sucha, může dojít k poklesu hladiny spodní vody.  

Riziko zaplavení sklepa můžu snížit tak, že v případě vytrvalých a prudkých dešťů 

budu pomocí čerpadla odčerpávat spodní vodu, která se dostane do sklepa.  

Riziko vichřice nelze ošetřit, protože počasí je nepředvídatelné.  

6.2 Rizika zaviněné lidským faktorem 

Mezi tyto rizika řadím neoprávněný vstup do budovy, zanedbání povinností, 

nedodržení bezpečnostních předpisů, nedbalost, nedostatečné proškolení, porušení 

bezpečnostních předpisů, nedostatečná kvalifikace, porušení interních předpisů, 

konkurenční boj, napadení zaměstnance. 

Rizika, které jsou zaviněné lidským faktorem, se budu snažit snížit pomocí 

organizačního opatření. To znamená pomocí nových bezpečnostních směrnic, zaměřením 

se na kvalitu proškolování personálu. Při přijímacích pohovorech, se zaměřím více 

na vlastnosti lidí. Hlavní úkolem bude navázat klidnou pracovní atmosféru (bez stresu).  
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6.3 Vyčíslení hodnoty zabezpečení 

V následující tabulce č. 12 uvádím v prvním sloupci technické prostředky, 

které použiji pro inovativní řešení dané problematiky, potom uvádím počet, cenu 

za jednotlivý kus a celkem cena. 

Tabulka 12 Vyčíslení hodnoty zabezpečení [zdroj: autor] 

Technický prostředek Počet Cena za kus Cena celkem 

Přídavný zámek 2 501 1002 

Kování dveří – klika-klika 1 2505 2505 

Kování dveří – klika – madlo 1 2494 2494 

Zábrana vysazení 7 77 539 

Ústředna 2 5173 10346 

Kryt 2 1572 3144 

Klávesnice 2 2949 5898 

Napájecí zdroj 2 849 1698 

PIR 32 455 14560 

Magnetické čidlo 32 270 8640 

Bezpečnostní fólie 52 740 (m) 38480 

Celkem - - 89306 
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7 Závěr 

V úvodu uvádím proč je vlastně důležitá fyzická ochrana a jakými zákony se řídí. 

Na to následuje kapitola, která se zabývá teorii této ochrany. Co si pod tou fyzickou 

ochranou můžeme představit. Na jaké hlavní tři skupiny se dělí a jak a proč jsou pro nás 

důležité. 

Představuji podnik v rámci jeho činnosti, něco z jeho historie a jeho dispozičního 

uspořádání. Posuzuji jeho stávající zabezpečení v rámci technické ochrany, protože se tam 

nevyskytovala režimová ochrana ani fyzická ochrana. Technickou ochranu 

jsem si rozdělila podle ochrany části budovy (obvodovou, plášťovou, prostorovou, 

předmětovou) a u nich jsme uvedla současný stav zabezpečení toho objektu. 

V analýze jsme si určila jako hlavní problém napadení toho objektu a hledala jsem 

příčiny, které vedli k tomu narušení objektu pomocí Ishikawova diagramu. Možné příčiny, 

které způsobily můj řešený problém, jsem potom dále analyzovala pomocí metody FMEA. 

Touto metodou jsme si určila jaká je pravděpodobnost vzniku těch jednotlivých příčin, jaké 

může způsobit následky a zda jsou odhalitelné už v zárodku.  Po součinu 

pravděpodobnosti, následku a odhalitelnosti mi vyšlo rizikové číslo. Rizikové čísla jsem 

porovnala s tabulkou, kde jsem měla stanovenou míru rizika a podle toho jsem zjistila, 

o jak závažné riziko se jedná. 

V analýze mi vyšly akceptovatelné a mírné rizika. Na mírné rizik, které mi vyšly 

v analýze, navrhuji inovativní řešení zabezpečení objektu. Toto řešení stávajícího 

zabezpečení jsem si rozdělila do dvou části. Zvýšila jsem zabezpečení pomocí 

mechanických zábranných systému a navrhla jsem i poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Po porovnání uvolněných financí, které můžu investovat do zabezpečení 

s hodnotou inovativního řešení, tak v rámci výsledku můžu konstatovat, že výše 

navrhovaného zabezpečení našeho objektu je přijatelná. 
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PN  Podzemní podlaží 

Pozn.  Poznámka 

Tzn.  To znamená 
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Příloha č. 1 Dispoziční uspořádání [Zdroj: autor] 
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Příloha 2 Okenní otvory ve zdi - plášťová ochrana [Zdroj: autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Sklo se nevyskytuje, protože bylo zaměněno za sbité desky v jeden celek ve tvaru čtverce a na ně umístěný polystyrén.  

Základní části okna 1 2 3 4 5 6 

Konstrukce okna Dřevěná Dřevěná Dřevěná Kovové Kovové Dřevěná 

Typ rámu (sloupky, 

poutec) 
Ne Sloupek Ne Ne Ne Sloupec, poutec 

Okenní křídlo – 

otevírání 
Otevíratelné 

Otevíratelné, 

sklopné 
Sklopné Výklopné Vyjímatelné Otočné, sklopné 

Okenní křídlo – počet 

skel 
S dvěma skly S dvěma skly S jedním sklem S jedním sklem Bez skla S dvěma skly 

Okenní překlad, 

parapet 

Vyzděný až  

k rámu 

Vyzděný až  

k rámu 

Vyzděný až  

k rámu 

Vyzděný až 

k rámu 

Vyzděný až 

k rámu 

Vyzděný až 

 k rámu 

Závěsy Panty Panty Panty Panty Bez závěsu Panty 

Kování Plastová Plastová Plastová Kovové žádné Plastová 

Uzávěry 
Standardní  

(klika) 

Standardní 

(klika) 

Standardní  

(klika) 

Standardní  

(klika) 
žádné 

Standardní 

 (klika) 

Sklo standardní Standardní Standardní Standardní žádné5 standardní 
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Příloha č. 3 Umístění oken a dveří v 1PP a 2 NP [Zdroj: autor] 
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Příloha 4: Umístění oken a dveří 1NP [Zdroj: autor] 
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Příloha č. 5 Ishikawa - procesní rizika [Zdroj: autor] 
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Příloha č. 6 Ishikawa - Strukturální rizika [Zdroj: autor] 
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Příloha 7 Metoda FMEA 
 Tabulka 7.1 FMEA - procesní rizika [Zdroj: autor]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

č Kategorie hrozeb Hrozby Následky N Příčina P Stávající opatření O R 

1 Zaměstnanci zanedbání povinnosti škoda 2 únava, stres 2 školení 3 12 

2  
nedodržení 

bezpečnostních předpisů 
ohrožení, škoda 2 úmysl, únava 2 školení 3 12 

3  nedbalost ohrožení, škoda 3 únava, stres 2 školení 3 18 

4  spolupráce s pachatelem ohrožení, škoda 4 úmysl  1  1 4 

5  
Nepovolený vstup do 

neveřejných prostor 
škoda 3 úmysl 2  2 12 

6 Organizační opatření nedostatečné proškolení ohrožení, škoda 3  2 školení 3 18 

7  
porušení bezpečnostních 

předpisů 
ohrožení, škoda 2 úmysl, únava 2 školení 3 12 

8  nedostatečná kvalifikace ohrožení, škoda 2 únava 2 školení 3 12 

9  
porušení interních 

směrnic 
ohrožení, škoda 3 úmysl  2 školení 3 18 

10  
Hrozby ze strany jiné 

osoby 
vloupání škoda 4 úmysl  3 

zámek s 

cylindrickou 

vložkou 

1 12 

11  krádež škoda 3 úmysl  3 

zámek s 

cylindrickou 

vložkou 

1 9 

12  konkurenční boj škoda 3 úmysl  3  4 36 

13  napadení zaměstnance ohrožení  4 úmysl  4  1 16 

14  škoda na majetku škoda 3 úmysl  3  2 18 

15  vandalismus škoda 3 úmysl  3  2 18 

16  žhářství škoda 5 úmysl  2  1 10 

17 Ostatní požár ohrožení, škoda 5 úmysl, závada 3 
bleskosvod, hasicí 

přístroj 
1 15 

18  vichřice ohrožení, škoda 4 zvednutí větru 3  1 12 

19  
zaplavení sklepa 

(podzemní voda) 
škoda 4 

Zvednutí spodní 

vody 
3 čerpadla 2 24 
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Tabulka 7.2 FMEA - Strukturální rizika [Zdroj: autor] 

 

 

č Kategorie hrozeb Hrozby Následky N Příčina P 
Stávající 

opatření 
H R 

1 
Narušení plášťové 

ochrany 
překonání oken Vniknutí do objektu 5 Otevřené okna, rozbití okna 5 mříže 2 50 

2  překonání dveří Vniknutí do objektu 5 Otevřené dveře, rozbití dveří 5 Zámek, mříže 2 50 

3 

 
 překonání střešního pláště Vniknutí do objektu 4 otevřený otvor na střeše 5 zástrč 2 40 

4  MZS Vniknutí do objektu 5 závada, překonání,  5 mříž  2 50 

5 
Narušení 

prostorové ochrany 
překonání zámku 

proniknutí do druhé části 

objektu 
5 vyvrtání, rozbití  4 zámek, zástrč 3 60 

6  neoprávněný vstup Ohrožení osob 4 
Nedostatečná kontrola, nezamčené 

dveře 
3  2 24 

7 Ostatní hrozby výpadek elektrické energie škody 3 přerušení dodávky  3  1 9 

8  požár škoda 5 zkrat, úmysl 3  1 15 

9  přerušení dodávky vody škoda 3 sabotáž 3  2 18 

10 
Hrozby zaviněné 

osobou 
nedbalost ohrožení zdraví, škoda 3  2  3 18 

11  úmyslné poškození ohrožení zdraví, škoda 3 vandalismus 3  3 27 

12  Nedostatečná kvalifikace ohrožení zdraví 3  2  3 18 

          


