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Věra Holubová Ph.D.   

Diplomová práce popisuje Projekt fyzické bezpečnosti vybraného objektu rekreačního 

střediska. Teoretická část popisuje teorii o bezpečnostním projektu a užitých analýz rizik.  

Praktická část popisuje rekreační středisko, zpracování analýzy rizik a dále návrh variant 

systému fyzické bezpečnosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

ČSN Česká technická norma 

DPPC Dohledové a poplachové přijímací centrum 

FMEA Failurre a mode analysis 

IP Internet protokol 

JAB Jablotron 

KVL Klub vodního lyžování 

LCD Displej z tekutých krystalů (anglicky liquid crystal display) 

MG Magnetický kontakt 

MZS Mechanický zábranný systém 
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PIR Pasivní infračervený detektor (anglicky Passive infrared detector) 

PZTS Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID Identifikace pomocí rádiové frekvence (anglicky Radio Frequency Identification) 

SMS Služba krátkých textových zpráv (anglicky Short message service) 

SW Software 

VSS Video survailence system - dohledový video systém 
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1 ÚVOD 

Chránit své zdraví nebo majetek, se jako společenská potřeba v lidské společnosti 

vyskytuje od pradávna. Princip se za ta léta moc nezměnil, mění se hlavně technologie, 

které se neustále vyvíjí. V minulosti se užívaly převážně tzv. mechanické zábranné 

systémy, které měli za úkol zabránit útočníkovi přistup. S rozvojem elektrické energie se 

rozvinul nová možnost ochrany zdraví a majetku. V dnešní době se stále častěji užívají 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, které ke své funkci využívají různé druhy 

čidel, které převádí na základě fyzikálních jevů přijímaný signál na signál elektrický, který 

se dále vyhodnocuje,  existuje celá řada čidel, které fungují na základě různých fyzikálních 

jevů. Dále se jedná o kamerové systémy které nám poskytují obrazovou informaci o 

chráněném zájmu.   

Z názvu je možné vyčíst, že se diplomová práce zaměřuje na fyzickou bezpečnost 

rekreačního střediska. Rekreační středisko se sestává z několika budov, jejíž hlavní objekt 

je tvořen restaurací a penzionem. Momentálně hlavní budova prochází rekonstrukcí, která 

nabírá zpoždění oproti harmonogramu. Z hlediska bezpečnosti je největším problém volná 

průchodnost pozemky a tím způsoben ničím nebráněný přístup k objektům střediska.    

Diplomová práce je strukturována do několika kapitol, které na sebe vzájemně 

navazují.  V první části se jedná o teorii užitých analýz rizik, a teorie o bezpečnostním 

projektu. Na tuto kapitolu navazuje kapitola, která popisuje středisko, budovy nacházející 

se na pozemcích, aktiva nacházející se v hlavní budově a provozní režim střediska. Další 

kapitola popisuje stávající prvky systému fyzické bezpečnosti střediska. Následuje analýza 

rizik, ze které vzejdou nepřijatelná rizika, která je potřeba minimalizovat. Po analýze rizik 

následuje zařazení objektu dle českých technických norem (dále jen ČSN). Poté následuje 

návrh variant sytému fyzické bezpečnosti a v poslední kapitole rozpracování vybrané 

varianty.  
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2 REŠERŠE 

REITŠPÍS, Josef a LOVEČEK, Tomáš. Bezpečnostní systémy. Žilina : Žilinská 

univerzita v Žilině – vydavatelství EDIS, 2011. ISBN 978-80 554-0487-8.  

Publikace se zabývá především ochranou objektů. Jedna z částí také popisuje 

bezpečnostní projekt a projektování s jeho znaky, strukturou, realizací a implementací 

projektu. 

LUDĚK, Lukáš, aj. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Zlín: 

VeRBuM, 2011. ISBN 978-80-87500-05-7.  

Uvedená příručka se soustředí na ochranu osob, majetku a fyzickou bezpečnost. 

Přínosem byly technicky zaměřené části, které popisují poznatky a znalosti ohledně 

detektorů narušení, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a dále 

projektování bezpečnostních systémů. 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s.   

Studijní materiál pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Ve skriptu je 

provedena kompletní analýza objektu letiště. Jsou zde popsány kroky jednotlivých analýz 

rizik jenž je možné využít i u jiných objektů.  

KŘEČEK, Stanislav a kolektiv. Příručka zabezpečovací techniky. 3. vyd. Blatná: 

Cricetus. 2006. 313 s. ISBN 80-902938-2-4. 

Tato publikace obsahuje užitečné informace o mechanických zábranných 

systémech, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech a o dohledových 

videosystémech (dříve průmyslové televize). Popisuje principy jednotlivých 

bezpečnostních prvků i jejich funkce. 

 

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

systémy II. 2. vydání. Praha: PA ČR, 2009. 229 s. ISBN 978-80-7251-313-0. 

Jedná se o druhý díl skript Policejní akademie České republiky. V tomto skriptu jsou 

uvedeny  poznatky z oboru elektrických zabezpečovacích systémů. Dále jsou zde uvedena také 

doplňková zařízení těchto systémů a s tím spojené činnosti a služby pro ochranu objektů. 
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3 BEZPEČNOSTNÍ  PROJEKT  

Definicí pojmu projekt bychom v dnešní době našli mnoho. V dnešní době se 

nejčastěji setkáváme s projekte jako s procesem plánování a řízení rozsáhlých operací za 

účelem dosažení určeného cíle.[1] 

Projektování se řídí několika zásadami mezi které patří určení cíle, reálnost a 

účelnost,  systémový přístup, postupné řešení, systematičnost a efektivnost.[3] 

Bezpečnostní projekt se zabývá problematikou ochrany majetku, osob, budov 

zajištění požární bezpečnosti, ochranu dat a informací. Projektem je myšleno časově 

ohraničená sada činností a procesů, které provádíme za účelem dosažení určeného 

cíle.[1][3] 

3.1 Zásady bezpečnostního projektu 

Bezpečnostní projekt se řídí doporučenými pravidly, díky kterým je dosaženo 

požadovaného cíle. Mezi znaky bezpečnostního projektu patří.[3] 

 definování cíle 

 hierarchie jednotlivých činností 

 definice zdrojů 

 určení osob odpovědných za plnění jednotlivých úkolů 

 seznamy odpovědných pracovníků za realizaci projektu 

 konečný termín realizace projektu 

Dále může bezpečnostní projekt obsahovat. 

 popis objektu 

 zařazení objektu do stupně zabezpečení objektu 

 grafické zobrazení objektu 

 bezpečnostní analýzu rizik 

 navrhnutá opatření 
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3.2 Cíl bezpečnostního projektu 

Cílem tohoto projektu je návrh systému fyzické bezpečnosti rekreačního střediska. 

Cíl projektu  musí být definován, jednoznačně a musí být měřitelný. Měřitelný je 

vyjadřuje-li jeho výstup množství, nebo zda-li je možné dva stavy splněn/nesplněn. Hlavní 

důvod k tvorbě bezpečnostního projektu je bezpečnostní problém, který se rozhodneme 

řešit.[3] 

3.3 Struktura bezpečnostního projektu:  

Bezpečnostní projekt se skládá z několika na sebe navazujících kroků. V prvním 

kroku je třeba si definovat řešený problém nebo cíl. V této práci se jedná o návrh systému 

fyzické bezpečnosti rekreačního střediska. Struktura projektu je popsána níže.[3] 

Bezpečnostní projekt tvoří systém opatření, aby byl objekt chráněn před vnějšími i 

vnitřními vlivy. Snahou každé společnosti je docílit takového stavu, kdy bude bezpečně 

chráněna. Prostředky, které umožňují dosáhnout tohoto cíle lze rozdělit: 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

 

3.3.1 Technická ochrana 

Soubor technických opatření, které zabraňují nebo zjišťují případný vstup do 

objektu. Jedná se o mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) a dohledový video systém (dále jen 

VSS). [5]  

MZS je základním prvkem každého zabezpečovacího systému. Úkolem je v 

ideálním zabránit, ale spíše zpomalit vstup neoprávněné osoby do chráněného objektu. 

MZS lze rozdělit na perimetrickou, plášťovou, prostorovou a předmětovou ochranu. 

Zástupci MZS jsou ploty, mříže, bezpečnostní okna, bezpečnostní rolety, trezory apod.[2] 
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PZTS je soubor elektronických zařízení, které mají za úkol zjistit případný vstup do 

chráněného objektu a na tomto základě informovat vybranou osobu, která zajišťuje další 

postupy jako informovaní policie, majitele apod. PZTS systém se skládá z ústředny, 

různých druhů čidel fungujících na bázi fyzikálních jevů, které snímají změnu těchto jevů. 

Dále signalizačních zařízení, které podávají zprávu o případném narušení.[2][5] 

Instalovaný PZTS v objektu by měl být navrhnut podle normy ČSN EN 50131-1-

ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: 

Systémové požadavky, kde je určen  stanovený stupeň zabezpečení a třídy prostředí.[8]  

VSS zajišťuje obrazovou informaci o chráněném objektu formou kamerových 

systémů. VSS je tvořen různým typem kamer, záznamové zařízení a monitoru. Při 

zavádění VSS v objektu musí být dodrženy určité požadavky požadavky: sledování nesmí 

nadměrně zasahovat do soukromí, musí být stanoven účelu sledování a lhůta pro 

uchovávání záznamů, snímací zařízení musí být chráněno, osoby vstupující do objektu 

musí být informovány o tom, že je v objektu instalován VSS a registrace u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Rozlišují se VSS se záznamem a monitorování.  U VSS se 

záznamem, musí být tento systém  zaregistrován dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů.[2][5] 

3.3.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha zastupuje lidský faktor v systému fyzické bezpečnosti. Výhodou 

zastoupení lidského faktoru v systému fyzické bezpečnosti je v možnosti okamžitého 

zásahu v případě hrozícího nebezpečí a odvrácení tohoto nebezpečí. Tuto formu ochrany 

zajišťují nejčastěji soukromé bezpečnostní služby nebo také vlastní zaměstnanci, v krajních 

případech policií nebo armádou. V dnešní době stále oblíbenější je připojení objektu na 

dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC) a využití výjezdové 

skupiny.[1] 
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3.3.3 Režimová ochrana 

Soubor administrativně - organizačních opatření. Tento druh ochrany zajišťuje 

funkčnost systému fyzické bezpečnosti.  Klíčem je vytvoření bezpečnostních směrnic v 

objektu dále jejich prosazování a dodržování. 

Mezi základní dokumenty režimových opatření patří provozní řád, klíčový režim, 

pracovní řád, spisový řád, skartační rád a pod. [3] 
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4 POPIS REKREAČNÍHO STŘEDISKA 

V této kapitole se budu zabývat popisem jednotlivých částí areálu. Dále popíši 

aktiva, která se v objektu nachází . 

4.1 Popis okolí střediska 

Rekreační středisko leží v obci Těrlicko. Středisko se nachází v těsné blízkosti 

Těrlické přehrady. Těrlická přehrada leží z jižní strany střediska. Zároveň také areál 

sousedí s vodno-lyžařským vlekem, který má majitel objektu v pronájmu. Ze severní strany 

obklopuje středisko les, na okraji lesa se nachází 25 rodinných, zahradních domů a chat. 

Ve stejné zátoce jako středisko se nachází další dvě rekreační střediska. Ke středisku vede 

pouze jedna příjezdová cesta na jejímž konci se nachází vjezdová brána do střediska. 

Přístup pro návštěvníky je možný ze dvou směrů podél vody. Jeden přístup se nachází u 

příjezdové cesty, druhý vede přes sousední středisko. Pohled na okolí střediska zobrazuje 

obrázek 4.1.  

 
Obrázek 4.1: Okolí rekreačního střediska [mapy.cz] 

4.2 Popis areálu           

Rekreační středisko se nachází na území obce Těrlicko na parcele č. 253. Stavba 

se nachází v přímém sousedství Těrlické přehrady na ulici Chatová 99. Rekreační středisko 

se skládá z dvou částí. Jedna část jsou pronajaté pozemky, na kterých se nachází pláž. 

Druhou část tvoří hlavní budova a ubytovací chatky,budova rozvodné sítě elektrické 
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energie,bývalá recepce a parkoviště, které leží na vlastních pozemcích. Parkoviště se 

rozprostírá podél řady chatek u příjezdové brány. Kapacita parkoviště je přibližně 15 

osobních automobilů. Budova bývalé recepce se v dnešní době nijak nevyužívá a uvažuje 

se o jejím zbourání.  Budova rozvodné sítě je vyjmuta z vlastních pozemků neboť je jiného 

majitele. Dispoziční uspořádání střediska  znázorňuje obrázek 4.2. 

. 

 

Obrázek 4.2: Vnější uspořádání areálu[autor] 

4.3 Hlavní budova 

Jedná se o dvoupodlažní objekt, který prochází kompletní rekonstrukcí. Půdorys 

hlavního objektu má tvar obdélníku o rozměrech 13,64 x 25,01 m a jednopatrového  

přístavku o rozměrech 14,51 x 4,8 m který je přistavěn ze zadní časti budovy. Zastavěná 

plocha stavby je 401,73 m
2
. Obvodové zdí v prvním nadzemním podlaží mají tloušťku 0,4 

m a zdi rozdělující jednotlivé místnosti mají 0,1 m, 0,3 m a 0,35 m. V druhém nadzemním 

podlaží mají dělící příčky tloušťku 0,15 m a 0,2 m. 

 V objektu se provádí činnost spojená s restauračními a ubytovacími službami. 

V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace a v druhém nadzemním podlaží se 

nachází deset dvoulůžkových pokojů pro hosty. 

Od září roku 2015 prochází budova rozsáhlou rekonstrukcí, tato rekonstrukce by 

měla skončit a objekt by měl být otevřen v květnu roku 2017 nicméně dochází ke skluzu a 

plnění časového plánu a není jisté že bude splněn termín.  
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4.3.1 Dispoziční řešení  

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, jedná se o objekt o dvou nadzemních 

podlažích (dále jen NP).  

Vstup do 1.NP hlavní budovy  je možný přes tři vchody.  Dva vchody mohou 

využívat zákazníci. Jedná se o vchody do restaurace a sálu. Restaurace a sál je propojen 

spojovací chodbou, kterou lze dále vstoupit do sociálních zařízení a ke schodišti vedoucí 

do druhého patra. Třetí vchod je určen pouze pro zaměstnance a není veřejnosti přístupný. 

Tento vchod vede do chodby, která propojuje kuchyň a sál. Dále tato chodba slouží jako 

vstup do zázemí restaurace, nachází se zde dva sklady, sociální zařízení pro zaměstnance, 

šatna pro zaměstnance, technická místnost a kancelář. Tuto chodbu smí opět používat jen 

zaměstnanci. Vnitřní uspořádání prostor včetně vstupu do hlavní budovy znázorňuje 

obrázek 4.3. 

 

Obrázek 4.3: Půdorys 1.NP - Dispoziční uspořádání[autor] 

 

Z venkovní části je vstup do 2.NP možný pouze přes jeden v chod, který vede ke 

schodišti, po kterém je možno vystoupat k pokojům pro ubytované. 2.NP je tvořeno deseti 

dvoulůžkovými pokoji s vlastním sociálním zařízením, které jsou spojeny chodbou. 

Schodiště se nachází uprostřed chodby. Naproti schodišti se nachází technická místnost 
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sloužící pro úklid pokojů. Vnitřní uspořádání prostor 2.NP podlaží zobrazuje obrázek 

4.4.

 

Obrázek 4.4: Půdorys 2.NP - dispoziční uspořádání[autor] 

 

4.4 Ubytovací chatky 

Druhou část rekreačního střediska, tvoří dvě řady po devíti ubytovacích chatkách. 

Jednotlivá zařízení jsou dřevěné chatky s plechovou střechou . Rozměry chatky jsou 2x3 

m. Chatka má jedny dřevěné vstupní dveře a jedno malé výklopné okno o rozměrech 

20x40 cm. Z každé strany vstupních dveří je umístěno okno o rozměrech 20x40, tyto okna 

jsou konstruována jako neotvíratelná. cm Chatky jsou řazeny v jedné řadě vzdáleny 1,5 m 

od sebe.  V rámci rekonstrukce hlavní budovy se nekoná rekonstrukce chatek. Oprava 

chatek se plánuje až v další etapě oprav po dokončení rekonstrukce hlavní budovy. Žádný 

projekt jak by měly chatky vypadat zatím není vypracován. Ubytovací chatku znázorňuje 

obrázek 4.5.  
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Obrázek 4.5: Ubytovací chatka pohled zepředu a zezadu[autor] 

4.5 Provozní stádia střediska 

Provozními stádii je myšleno v jakém časovém období bude objekt otevřen. Tato 

problematika je závislá na několika faktorech. Tím  hlavním a dá se říci nejdůležitějším z 

nich je ukončení rekonstrukce celého rekreačního střediska včetně ubytovacích chatek, 

jejichž rekonstrukce proběhne až ve druhé etapě. Nicméně začátek této rekonstrukce ještě 

nebyl naplánován, tudíž nelze říci, kdy bude středisko kompletně zrekonstruováno.  

Po ukončení první etapy rekonstrukce bude středisko fungovat ve dvou ročních 

obdobích a to letní období a zimní období 

Letním obdobím je myšlena část roku, kdy bude středisko v provozu, jedná se o 

období mezi čtvrtým a desátým měsícem v roce. V tomto období se dá předpokládat 

zvýšeny pohyb osob po středisku, neboť v průběhu čtvrtého měsíce v roce, se vždy otevírá 

vodní- lyžařský vlek, který se střediskem přímo sousedí. V tomto období jsou 

rekonstrukční práce zastaveny. 

Zimním obdobím je myšlena část roky kdy středisko v provozu nebude, je to 

období mezi jedenáctým a třetím měsícem v roce. V této části roku je pohyb po středisku 

minimální. V tomto období bude prováděny rekonstrukční práce které jsou v rámci letního 

období zastaveny, aby byl zajištěn komfort pro zákazníky. 
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Po skončení kompletní rekonstrukce střediska je plánováno provozovat alespoň 

hlavní objekt celoročně. 

4.6 Protiprávní činnost v minulosti  

Již v minulosti došlo v nejbližším okolí a také samotném středisku k několika 

incidentům. Nejčastěji se jedná o krádeže z aut zaparkované na parkovišti střediska. V 

samotném středisku došlo k několika krádežím materiálu uskladněného kolem pláště 

budovy a vloupáním do ubytovacích chatek.  

Při těchto incidentech byl odcizen uskladněný materiál, osobní věci z automobilů a 

osobní věci z chatek. Nejednalo se sice o majetek vysoké finanční hodnoty, nicméně pro 

majitele střediska je to velice nepříjemná záležitost, která může mít za následek úbytek 

zákazníků a tím snížení výdělku. 

Většina těchto incidentů je spojena s nárůstem pohybu osob v letním období. 

4.7 Soupis aktiv rekreačního střediska 

Aktivum je majetek který má pro středisko určitou hodnoty a je potřeba zajistit 

aby nedocházelo k jejich poškozování. Jedná se především o vybavení pokojů,restaurace a 

nářadí potřebné pro každodenní údržbu střediska. Osobní automobily zaparkované na 

parkovišti střediska v letním období. Během letního období ve dnech, kdy je dosaženo 

tropických teplot se na pozemcích střediska a restauraci  může nacházet až několik stovek 

lidí, což jsou hodnoty, které nelze finančně vyčíslit. Hodnota hlavního objektu střediska po 

rekonstrukci činní cca 12 mil korun. 

Rizika je potřeb snižovat až na úroveň, kdy se výdaje na omezení rizika stávají 

neúměrnými. Princip z kterého budu vycházet při návrhu systému fyzické bezpečnosti se 

nazývá princip ALARA, který doporučuje aby náklady na omezení rizik nepřekročily 10 % 

v některých případech 15% z hodnoty chráněného majetku. Hodnota aktiv, jenž se nachází 

ve středisku je 2 005 720 Kč. Z toho vyplývá že náklady spojené s vybudováním systému 

fyzické bezpečnosti by neměli přesáhnout 200 572 Kč až 300 858 Kč. Podrobný výčet 

aktiv a jejich ohodnocení ukazuje tabulka 1.  
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Tabulka 1: Výčet aktiv nacházejících se v areálu[autor] 

Popis aktiva Cena/kus Počet Ks Cena celkem 

Vybavení pokoje 70 000 10 700 000 

Televize Samsung 39" - restaurace 14 000 2 28 000 

Data projektor + plátno 10 000 2 20 000 

Elektronická pokladna + SW 9 500 2 19 000 

Vybavení restaurace 500 000 xxxxxxx 500 000 

Vybavení kuchyně 600 000 xxxxxxx 600 000 

Lednice - nápoje 13 360 2 26 720 

Výčepní zařízení 10 000 2 20 000 

Sekačka - traktor 20 000 1 20 000 

Strunová sekačka 2 000 1 2 000 

Ostatní nářadí pro chod střediska 70 000 xxxxxxx 70 000 

Shrnutí v Kč 2 005 720 Kč 
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5 SOUČASNÝ SYSTÉM FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 

REKREAČNÍHO STŘEDISKA 

V této části jsou  popsány prvky systému fyzické bezpečnosti rekreačního střediska. 

Středisko částečně obsahuje prvky perimetrické ochrany, plášťové ochrany jedná se pouze 

o mechanické zábranné systémy. Další prvky zabezpečení nejsou ve středisku obsaženy. V 

průběhu rekonstrukce se v určitých případech využívá fyzické ostrahy. 

5.1 Perimetrická ochrana  

Perimetrickou ochranu areálu rekreačního střediska tvoří vstupní a příjezdová 

hlavní brána a plot.  

Vstupní a příjezdová brána je tvořena dvěma železnými křídly. Výška brány je 

odhadem 2,5 - 3 m.  Každé křídlo je tvořeno z železného profilu o rozměrech 30x50 mm, 

výplň každého křídla tvoří soustava profilů 10 x 20 mm. Brána se zamyká pomocí 

železného řetězu  a visacího zámku.  Hlavní bránu zobrazuje obrázek 5.1. 

 
Obrázek 5.1: Vstupní a příjezdová brána [autor] 

 

Plot u pozemků rekreačního střediska nemá přímo funkci perimetrické ochrany, 

neboť není veden kolem celého střediska. Plot je veden pouze ze strany lesu. Tento plot má 
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spíše funkci vyznačení pozemků. Plot není veden kolem střediska ze dvou důvodů. V 

zátopovém pásmu Těrlické přehrady nesmí stát žádná pevná stavba do které plot spadá. Za 

druhé majitel střediska nechce stavět plot z této strany, aby byl udržen určitý komfort pro 

zákazníky. Tudíž je z každé strany střediska umožněn vstup do střediska.  Vstup kolem 

vody je umožněn u příjezdové brány a z vedlejšího střediska. Vjezd je možný pouze přes 

příjezdovou bránu. 

5.2 Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranou jsou myšleny prvky které mají za úkol zabránit, odradit, 

případně co nejvíce ztížit přístup do samotného objektu. Mezi prvky tohoto typu ochrany 

řadíme obvodové zdivo, střecha, okna a dveře,okenní mříže a další.[1] 

 Plášť budovy je z větší části tvořen pálenými cihlami o tloušťce 0,35 m. Menší část 

je pak tvořena zdivem typu Ytong.  Dřevěná střecha je pokryta plechovou střešní krytinou. 

Nejnižší hrana střechy je umístěna na straně lesa ve výšce 2,7 m. 

Okenní výplně pláště budovy lze rozdělit na tři druhy jednokřídlá, dvoukřídlá a 

střešní okna. Dvoukřídlé okna jsou instalována v restauraci, sálu a kuchyni dále v 

jednotlivých pokojích pro ubytované. Jednokřídlá okna instalována v místnostech 

sloužících jako zázemí restaurace, dále na každém konci chodby spojující pokoje v 2.NP. 

Střešní okna jsou instalována nad schody a technické místnosti pro úklid pokojů.  

Okna instalována v restauraci,kuchyni a sálu jsou konstruována jako neotvíratelná. 

U restaurace a sálu se rozměry oken mohou lišit co do velikosti v závislosti na umístění. 

Výška okna je všude stejná 1,2 m, ale šířka okna se liší v intervalu od 3-4 m.  Okna 

umístěná v zázemí restaurace jsou konstruována jako výklopná o rozměrech  0,7 x 0,4 m. 

Okna umístěná v jednotlivých pokojích  mají rozměry 1,6 x 1,2 m. Okna spojující pokoje v 

2.NP mají rozměr 1,3 x 1,4 m. 

Všechny okna objektu až na střešní okna jsou jednoho typu a to Veka Perfectline 

70AD. Dle technické specifikace se jedná o  plastová okna v třídě bezpečnosti RC3 dle 

ČSN EN 1627. Skleněnou výplň tvoří soustava tří oddělených skel o rozměrech 

4/14/4/14/4. Číslovka 4 udává tloušťku skla a číslovka 14 udává mezeru mezi skly.[27] 



 

16 

 

 Každé sklo skleněné výplně je v odolnosti P2A dle normy ČSN EN 356 - Zkoušení 

a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku.  Střešní okna FAKRO plastové 

konstrukce v třídě bezpečnosti RC 2 dle ČSN EN 1627 je tvořeno dvojsklem 4/14/4. Každé 

sklo skleněné výplně je v odolnosti P2A dle normy ČSN EN 356. [8] 

Dveře lze rozdělit na dva druhy jednokřídlé a dvoukřídlé. Dvoukřídlé dveře jsou 

instalovány pro vstup do sálu,restaurace a vchod ke schodišti. Rozměr dvoukřídlých dveří 

se liší dle jejich umístění, se směrem otvírání ven. Jednokřídlé dveře budou instalovány na 

místo vchodu pro zaměstnance, také se směrem otvírání ven. Rozměr jednokřídlých dveří 

1,05x2,2 m. Dveře jsou stejného typu jako okna Veka Perfectline 70AD s pánickým 

kováním dle normy ČSN EN 179. Dle technické specifikace se jedná o plastové dveře se 

skleněnou výplní v bezpečnostní třídě RC 3 dle normy ČSN EN 1627. Skleněnou výplň 

tvoří soustava tří oddělených skel o rozměrech 4/14/4/14/4. Číslovka 4 udává tloušťku skla 

a číslovka 14 udává mezeru mezi skly. Každé sklo skleněné výplně je v třídě odolnosti 

P2A dle normy ČSN EN 356.[8][27] 

 Zámky všech dveří jsou osazeny bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou 

FAB 200/RSD v  třídě bezpečnosti RC3. 

Plášť ubytovací chatky je tvořen dřevěnou zdí, dvěma okny a dřevěnými dveřmi ze 

strany vstupu. Dveře jsou usazeny v dřevěných zárubních a jsou osazeny zámkem s 

cylindrickou vložkou FAB D50. A dřevěným oknem na zadní straně chatky, toto okno je 

navíc chráněno mříží o průměru drátu 10 mm. Zámkový mechanismus a mříž je možné 

vidět na obrázku 5.2. 

 
Obrázek 5.2: Zámek a mříže -ubytovací chatka [autor] 
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5.3 Prostorová ochrana 

Dveře uvnitř budovy jsou různých rozměrů v závislosti nad místem instalace. Jedná 

se o dveře dřevěné s plechovými zárubněmi, které mohou být dále obloženy dekorativními 

materiály. Všechny dveře jsou osazeny zámkovým systémem s cylindrickou vložkou FAB 

D50, poskytující základní ochranu.  

5.4 Fyzická ostraha 

Majitel využívá fyzické ostrahy v rámci rekonstrukce a to pouze v době kdy byl do 

střediska přivezen nový stavební materiál nebo když se v okolí střediska konala 

společenská akce. Tato fyzická ostraha byla také tvořena vlastními zaměstnanci. 
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6. ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK REKREAČNÍHO 

STŘEDISKA 

V této kapitole se budu zabývat identifikací a hodnocením rizik. Pro grafické 

znázornění jsem využil Ishikawův diagram, který pomůže odhalit, jak mohou působit 

jednotlivé skupiny. Pro samotný výpočet bude použita analýza SWOT, metoda CARVER a 

metoda FMEA. 

Jedná se o postup který by nám měl přinést odpověď na otázku, jaké hrozby na 

společnost případně na objekt působí, jak vysoká je pravděpodobnost působení těchto 

negativních jevů a jaký dopad budou mít tyto jevy na  fungovaní společnosti. 

V analýze rizik se často setkáváme s pojmy jako hrozba,zranitelnost,riziko a  

opatření. Rizika můžeme rozdělit na strukturální a procesní.[4] 

Strukturálními riziky jsou myšleny rizika spojená technickou stránkou zabezpečení 

jako mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

kamerové systémy a další.[4] 

Procesními riziky jsou myšleny všechna rizika které vytváří lidský faktor. Zde 

můžeme zařadit zaměstnance, zákazníky a další. [4] 

6.1 Ishikawův diagram 

Graficko-analytická metoda, sloužící k zobrazení a následné analýze příčin a 

následku. Pracuje s kauzalitou, že každý řešený problém má svou příčinu nebo kombinaci 

příčin.[4] 

Jedná se o analytickou metodu, která mi umožní graficky znázornit příčiny, které 

vedou k řešenému problému.[4]  

V této práci je řešený problém narušení bezpečnosti střediska. Řešený problém je 

způsoben hlavními příčinami. Jedná se o tyto hlavní příčiny: 

 narušení perimetrické ochrany 

 narušení plášťové ochrany - hl. budova 
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 narušení plášťové ochrany - ubytovací chatka 

 narušení prostorové ochrany 

 cizí osoby 

 zaměstnanci 

 fyzická ostraha - vlastní zaměstnanci 

 

Rizika spojená s narušením perimetrické ochrany souvisí s absenci oplocení a 

nízkou odolností zámkového mechanismu brány. Rizika spojená s narušením plášťové 

ochrany i přes užití dveří a oken ve správné bezpečnostní třídě, souvisí s dostatkem času, 

který má případný pachatel k dispozici neboť nelze tohoto pachatele zaznamenat. U 

narušení plášťové ochrany se jedná o nízkou odolnost užitých prvků. U prostorové ochrany 

se jedná o nízkou odolnost dveří v prostoru, chybějící prvky PZTS a tudíž nemožnost 

zachytit případného pachatele v prostorách budovy. způsobilost. Rizika spojená s cizími 

osobami pohybujícími se po středisku a zákazníky. Rizika spojená se zaměstnanci se týkají 

převážně režimových opatření, která by mohla ulehčit pachateli případný vstup do hlavní 

budovy,krádeže menších finančních obnosů z pokladny a materiálu ze skladu. Fyzickou 

ostrahu tvoří pouze vlastní zaměstnanci a to pouze za určitých okolností, tito zaměstnanci 

nemají profesní způsobilost k výkonu této profese. Podrobněji zpracovány jsou tyto 

informace v Ishikawově diagramu na obrázku 6.1. Výsledky této analýzy jsou dále použity 

při aplikaci metody FMEA a CARVER. 
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Obrázek 6.1: Ishikawův diagram [autor] 
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6.2 SWOT analýza 

Jedna z neuniverzálnějších analytických technik, má obrovské využití v praxi. 

Analýza SWOT se dělí na vnější a vnitřní faktory. Podstatou je identifikovat v objektu 

silné a slabé stránky, které jsou součástí vnitřních faktorů. Jako vnější faktory uvažujeme 

příležitosti a hrozby.[25] 

SWOT analýza je složena ze dvou částí, které bylo nejprve nutné vyplnit. Tato 

analýza je složena ze dvou částí.[26] 

 1. Interní část - silné a slabé stránky 

 2. Externí část - příležitosti a hrozby 

Interní část je zaměřena přímo na objekt zájmu. V prvním kroku bylo třeba udělat 

jednoduchý soupis kladů a záporů sledovaného objektu zájmu.[26] 

Externí je zaměřena na naše okolí a je velmi obtížné ho ovlivnit, ale které neustále 

ovlivňuje nás. Musel jsem určit příležitosti, kterých můžeme využít. Dále hrozby, které na 

objekt zájmu působí.[26] Tabulka 2  znázorňuje výpis jednotlivých částí. 

Tabulka 2: Metoda SWOT - výpis jednotlivých charakteristik[autor] 

Silné stránky - Strong Slabé stránky - Weakness 

Zodpovědnost majitele 

Zrekonstruovaný hlavní objekt 

Okna a dveře ve správné bezpečnostní třídě 

 

Absence PZTS 

Absence VSS 

Nepravidelnost fyzické ostrahy 

Mechanické zábranné systémy-neúplné 

Zaměstnanci 

Zákazníci 

Nehlídané parkoviště 

Průchod kolem vody 

Pronajaté pozemky 
 

Příležitosti - Opportunities Hrozby - Threts 

Instalace PZTS 

Instalace VSS 

Odkoupení pozemků 

Fyzická ostraha 

Připojení na PCO 

Přenesení ochrany osobních věcí ubytovaných v 

chatkách na hl. budovu 

Vylepšení MZS 

Krádeže (zaměstnanci,zákazníci) 

Vandalismus 

Ztráta klíčů  

Okopírování klíčů (pokoje,chatky) 

Vpuštění cizích osob 

 

 

Při výpočtu se řídíme následujícími kroky:[26] 

 a) Určení váhy a hodnocení jednotlivých prvků  

  Součet váhy jednotlivých prvků musí být roven 1  
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  Hodnocení   1....5 u Silných stránek,příležitostí 

           -1....-5 u Slabých stránek,hrozeb 

 b)Vynásobíme Váha x Hodnocení v jednotlivých řádcích 

 c)Vynásobené hodnoty sečteme v každém odvětví zvlášť 

 d)Sečteme interní část(silné,slabé stránky)  

 e) Sečteme externí část(příležitosti,hrozby) 

 f)Sečteme Interní a externí část 

Výpočet s určenou váhou a hodnocení jednotlivých prvků obsahuje tabulka 3,která 

je rozdělena na dvě části z důvodu velikosti. 

Tabulka 3- 1 část: Výpočet metody SWOT [autor] 

Silné stránky Váha Hodnocení   

Zodpovědnost majitele 0,3 4 1,2 

Zrekonstruovaný hlavní objekt 0,3 4 1,2 

Okna,dveře splňující bezpeční třídu  0,4 4 1,6 

Součet     4 

Slabé stránky       

Absence PTZS 0,2 -5 -1 

Absence VSS 0,2 -5 -1 

Nepravidelnost fyzické ostrahy 0,1 -5 -0,5 

Ochrana osobních věcí ubytovaných v chatkách 0,1 -4 -0,4 

Mechanické zábranné systémy- perimetrická ochrana 0,15 -4 -0,6 

Nehlídané parkoviště 0,15 -5 -0,75 

Průchod kolem vody 0,05 -2 -0,1 

Pronajaté pozemky 0,05 -2 -0,1 

Součet     -4,45 

Příležitosti        

Instalace PZTS 0,3 5 1,5 

Instalace VSS 0,3 5 1,5 

Odkoupení pozemků 0,05 2 0,1 

Fyzická ostraha 0,1 5 0,5 

Připojení na PCO 0,1 5 0,5 

Přenesení ochrany osobních věcí ubytovaných v chatkách na 

hl. budovu 0,1 4 0,4 

Vylepšení MZS 0,05 3 0,15 

Součet 1   4,65 

Hrozby       

Krádeže 0,3 -5 -1,5 

Vandalismus 0,05 -4 -0,2 
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Tabulka 3 - 2 část: Výpočet metody SWOT [autor] 

Ztráta klíčů 0,3 -5 -1,5 

Okopírování klíčů 0,1 -3 -0,3 

Zaměstnanci 0,1 -5 -0,5 

Zákazníci 0,05 -3 -0,15 

Vpuštění cizích osob 0,1 -3 -0,3 

Součet     -4,45 

        

Interní (Silné a slabé stránky) -0,45     

Externí (Příležitosti a hrozby) 0,2     

 

Obrázek 6.2 zobrazuje graf SWOT analýzy ve kterém jsou vyznačeny jednotlivé 

hodnoty. Na ose X jako modré tečky jsou vyznačeny silné a slabé stránky, na ose Y 

příležitosti a hrozby. Červený křížek vyznačuje rozdíly těchto hodnot, které zároveň určují 

strategii. Výsledkem je určení tzv. strategie WO, jedná se využití příležitostí při překonání 

slabin. [25] 

 
Obrázek 6.2:Graf SWOT analýzy[autor] 

 

6.3 Analýza příčin poruch a jejich důsledků - FMEA 

Z anglického překladu Failture mode and effects analysis (dále jen FMEA). Tato 

metoda se používá pro identifikaci jednoduchých poruch a hrozeb, které by mohly vést 

k řešenému problému. Řešením je vytvoření tabulky příčin, které vytvářejí hrozby a jejich 
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následků na řešený problém. Tabulka analýzy FMEA obsahuje jednotlivé hrozby jejich 

příčiny a následky.[4] 

Pro výpočet míry rizika pomocí této metody použiji vzorec (1). Hodnoty parametrů 

obsahuje tabulka 4.[4] 

R= P x N x H     (1) 

 

Kde: 

R ........... míra rizika 

P ............pravděpodobnost vzniku rizika 

N............závažnost následku 

H ...........odhalitelnost rizika 

 

 

 

Tabulka 4 : Hodnoty parametrů metody FMEA[4] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Spíše nepravděpodobná 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobná 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malá 1 Zřejmé 

2 Větší 2 Snadno odhalitelné  

3 Vyšší 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Vysoká 4 Odhalitelné do několika dní 

5 Velmi vysoká 5 Neodhalitelné 

 

Pro konečné zhodnocení výsledných hodnot využiji Paretova diagramu s 

Lorentzovou křivkou a jeho pravidlo 80/20. Toto pravidlo mi umožňuje zobrazit 

nejzávažnější rizika. Abych mohl vytvořit Lorentzovu křivku musím vypočítat kumulativní 

četnost a relativná kumulativní četnost. Tyto hodnoty budou vypočítány v programu MS 

Excel. Vzorce jsou vyobrazeny na obrázku 6.3. 
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Obrázek 6.3: Vzorce pro aplikaci Lorentzovi křivky[4] 

 

 

6.3.1 Procesní rizika - FMEA 

V tabulce 5 jsou vypsány jednotlivá procesní rizika a dle tabulky 4 přiřazené 

hodnoty jednotlivých parametrů. Výsledná míra rizika je vypočtená  dle vzorce 1. 

 

Tabulka 5 - 1 část: FMEA - procesní rizika[autor] 

 

Kategorie 

nebezpečí 
Procesní riziko Příčina Následek P N H R 

1 

Zaměstnanci 

Neuzavření oken - hl. 

budova 

Lidský faktor 

Umožnění 

vstupu 

pachatele do hl. 

budovy 

4 4 3 48 

2 
Neuzamčení dveří - hl. 

budova 
4 4 3 48 

3 
Spolupráce s 

pachatelem 
3 4 4 48 

4 Ztráta klíčů 3 4 3 36 

5 
Vyzrazení interních 

informací 

Vyzrazení info 

o aktivech, 

sytému 

bezpečnosti 

2 3 4 24 

6 Krádeže ze skladu 

Finanční ztráty 

4 2 4 32 

7 Krádeže z pokladny 4 2 3 24 

8 

Cizí osoby 

Poničení vybavení 
Poškození 

majetku 
2 2 2 8 

9 Odcizení majetku Finanční ztráty 3 2 2 12 

10 
Nepovolený vstup do 

zakázaných prostor 

Zjišťovaní 

informací o 

aktivech, 

systému 

bezpečnosti 

2 3 3 18 

11 

Fyzická 

ostraha - 

vlastní 

zaměstnanci 

Absence způsobilé 

osoby 
Nedostatečné proškolení 

Nemožnost 

provedení 

správného 

okamžitého 

zásahu 

4 4 3 48 
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Tabulka 5 - 2 část: FMEA - procesní rizika[autor] 

12 

 

Nepravidelnost 

Využívání jen pří 

specifických příležitostech -

společenské akce, v rámci 

rekonstrukce - dohled nad 

stavbou 

Možnost 

vytipování kdy 

se fyzická 

ostraha v 

objektu 

nenachází 

3 4 3 36 

13 
Nespolehlivost 

zaměstnanců 
Špatné finanční ohodnocení 

Nezájem v 

případě 

protiprávního 

jednání 

2 3 2 12 

 

Následně jsem na základě Paretova pravidla 80/20 stanovil přijatelné a nepřijatelné 

procesní rizika. Aby bylo možné tyto rizika stanovit musel jsem nejdříve sestupně seřadit 

rizika vypsaná v tabulce 5. Dále vypočíst kumulativní četnost a sestavit Paretův diagram s 

Lorentzovou křivkou. Rozdělení přijatelných a nepřijatelných rizik zobrazuje obrázek , kdy 

nepřijatelná rizika jsou zobrazena vlevo od černé svislé přímky, rizika z pravé strany jsou 

vyhodnocena jako přijatelná. Graf je znázorněn na obrázku 6.4. 

 
Obrázek 6.4: Paretův diagram s Lorentzovou křivkou-procesní rizika[autor] 
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6.3.2 Strukturální rizika - FMEA 

V tabulce  6 jsou vyobrazená jednotlivá strukturální rizika a dle tabulky 4 přiřazené 

hodnoty jednotlivých parametrů. Výsledná míra rizika je vypočtená  dle vzorce 1. 

 Tabulka 6: FMEA - strukturální rizika[autor] 

 
Kategorie nebezpečí Strukturální  riziko Příčina Následek P N H R 

1 

Narušení 

perimetrické ochrany 

Zámkový mechanismus 

brány 

Nízká 

mechanická 

odolnost 

Vjezd vozidel do 

střediska 
2 4 2 16 

2 Nesouvislost oplocení 

Zátopové pásmo, 

pronajaté 

pozemky 

Nekontrolovatelný 

pohyb na 

pozemku, volný 

přístup ke všem 

objektům na 

pozemku 

4 4 2 32 

3 

Narušení plášťové 

ochrany hl. budovy 

Vniknutí přes střešní okna 
Nejméně odolné 

okno 

Vstup pachatele do 

objektu 

2 4 2 16 

4 
Rozbití skleněné výplně 

oken - hl. budova 

Bezproblémový 

přístup, dostatek 

času k překonání 

4 4 3 48 

5 Odvrtání 3 4 3 36 

6 Vylomení 3 4 3 36 

7 Bumping 3 4 3 36 

8 Picking 3 4 3 36 

9 
Rozbití skleněné výplně 

dveří - hl. budova 
4 4 3 48 

10 

Narušení plášťové 

ochrany - ubyt. 

chatky 

Překonání dveří - ubyt. 

chatka 

Nízká 

odolnost,špatný 

technický stav 

Odcizení osobních 

věcí ubytovaných 

3 3 2 18 

11 
Překonaní stavební 

konstrukce 

Dřevěná stavební 

konstrukce 
1 3 2 6 

12 

Překonání mříže a okna - Neprofesionální 

instalace, 

zanedbaná 

údržba 

3 3 2 18 
ubyt. chatka 

13 
Odcizení osobních věcí 

klientů 

Nemožnost 

uschování 

osobních věcí 

Nespokojenost, 

úbytek klientů 
3 4 3 6 

14 

Narušení  prostorové 

ochrany - hl. budovy 

Chybějící  PZTS systém 

V rámci 

rekonstrukce 

demontován 

Nezjištěný pohyb 

pachatele po 

objektu 

5 4 3 60 

15 
Dveře oddělující schodiště 

a 1.NP 

Nízká odolnost 

dveří BT 1 

Možný pohyb po 

téměř celém 

objektu 

3 4 4 48 

16 Zámky dveří v prostoru Zámky v BT 1 
Jednoduchý postup 

pachatele 
3 4 3 36 

 

Následně jsem na základě Paretova pravidla 80/20 stanovil přijatelné a nepřijatelné 

strukturální rizika. Aby bylo možné tyto rizika stanovit musel jsem opět nejdříve sestupně 

seřadit rizika vypsaná v tabulace 6. Dále vypočíst kumulativní četnost a sestavit Paretův 
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diagram s Lorentzovou křivkou. Rozdělení přijatelných a nepřijatelných rizik zobrazuje 

obrázek , kdy nepřijatelná rizika jsou zobrazena vlevo od černé svislé přímky, rizika z 

pravé strany jsou vyhodnocena jako přijatelná. Graf je znázorněn na obrázku 6.5. 

 
Obrázek 6.5: Paretův diagram s Lorentzovou křivkou-strukturální rizika[autor] 

6.4 Metoda CARVER 

Jako kontrolní metodu použiji analýzu rizik metodu známou jako CARVER. Ta 

byla vyvinuta pro vojenské účely, ale při úpravě kritérii se dá využít také v případě této 

práce. Metoda CARVER má šest kritérií kritičnost,zranitelnost,přístupnost, vliv na objekt, 

obnovitelnost a rozpoznatelnost. Jednotlivá rizika jsou ohodnocena stupnici 1 - 5 na 

základě kritériích zobrazených níže v tabulce 7.[13] 

 Kritičnost (Criticality) - udává dopad, jaký bude mít dosažení určitého cíle na 

funkci daného systému  

 Přípustnost (Accessibility) - definuje, jak vysoké úsilí je třeba vynaložit pro 

dosažení daného cíle vlastními silami nebo využitím dalších prostředků   

 Obnovitelnost (Return) - čas, potřebný k opravě poškozeného systému, je závislá 

na dostupnosti  převážně finančních zdrojů. 

 Zranitelnost (Vulnerability) - závisí na typu a konstrukci cíle, na velikosti 

vzniklých škod a jednoduchosti získání prostředků. Zranitelnost popisuje i 

zranitelnost cíle a podmínky k zahájení útoku. 
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 Vliv na člověka (Effect) - udává míru ohrožení obyvatelstva v okolí 

 Rozpoznatelnost (Recognizability) - udává čas, potřebný přípravu a náročnost 

daného cíle. Čím je rozpoznatelnost vyšší, tím je příprava snazší 

 

Pro konečné zhodnocení výsledných hodnot využiji opět Paretova diagramu s 

Lorentzovou křivkou a jeho pravidlo 80/20. Vysvětlení aplikace tohoto pravidla bylo 

vysvětleno v podkapitole 6.3. 

Tabulka 7: Kriteria metody CARVER[autor] 

Kritičnost - C Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Pozemek střediska 

Nízká 2 Ubytovací chatky 

Střední 3 Volný pohyb 2.NP 

Vysoká 4 Volný pohyb 1.NP 

Velmi vysoká 5 Volný pohyb po objektu 

Přístupnost - A Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 S využitím násilí, prostředků(žebřík) - 2.NP 

Nízká 2 S využitím násilí,prostředků - dveře 1 NP 

Střední 3 S využitím násilí - okna 1.NP 

Vysoká 4 Užití jednoduchých nástrojů(páčidlo) 

Velmi vysoká 5 Bez využití násilí, prostředků 

Obnovitelnost - R Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Šest hodin 

Nízká 2 Den 

Střední 3 Týden 

Vysoká 4 Měsíc 

Velmi vysoká 5 Dva měsíce 

Zranitelnost -  V Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 
Znalost o objektu na úrovni náhodné návštěvy - 

navštěvující pláž 

Nízká 2 

Znalost o objektu na úrovni osob, které 

navštěvují objekt nepravidelně-občasný 

zákazník 

Střední 3 

Znalost o objektu na úrovni osob, které 

navštěvují objekt pravidelně několikrát 

měsíčně 

Vysoká 4 
Znalost o objektu na úrovni osob pravidelný 

ubytovaný 

Velmi vysoká 5 Znalost o objektu na úrovni zaměstnance 

Vliv na člověka - E Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Žádné 

Nízká 2 Nezájem 

Střední 3 Obava 

Vysoká 4 Strach 

Velmi vysoká 5 Panika 

Rozpoznatelnost - R Klasifikace Kritérium 

Velmi nízká 1 Minimální zisk info. při maximální snaze 

Nízká 2 Malý zisk info. při velké snaze 

Střední 3 Střední zisk info. při střední snaze 

Vysoká 4 Velký  zisk info. při malé snaze 
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Velmi vysoká 5 Maximální zisk info. při minimální snaze 

 

6.4.1 Procesní rizika - Metoda CARVER 

Procesními riziky jsou myšlena ta rizika, která jsou spojena s lidským faktorem. 

Jednotlivá procesní rizika jsou vypsány v tabulce 8. 

Tabulka 8: Metoda Carver - procesní rizika[autor] 

 

Kategorie 

nebezpečí 
Procesní riziko Příčina Následek C A R V E R ∑ 

1 

Zaměstnanci 

Neuzavření oken - 

hl. budova 

Lidský faktor 

Umožnění vstupu 

pachatele do hl. 

budovy 

4 4 2 3 3 4 20 

2 
Neuzamčení dveří 

- hl. budova 
4 4 2 3 3 4 20 

3 
Spolupráce s 

pachatelem 
4 5 2 5 1 5 22 

4 Ztáta klíčů 3 3 2 3 1 5 17 

5 

Vyzrazení 

interních 

informací 

Vyzrazení info o 

aktivech, sytému 

bezpečsnoti 

3 4 3 2 1 5 18 

6 Krádeže ze skladu 

Finanční ztráty 

2 3 3 5 1 3 17 

7 
Krádeže z 

pokladny 
2 3 2 5 1 3 16 

8 

Cizí osoby 

Poničení 

vybavení 
Poškození majetku 2 4 3 4 1 2 16 

9 Odcizení majetku Finanční ztráty 2 4 3 3 1 5 18 

10 

Nepovolený vstup 

do zakázaných 

prostor 

Zjišťovaní informací 

o aktivech, systému 

bezpečnosti objektu 

3 4 1 3 2 3 16 

11 

Fyzická 

ostraha - 

vlastní 

zaměstnanci 

Nedostatečné 

proškolení 

Absence způsobilé 

osoby 

Nemožnost 

provedení správného 

okamžitého zásahu 

5 3 1 3 3 3 18 

12 Nepravidelnost 

Využívání jen pří 

specifických 

příležitostech -

společenské akce, v 

rámci rekonstrukce - 

dohled nad stavbou 

Možnost vytipování 

kdy se fyzická 

ostraha v objektu 

nenachází 

3 4 2 3 1 5 18 

13 
Nespolehlivost 

zaměstnanců 

Špatné finanční 

ohodnocení 

Nezájem v případě 

protiprávního 

jednání 

3 2 3 1 1 3 13 

 

Zjištěná a hodnocená rizika jsem opět  rozdělil pomocí Paretova diagramu s 

Lorenzovou křivkou a jeho pravidla 80/20. Toto pravidlo mi pomůže určit nejzávažnější 

rizika objektu. Postup tvorby je stejný jako v předchozí podkapitole. Nepřijatelná rizika se 

nachází vlevo o černé svislé čáry na obrázku 6.6.  
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Obrázek 6.6: Paretův diagram - Procesní rizika[autor] 

 

6.4.2 Strukturální rizika - Metoda CARVER 

Strukturální rizika jsou všechna rizika, která jsou spojena s technickým stavem, 

objektu zájmu. Jde o prvky jenž by mohl pachatel využít jako slabá místa. Jednotlivým 

rizikům jsem přiřadil hodnotu kritéria a poté je sečetl. Tyto rizika zobrazuje tabulka 9. 

Tabulka 9 - 1 část: Metoda Carver - strukturální rizika[autor] 

 

Kategorie 

nebezpečí 
Strukturální  riziko Příčina Následek C A R V E R ∑ 

1 

Narušení 

perimetrické 

ochrany 

Zámkový 

mechanismus brány 

Nízká 

mechanická 

odolnost 

Vjezd vozidel do 

střediska 
2 4 1 2 2 5 16 

2 Nesouvislost oplocení 

Zátopové pásmo, 

pronajaté 

pozemky 

Nekontrolovatelný 

pohyb na 

pozemku, volný 

přístup ke všem 

objektům na 

pozemku 

1 5 1 1 1 5 14 

3 

Narušení 

plášťové 

ochrany - 

hl. budovy 

Vniknutí přes střešní 

okna 

Nejméně odolné 

okno 

Vstup pachatele do 

objektu 

3 1 2 4 3 2 15 

4 

Rozbití skleněné 

výplně oken - hl. 

budova Bezproblémový 

přístup, dostatek 

času k překonání 

4 2 3 3 4 3 19 

5 Odvrtání 4 2 2 3 4 3 18 

6 Vylomení 4 2 3 3 4 3 19 

7 Bumping 4 2 1 3 4 3 17 

8 Picking 4 2 1 3 4 3 17 
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Tabulka 9 - 2 část: Metoda Carver - strukturální rizika[autor] 

9 
 

Rozbití skleněné 

výplně dveří - hl. 

budova 
  

4 2 3 3 4 3 19 

10 

Narušení 

plášťové 

ochrany - 

ubyt. chatky 

Překonání dveří - ubyt. 

chatka 

Nízká 

odolnost,špatný 

technický stav 

Odcizení osobních 

věcí ubytovaných 

2 4 1 2 2 4 15 

11 
Překonaní stavební 

konstrukce 

Dřevěná stavební 

konstrukce 
2 2 3 2 2 4 15 

12 
Překonání mříže a 

okna - ubyt. Chatka 

Neprofesionální 

instalace, 

zanedbaná 

údržba 

2 3 2 2 2 4 15 

13 
Odcizení osobních 

věcí klientů 

Nemožnost 

uschování 

osobních věcí 

Nespokojenost, 

úbytek klientů 
2 4 4 2 4 2 18 

14 

Narušení  

prostorové 

ochrany - hl. 

budovy 

Chybějící  PZTS 

systém 

V rámci 

rekonstrukce 

demontován 

Nezjištěný pohyb 

pachatele po 

objektu 

5 2 3 4 4 3 21 

15 
Dveře oddělující 

schodiště a 1.NP 

Nízká odolnost 

dveří BT 1 

Možný pohyb po 

téměř celém 

objektu 

4 1 2 5 4 2 18 

16 
Zámky dveří v 

prostoru 
Zámky v BT 1 

Jednoduchý postup 

pachatele 
3 1 1 5 4 2 16 

 

Zjištěná a hodnocená rizika jsem opět  rozdělil pomocí Paretova diagramu s 

Lorenzovou křivkou a jeho pravidla 80/20. Toto pravidlo mi pomůže určit nejzávažnější 

rizika objektu. Postup tvorby je stejný jako v předchozí podkapitole. Nepřijatelná rizika se 

nachází vlevo o černé svislé čáry na obrázku 6.7.  

 

Obrázek 6.7:Paretův diagram s Lorentyovou křivkou-strukturální rizika[autor] 
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6.5 Srovnání výsledků užitých metod 

Vzhledem k tomu, že výsledkem provedených analýz nejsou zcela shodná 

nepřijatelná rizik. Musel jsem jednotlivé výsledky porovnat abych došel k neužšímu 

výběru nepřijatelných rizik. K tomu slouží tabulka 10, ve které je zaškrtnuto, které 

nejzávažnější rizika jsou výsledkem užitých metod.  

Tabulka 10: Srovnávací tabulka metody FMEA a CARVER[autor] 

Číselné označení 

rizika 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Procesní rizika 

CARVER 
x x x x x x   x  x x  

 
Procesní rizika 

FMEA 
x x x x  x     x x  

Strukturální rizika 

CARVER 
x   x x x x x x x x  x x x  

Strukturální rizika 

FMEA 
   x x x x x x    x x x x 

 

Výsledkem metody SWOT je strategie WO, neboli slabiny-příležitosti. Tento 

výsledek nám říká, že pro minimalizaci rizik bychom měli využít příležitosti, které k 

řešenému problému máme. Výsledkem užitých metod FMEA a metod CARVER v 

kombinaci s Paretovým diagramem s Lorentzovou křivkou, aplikovaných v této práci je 

nejužší výčet nepřijatelných rizik pro které je nutné provést bezpečnostní opatření, kterou 

povedou k minimalizaci těchto rizik. Podrobné výsledky obsahuje tabulka 11. 
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Tabulka 11: Výsledná tabulka provedených metod analýzy rizik[autor] 

Výsledek metody SWOT 

Strategie  WO           využití příležitostí k překonání slabin 

Nepřijatelná rizika vzešlá z metody FMEA a CARVER 

Procesní rizika Strukturální rizika 

  1 - Neuzavření oke hl. budova   4 - Rozbití skleněné výplně oken hl. budova 

  2 - Neuzavření dveří hl. budova   5 - Odvrtání 

  3 - Spolupráce s pachatelem   6 - Vylomení 

  4 - Ztráta klíčů   7 - Bumping 

  6 - Krádeže ze skladu   8 - Picking 

11 - Nedostatečné proškolení   9 - Rozbití skleněné výplně dveří hl. budova 

12 - Nepravidelnost 13 - Odcizení osobních věcí klientů 

 
14 - Chybějící prvky PZTS systému 

15 - Dveře oddělující schodiště a 1.NP 
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7 ZAŘAZENÍ OBJEKTU DLE NOREM ČSN  

Následující kapitola se zabývá zařazením střediska dle českých technických 

norem dále jen ČSN, jeho prvků ochrany, do určitého stupně zabezpečení. Zařazení bude 

provedeno dle normy ČSN P CEN/TS 14383-3  Prevence kriminality -  Plánovaní městské 

výstavby a navrhovaní budov - Část 3: Obydlí, dále dle ČSN EN 50131-1  ED. 2 

poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část Systémové 

požadavky. 

7.1 Zařazení dle normy ČSN P CEN/TS 14383-3 

Jedná se o postup, který může být použitý jako analýza rizik ale také jako určení 

úrovně zabezpečení zkoumaného objektu. [10] 

Je zde možné využít dvou postupů, první spočívá na dotazníku beroucí v úvahu 

možný význam a potenciální riziko. Druhá je založena na zhodnocení rizikových faktorů, 

které jsou ohodnoceny na stupnici 0 až 5. Po sečtení těchto faktorů získám vyhodnocení 

zranitelnosti. Čím je tato hodnota vyšší, tím vyšší jsou potřebná preventivní opatření.[10] 

Vyplněná tabulka s vyznačenými a ohodnocenými rizikovými faktory je obsažena v 

příloze 1 tohoto dokumentu. Po vyznačení jsem jednotlivé hodnoty sečetl. Výsledkem je 

tzv. souhrnný rizikový faktor, který nám určuje jak úroveň rizika, tak stupeň zabezpečení 

který by měl být použit. [10] 

Po sečtení mi výsledný souhrnný rizikový faktor vyšel 20. To odpovídá dle obrázku 

7.1 třetí úrovni ochrany a střední úrovni rizika.  

Obrázek 7.1: Výsledná tabulka - určení úrovně ochrany[10] 
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Jakmile jsem určil souhrnný rizikový faktor,který odpovídá třetí úrovni ochrany, 

můžu dle této normy doporučené třídy bezpečnosti, které by se na hlavním objektu 

střediska měli nacházet. Doporučené třídy bezpečnosti, které určuje vycházejí z třetí 

úrovně zabezpečení, jsou vyobrazeny na obrázku 7.2. 

 
Obrázek 7.2: Doporučené třídy bezpečnosti pro úroveň 3[10] 

 

Z tabulky na obrázku je jasně viditelné, jaké prvky MZS je doporučeno použít. V 

tomto případě se jedná převážně o prvky bezpečnostní třídy 3. Jednotlivé třídy bezpečnosti 

splňují okna i dveře užité na plášti hlavního objektu. 

7.2 Norma ČSN EN 1627 

Tato norma usnadňuje orientaci ve výběru mechanických zábranných systému. 

Jedná se o šest barevně odlišených stupňů, které reprezentují jednotlivé úrovně 

zabezpečení a minimální čas, po který by měl MZS odolávat napadení. Na základě 

výsledku provedené analýzy z předchozí podkapitoly se dle tabulky obsažené na obrázku 

7.2 se budou MZS převážně pohybovat v třídě zabezpečení 3.[7] 
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7.3 Zařazení dle normy ČSN EN 50131 

Norma definuje jednotlivé stupně zabezpečení, třídy prostředí a profil pachatele, 

které norma rozděluje do čtyř tříd. Při stanovení stupně zabezpečení je nutné vycházet z 

chráněných aktiv, důležitosti objektu, lokality výskytu.[6][9] 

Stupně zabezpečení, třídy prostředí, profil pachatele jsou obsaženy v normě ČSN 

EN 50131-1  ED. 2 poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část Systémové požadavky. Minimální rozsah střežení ve stupních zabezpečení je však 

popsán v normě ČSN CLC/TS 50131-7. Poplachové systémy: Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace. Konečné určení stupně zabezpečení areálu 

bude postupně popsáno níže. 

Stupně zabezpečení: 

Norma rozlišuje čtyři stupně zabezpečení, které označuje číslicemi 1-4. Číslo 4 

označuje nejvyšší stupeň zabezpečení a číslo 1 označuje nejnižší. Jednotlivé stupně jsou 

znázorněny v tabulce 12. 

Tabulka 12: Stupeň zabezpečení[6][9] 

Stupeň zabezpečení Název stupně zabezpečení 

1 Nízké riziko 

2 Nízké až střední riziko 

3 Střední až vysoké riziko 

4 Vysoké riziko 

 

Třídy prostředí 

Stejně jako stupně zabezpečení jsou třídy prostředí rozděleny do čtyř tříd. Prvky 

určené pro vyšší třídu je možné použít také pro třídu nižší. Rozdělení tříd prostředí je 

znázorněno v tabulce 13. 
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Tabulka 13: Třídy prostředí[6][9] 

Třída 
Název 

prostředí 
Popis prostředí 

Rozsah 

teploty,vlhkosti 

I. Vnitřní 
Obvykle vnitřní prostory při stálé teplotě(Vytápěná obytná 

nebo obchodní místa) 

-5°C až +40°C, 

75% 

II. 
Vnitřní - 

všeobecné 

Obvykle vnitřní prostory kde není stálá teplota(Chodby, haly, 

schodiště, nevytápěné skladové prostory, místa s kondenzací 

par na oknech) 

-10°C až +40°C, 

75% 

III. 
Vnější - 

chráněné 

Obvykle vně budov, prvky nejsou vystaveny plně 

povětrnostním vlivům 

-25°C až 50°C, 

75% 

(30dní v roce 

85%-95%) 

IV. 
Vnější - 

všeobecné 

Obvykle vně budov, prvky jsou vystaveny plně povětrnostním 

vlivům 

-25°C až +60°C, 

75% 

(30dní v roce 

85%-90%) 

 

Profil pachatele 

Čtyři druhy profilů pachatele jsou znázorněny v tabulce 14 a popisují jednotlivé 

dovednosti a nástroje pachatelem využitých při pokusu o narušení bezpečnosti objektu. 

Tabulka 14: Profil pachatele[9] 

Stupeň 

zabezpečení 
Profil pachatele 

1 
Očekáváme, že pachatel má malou znalost PZTS a využívá omezenou škálu lehce 

dostupných nástrojů. 

2 
Očekáváme, že pachatel má omezené vědomosti o PZTS a využívá běžné nástroje a 

přenosné přístroje (multimetr apod.) 

3 
Očekáváme, že pachatel je obeznámen s PZTS a má širokou škálu nástrojů a přenosných 

elektronických přístrojů. 

4 

Očekáváme, že pachatel je schopen a má možnost vypracovat detailní plán vniknutí a 

disponuje kompletní škálou nástrojů spolu s prostředky, které mají nahradit klíčové prvky 

PZTS. 

 

Minimální oblast střežení 

Tabulka 15 definuje minimální rozsah zabezpečení při střežení jednotlivých části 

objektu pro čtyři stupně zabezpečení. Vysvětlení zkratek zobrazených v tabulce: O - 

ochrana proti otevření, T - past, P - ochrana proti průniku 

Tabulka 15 - 1 část: Minimální rozsah střežení[6] 

Chráněný zájem 1 2 3 4 

Obvodová dveře O O OP OP 

Okna  O OP OP 

Ostatní otvory  O OP OP 
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Tabulka 15 - 2 část: Minimální rozsah střežení[6] 

Stěny   P P 

Stropy, střechy   P P 

Podlahy    P 

Místnosti T T T T 

 

Typy zabezpečovaných budov 

Tabulka 16 znázorňuje základní možnosti budov, které lze zařadit do jednotlivých 

stupňů zabezpečení. 

Tabulka 16: Typy zabezpečovaných budov[6] 

Stupeň zabezpečení Typy zabezpečených budov 

1 Byty, rodinné domy, garáže 

2 Komerční objekty 

3 Peněžní ústavy, směnárny 

4 Objekty nejvyššího významu - jaderné zařízení 

 

Při určení stupně zabezpečení jsem vycházel z normy ČSN EN 50131-1 ED. 2. 

Dle tabulky 13 jsem určil prostředí, ve kterém se jednotlivé prvky PZTS a dalších prvků 

elektrické ochrany mohou nacházet. Stanovil jsem třídu II - vnitřní všeobecné pro hlavní 

objekt střediska, třídu III - venkovní chráněné prostředí pro ubytovací chatky a třídu IV - 

venkovní všeobecné pro zbytek střediska. Dle tabulky 14, jež definuje případného 

pachatele, lze očekávat, že pachatel bude mít omezené vědomosti o PZTS a  bude využívat 

běžné nástroje a přenosné přístroje (multimetr apod.). Při určení stupně zabezpečení jsem 

také bral v úvahu důležitost daného objektu a stanovil stupeň zabezpečení II. Z těchto 

důvodů jsem došel k závěru, že objekt zařadím do stupně zabezpečení II. Rozsah 

minimálního střežení ve stupni II je znázorněn v tabulce 15. 
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8 VARIANTY SYSTÉMU FYZICKÉ BEZPEČNOSTI 

STŘEDISKA 

V této kapitole budou navrhnuty dvě varianty, které by v případě realizace povedou 

k minimalizaci nepřijatelných rizik. Tyto rizika jsou vypsána v podkapitole 6.5 v tabulce 

11.  

Návrhy budou zaměřeny na systém fyzické bezpečnosti rekreačního střediska 

prostředky MZS,PZTS a VSS. Jednotlivé návrhy se budou řídit principem ALARA, dle 

kterého je možné investovat 10-15% z ceny chráněných aktiv.  Jedná se o částku 200 572 

Kč. 

8.1 První varianta návrhu systému fyzické bezpečnosti 

První varianta bude kombinovat prvky mechanických zábranných systémů, 

poplachových a zabezpečovacích a tísňových systému, využití kamerových systémů pro 

plášťovou ochranu a prostorovou ochranu vybraných prostor. PZTS sytém bude navržen 

pouze v rozsahu který předkládá norma ČSN EN 50131-1  ED. 2 poplachové systémy - 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část Systémové požadavky. Rozsah je 

zobrazen v předchozí kapitole v tabulce 15.  

8.1.1 Návrh z hlediska MZS 

Vzhledem k prováděné rekonstrukci byly mechanické zábranné systémy plášťové 

ochrany  inovovány na úroveň požadovanou normou  ČSN P CEN/TS 14383-3  Prevence 

kriminality -  Plánovaní městské výstavby a navrhovaní budov - Část 3: Obydlí. Nicméně 

tato norma se zabývá hlavně MZS plášťové ochrany a pro vnitřní prostory uvažuje 

poplachové systémy.  Návrh v oblasti MZS je vypsán níže.  

 Dveře spojující schodiště a 1.NP -  bezpečnostní třída RC2  

 Bezpečnostní cylindrická vložka 200RS/29+35 - zámky dveří v prostoru 

 Šatní skříňka, 3 sekce, 18 boxů, V 1970 x Š 900 x H 550 mm, šedá/černé dveře 
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8.1.2 Návrh z hlediska PZTS 

Tato varianta pracuje se systémem firmy Jablotron. Tento systém je navrhován tak 

aby splnil požadavek na rozsah PZTS systému který nám udává norma ČSN EN 50131-1  

ED. 2 poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 

Systémové požadavky. Prvky navrhované pro tento systém jsou vypsány níže. Návrh 

pracuje s magnetickými detektory otevření a PIR čidly. 

 JA-101K Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem Jablotron 

 JA-113E Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID Jablotron 

 JA-110P sběrnicový detektor pohybu Jablotron 

 JA-111M sběrnicový magnetický detektor otevření mini – Jablotron 

8.1.3 Návrh z hlediska VSS 

Jedná se o kamerový sytém se 7 IP kamerami s infračerveným podsvícením, které 

zajišťuje viditelnost také v noci a za snížených světelných podmínek. Kamery by měli být 

obsaženy u vstupů do objektu, dále u schodiště do druhého patra, sklad surovin a v oblasti 

baru a  to tak aby snímali bar tak i skříňky na osobní věci. Takto kamerový systém bude 

zajišťovat plášťovou ochranu a prostorovou ochranu vybraných míst. Prvky užité pro tento 

kamerový systém.[15] 

 CP-0804H-U Digitální videorekordér s kompresí H. 264 max. 8 kamer 

 Kamerové systémy CP PLUS CP-UNC-DA20L3S-0280 2.0 Mpix venkovní IP 

dome kamera s IR přísvitem 30 m - vnější 

 Kamerové systémy CP PLUS CP-VCG-SD10L2 1.0 Mpix dome kamera 4 v 1 s IR 

přísvitem 15 m - vnitřní 

 Bezdrátové kamery s IR přísvitem 30 m 
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8.1.4 Návrh z hlediska režimových opatření 

Každému oprávněnému zaměstnanci bude přidělen vlastní přístupový kód. Dále je 

potřeba hlavní objekt rozdělit do zón. Které bude možné jednotlivě nebo jako celek, zajistit 

nebo odjistit a to v závislosti na potřebě. 

Bude-li instalován VSS musí být o tomto systému návštěvníci informování.  

8.1.5 Ekonomické zhodnocení první varianty 

Cenové zhodnocení první varianty navrhovaného bezpečnostního systému 

zobrazuje tabulka 16. Ceny jednotlivých prvků vycházejí z dostupných webových stránek 

prodejců.  Ceny jsou uváděny včetně odborné instalace. 

Tabulka 16: Ekonomické zhodnocení první varianty[autor] 

Typ  
Celkové 

množství 
J 

Cena za 1 

[Kč] 
Celková cena [Kč] 

FAB 200RSD 

MZS 

22 ks 589 12 958 

Dveře RC2 1 ks 17 000 17 000 

Skříňka na osobní věci 1 ks 11 710 11 710 

Kamerový set IP-7 
VSS 

systém 
1 ks 18 895 18 895 

čidlo JA 110 P 

PZTS 

systém 

25 ks 571 14 275 

mag. kontakt JA 111 M 25 ks 367 9 175 

klávesnice JA 113 E 1 ks 1684 1684 

ústředna JA 101 K 1 ks 8885 8885 

ARC - poplachové 

přijímací centrum 

Fyzická 

ostraha 

Připojení k ARC 800 

Měsíční poplatek 1500/17000 

Celková cena MZS 

 

41 668 

Celková cena VSS 18 895 

Celková cena PZTS 34 019 

Celková cena první 

varianta 
94 582 Kč 

Celková cena připojení 

ARC 
17 000/rok 
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8.2 Druhá varianta návrhu systému fyzické bezpečnosti 

Druhá varianta bude opět kombinovat prvky mechanických zábranných systémů, 

poplachových a zabezpečovacích a tísňových systému, využití kamerových systémů pro 

plášťovou ochranu a prostorovou ochranu vybraných prostor, parkoviště a okolí 

ubytovacích chatek. PZTS sytém bude rozšířen oproti variantě první a to tak aby byl 

zajištěn i případný průnik skleněnou výplní.  

8.2.1 Návrh z hlediska MZS 

Návrh druhé varianty je stejný jako návrh ve variantě první.  

 Dveře spojující schodiště a 1.NP  

o Dveřní zavírač 

o Kování klika-madlo 

o Jednostranný zámek FAB 201RSD 

 Bezpečnostní cylindrická vložka 200RS/29+35  

 Šatní skříňka, 3 sekce, 18 boxů, V 1970 x Š 900 x H 550 mm, šedá/černé dveře 

8.2.2 Návrh z hlediska PZTS 

Tato varianta pracuje opět se systémem firmy Jablotron. Nicméně už se zde nejedná 

jen na splnění požadavků normy, ale rozšíření rozsahu PZTS také na případný průnik 

skleněnou výplní oken a dveří. Prvky navrhované pro tento systém jsou vypsány níže. 

 JA-101K Ústředna s vestavěným GSM/GPRS komunikátorem Jablotron 

 JA-113E Sběrnicový přístupový modul s klávesnicí a RFID Jablotron 

 JA-110P sběrnicový detektor pohybu Jablotron 

 JA-111M sběrnicový magnetický detektor otevření mini – Jablotron 

 JA-110B sběrnicový akustický detektor rozbití skla Jablotron 
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8.2.3 Návrh z hlediska VSS 

Jedná se o kamerový sytém s 9 IP kamerami s infračerveným podsvícením, které 

zajišťuje viditelnost také v noci a za snížených světelných podmínek. Kamery by měli být 

obsaženy u vstupů do objektu, dále u schodiště do druhého patra, sklad surovin a v oblasti 

baru a  to tak aby snímali bar tak i skříňky na osobní věci,parkoviště a okolí ubytovacích 

chatek kolem kterých vedou přístupy k hlavní budově. Takto kamerový systém bude 

zajišťovat plášťovou ochranu a prostorovou ochranu vybraných míst a také částečně 

perimetrickou ochranu. Prvky užité pro tento kamerový systém.[15][20] 

 CP-UVR-1604G2 Digitální videorekordér HDCVI - Kamerové Systémy CP Plus až 

16 kamer 

 Kamerové systémy CP PLUS CP-UNC-DA20L3S-0280 2.0 Mpix venkovní IP 

dome kamera s IR přísvitem 30 m - vnější 

 IP kamera 2Mpix, IR 30 m , bezdrátový přenos, varifokální 2,8-12mm, antivandal - 

vnější 

 Kamerové systémy CP PLUS CP-VCG-SD10L2 1.0 Mpix dome kamera 4 v 1 s IR 

přísvitem 15 m - vnitřní 

 

 

8.2.4 Návrh z hlediska režimových opatření 

Každému oprávněnému zaměstnanci bude přidělen vlastní přístupový kód. Dále je 

potřeba hlavní objekt rozdělit do zón. Které bude možné jednotlivě nebo jako celek, zajistit 

nebo odjistit a to v závislosti na potřebě. 

Bude-li instalován VSS musí být o tomto systému návštěvníci informování.  

8.2.5 Ekonomické zhodnocení druhé varianty 

Cenové zhodnocení druhé varianty navrhovaného bezpečnostního systému 

zobrazuje tabulka 17. Ceny jednotlivých prvků vycházejí z dostupných webových stránek 

prodejců.  Ceny jsou uváděny včetně odborné instalace. 
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Tabulka 17: Ekonomické hodnocení druhé varianty[autor] 

Typ  
Celkové 

množství 
J 

Cena za 1 

[Kč] 
Celková cena [Kč] 

Zámky dveří v prostoru 

MZS 

21 ks 589 12 369 

Jednostranný zámek 

FAB 201RSD 
1 ks 435 435 

Zavírač dveří 1 Ks 943 943 

Dveřní kování 1 ks 748 748 

Skříňka na osobní věci 1 ks 11 710 11 710 

Kamerový set IP 9  
VSS 

systém 
1 ks 31 999 31 999 

čidlo JA 110 P 

PZTS 

systém 

15 Ks 571 8565 

Čidlo JA 110B 19 ks 872 16 568 

mag. kontakt JA 111 M 25 ks 367 9175 

klávesnice JA 113 E 1 ks 1684 1684 

ústředna JA 101 K 1 ks 8885 8885 

ARC - poplachové 

přijímací centrum 

Fyzická 

ostraha 

Připojení k ARC 800 

Měsíční poplatek/Roční 

poplatek 
1 500/17 000 

Celková cena MZS 

 

26 205 Kč 

Celková cena VSS 31 999 Kč 

Celková cena PZTS 44 877 Kč 

Cena připojení ARC 17 800 Kč 

Celková cena druhé 

varianty 
103 881 Kč + 17 000 Kč/rok 

 

8.3 Výběr nejvhodnější varianty 

Pro výběr vhodnější varianty je užito vícekritériální rozhodovací metody, která 

hodnotí stanovená kritéria a jejich váhy. Zvolená kritéria jsou vypsány níže.[28] 

 K1 - Zjištění pachatele hl. budova 

 K2 - Pohyb osob po středisku 

 K3 - Nenáročnost na obsluhu 

 K4 - Náklady na pořízení 
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 K5 - Nenáročnost na realizaci 

 K6 - Údržba 

K určení tzv. shody s jednotlivými kritérii je použita stupnice od 1 do 5, kde číslo 1 

určuje nejmenší stupeň shody (nejméně vyhovující) a číslo 5 nejvyšší (vyhovující). 

Posouzení jednotlivých návrhů je uvedeno v tabulce 18.[28] 

Tabulka 18: Ohodnocení jednotlivých kritérii[autor] 

Kritérium Varianta "první" Varianta "druhá" 

K1 4 5 

K2 4 5 

K3 3 3 

K4 3 2 

K5 3 4 

K6 3 3 

Součet 19 22 

Pořadí II. I. 

 

Dalším krokem je zvolení váhy jednotlivých kritérií neboli jeho významu s číselnou 

hodnotou od 1 do 5. Čím kritérium považujeme za důležitější tím bude mít větší hodnotu. 

Dalším krokem je vynásobení hodnoty každého kritéria s jemu přiřazenou váhou. Poté 

všechna kritéria sečteme. Výsledek s největší hodnotou je zároveň nejvhodnější 

varianta.[28] 

Tabulka 19: Zhodnocení variant na základě váhy[autor] 

Kritérium Váha Varianta "první" Varianta "druhá" 

K1 5 20 25 

K2 4 16 20 

K3 3 9 9 

K4 4 12 8 

K5 4 12 16 

K6 3 9 9 

Součet 80 88 

Pořadí II. I. 
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Z výsledku obsažených v tabulce 19 lze vyčíst že vhodnější návrh systému fyzické 

bezpečnosti rekreačního střediska je varianta druhá. Varianta je vhodnější ve vyšší 

schopnosti zjistit pohyb případného pachatele. Tato varianta bude podrobněji rozpracována 

v následující kapitole. 
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9 PODROBNÉ POPSANÍ VYBRANÉ VARIANTY 

Na základě více kriteriální rozhodovací metody bude v této kapitole rozpracována 

Vybraná varianta "druhá". Vybraná  varianta bude rozpracována dle návrhu v předchozí 

podkapitole 8.2. Všechny prvky PZTS systému musí splňovat minimálně stupeň 

zabezpečení 2 dle normy ČSN EN 50131-1 ED. 2.[9] 

9.1 Mechanické zábranné systémy 

Jelikož v rámci rekonstrukce bylo myšleno na plášťovou ochranu, je návrh určen 

pouze pro ochranu prostorovou.  

Navrhuji všechny zámky prostorových dveřích vyměnit za zámky FAB 200RSD, 

které poskytují zvýšenou ochranu. Navíc je vzhledem k bezpečnostní kartě která se k 

tomuto zámku dodává snížená možnost neoprávněné duplikace klíčů, také lze případně 

tyto zámky sjednotit na jeden klíč.[11] 

Dále navrhuji u dveří spojující 1.NP se schodištěm do druhého nadzemního podlaží 

vyměnit dveřní kování klika-klika za nové klika-madlo, a opatřit dveře samo  zavíracím 

mechanismem a jednostranným zámkem FAB201RSD. Kombinací těchto opatření bude 

zabráněn vstup do 2.NP všem mimo zaměstnance a ubytovaným, kteří budou mít klíč. Dále 

doporučuji aby tyto dveře byly zamčeny mimo provozní dobu restaurace. Madlo a zámek 

by bylo umístěno ze strany vstupu od restaurace. Kování a zavírač je na obrázku 9.1. 

 

Obrázek 9.1: Prvky použité u spojovacích dveří[22][23][12] 
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Dále navrhuji částečné přenesení ochrany ubytovacích chatiček na hlavní budovu. 

Navrhuji v oblasti baru instalaci 18 boxů na osobní věci, kam by si v případě potřeby 

mohli ubytovaní uschovat nejdůležitější věci jako doklady,cennosti apod. Úschovné 

skříňky jsou na obrázku 9.2. Po skončení druhé etapy rekonstrukce může sice dojít ke 

zbytečnosti těchto skříněk, nicméně stále lze tyto skříňky nabízet jako službu pro 

návštěvníky.  

 

Obrázek 9.2: Úschovné boxy na osobní věci[21] 

9.2 Poplachový tísňový a zabezpečovací systém 

Pro střežení prostor hlavní budovy navrhuji užít sběrnicový systém JA-100 od 

společnosti JABLOTRON připojený na DPPC v Havířově bezpečnostní agentury Redon 

Plus security, která garantuje dojezdovou dobu výjezdové skupiny do 10 minut od 

vyhlášení poplachu. Instalací tohoto systému bude možné zjistit případný pohyb pachatele 

po objektu.  

Mozek tohoto systému představuje  ústředna JA-101K s vestavěným GSM/GPRS 

komunikátorem JABLOTRON, GSM/GPRS komunikátor zajišťuje případné předání 

informace o systému přes SMS nebo rádiovým přenosem na DPPC. Ústřednu bych umístil 

do kuchyně hlavního objektu. Ústředna je na obrázku 9.3.[19] 
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Obrázek 9.3 :Ústředna JA-101K[19] 

 

Ovládání systému bude zajišťovat klávesnice JA-113E Sběrnicový přístupový 

modul s klávesnicí a RFID JABLOTRON, tato klávesnice podporuje jak ovládání pomocí 

přístupového kódu ale také pomocí ovládacích karet případně čipů. Nicméně navrhuji 

ovládání pomocí kódu aby nebyly dále navyšovány finanční náklady. Klávesnice je na 

obrázku 9.4. [17]  

  

Obrázek 9.4: Klávesnice JA-113E[18] 

 

Plášť budovy navrhuji střežit magnetickými detektory JA-111M dále také 

vzhledem k velkému počtu oken která jsou konstruována jako neotvíratelná navrhuji střežit 
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plášť budovy akustickými detektory rozbití skla JA-110B. Magnetickými detektory         

doporučuji opatřit všechny otvíratelné okna a dveře. Jedná se o instalaci 25 magnetických 

detektorů. Detektory rozbití skla doporučuji opatřit místnosti restaurace, kuchyň, 

společenský sál, přístup ke schodišti ubytovací pokoje a chodbu spojující pokoje. Jedná se 

o instalaci 19 detektorů.  Magnetický detektor a detektor rozbití skla je na obrázku 9.5. 

  

Obrázek 9.5: MG detektor JA-111M a detektor rozbití skla JA-110B[16][14] 

 

Zjišťování pohybu v prostorech hlavní budovy navrhuji instalovat JA-110P 

sběrnicový PIR detektor pohybu JABLOTRON. Tento detektor bude obsažen v restauraci, 

kuchyní, sálu, chodby spojující pokoje a v prostoru schodiště. Dále v místnostech, které 

slouží jako zázemí restaurace, a nelze z důvodu rozměru oken užít detektor tříštění skla. 

Celkové se bude jednat o 15 detektorů. PIR detektor je na obrázku 9.6. 

 
Obrázek 9.6: PIR detektor JA-110P[17] 
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Instalaci by provedla firma JABLOTRON s.r.o. , která by zároveň odzkoušela 

funkčnost systému a předání. Rozmístění prvků PZTS systému v 1.NP a 2.NP je obsažen v 

příloze 2 tohoto dokumentu. 

9.3 Dohledový video systém 

Ve středisku bude využito 9 IP kamer. Venkovní kamery s IR podsvícením, budou 

snímat vstupy do objektu, příjezdovou bránu, parkoviště a přístup k  hlavní budově ze 

strany sousedního střediska. Jedná se o kamery typu DOME s IR podsvícením do 

vzdálenosti až 30 metrů. Venkovní kamery montované k budově budou drátové a kamery 

instalované mimo budovy bezdrátové aby nebyly navyšovány náklady na instalaci 

kabelových rozvodů 

Vnitřní prostor budou snímány kamery stejného typu nicméně, IR podsvícení je zde 

do 15 metrů, jelikož taková vzdálenost uvnitř objektu je dostačující.  

 

Obrázek 9.7: Drátová kamera a bezdrátová kamera [15][20] 

 

Součástí kamerového setu je také záznamové zařízení, které bych umístil do 

kanceláře, jako do místnosti kde by měl mít přístup pouze majitel, nebo jim určený 

zástupce v jeho nepřítomnosti. Dále navrhuji instalovat obrazovku pro příjem obrazové 

informace do oblasti baru aby měli zaměstnanci hlavně tedy v pozdějších hodinách přehled 

o tom kdo se po areálu pohybuje, kdo přijíždí, případně kdo vstupuje do restaurace. 
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Rozmístění vnitřních kamer je zobrazeno v příloze 2, vnějších kamer pak zobrazeno v 

příloze 3 tohoto dokumentu. 

Takto navržený kamerový systém podléhá zákonu č.110/200 Sb., O ochraně 

osobních údajů a změně dalších zákonů. Záznam může sledovat pouze majitel objektu. V 

případě mimořádné události bude mít přístup k záznamu pouze majitel objektu. Vzhledem 

k připojení areálu na DPPC navrhuji uchovávat záznam po dobu jednoho dne. Dále musí 

byt v areálu jasně a zřetelně vyznačeno " Areál je střežen kamerovým systémem.". Toto 

označení by mělo být instalováno u vstupů do areálu a při vstupu do hlavní budovy. 

9.4 Režimová opatření 

V rámci režimových opatření navrhuji rozdělit hlavní budovy do tří zón. První zóna 

by se měla skládat z restaurace,kuchyně a sálu. Druhá zóna by se skládala z chodby 

spojující sál a kuchyň a všechny místnosti sloužící jako zázemí pro zaměstnance. Třetí 

zóna by se skládala z 2.NP a schodiště. Rozdělením zón bude dosaženo toho, že i v případě 

bude-li nějaký zákazník ubytován v budově, není nutné nechat celou ústřednu PZTS 

odjištěnou. Zpoždění prvků, které jsou obsaženy v místnosti s klávesnici navrhuji na 20 s.  

Každému zaměstnanci bude přiřazen čtyř místný kód, kterým bude možné 

odjistit/zajistit ústřednu buď jako celek nebo dle zóny, která bude potřeba. Dále je třeba 

apelovat na zaměstnance aby při odchodu nezapomněli zkontrolovat uzavření všech, a 

uzamčení všech dveří, a to jak na plášti budovy tak v prostorech budovy. 
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10 ZÁVĚR 

Záměrem  této diplomové práce bylo zhodnotit současný stav fyzické bezpečnosti 

rekreačního střediska, identifikovat a analyzovat její kritická místa. Na základě 

provedených analýz rizik navrhnout účinné opatření fyzické bezpečnosti, která povedou k 

minimalizaci nepřijatelných rizik vzešlá z provedených analýz. 

Abych bylo možné určit nepřijatelná rizika, bylo třeba aplikovat v práci analýzy 

rizik jmenovitě Ishikawův diagram, analýzu SWOT, metodu FMEA a metodu CARVER. 

Metoda FMEA a metoda CARVER byla dále doplněná Paretovým diagramem s 

Lorenzovou křivkou.  

V poslední kapitole byly navrhnuty dvě varianty, které povedou k minimalizaci 

nepřijatelných rizik.  Návrhy kombinují prvky MZS, VSS a PZTS připojený na DPPC. Oba 

návrhy jsou doplněny režimovými opatřeními. Dále byly varianty finančně ohodnoceny. 

Cenová kalkulace se u obou variant pohybovala okolo 100 tisíc Kč. Na základě principu 

ALARA byla určena maximální výše finančních prostředků, které je možné na realizaci 

systému fyzické bezpečnosti  užít. Výše těchto finančních prostředků se pohybuje mezi 

200 - 300 tisíci Kč, je tedy viditelné že ani jeden návrh tuto hodnotu nepřesáhl.  

Vybraná varianta inovativního návrhu  v sobě kombinuje prvky MZS, PZTS a VSS. 

MZS se soustředí pouze na zvýšení odolnosti některých prvků v prostorech budovy, a 

vytvoření možnosti odložení osobních věcí klientů ubytovaných v chatkách do skříněk pro 

to určených v hlavní budově. Vzhledem k instalovaným oknům a dveřím, které byly 

vyměněny v rámci rekonstrukce nebylo vhodné investovat do plášťové ochrany další 

finanční prostředky, které by již pravděpodobně nepřispěly k vyšší úrovni bezpečnosti, a to 

z důvodu, že případný pachatel má dostatek času pro oken  a dveří.  Z důvodů 

jednoduchého a nerušeného přístupu jsem navrhl ve středisku instalaci kamerového 

systému, který by měl snímat jak nejbližší okolí hlavní budovy, tak i parkoviště a 

příjezdovou bránu. Navržený kamerový systém by měl způsobit dostatečný psychologický 

nátlak aby případný pachatel od svého úmyslu odstoupil. 

V případě vniknutí do objektu jsem navrhl systém PZTS, připojený na DPPC 

společnosti Redon Plus Security Havířov, jejichž dojezdová doba je v případě vyhlášení 
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poplachu do 10 min. PZTS systém jsem zároveň navrhl rozdělit na tři zóny  a každému 

zaměstnanci přiřadit 4-místný přístupový kód. 

Závěrem bych dodal, že takto navržená kombinace bezpečnostních opatření povede 

k minimalizaci rizik, která vzešla z analýzy riziky , jako nepřijatelná. 
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