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ANOTACE 

BÁRTOVÁ, Bohumila. Fyzická ochrana vybrané prodejny drahých kovů: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2011. 43 s. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na vyhodnocení současného stavu a návrhu optimálního 

zabezpečení vybrané prodejny drahých kovů, prvky technické ochrany a možnou fyzickou 

ochranou. V úvodní části je popsána právní úprava vztahující se k ochraně majetku a základní 

druhy zabezpečení objektu. Hlavní část práce je věnována popisu prodejny a jejímu 

stávajícímu zabezpečení. Pomocí analýz jsou odhalena možná rizika a na jejich základě 

je navržena optimalizace zabezpečení, přispívající k eliminaci nebezpečí. 

 

Klíčová slova: zabezpečení objektu, bezpečnostní analýza, fyzická ochrana. 

 

ABSTRACT 

BÁRTOVÁ, Bohumila. Physical protection of a selected precious metal shop: Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – TUO, Faculty of safety Engineering, 2011. 43 pages. 

 

The bachelor thesis is focused on evaluating current situation and proposal optimal security 

selected precious metal shop means of the technical protection and possible physical 

protection. In the introductory section is described law rules relating to protection 

of the property and the basic kinds of security object. The main part is devoted to describing 

the store and its security. Through analysis are detected the potential risks and on the basis 

is proposed optimal security, conducive to the elimination of hazards.  

 

Key words: security object, safety analysis, physical protection. 
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1 ÚVOD 

Již od nepaměti je důležité chránit svůj majetek proti možnému poškození či odcizení, 

tedy před vznikem škody. Například v roce 2010 došlo v České republice k zjištění 58 758 

krádeží vloupáním v celkové škodě 2 331 750 tisíc Kč, z toho krádeží vloupáním do obchodů 

bylo 3 625.  

 S rozvojem společnosti se vyvíjí i prostředky určené k zabezpečení majetku. 

Při komplexním zabezpečování objektu je důležité propojení klasické, technické, režimové 

a fyzické ochrany. Opatření na zabezpečení musí být účinná a přiměřená hodnotě chráněného 

majetku. I při sebelepším způsobu ochrany zůstává zbytkové riziko. Proto je důležité 

si majetek vhodně pojistit. 

 Mezi nejstarší a v současné době stále nejpoužívanější se řadí fyzická ochrana. Její 

účinnost však není vždy stoprocentní, jelikož je ovlivněna lidským faktorem, dovednostmi 

pracovníků, jejich psychickou odolností, fyzickou zdatností apod. Kvalita této ochrany tedy 

závisí na rozhodovacím procesu člověka a rychlosti jeho reakce. K zefektivnění fyzické 

ochrany se používá její kombinace s ostatními prostředky ochrany. 

V teoretické části bakalářské práce budou uvedeny právní předpisy související 

s ochranou majetku. Dále budou popsány základní druhy ochrany majetku vycházející 

z bezpečnostní pyramidy. 

Cílem bakalářské práce je analyzovat a zdůvodnit způsob zabezpečení prodejny 

drahých kovů prostředky technické ochrany a návrh inovativního řešení fyzické ochrany. 

Aby bylo dosaženo tohoto cíle, věnuji praktickou část bakalářské práce návrhu zabezpečení 

mnou vybrané prodejny drahých kovů. Zabezpečení bude navrženo na základě bezpečnostní 

analýzy. Ta bude provedena pro stávající zabezpečení objektu. 

Výsledky této práce budou poskytnuty majiteli prodejny pro možná zlepšení 

zabezpečení prodejny. 
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2 REŠERŠE 

 K vypracování této bakalářské práce, bylo nezbytné prostudovat řadu publikací, 

týkající se zabezpečování objektů. Především bylo vycházeno z následujících materiálů. 

 

BRABEC, František a kolektiv. Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. 1. vydání. 

Praha: Nakladatelství Public History, 2001. 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

 V knize jsou popsány způsoby ochrany osob a majetku. Mimo jiné je zaměřena 

na fyzickou ochranu, její formy, metody, úkoly a členění. Dále popisuje expertní činnosti 

komerční bezpečnosti, mezi kterou patří i bezpečnostní analýza. 

 

KAMENÍK, Jiří, BRABEC, František a kolektiv. Komerční bezpečnost: Soukromá 

bezpečnostní činnost detektivních kanceláří a bezpečnostních agentur. 1. vydání. 

Praha: ASPI, 2007. 340 s. ISBN 978-80-7357-309-6. 

 Tato publikace pojednává o soukromé bezpečnostní činnosti v oblasti ochrany osob 

a majetku a soukromých detektivů. Dále jsou zde také uvedeny možné techniky používané 

při bezpečnostní analýze. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů, I. díl: mechanické zábranné systémy II. 1. vydání. 

Praha: Vydavatelství PA ČR, 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

 Tento díl je zaměřen na popis jednotlivých mechanických zábranných systémů. 

Ty jsou rozděleny na prvky obvodové, plášťové a předmětové ochrany. 

 

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

1. vydání. Praha: Vydavatelství PA ČR, 2005. 229 s. ISBN 80-7251-189-0. 

 Publikace je specializována na elektrické zabezpečovací systémy, prvky, ze kterých 

se skládají, a jejich projektování. Jsou zde popsány jednotlivé druhy čidel dělené podle 

možnosti použití v jednotlivých chráněných prostorách. Následně se publikace zabývá 

systémy centralizované ochrany, jejich budováním a provozováním. 

 

 Zejména na základě těchto publikací, byla vytvořena teoretická část bakalářské práce 

a díky ní, bylo možné dosáhnout stanoveného cíle. 

 



 3 

3 ZÁKLADNÍ POJMY 

Trestný čin – je protiprávní jednání, které je takto označeno v trestním zákoně a vykazuje 

znaky uvedené v takovémto zákoně. 

Přečin – jsou to všechny trestné činy spáchané z nedbalosti a trestné činy úmyslné, kterým 

trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let. 

Zločin – jsou trestné činy, které nejsou podle trestního zákona považovány za přečiny. 

Pachatel trestného činu – ten, kdo naplní svým jednáním znaky skutkové podstaty trestného 

činu, jeho pokusu nebo přípravy, je-li trestná. Za pachatele je považován i spolupachatel 

a účastník, pokud nevyplývá z ustanovení trestního zákona něco jiného. 

Loupež (§ 173 TZ) – užití násilí nebo výhružky bezprostředního násilí s úmyslem zmocnit 

se cizí věci. 

Krádež (§ 205 TZ) – krádeže se dopustí ten, kdo si přisvojí cizí věc, nebo se jí zmocní 

a tím způsobí škodu nikoliv nepatrnou na cizím majetku. 

Poškození cizí věci (§ 228 TZ) – znamená zničení, poškození nebo udělání cizí věci 

neupotřebitelné. [29] 

Přestupek – je zaviněné jednání, porušující nebo ohrožující zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle 

zvláštních právních předpisů anebo trestný čin. [31] 

Mechanická ochrana – soubor mechanických zařízení, znemožňující jednoduché a rychlé 

překonání konstrukcí. [17] 

Režimová ochrana – administrativně organizační opatření, směřující k zajištění 

bezproblémového fungování zabezpečovacího systému. [21] 

Technická ochrana – jedná se o detekční systémy schopné zjistit a předat informace o situaci 

chráněného prostoru. [21] 

Fyzická ochrana – je prováděna osobami na pevných stanovištích nebo hlídkováním 

v objektu, spočívá ve sledování objektu a jeho okolí, v obraně proti nepovoleným činnostem 

narušující ochranu objektu. [17] 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nepříznivé mimořádné události. 

Analýza rizika – je proces identifikace hrozeb a zranitelnosti území. 

Bezpečnostní analýza – je zásadní expertní bezpečnostní činnost. Její výsledky 

jsou podkladem pro další expertní činnosti, zejména pro zpracování bezpečnostního projektu. 

[17] 
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4 PRÁVNÍ PŘEDPISY 

 V této kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy a technické normy související 

s ochranou majetku. V České republice je nejvýše postaveným zákonem Ústava České 

republiky a veškeré zákony s ní nesmí být v rozporu. 

 

4.1 Zákony 

Ústava České republiky 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších změn a doplnění 

(dále jen Ústava ČR) deklaruje základní práva a svobody občanů a vymezuje Českou 

republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický stát. Ústava ČR byla přijata Českou 

národní radou 16. prosince 1992, nabyla účinnosti dnem vzniku České republiky, 1. ledna 

1993. 

Ústava ČR se stává z VIII hlav a Preambule, v které jsou uvedeny základní zásady 

fungování státu, jeho vymezení a obecná definice základních práv a povinností občanů. 

Jednotlivé hlavy ústavy stanovují základní ustanovení, moc zákonodárnou, moc výkonnou, 

moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Českou národní banku a územní samosprávu. [26] 

 

Listina základních práv a svobod 

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

změn a doplnění (dále jen LZPS) je součástí Ústavy ČR. Byla přijata usnesením z 16. ledna 

1992 Českou národní radou o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti 

ústavního pořádku České republiky. 

LZPS deklaruje rovnost a svobodu občanů, dále stanovuje, že každý může činit, 

co zákon nezakazuje a nemůže být nucen činit to, co zákon nepřikazuje. Základní práva 

občanů jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. Omezení práv je možné 

jen na základě zákona, při tom musí být zachovány základní lidská práva a svobody. 

Podle LZPS má každý právo vlastnit majetek a také zaručuje nedotknutelnost obydlí, 

není do něj dovoleno vstoupit bez svolení obyvatele. [27] 

 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále 

jen trestní zákoník) upravuje trestní právo hmotné, to především vymezuje materiální 
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a formální znaky trestných činů. Stanovuje také podmínky trestnosti a ukládání jednotlivých 

druhů trestů. V trestním zákoníku jsou mimo jiné uvedeny i okolnosti vylučující 

protiprávnost, tedy činy, které mají povahu trestného činu, ale nejsou za trestné považovány. 

Jedná se o případ krajní nouze, nutné obrany, svolení poškozeného, přípustné riziko 

a oprávněné použití zbraně. [15] 

V trestním zákoníku jsou jednotlivé trestné činy v části druhé zařazeny do hlav a dílů 

podle jejich skupinových a druhových objektů. Trestné činy proti majetku jsou v hlavě V. 

K trestným činům, které lze spáchat v souvislosti s prodejem drahých kovů lze zařadit: 

– Krádež (§ 205) – zmocnění a přisvojení si cizí věci. 

– Zpronevěra (§ 206) – přisvojení si cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty, která 

mu byla svěřena, čímž způsobí škodu nikoli nepatrnou. 

– Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207) – zmocnění se cizí věci nemalé hodnoty 

v úmyslu ji přechodně užívat, nebo způsobení škody na cizím majetku způsobené 

užíváním takovéto věci. 

– Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo nebytovému prostoru (§ 208) – 

protiprávní obsazení nebo užívání domu, bytu nebo nebytových prostor. 

– Podvod (§ 209) – obohacení se uvedením někoho v omyl, využití něčího omylu 

nebo zamlčení podstatné skutečnosti, čímž vznikne škoda na majetku nikoli 

nepatrná. 

– Poškození cizí věci (§ 228 TZ) – zničení, poškození nebo učinění neupotřebitelnou 

cizí věc, čímž je způsobena nemalá škoda na majetku. [29] 

 

Trestní řád 

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

změn a doplnění (dále jen trestní řád), jedná se o trestní právo procesní, kterým se upravuje 

postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby byly trestné činy řádně zjištěny a jejich 

pachatelé spravedlivě potrestáni podle zákona. Z tohoto zákona také vyplývá právo 

a povinnost občanů pomáhat k dosažení účelu trestního řízení. 

Z pohledu ochrany majetku je důležitý § 76 Zadržení osoby podezřelé, odstavec 2, 

který říká, že osobě, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit osobní svobodu kdokoliv, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení 

útěku nebo k zajištění důkazů. Tato osoba však musí být neprodleně předána příslušnému 
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orgánu. Dále je to také oddíl sedmý určující oprávnění poškozeného a uplatnění nároku 

na náhradu škody v rámci trestního řízení. [30] 

 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále 

jen zákon o přestupcích) upravuje odpovědnost pachatele za přestupky uvedené v tomto 

zákoně. Vyjmenovává jednotlivé přestupky, sankce za jejich spáchání a upravuje přestupkové 

řízení. [15] 

Přestupky proti majetku jsou uvedeny v § 50, který říká, že přestupku se dopustí ten, 

který úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením takové věci, nebo se o takové jednání pokusí. Úmyslně neoprávněně 

užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné 

osoby. Úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. [31] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen zákon o ochraně utajovaných 

informací) upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky 

pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností 

a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [33] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1969 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále 

jen občanský zákoník) upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob a také 

vztahy mezi těmito osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje zákon 

jiný. 

V občanském zákoníku jsou uvedena věcná práva, která jsou důležitou součástí 

majetkových práv. Mezi věcná práva se řadí vlastnické právo, které opravňuje vlastníka 

předmět držet, užívat, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním. Vlastník má právo 

na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnického práva neoprávněně zasahuje. Podle 
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občanského zákoníku může také dojít k omezení vlastnického práva, a to v souvislosti 

se sousedskými vztahy nebo možností užití cizí věci bez povolení vlastníka. [15] 

 

Zákoník práce 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále 

jen zákoník práce) upravuje vztahy týkající se výkonu práce mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem. Jsou zde uvedeny práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů. 

 Z části páté, hlavy jedna, Předcházení ohrožení života a zdraví při práci, vyplývá 

zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci 

s ohledem na možná rizika týkající se výkonu práce. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat 

a hodnotit tato rizika a přijímat opatření k jejich odstranění. Zaměstnavatel také musí 

zajišťovat zaměstnancům školení o předpisech k zajištění bezpečnosti a zdraví při práci. [32] 

 

4.2 Vyhlášky 

Vyhláška č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, ve znění 

pozdějších změn a doplnění. V této vyhlášce je uvedeno, co má vždy zahrnovat bezpečnostní 

opatření, a to režimová opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. Ty se v objektu 

provádějí na základě analýzy možností neoprávněných činností a provedení útoku na objekty 

nebo zařízení tak, aby byla zajištěna účinná ochrana objektu před neoprávněnými činnostmi 

nebo útokem. [24] 

 

Vyhláška č. 19/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti 

a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších změn a doplnění. Tato vyhláška 

stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru 

zabezpečení zabezpečené oblasti, základní metodu hodnocení rizik, další požadavky 

na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti certifikace technického prostředku. [23] 

 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti, 

ve znění pozdějších změn a doplnění, stanoví způsob zabezpečení ochrany objektů, technické 

prostředky a jejich použití, podmínky nasazení fyzické ostrahy a režimová opatření pro účely 

objektové bezpečnosti. [25] 
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4.3 Technické normy 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 1: Systémové požadavky. Vydána 1. 4. 2007. Norma specifikuje požadavky 

na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Stanovuje stupně zabezpečení a třídy 

prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na jednotlivé komponenty systému. 

Tyto stupně zabezpečení berou v úvahu míru rizika závisející na typu objektu, hodnotě 

majetku a na předpokládaném typu narušitele. [8] 

 

ČSN CLC/TS 50131-7 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 7: Pokyny pro aplikace. Vydána 1. 11. 2009. Norma poskytuje návod na návrh, 

přípravu realizace, montáž, kontrolu provedení, funkční zkoušky, přejímky, provoz a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [5] 

 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky. Vydána 1. 3. 2001. Popisuje 

všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích. [10] 

 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace. Vydána 1. 11. 2000. Uvádí 

pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a komponentů uvnitř 

a vně budov. Zahrnuje návrh, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupu. 

[11] 

 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci. Vydána 1. 4. 1999. Norma 

stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních okruhů, 

zahrnující kamery s monitory, řídící a další pomocná zařízení nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. [9] 

 

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

a klasifikace. Vydána 1. 4. 2000. Norma je českou verzí předběžnou evropské normy. [13] 
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ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí, Zkušební 

metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vniknutí. Vydána 1. 4. 

2000. Popisuje postup při provádění normalizované zkoušky pro ověřování oken, dveří 

a uzávěrů. [14] 

 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště, Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. Vydána 1. 4 2002. Norma platí pro všechny dveře, 

určuje metodu pro zjištění poškození dveřního křídla následkem nárazu. [12] 

 

ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – požadavky, klasifikace a metody 

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory. Vydána 1. 7. 2009. Norma definuje zkušební postupy při zkoušení 

odolnosti proti vloupání u úschovných objektů. [6] 

 

ČSN EN 12051 Stavební kování – dveřní a okenní zástrče, Požadavky a zkušební metody. 

Vydána 1. 4. 2001. Norma obsahuje stanovení pro provedení, bezpečnost a bezpečnostní 

požadavky pro jednobodové zástrče používané k zabezpečení dveří nebo oken v budovách. 

[7] 

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty. Vydána 1. 5. 2009. Norma 

se používá pro projektování požární bezpečnosti nových objektů a změn u staveb stávajících 

nevýrobních objektů. [4] 
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5 DRUHY OCHRANY MAJETKU 

 V této kapitole jsou popsány základní druhy ochrany zabezpečení majetku, vycházející 

z pyramidy bezpečnosti. 

 

 
Obrázek č. 3.1 – Bezpečnostní pyramida 

 
5.1 Klasická ochrana 

 Klasická ochrana objektu je zajišťována stavebními konstrukcemi, jako je střecha, 

zdi, stropy, podlahy, okna, dveře apod. K zesílení jejich odolnosti se používají mechanické 

zábranné systémy (dále jen MZS). Hlavní úlohou MZS je ztížit nepovolané osobě násilné 

vniknutí do chráněného prostoru, popřípadě manipulaci s chráněnými předměty. MZS 

poskytují ochranu svými mechanickými vlastnostmi, a to především pevností. Jejich základní 

funkcí je tedy vytvořit pevnou překážku a tím oddálit čas jejího překonání. Každý MZS 

je překonatelný. Jednotlivé druhy se vzájemně liší množstvím vynaložené energie, času, 

použitím nářadí a nástrojů při jejich zdolávání. 

U MZS se stanovuje minimální doba průlomové odolnosti, ta se určuje odlišně pro otvorové 

výplně a úschovné objekty. 

- Stanovení průlomové odolnosti otvorových výplní vyplývá z bezpečnostní třídy, která 

je uvedena v normě ČSN P ENV 1627. 

- U úschovných objektů se stanovuje minimální doba průlomové odolnosti pomocí výpočtu 

(3 – 1). 
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T vloupání = [(VR – BV) : C1] x (2 ÷ 3)  [min; RU; RU/min] (3 – 1) 

kde: 

 Tvloupání – doba minimální průlomové odolnosti úschovného objektu, 

 VR – hodnota průlomové odolnosti úschovného objektu (ČSN EN 1143-1+A1 

  Bezpečnostní úschovné objekty), 

 BV  – základní ocenění (číselná hodnota přidělená určitému nářadí), 

 C1  – koeficient průlomové odolnosti úschovného objektu, 

 (2 ÷ 3)  – koeficient navýšení. 

 

Dělení mechanických zábranných systémů 

 Mechanické zábranné systémy lze dělit podle možnosti použití v rámci jednotlivých 

ochranných zón. Jedná se o obvodovou ochranu, plášťovou ochranu a předmětovou ochranu. 

 

5.1.1 Obvodová ochrana 

 Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu, většinou se jedná 

o katastrální hranice ohraničené přírodními nebo umělými bariérami. Tyto MZS 

jsou zřizovány mimo chráněný objekt na volném prostranství. K obvodové ochraně patří 

oplocení či ohrazení pozemku včetně branek, bran, závor apod., které znemožňují přístup 

nežádoucím osobám. 

 Mezi prvky obvodové ochrany patří klasické drátěné oplocení, bezpečnostní oplocení, 

vysoce bezpečnostní oplocení, vrcholové zábrany, podhrabové překážky, branky, brány, 

závory, turnikety a bezpečnostní propusti (umožňují vstup pouze jedné osobě v daný 

okamžik). 

 

5.1.2 Plášťová ochrana  

 Plášťová ochrana zajišťuje ochranu objektu před narušením konvenčních 

i nekonvenčních vstupů. Plášť budovy je tvořen stavebními prvky a otvorovými výplněmi. 

 

Stavební prvky budov jsou stěny, podlahy, stropy a střechy. Jejich odolnost závisí 

na materiálu a jeho vlastnostech, ze kterého jsou vyrobeny. Za minimální požadovanou 

odolnost konstrukcí lze považovat zdivo z plných cihel tloušťky 300 mm s pevností v tlaku 

větší než 15 MPa, zděné na vápenocementovou maltu. 
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Otvorové výplně stavebních otvorů v plášti budovy (dveře, okna apod.) jsou snadno 

překonatelné, čímž vzniká potencionální nebezpečí vniknutí do objektu. 

Vstupní otvorové výplně – dveře 

 Dveře umožňují vstup do objektu a jeho jednotlivých prostorů. Dveřní konstrukce 

se skládá z několika částí, které je nutno zabezpečit proti násilnému vniknutí. Mezi tyto části 

patří dveřní křídlo, které by nemělo umožnit nasazení páčidla. Z tohoto pohledu nám relativní 

bezpečnost zajišťuje použití bezpečnostních dveří zesilujících jejich pevnost proti proražení, 

proříznutí a páčení. Zárubně zajištěny proti násilnému překonání roztažením. Řádně ukotvené 

závěsy, aby nedošlo k jejich vypáčení. Dveřní zadlabávací zámek zajišťující dveře proti 

násilnému vniknutí pomocí závorníku, stavítek nebo zábranami. Ke zvýšení pasivní 

bezpečnosti dveří se používají bezpečnostní zámky. A vrchní dveřní kování mající 

vliv na pasivní bezpečnost dveří, musí být chráněno proti násilnému rozlomení cylindrické 

vložky, jejímu odvrtání, vytržení nebo zaražení. 

 Pasivní bezpečnost dveřních otvorů lze zvýšit přidáním doplňkových prvků, mezi 

ně řadíme přídavné zámky, bariérové závory, zábrany proti násilnému vysazení dveří, pojistné 

řetízky, zastavovače a kukátka. Ve většině případů se nemontují samostatně, ale různě 

se kombinují. 

Okna 

 Okna se převážně osazují do obvodových konstrukcí, slouží k pronikání denního 

světla do místnosti a k větrání objektu. Nejslabším bezpečnostním prvkem okna je jeho 

skleněná výplň. 

Způsoby zabezpečení otvorových okenních výplní: 

- Mříže - požadavky na okenní mříže upravuje norma ČSN P ENV 1627. Mřížová 

konstrukce musí být dostatečně tuhá a stabilní, aby nebylo možné pruty roztáhnout. Tato 

konstrukce se provádí z tepelně zpracované oceli prováděné jako nerozebíratelný celek. 

Stabilita a pevnost mříží je ovlivněna jejich ukotvením. Velikost ok mříží se volí podle 

druhu zabezpečovaného objektu. 

- Bezpečnostní rolety – jejich hlavní funkcí je preventivní charakter, neposkytují takovou 

bezpečnost, jako mříže. Konstrukce je tvořena pružně spojenými lamelami. Součástí 

rolety je zamykací systém, který ji automaticky uzamkne a tím znemožní nadzvednutí 

z venku. 
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- Bezpečnostní fólie – správně přilepená na sklo zpomaluje pachateli vniknutí do objektu, 

zamezuje prohození předmětů a chrání před účinky tlakové vlny. 

- Bezpečnostní skla – mohou být vyráběna jako tvrzená nebo vrstvená. Tvrzené 

sklo se po působení síly mimo pevnostní mez rozpadne na velké množství drobných 

neostrých úlomků. Vrstvená skla se skládají z vrstev čirého, barevného nebo reflexního 

skla a vrstev polyvinylbutyrálové fólie, která má vysokou pevnost, adhezi a elasticitu. 

Tato skla chrání osoby a předměty před poškozením a krádeží, odrážejí teplo, absorbují 

zvuk, jsou odolné vůči oděru, korozi a atmosférickým vlivům. 

 

5.1.3 Předmětová ochrana 

 Předmětová ochrana zabezpečuje jednotlivé prostory nebo úschovná místa 

před odcizením nebo neoprávněnou manipulací. K úschově financí a cenností se využívají 

trezory, ty mohou být pevně zabudované ve stěně popřípadě v podlaze místnosti, nebo 

přemístitelné. Podle účelu a konstrukce se trezory dělí na komorové a komerční úschovné 

objekty. Pro zvýšení účinnosti ochrany bývají trezory napojovány na EZS a EPS s přenosem 

na pult centralizované ochrany. 

 Komorové trezory jsou součástí budovy, chrání uložený obsah proti odcizení. 

V uzavřeném stavu musí být všechny rozměry větší než 1 m. Nejvhodnější umístění těchto 

trezorů je v nejnižším podlaží ve středu objektu. Tloušťka konstrukcí a materiál se liší podle 

místa a účelu trezoru. Komorové trezory musí být opatřeny dveřmi ve stejné mechanické 

průlomové odolnosti jako jsou stěny. 

 Komerční úschovné objekty jsou objekty, mezi něž patří ostatní úschovné objekty 

od pokladniček po skříňové trezory. Skříňové trezory se používají v peněžních a bankovních 

ústavech. Skládají se z trezorové skříně, dveří a uzamykacího systému. Trezorová skříň bývá 

zhotovena z oceli nebo ze speciálních slitin, tloušťka stěn se pohybuje od 80 do 150  mm. 

Dveře trezoru musí být dostatečně odolné proti násilnému vniknutí. 

 Vestavěné trezory patří do skupiny účelových trezorů. Jejich provedení je stejné jako 

u skříňových trezorů, bývají zabudovány do zdí, podlah nebo nábytku. Tyto trezory 

jsou vhodné pro použití v domácnostech, obchodech, hotelech apod. k zabezpečení cenných 

papírů, šperků, peněz a jiných cenností. [20] 
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5.2 Technická ochrana 

 Technická ochrana je účinným doplňkem ochrany klasické, její prvky 

jsou považovány za nejspolehlivější a nejhůře překonatelné. Fungují na změně způsobené 

pachatelem, čímž uvedou do činnosti síly schopné dopadnout pachatele během páchání trestné 

činnosti. Technickou ochranu lze chápat jako detekční systém zajišťující informace 

o chráněném prostoru a ty následně předávat na určené místo. Prostředky technické ochrany 

jsou elektrické zabezpečovací systémy. 

 Technická ochrana se dělí z hlediska prostorového zaměření obdobně jako MZS, tedy 

na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu, prostorovou ochranu, předmětovou ochranu 

a klíčovou ochranu (zabezpečení klíčových míst v objektu). 

 

5.2.1 Elektrické zabezpečovací systémy 

 Elektrický zabezpečovací systém (dále jen EZS) se skládá z prvků schopných 

signalizovat narušení chráněného prostoru na dálku. EZS je souborem detektorů, tísňových 

hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace a přenosových zařízení, soustava těchto 

prvků tvoří zabezpečovací řetězec (obrázek č. 3.2). 

 

 

Obrázek č. 3.2 – Zabezpečovací řetězec [2] 

 

 Detektory (čidla) reagují na fyzikální změnu, vyvolanou narušením střeženého 

prostoru. V případě narušení vyšle čidlo poplachový signál. Čidla se mohou dělit z hlediska 

jejich napájení elektrickou energií na čidla napájená a nenapájená. Napájená čidla se dále dělí 

na aktivní a pasivní. Aktivní čidla generují do jimi střeženého prostoru určitou formu energie 

(laserový paprsek, ultrazvukové vlnění apod.) a na základě odezvy detekují narušení. Pasivní 

čidla detekují útok na základě fyzikální změny emitované z okolí (např. změna teplotního 

gradientu). 
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 Ústředny EZS slouží pro příjem, zpracování a vyhodnocení informací z čidel o jejich 

stavu. Ovládají poplachové, signalizační a doplňkové prostředky. Zajišťuje napájení 

elektrickou energií ostatních prvků EZS a umožňuje její uvedení do stavu střežení nebo klidu. 

 Přenosové prostředky zajišťují přenos informací o stavu čidel do ústředny 

a výstupních informací z ústředny do místa signalizace. Přenos informací může být prováděn 

jako linkový nebo bezdrátový (rádiový a optický). 

 Signalizační zařízení zajišťují převedení předaných informací na vhodný signál 

(vyhlášení poplachu nebo výstrahy). 

 Doplňková zařízení realizují některé speciální funkce a usnadňují ovládání systému. 

[21] 

 

5.2.2 Pult centralizované ochrany 

 Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) umožňuje přenos a vyhodnocení 

signalizace o narušení ze zabezpečovaného prostoru do místa centrálního vyhodnocení. 

Pomocí PCO je možné provádět kontrolu a ovládat EZS. Přenos informací může 

být zajišťován např. jednotnou telekomunikační sítí, internetem, rádiovým přenosem. PCO 

lze označit za dispečerské zařízení přijímající signál o stavu EZS instalovaných ve vzdáleném 

objektu. Tyto stavy se po přenosu do centrálního monitorovacího pracoviště vyhodnotí 

a přijmou se následná opatření. [21] 

 

5.2.3 Průmyslová televize 

 Průmyslová televize (dále jen PTV) má mnoho způsobů využití u zabezpečovací 

techniky, např. při sledování vjezdů a vstupů do objektu, pozemků a objektů, provozu 

v obchodních domech, provoz letišť a přistávacích ploch. S klesající cenou se PTV začaly 

využívat i při střežení soukromých objektů. 

 Hlavním prvkem PTV je kamera, která je ve většině případů osazována 

polovodičovým snímačem CCD (Charge Coupled Device). Tyto kamery mívají malé rozměry 

a spotřebu, vysokou citlivost, odolnost a dlouhou životnost. V současnosti se používají 

kamery černobílé, barevné a kombinované. Nejdůležitější součástí kamery je její objektiv, 

který je tvořen soustavou čoček. 
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 V případě požadavku skrytého pozorování zabezpečovaného prostoru se používají 

speciální objektivy nebo tzv. maskované kamery. Bývají většinou ukryty v krytu požárního 

nebo pasivního infračerveného detektoru. 

 Jako ochrana před mechanickým poškozením kamer se používají povětrnostní kryty. 

Ty ochrání kameru před vlhkem a vodou, zajišťují provozuschopnost do teploty minimálně 

40oC. K zobrazování snímaných objektů se používají monitory. 

 Archivace záběrů z kamer se nejčastěji provádí do paměti videoobrazu pomocí 

videorekordéru, videotiskárny  nebo na pevný disk. 

Videodetektor (obrazové detektory pohybu) vyhodnocuje snímaná místa. Jestliže v nich dojde 

ke změně, je signalizován poplach. [22] 

 

5.3 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana (dále jen RO) je soubor organizačních, administrativních a věcných 

opatření a postupů směřujících k zajištění bezporuchového fungování zabezpečovacího 

systému v souladu s provozem chráněného objektu. [21] 

 RO je řešena v souladu se zákony a požadavky podniku. Týká se především činnosti 

pracovníků v podniku, pohybu a chování osob přicházejících zvenčí, oběh dokladů 

a informací uvnitř podniku a výstupu informací, dat, dokumentů vně podniku. 

 Zásady režimových opatření by měly být zpracovány v organizačních dokumentech 

a interních normách. Základem RO je spisová služba, která je nástrojem řešení správní 

agendy. 

 

Základní dokumenty režimové ochrany 

- Statut organizace – vyjádření účelu a cíle činnosti organizace. 

- Organizační řád – konkretizuje strukturu podniku, provozní činnost. 

- Pracovní řád – určuje náplň jednotlivých kategorií pracovníků. 

- Spisový řád – stanovuje zásady oběhu dokumentů (předávání, kopírování, ukládání 

apod.), manipulaci s razítky, barvícími páskami, magnetickými médii a dalšími. 

- Skartační činnost – způsoby vytřiďování spisové agendy, způsob likvidace, skartační 

lhůty. [2] 
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5.4 Fyzická ochrana 

 Fyzická ochrana (dále jen FO) je soubor činností k tomu určené způsobilé osoby, 

hlavním cílem je zabezpečit ochranu osob a majetku, střežených objektů a veřejný pořádek. 

Dalším úkolem je včas rozpoznat možné nebezpečí a povolat síly a prostředky k jeho 

odstranění. Realizovat opatření zabraňující vzniku úrazu a na záchranu života, zdraví 

a majetku při mimořádných událostech. 

 Fyzická ochrana patří mezi nejstarší a nejčastější druhy ochrany. Může být realizována 

soukromými bezpečnostními službami (dále jen SBS), vlastní ochranou (z řad vlastních 

pracovníků) nebo Policií České republiky. Bývá založena na smlouvě mezi SBS a klientem 

nebo zaměstnavatelem a zaměstnancem. Na základě této smlouvy je stanoven způsob a rozsah 

ochrany v zabezpečovaném objektu. Při výkonu práce smí pracovníci realizovat pouze práva 

a oprávnění, které má majitel střeženého objektu. [2] 

 

5.4.1 Úkoly fyzické ochrany 

- Kontrolní propustková služba – zabránění vstupu neoprávněným osobám, kontrola 

osob a dopravních prostředků opouštějících chráněný objekt. 

- Kontrolní činnost – zabránění rozkrádání, ztrátě, poškození, zničení či zneužití 

majetku. Úkoly spojené s ochranou bezpečnosti zdraví při práci. 

- Střežení objektů a prostor formou strážní služby – může být prováděna na stanovištích 

pevných, pohyblivých nebo formou pochůzek. 

- Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostor. 

- Realizace zásahu při mimořádných událostech na základě signálu o narušení objektu. 

- Vyrozumění míst poskytujících pomoc. 

- Zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka (zakotveno ve smlouvě). [2] 

 

5.4.2 Členění fyzické ochrany 

Z časového hlediska: 

- Vázaná na pracovní dobu – je vykonávaná jen během pracovní doby. 

- Vázaná na dobu mimo provozní dobu zákazníka. 

- Nepřetržitá – nepřetržitě 24 hodin denně. 

- Nárazová – je vykonávaná podle potřeb zákazníka (např. přeprava peněz, ochrana 

kamionové přepravy). 
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Podle vystupování na veřejnosti: 

- Veřejná – obvykle je vykonávaná ve stejnokroji nebo v civilním oblečení označeném 

páskou nebo visačkou s průkazem. 

- Skrytá – používá se např. při odhalování zlodějů v obchodech. Před uskutečněním 

zákroku musí prokázat příslušnost k ostraze. 

 

Z hlediska výzbroje 

- Ozbrojená – pracovníci FO mohou být ozbrojeni paralyzujícími prostředky, případně 

střelnou zbraní. Tyto prostředky mohou použít jen v souladu s trestním zákonem 

v případě nutné obrany (§ 29 TZ), krajní nouze (§ 28 TZ), přípustného rizika (§ 31 

TZ) nebo oprávněného použití zbraně (§ 32 TZ). 

- Neozbrojená – vykonává se především na dispečerských a operátorských stanovištích. 

 

5.4.3 Formy fyzické ochrany 

 Formy fyzické ochrany lze chápat jako vnější výraz nebo projev, který je společný 

určitému druhu FO. Na jejich základě lze stanovit specializaci práce FO, čeho 

a jak jí má být dosaženo. Dále pomáhá určit použití správné metody a prostředků. 

a) Strážní služba – zabývá se především vnějším zabezpečením objektu. Zejména 

je prováděna pozorováním objektu a jeho okolí, včetně přilehlých komunikací 

a parkovišť, a zabráněním nedovolení činnosti narušující tento objekt. Tato forma 

ochrany může být prováděna na pevných nebo pochůzkových stanovištích. 

b) Bezpečnostní dohled – je realizován uvnitř zabezpečovaného objektu. Sleduje 

se především oprávnění pohybu a činnosti osob, doprovod a dozor nad vykonávanými 

pracemi cizími osobami (pracovníky), zabezpečení objektů a další. Dohled se provádí 

přímo nebo dálkově (prostřednictvím kamerových systémů). 

c) Bezpečnostní ochranný doprovod – může být realizován pěším způsobem, přepravou 

vozidlem, po železnici, letecky nebo lodí. Bezpečnostní ochranný doprovod 

je poskytován osobám (bodyguard) nebo zásilkám (peněžní hotovost, cennosti, 

doprovod kamionové dopravy). Při transportu je prioritní život a zdraví osob. Zásilky 

je možné přepravovat jen pojištěné. Informace o přepravě a jejím průběhu musí 

být utajené, plánovaná trasa se musí předem prověřit, vyloučit stereotyp a šablony 
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činností. Řidič přepravy musí dodržovat pravidla silničního provozu, bezdůvodně 

nezastavovat a nevycházet z auta. 

d) Bezpečnostní průzkum – nejedná se o trvalou fyzickou ochranu. Slouží 

k momentálnímu zjištění bezpečnostní situace, veřejného pořádku, osob a majetku 

na určitém místě v určitý čas. 

e) Kontrolní propustková služba – zabezpečuje vstup a vjezd do chráněného objektu a jeho 

opouštění, zabraňuje neoprávněnému vniknutí a provádí kontrolu osob a dopravních 

prostředků. Realizuje se na pevných stanovištích (vrátnicích). 

f) Bezpečnostní výjezd (zásah) – je realizován zásahovými nebo výjezdovými skupinami, 

reagující na ohrožení či narušení chráněného prostoru. Pachatel může být zadržen pouze 

v souladu s §76 odst. 2 trestního řádu a poté neprodleně předán orgánům Policie České 

republiky nebo strážníkům obecní policie. Pracovníci fyzické ochrany jsou povinni 

zajistit napadený objekt, zabránit dalšímu napadení, zajistit místo činu s ohledem 

na zachování kriminalistických stop, zajistit svědky události a následně tyto informace 

předat Policii České republiky. [1, 17] 

 

5.4.4 Metody fyzické ochrany 

 Metodou fyzické ochrany se rozumí postup nebo způsob jakým jsou realizovány 

formy fyzické ochrany. 

a) Fyzické pozorování – cílem je rozpoznat a zabránit narušení střeženého objektu jeho 

sledováním a následným možným přechodem k obrannému zákroku. 

b) Osobní prohlídky a kontroly zavazadel – provádí se především na propustkových 

stanovištích. Jejich cílem je zabránit neoprávněnému vnášení a vynášení věcí zevnitř 

a vně střeženého objektu. Zásady kontroly musí být stanoveny v předpisech podniku. 

Při osobní prohlídce je důležité, aby ji prováděla osoba stejného pohlaví, nesmí 

při ní dojít k omezení osobní svobody a snížení lidské důstojnosti. 

c) Kontrola osob – provádí se kontrolou osob vcházejících do střeženého objektu. 

Tím dochází k filtraci osob oprávněně vstupujících do objektu. Tato metoda bývá 

spojována s osobní prohlídkou a kontrolou zavazadel. 

d) Kontrola vozidel a nákladů – má za cíl zabránit přivážení a vyvážení nedovolených věcí 

z a do areálu objektu. Je zde také zahrnuta kontrola dokladů ke zboží a podpisových 
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doložek a vzorů oprávněných osob udělujících povolení k vyvážení tohoto zboží. 

Způsob a častost provádění kontroly musí být stanovena interními předpisy.  

e) Kontrola stavu – probíhá sledováním různých fyzikálních a chemických veličin jako 

je teplota vzduchu, vody, stav tlaku, elektrické napětí, stav úniku plynu, hlášení požárů, 

hlášení vloupání apod. Pracovníci FO následně porovnávají sledovaný 

stav s požadovaným stavem. V případě odchylky musí přijmout příslušná opatření 

k odstranění nežádoucího stavu. 

f) Kontrola dokladů – jedná se o kontrolu osobních dokladů, podnikových průkazek, 

propustek opravňujících opuštění budovy během pracovní doby, dokladů od zboží apod. 

Rozsah kontroly musí být zakotvena v předpisech podniku. 

g) Metoda fyzických zábran a bariér – znemožňuje napadení střeženého objektu, 

pracovníci FO brání vlastním tělem proniknutí nepovoleným osobám.  

h) Nasazení cvičeného psa – může být provedeno v doprovodu psovoda, volným 

vypuštěním v objektu, upoutáním psa na vodícím laně nebo mezi dvěma ploty. 

Při nasazení cvičeného psa je nutné objekt označit výstražnými tabulemi o střežení 

psem.  Jako obranný prostředek lze psa využít jen v případě nutné obrany. 

i) Přesvědčování – má vést k bezpečnostní prevenci a odvrácení protiprávního jednání 

slovním přesvědčováním. Vyžaduje znalosti psychologie pracovníků FO. 

j) Metoda obranných a ochranných zákroků – před použitím této metody musí být splněny 

podmínky nutné obrany §28 nebo krajní nouze §29 trestního zákona. Zákrok 

se má provádět co nejšetrněji, pokud to situace umožňuje varovat osobu, proti které 

se zákrok směřuje, předem, po provedení zákroku zajistit první pomoc, každý zákrok 

ohlásit a zjistit eventuální svědky. Jako prostředky je možné například použít hmaty, 

chvaty, údery a kopy, slzotvorný, elektrický nebo jiný dočasně zneschopňující 

prostředek, úder střelnou zbraní, hrozba střelnou zbraní, varovný výstřel. 

k) Metoda evakuačních a ochranných opatření – je využívána v případě havárií (požár, 

výbuch a další mimořádné události). Týká se především evakuace osob, majetku, 

dokumentů apod., ochrany životního prostředí, protipožární ochrany a pracovní 

bezpečnosti. [1, 17] 
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5.4.5 Soukromé bezpečnostní služby 

 Jedním z hlavních poskytovatelů fyzické ochrany jsou soukromé bezpečnostní služby. 

Jsou zakládány na komerčním základě. Jsou zřizovány v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších změn a doplnění, jako koncesované živnosti. 

Podle tohoto zákona se SBS dělí na ostrahu majetku a osob a služby soukromých detektivů. 

Pracovníkem SBS může být pouze bezúhonná, odborně způsobilá osoba starší 18 let. 

 Činnost SBS v současné době neupravuje žádný zákon. Jelikož jsou součástí 

soukromého sektoru, nemohou mít zvláštní pravomoci. Jejich práva jsou tedy stejná jako 

u ostatních občanů České republiky vyplývajících ze zákonů a to především z Ústavy ČR, 

LZPS, občanského zákona, trestního zákona a trestního řádu. 

 

Dělení soukromých bezpečnostních služeb podle zaměření na určitou specifickou 

problematiku: 

- Hlídací služby – patří do nich ochrana objektů a jeho zařízení, ochrana osob 

pracujících v objektech a ochrana dodržování provozního režimu v daném objektu. 

- Detektivní služby – služby soukromých detektivů, používány při hledání osob. 

- Technické služby k ochraně majetku a osob – projektování, instalace a provoz 

zabezpečovacích systémů. 

- Vlastní ochrana – osobní strážce. [3] 
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6 POPIS VYBRANÉ PRODEJNY DRAHÝCH KOVŮ 

 Mnou vybraná prodejna drahých kovů se nachází ve městě, kde žiji, což byl také jeden 

z hlavních důvodů mého výběru. Jedná se o menší prodejnu drahých kovů. Pracuje v ní pouze 

její majitel a jeden zaměstnanec. 

 Prodejna je umístěna v třípodlažním rodinném domě majitele. Tento dům je situován 

v centru města. Prodejna se nachází v prvním nadzemním podlaží, ve druhém podlaží 

je byt majitele. Objekt je součástí řadové zástavby, tedy po obou stranách má přilehlé budovy. 

Před přední částí je situována místní komunikace. Ze zadní strany objektu se nachází dvůr 

s další zástavbou. Prodejna se skládá z vlastního obchodu, skladu a dílny. 

 

 

Obrázek č. 4.1 – Pohled na přední část budovy 
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 Hlavní vchodové dveře do prodejny, určené pro zákazníky, jsou prosklené, vedle 

nich je umístěna výkladová skříň.  Další dveře propojují prostor dílny a chodby rodinného 

domu. Tento vstup je vyhrazen pouze pro zaměstnance. Okno v dílně je dřevěné. Obvodová 

konstrukce je z plných cihel tloušťky 900 mm, svislé nosné konstrukce jsou rovněž z plných 

cihel tl. 450 mm. Celková plocha prodejny je 36 m2. 

 

 

Obrázek č. 4.2 – Nákres prodejny drahých kovů 

 

6.1 Současné zabezpečení prodejny 

 V současné době je prostor obchodu zabezpečen pouze mechanickými zábrannými 

systémy. Dveře do obchodu jsou opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou, 

odolný proti odvrtání, rozlomení a překonání planžetou. Dále jsou zabezpečeny stahovacími 

ocelovými mřížemi, s velikostí ok 80 x 130 mm. Výklad je zabezpečen rovněž ocelovými 

mřížemi, umístěnými z vnitřní strany výkladu (obrázek č. 4.3). Tyto mříže jsou ohodnoceny 

bezpečnostní třídou dle ČSN P ENV 1627 jako stupeň 3. 
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 V prostoru dílny je instalován pasivní infračervený detektor pohybu osob (dále jen PIR 

detektor) od firmy Jablotron, který je určený k prostorové ochraně objektů. PIR detektor 

je napojen na ústřednu JA-82K umístěnou mimo prostory obchodu v bytě majitele. 

Na ústřednu je dále napojena vnitřní siréna v bytě majitele a klávesnice umístěná u dveří 

vedoucích do dílny. 

 Dále je v dílně umístěn skříňový trezor, který není certifikovaný, a proto u něj není 

stanovena bezpečnostní třída. Dveře vedoucí do prostoru dílny jsou zabezpečeny 

pouze bezpečnostní cylindrickou vložkou. 

 Prvky ochrany, které jsou v současné době v prodejně drahých kovů instalovány, 

mimo trezoru, nejsou starší než tři roky. 

 

 

Obrázek č. 4.3 – Hlavní vstup do prodejny a výklad zabezpečený mřížemi 
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7 BEZPEČNOSTNÍ ANALÝZA 

 Analýza je metoda poznání, jejíž výsledky jsou zásadní především pro zpracování 

bezpečnostního projektu. Při provádění analýzy se rozdělí celek na jednotlivé části a následně 

se zabýváme jejich studiem a vzájemnými vztahy. Tyto vztahy mezi jednotlivými částmi, 

mechanismy a zákonitostmi vzájemného fungování jsou pro proces analýzy nejpodstatnější. 

Společně s analýzou se využívá i syntéza, která umožňuje složit rozdělené části zpět do celku, 

jejím cílem je porozumění mezi spojitostí jednotlivých částí a celkem. U bezpečnostní 

analýzy je důležité vymezit její hranice stanovující, co bude v analýze zkoumáno. 

 Při analýze se hodnotí informace vedoucí k žádanému poznání, tím se získá podklad 

pro další expertní činnosti, tedy konstatování zjištěného stavu nebo návrhu opatření. Potřebné 

informace lze získat především z dokumentace organizace, pro kterou se bezpečnostní 

analýza zpracovává. 

 Pro provádění bezpečnostní analýzy nejsou žádné obecně platné postupy a techniky, 

proto se využívají metody z jiných oblastí, např. ekonomiky a financí, které jsou dle potřeb 

upravovány. Pro tuto bakalářskou práci jsem vybrala a vyhotovila tři analýzy, a to analýzu 

SWOT, Ishikawův diagram a analýzu FMEA. Na jejich základě bude navrženo zabezpečení 

objektu. [17] 

 

7.1 Analýza SWOT 

 Název je odvozen z anglických slov Strenghts (přednosti), Weaknesses (nedostatky), 

Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby). Je založena na maximalizaci předností 

a příležitostí a minimalizaci nedostatků a hrozeb. Její výhodou je možnost hodnocení 

současného i budoucího stavu. Její metodologický rámec není přesně stanoven, proto může 

být dle potřeb upravována. 

Pro dosažení přehledného výsledku se používá rozdělení do čtyř kvadrantů.  

I. kvadrant – soulad externích příležitostí a interních předností. 

II. kvadrant – nelze využít externí příležitosti z důvodu interních nedostatků. 

III. kvadrant – externí hrozba ohrožuje existenci organizace z důvodu jejích interních 

nedostatků. 

IV. kvadrant – může být poškozena vnitřní organizační přednost v důsledku vnější hrozby.  
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Obrázek č. 5.1 – Diagram analýzy SWOT [17] 

 

Tabulka č. 5.1 – Analýza SWOT 

Silné stránky Slabé stránky 
 
- Dobré umístění prodejny 
- Finanční zdroje 
- Pojištění 
 

- Nedostatečná technická ochrana 
- Užívání necertifikovaného trezoru 
 

Příležitosti Hrozby 

- Zvýšení technického zabezpečení 
- Možnost zřízení fyzické ochrany 
 

 
- Překonání obvodové konstrukce, 

otvorových výplní 
- Zaměstnanec 
- Fyzické osoby 
- Požár 

 

7.2 Analýza příčin a následků – Ishikawův diagram 

 Jako další metoda pro zpracování bezpečnostní analýzy se využívá Ishikawův diagram 

– diagram příčin a důsledků, má tvar rybí kosti. Diagram znázorňuje daný analyzovaný 

problém z hlediska jeho příčin. Při bezpečnostní analýze je důležité určit kategorie příčin 

skutečně související s problémem. Mezi ně patří zejména zaměstnanci, ostatní fyzické osoby, 

bezpečnostní technika, dodavatelé služeb a technologií v oblasti bezpečnosti, metody, 

informace, systémy a vnější prostředí. Tyto kategorie tvoří hlavní větve diagramu, 

je však nutné je konkretizovat a tím vymezit vedlejší větve. [17] 
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Obrázek č. 5.2 – Ishikawův diagram 
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Závěr analýzy příčin a následků: 

 Ishikawovým diagramem jsem vymezila hlavní a vedlejší příčiny vedoucí k ohrožení 

vybrané prodejny drahých kovů. Jako hlavní příčiny jsem stanovila zaměstnance, fyzické 

osoby, tady možné zákazníky a ostatní návštěvníky prodejny, selhání klasické ochrany 

a technické ochrany. 

 Diagramem příčin a následků byly zjištěny možné příčiny vedoucí k ohrožení 

prodejny. Jako nejpravděpodobnější příčinu událostí jsem stanovila nedostatečné zabezpečení 

objektu a ohrožení interním pracovníkem. 

 

7.3 Analýza selhání systému – FMEA 

 Metoda identifikuje jednoduché problémy. Je tvořena tabulkou, ve které jsou uvedeny 

příčiny a jejich následky. Jednotlivá rizika jsou následně číselně ohodnocena, 

pro bezpečnostní analýzu se používá stupnice od jedné do pěti, podle pravděpodobnosti 

vzniku rizika, závažnosti následků a odhalitelnosti rizika. Tyto hodnoty se určují dle tabulky 

č. 5.3.  Velikost rizika vypočítáme podle vzorce (5 - 1) a následně mu přiřadíme výslednou 

míru rizika R vyplývající z tabulky č. 5.2, tyto hodnoty mohou být v intervalu (0, 125>. 

 
 R = P x N x H   (5 – 1) 

Kde: 

R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závažnost následků, 

H – odhalitelnost rizika. 

 Tabulka č. 5.2 – Míra rizika [19]  

R Výsledná (pozorovatelná) míra rizika 
0 - 3 Bezvýznamné riziko 

40 - 10 Akceptovatelné riziko 
11 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Nežádoucí riziko 
101 - 125 Nepřijatelné riziko 
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Tabulka č. 5.3 – Parametry metody FMEA [19] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 
1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 
2 Spíše nepravděpodobná 
3 Pravděpodobná, reálná hrozba 
4 Velmi pravděpodobný vznik 
5 Trvalá hrozba 

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 osob, velmi vysoká škoda na majetku 

H Odhalitelnost 
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 

 

 Pro tuto analýzu jsem stanovila devět možných rizik zaměřených především 

na překonání obvodových konstrukcí. K jednotlivým definovaným nebezpečím byly 

vypočítány míry rizika a následně navržena možná doporučení (tabulka č. 5.4).  

 Hodnoty míry rizika jsem následně sestupně seřadila a vypočítala kumulativní četnosti 

(tabulka č. 5.5). Metoda FMEA je vyhodnocena pomocí Paretova principu 80/20 

a Lorenzovou křivkou (graf č. 5.1). Rizika spadající pod hodnotu 80% jsou vyhodnocena 

jako nepřijatelná a je nutné provést návrh opatření. Zbylá rizika jsou posouzena jako 

přijatelná. [19] 
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Tabulka č. 5.4 – Analýza FMEA 

P. č. 
Identifikace 
nebezpečí 

Následek nebezpečí 
Stávající 

zabezpečení 
P N H R 

Doporučená 
opatření 

1 
Překonání okna 

do dílny 
Odcizení šperků a 

jiných cenností 
Detektor 
pohybu  

4 5 3 60 
Bezpečnostní 
fólie, detektor 
otevření okna 

2 
Překonání 
výkladu 

Odcizení cenností Mříže 3 4 2 24 
Bezpečnostní 

fólie 

3 
Překonání 

vstupních dveří 
Poškození majetku, 
odcizení cenností 

Bezpečnostní 
zámek, mříže 

2 4 2 16 Magnetická čidla 

4 
Překonání dveří 

do dílny 
Odcizení šperků 

Bezpečnostní 
zámek 

1 4 2 8 
Zodolnění dveří, 
magnetické čidlo 

5 
Proražení 

konstrukce 

Narušení pláště 
budovy, odcizení 

cenností 
 Žádné 1 5 1 5 Instalace CCTV 

6 Požár 

Porušení budovy a 
narušení její statiky, 

poškození prodávaných 
cenností 

Přenosný hasicí 
přístroj 

2 5 2 20 
Instalace 

elektrické požární 
signalizace 

7 Vandalismus 
Poškození pláště 

budovy 
Žádné  3 1 2 6 

Instalace vnějších 
kamer, fyzická 

ochrana 

8 
Krádež 

zaměstnancem 
Ztráta majetku Žádné  2 3 4 24 

Fyzická ochrana, 
instalace CCTV 

9 
Krádež 

zákazníkem 

Odcizení šperků a 
jiných prodávaných 

cenností 
 Žádné 2 2 3 12 Instalace CCTV 

 

Tabulka č. 5.5 – Kumulativní četnosti 

P. č. R 
Kumulativní 

četnosti 
Relativní kumulativní 

četnosti (%) 

1 60 60 31,4 

2 24 84 44,0 

4 24 108 56,5 

8 24 132 69,1 

6 20 152 79,6 

3 16 168 88,0 

9 12 180 94,2 

7 6 186 97,4 

5 5 191 100,0 



 31 

Graf č. 5.1 – Grafický výstup analýzy FMEA 

Paretova analýza

31,4

44,0

56,5

69,1

79,6

88,0
94,2

97,4 100,0

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 4 8 6 3 9 7 5

Identifikované nebezpečí

M
ír

a
 r

iz
ik

a

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

R
e

la
ti

v
n

í 
k

im
u

la
ti

v
n

í 

č
e

tn
o

s
t 

(%
)

 

  

Závěr analýzy příčin a následků 

 Na základě Lorenzovy křivky jsou vyhodnocena jako nepřijatelná ta rizika, která 

spadají pod 80 %. Nejvyšší stupeň rizika představuje možnost překonání pláště budovy 

oknem do dílny a výkladem a vniknutí přes dveře vedoucí do dílny. Z tohoto důvodu je nutné 

navrhnout zlepšení zabezpečení otvorových výplní, čímž dojde ke ztížení jejich překonání. 

 Dalším možným rizikem je krádež pracovníkem v prodejně, která není v současné 

době nijak ošetřena. Jako poslední nepřijatelné riziko je vyhodnocen požár. 

 K minimalizování těchto rizik je nutné provést možné zlepšení zabezpečení, které 

bude navrhnuto v kapitole č. 6 – Návrh zabezpečení prodejny drahých kovů. 
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8 NÁVRH ZABEZPEČENÍ PRODEJNY DRAHÝCH KOVŮ 

 Z provedených analýz jsem zjistila možné slabé stránky v současném zabezpečení. 

Na základě těchto rizik budou navržena opatření k jejich minimalizaci. Při tomto návrhu 

je třeba brát také hodnotu zabezpečovaného majetku, aby cena zabezpečení nepřevyšovala 

jeho cenu. 

 Zabezpečení prodejny bude navrhováno formou klasické, technické a fyzické ochrany. 

Mezi hlavními prvky, které je nutno zabezpečit, patří okno vedoucí do prostoru dílny 

a výklad. 

  

8.1 Zabezpečení otvorových výplní 

 Prosklené výplně stavebních otvorů bývají nejčastějším terčem útočníků na objekt. 

V případě, že nejsou nijak chráněny, představují nejsnadnější překážku pro vniknutí osob 

do prostoru stavby. Z tohoto důvodu je důležité tyto prosklené otvory chránit. Nezbytnost 

jejich zabezpečení vyplývá i z vypracovaných analýz. Z ekonomického hlediska navrhuji 

opatřit okno do dílny, výklad a vchodové dveře bezpečnostní fólií. Tato fólie zabraňuje 

prohození předmětů do objektu a znesnadňuje vniknutí pachatele. Mezi výhody použití 

bezpečnostní fólie patří i její samozhášecí efekt, čímž se zpomaluje šíření požáru. 

Bezpečnostní fólie jsou vyráběny jako čiré a průhledné. Aplikují se na vnitřní stranu stávající 

skleněné výplně. 

 Okno umístěné v prostoru dílny představuje dle analýzy FMEA největší riziko. Proto 

by bylo vhodné zabezpečit ho kromě bezpečnostní fólie také magnetickým čidlem otevření 

okenního křídla. 

 U stávajících dveří vedoucích do dílny je nutné zvýšit jejich odolnost. Dveře navrhuji 

vyztužit oplechováním z ocelového plechu na vnitřní straně, které zamezuje jejich proražení, 

proříznutí a prokopnutí. Zárubně zpevnit proti roztažení, a to vylitím prostoru mezi jejich 

svislými částmi a zdivem betonem. Na straně pantů je dále vhodné umístit zábrany proti 

vysazení. Stávající bezpečnostní zámek je dostatečně odolný. Tato varianta se jeví 

z finančního hlediska méně nákladná než výměna dveří a zárubní za nové bezpečnostní. 
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8.2 Trezor 

 V prostoru dílny je umístěn nevhodný trezor, který je nutné vyměnit za nový, 

certifikovaný. Pro potřeby zlatnictví se doporučují používat trezory bezpečnostní třídy (dále 

jen BT) II a III podle ČSN EN 1143-1+A1 Bezpečnostní úschovné objekty. Výběr trezoru 

závisí především na hodnotě majetku v něm uschovaném. BT II je vhodná pro uložení 

majetku v hodnotě pohybující se okolo 500 tisíc korun a BT III řádově několika milionu 

korun. Dalším možným kritériem při výběru trezoru je jeho minimální průlomová odolnost. 

  

8.2.1 Stanovení minimální doby průlomové odolnosti trezoru 

 Průlomová odolnost úschovných objektů se vypočítává na základě bezpečnostní třídy. 

Jako použité nářadí pro napadení jsem vybrala ruční nářadí pro páčení a úhlovou brusku 

s příkonem do 2 300 W s brusným kotoučem, jejich základní ocenění BV dle ČSN EN 1143-

1+A1 je 7 RU a 25 RU. Výpočet bude proveden podle vzorce (3 – 1). 

a) Trezor bezpečnostní třídy II 

VR = 65 RU 

BV1 = 7 RU, BV2 = 25 RU 

C1 = 7,5 RU/min 

 

Tvloupání = [(VR – BV1 – BV2) : C1] x 2 = [(65 – 7 – 25) : 7,5] x 2 = 8,8 min 

 

 Trezor BT II má minimální dobu průlomové odolnosti 8 minut 48 vteřin při použití 

ručního nářadí pro páčení a úhlové brusky. 

 

b) Trezor bezpečnostní třídy III 

VR = 100 RU 

BV1 = 7 RU, BV2 = 25 RU 

C1 = 7,5 RU/min 

 

Tvloupání = [(VR – BV1 – BV2) : C1] x 2 = [(100 – 7 – 25) : 7,5] x 2 = 18,7 min 

 

 Trezor BT III má dobu minimální průlomové odolnosti 18 minut 42 vteřin při použití 

ručního nářadí pro páčení a úhlové brusky. 
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 V současné době není v trezoru uschováván majetek převyšující hodnotu 500 tisíc 

korun, z tohoto pohledu by stačila použít bezpečnostní třída II. Z hlediska vypočítaných 

minimálních průlomových odolností a možnosti navýšení hodnoty uschovávaného majetku 

v budoucnosti, navrhuji použít trezor bezpečnostní třídy III.  

 

8.3 Zabezpečení prostoru obchodu a dílny 

 Jediným prvkem technické ochrany, který je v současné době instalován v prodejně, 

je pasivní infračervený detektor pohybu osob od firmy Jablotron, napojený na ústřednu 80 JA-

82K. Stávající ústředna je dostačující, jelikož byla instalována v prodejně před dvěma roky.  

Ústředna má pouze čtyři drátové vstupy, proto navrhuji je rozšířit radiovým modulem JA-

82R, který umožní připojit až padesát bezdrátových periferií. Dalším možným prvkem 

rozšíření je GSM komunikátor předávající poplachové zprávy uživateli a komunikující 

s pultem centrální ochrany. Ovládání EZS je prováděno pomocí klávesnice umístěné u dveří 

do dílny. [16] 

 Současný detektor navrhuji zaměnit za nový, vějířový PIR detektor, který 

je bezdrátový. Stejný detektor je vhodné umístit i do prostoru obchodu. Navrhované detektory 

se instalují na stěnu, do výšky 2,5 metru nad podlahu. Rozmístění detektorů je schematicky 

zobrazeno na obrázku č. 6.1. 

 Jako možné riziko se jeví i požár. Proto je vhodné instalovat do prostoru prodejny 

i detektory požáru. 

 Aby bylo předcházeno opotřebení, a tím možnému selhání prvků EZS, je nezbytné 

provádět pravidelnou kontrolu a údržbu. Servis by měla provádět kvalifikovaná firma, 

čímž odpadnou rizika spojená s neodbornou manipulací.  

 Do prostoru obchodu navrhuji umístit kameru, která má nejen preventivní charakter, 

ale také umožňuje odhalení příležitostné krádeže zaměstnancem nebo jinou osobou. Tuto 

kameru navrhuji instalovat na stěnu tak, aby snímala prostor prodejního pultu. Další kameru 

bych umístila do prostoru dílny, která by snímala trezor a dveře do dílny. Tyto kamery 

by střežily prostor především během prodejní doby. Záznam z kamer by byl nahráván 

na pevný disk, kde by byl uložen po potřebnou dobu. Rozmístění kamer je zobrazeno 

na obrázku č. 6.1. 
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Obrázek č. 6.1 – Návrh zabezpečení 
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8.4 Fyzická ochrana 

 V současné době není v prodejně žádná fyzická ochrana. Jako možnou formu fyzické 

ochrany navrhuji bezpečnostní výjezd. Ten bude realizován na základě narušení prostoru 

střeženého elektrickým zabezpečovacím systémem, který bude napojen na pult centralizované 

ochrany. Toto napojení bude pomocí GSM modulu připojeného k ústředně. Na PCO budou 

přenášeny veškeré informace z EZS. 

 Při obdržení signálu o narušení objektu z EZS vyšle operátor výjezdovou skupinu, 

která provede obhlídku objektu a informuje majitele prodejny. Ten může výjezd odvolat. 

Jestliže bude po příjezdu zjištěno narušení objektu, zajistí operátor přivolání Policie České 

republiky (dále jen policie ČR). Výjezdová skupina zadrží případného pachatele a zajistí 

napadené prostory před dalším pácháním trestné činnosti až do příjezdu Policie ČR. V případě 

planého poplachu zjistí jeho příčinu a provedou nápravu. 

 Výjezdovou skupinu by měli tvořit proškolení a ozbrojení pracovníci. 

 

8.4.1 Stanovení dojezdové doby 

 Při stanovení dojezdové doby beru v úvahu překonání hlavních vchodových dveří 

do obchodu chráněných bezpečnostními mřížemi a následné překonání trezoru.  

 Minimální průlomová odolnost otvorových výplní vyplývá z normy ČSN P ENV 1627 

(příloha č. 5). Použité mříže jsou dle výrobce zařazeny do bezpečnostní třídy 3, která 

má stanovený odporový čas 5 minut. Tento čas je však pouze zkušební a je nutné ho navýšit. 

Výsledný čas možného překonání otvorové výplně po navýšení: 

  Tvloupání2 = 5 x 2 = 10 min 

 

Minimální průlomová odolnost navrhovaného trezoru byla vypočítána jako: 

 Tvloupání =18,7 min 

  

Celkový čas průlomové odolnosti se rovná součtu minimální průlomové odolnosti otvorové 

výplně a minimální průlomové odolnosti trezoru (6 – 1). 

 ∆T = Tvloupání2 +Tvloupání [min]  (6 – 1) 

 ∆T = 10 + 18,7 = 28,7 min 
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 Doba dojezdu výjezdové skupiny při uvažovaném způsobu napadení by neměla 

přesahovat čas 28 minut 42 sekund. 

 Ve městě, kde je prodejna drahých kovů situována, není možnost napojení na PCO. 

Mezi nejbližší města, kde je připojení realizovatelné, patří Havlíčkův Brod, Žďár nad Sázavou 

a Chotěboř (tabulka č. 6.1).  

 

Tabulka č. 6.1 – Dojezdové časy FO 

Název města 
Vzdálenost 

(km) 

Dojezdová doba 

(min) 

Havlíčkův brod 15 13 

Žďár nad Sázavou 16 15 

Chotěboř 20 21 

 

 Dle vypočítaného času by výjezdová skupina po obdržení hlášení o narušení objektu 

stačila dojet ze všech uvedených měst. Jelikož se však jedná o čas teoretický, doporučila bych 

napojení na PCO v Havlíčkově Brodě, který je vzdálený 15 kilometrů s dojezdovou dobou 

13 minut. 
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9 ZÁVĚR 

 Cílem mé bakalářské práce bylo analyzovat zabezpečení vybrané prodejny drahých 

kovů. Na základě zjištěných nedostatků navrhnout eliminaci hrozících rizik prostředky 

technické a fyzické ochrany. 

 Úvodní část práce jsem věnovala nejdůležitějším právním předpisům a technickým 

normám související s ochranou objektu prodejny drahých kovů. Následuje popis základních 

druhů ochrany zabezpečení majetku, zaměřený zejména na ochranu technickou a fyzickou. 

 V následující části jsem se věnovala popisu mnou vybrané prodejny drahých kovů 

a jejímu stávajícímu zabezpečení. Na tomto základě jsem vypracovala bezpečnostní analýzy, 

které odhalily možná rizika související se současnou nedostatečnou ochranou majetku. Podle 

nejzávažnějších rizik byl proveden návrh optimálního zabezpečení objektu k jejich 

minimalizaci. Jako nejzávažnější rizika jsem stanovila překonání otvorových výplní 

a příležitostnou krádež zaměstnancem. Důležitou součástí návrhu zabezpečení je také výměna 

trezoru, jelikož stávající není certifikovaný. 

 Při návrhu fyzické ochrany jsem použila výpočet pro dojezdový čas, ten je však pouze 

informativní, jelikož nelze předem odhadnout místo a prostředky napadení. Při uvažovaném 

průniku do objektu a prolomení trezoru předpokládaným nářadím je maximální dojezdová 

doba 28 minut 42 sekund. Tento čas je dvojnásobný, než jaký potřebuje výjezdová skupina 

k dojetí do prodejny drahých kovů po obdržení signálu z EZS z města vzdáleného 15 km, 

kde je možno napojit elektrický zabezpečovací systém na pult centralizované ochrany. 

 Návrh zabezpečení je adekvátní. Celková cena plánovaných prvků zabezpečení 

nepřesahuje patnáct procent chráněného majetku. 

 Zabezpečení objektu není nikdy stoprocentní. I přes použití sebelepších 

zabezpečovacích prostředků existuje vždy riziko jejich překonání. Doufám, 

že mnou vypracovaný návrh zabezpečení bude základem pro zlepšení stávajícího 

zabezpečení, a tím se sníží riziko napadení prodejny. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BT   Bezpečnostní třída 

CCD  Charged Coupled Device – Zařízení s nábojovou vazbou  

CCTV   Closed circuit television – Uzavřený televizní okruh 

EPS   Elektronická požární signalizace 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FO   Fyzická ochrana 

LZPS  Listina základních práv a svobod 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PCO   Pult centralizované ochrany 

PIR   Passive Infra Red detektor – Pasivní infračervené čidlo 

PTV   Průmyslová televize 

RO   Režimová ochrana 

SBS   Soukromé bezpečnostní služby 

TZ   Trestní zákoník 
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