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This thesis describes the legislation relative to the protection of objects and descriptive 
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1 Úvod 

Každodenní realitou jak v dnešní době, tak v různé intenzitě i v dobách minulých, je 

narušování objektů soukromých, hospodářských i veřejné sféry. Míra úspěšnosti zdolávání 

překážek ze strany neoprávněných osob je odvislá od míry zabezpečení, kterými jsou dané 

objekty chráněny. 

V minulosti se zabezpečení objektů dosahovalo pomocí ozbrojených fyzických osob, 

psů a jednoduchých zabezpečovacích prvků. S postupem doby, jak dochází k vývoji techniky 

a technologií, se používá komplexní zabezpečení. To znamená, že objekty zabezpečujeme 

pomocí mechanických zábranných systémů, které zpomalují a ztěžují neoprávněné osobě 

proniknout do objektu, režimových opatření a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

které detekují požár nebo pachatele a signalizují např. pomocí sirény, že je objekt narušen. 

Zároveň tento zabezpečovací systém vyrozumí Policii České republiky, městskou policii či 

jiné dozorové orgány, popřípadě vlastníka objektu o daném nebezpečí. Zabezpečovací 

zařízení se rychle vyvíjejí a zdokonalují, ale vždy nezabrání neoprávněným osobám ke 

vniknutí do objektů.  

V této diplomové práci navrhuji komplexní zabezpečení objektu České pošty a objem 

finančních prostředků nutných na toto zabezpečení. Návrh zabezpečení je proveden na 

základě tří analytických metod.  

Česká pošta se zabývá listovními službami pro ČR i zahraničí (obyčejné psaní, 

doporučená zásilka, doporučený balíček, cenné psaní, obyčejná a doporučená, postfax). Tento 

podnik se dále zabývá doručováním balíků v ČR i v zahraničí (cenný balík, EMS, standardní 

a obchodní balík), peněžními službami (poštovní poukázka A D, SIPO, platby superCASH, 

WESTERN UNION, EUROGIRO, atd.), a dalšími službami (Czech POINT, propagační a 

tiskové zásilky, E služby – dopis online, MMS pohlednice, služby CADR – IS VZ US, IZIP, 

služby Interní certifikační autority).  

Pokud se podaří narušitelům proniknout do objektů České pošty, hrozí nebezpečí ztrát 

na majetku, tak i zneužití osobních dat jak v elektronické podobě, tak i ve formě nejrůznějších 

dokumentů.   
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2 Rešerše 

Rešerše je soupis literatury k diplomové práci, na které zpracuji pojednání. Ke své 

diplomové práci jsem zpracoval rešerši této literatury:  

• UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Mechanické zábranné systémy II. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2004. ISBN 80 7251 172 6. 

Tato publikace pojednává o způsobu zabezpečení objektů pomocí mechanických zábranných 

systémů. Mechanické zábranné systémy jsou zde děleny do 3 kategorií. 

• UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Elektrické zabezpečovací systémy II. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2009. ISBN 978 80 7251 313 0. 

Tato publikace pojednává o přenosových zabezpečovacích a tísňových systémech a možných 

druzích detektorů. 

• UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: Ostatní zabezpečovací systémy. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2006. ISBN 80 7251 235 8. 

Tato publikace pojednává o kamerových systémech, elektronické požární signalizaci a 

možnosti zabezpečení automobilů. 

• ŠČUREK, Radomír.  Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum. 

Ostrava: VŠB TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství Ostrava, 2009. 

V této publikace autor uvádí analytické metody, které použil k analyzování rizik na letišti. 

Dále zde uvádí autor návrhy optimalizace bezpečnostního systému letiště. 

• ČSN EN 1143 1+A1. Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

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

a komorové trezory. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, 2009. 

Tato norma definuje bezpečnostní třídy trezorů, jejich průlomové odolnosti a vzorec pro 

stanovení průlomové odolnosti. 
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3 Základní pojmy 

Mezi základní pojmy vztažené k ochraně objektů patří: 

• aktiva: vše, co je považováno za cenné. Aktiva mohou mít materiální formu (věci, 

osoby, budovy) nebo abstraktní podobu (informace, práva, služby apod.), 

• hrozba: jakákoliv možnost ztráty aktiv, 

• ochrana: jakékoliv opatření, které snižuje četnost a velikost ztrát aktiv, 

• bezpečnost: stav, kdy ztráty aktiv nepřekračují stanovenou míru, 

• zabezpečení: systém ochran určený ke komplexní, systematické a efektivní ochraně 

aktiv, 

• slabina: chybějící nebo nedostačující součást zabezpečení, 

• incident: jakákoliv realizace (tj. uskutečnění) hrozby, 

• průnik: incident, při kterém došlo ke ztrátě aktiv, 

• útočník: osoba, která s aktivy organizace provádí činnosti, k nimž nemá oprávnění. 

Útočníkem může být osoba mimo organizaci, ale také autorizovaná osoba, která usiluje 

o uživatelská práva nad rámec svých oprávnění, 

• uživatel: autorizovaná osoba, která je loajální (tzn., že s aktivy organizace provádí 

pouze činnosti, ke kterým dostala od autority oprávnění), 

• autorita: osoba nebo orgán (zpravidla majitel, či správce aktiv), který rozhoduje o tom, 

kdo smí a v jakém rozsahu k aktivům přistupovat (tj. jaká má práva). Uvedené 

rozhodnutí se nazývá autorizace. 

• bezpečnost aktiv: stav, kdy jsou aktiva organizace v požadované míře chráněna před 

zneužitím, modifikací nebo ztrátou. 

Bezpečnost aktiv má tři základní aspekty a to je dostupnost, autentičnost a důvěrnost: 

• dostupnost aktiv: záruka, že uživatelé budou moci aktiva kdykoliv použít, 

• autentičnost aktiv: záruka, že aktiva jsou původní, pocházejí od uvedeného zdroje a 

vznikla v uvedeném čase, 

• důvěrnost aktiv: záruka, že aktiva jsou dostupná pouze uživatelům. 
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4 Právní předpisy 

Ve své diplomové práci jsem čerpal z literatury, která se týká ochrany objektů. 

 

4.1 Ústava České republiky 

Je souborem právních norem upravující náležitosti ve státě. Je známa jako ústavní 

zákon č. 1/1993 Sb. V preambuli ústavy České republiky je deklarováno, že občané jsou 

odhodláni chránit si svůj majetek. Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický 

právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Součástí ústavního 

pořádku České republiky je listina základních práv a svobod. [12] 

 

4.2 Listina základních práv a svobod 

Je vedena jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zamezuje 

utlačování lidských práv a svobod. Pojednává o tom, že lidé mohou dělat vše, co není 

výslovně zakázáno zákonem. Při ochraně objektů můžou být omezeny základní práva a 

svobody lidí. [13] 

Listina základních práv a svobod deklaruje následující zásady: 

 lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody 

jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné (čl. 1),  

 každý je způsobilý mít práva (čl. 5), 

 každý má právo na život a nikdo nesmí být zbaven života (čl. 6),  

 nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v 

případech stanovených zákonem (čl. 7),  

 osobní svoboda je zaručena (čl. 8), 

 každý má právo na ochranu před zneužíváním údajů o své osobě (čl. 10), 
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 obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v 

něm bydlí (čl. 12), 

 nikdo nesmí porušit tajemství písemností a záznamů (čl. 13), 

 

4.3 Trestní řád 

Trestní řád se řídí zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů.  

Trestní řád upravuje činnost orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí 

působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově 

občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného 

plnění povinností ke státu a společnosti.  

Při ochraně objektů dle § 76 odstavec 2 smí osobní svobodu osoby, která byla přistižena 

při trestném činu nebo bezprostředně poté, omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned 

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [14] 

 

4.4 Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nový platný trestní zákon, který 

nabyl účinnosti dne 1. ledna 2010. Trestní zákon upravuje soužití mezi lidmi.  

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který 

vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně. Při vniknutí neoprávněných osob do objektů 

mohou nastat situace, které nejsou za trestný čin považovány: [15] 
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• § 28 Krajní nouze 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo 

možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je 

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

nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. [15] 

 Do objektu může i násilně vniknout osoba, která nemá v úmyslu vykrást 

objekt, ale odvrací přímo hrozící nebezpečí. Jedná se například o uhašení ohně 

v objektu nebo zachránění lidí z hořícího objektu. 

• § 29 Nutná obrana 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla li 

obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [15] 

 Při vniknutí pachatele do objektu může dojít ke konfliktu s oprávněnou osobou, 

kdy oprávněná osoba musí použít jen přiměřenou obranu. V opačném případě 

je lepší nechat pachatele utéct z místa činu a zavolat Policii České republiky. 

• § 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [15] 

 

4.5 Zákon o ochraně osobních údajů 

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

právo občanů na ochranu osobních a citlivých údajů a způsob, jakým lze zacházet s těmito 

údaji, aby nedošlo k jejich znehodnocení. 

Osobní údaj 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu 

údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže ho lze přímo či nepřímo 
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identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro 

jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [16] 

Citlivý údaj 

Osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických 

postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, 

odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 

subjektu údajů. [16] 

 

4.6 Vyhláška o objektové bezpečnosti 

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

stanovuje, že objekty se zabezpečují pomocí režimových opatření, fyzické ostrahy objektu a 

technických prostředků ochrany.  

 

Při navrhování bezpečnosti objektu by měl projektant vycházet nejen z legislativy, ale i 

z podkladů norem. Mezi základní výčet norem, se kterými tato problematika úzce souvisí, 

patří: 

• ČSN EN 1627  Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – 

Požadavky a klasifikace 

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a 

uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné 

konstrukce. 

• ČSN EN 1143 1 + A1 Bezpečnostní úschovné objekty  Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání 

Norma obsahuje požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti trezorů a jejich 

dveří. 
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• ČSN EN 50131 1 ed. 2, změna Z2 Poplachové systémy – Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy  Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů.  

• ČSN EN 50132 7 Poplachové systémy  CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích 

Norma stanovuje různá doporučení zřizovatelům systémů uzavřených televizních 

okruhů (CCTV). 

• ČSN CLC / TS 501 31 – 7 Poplachové systémy  Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy – Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

• ČSN EN 50136 2 2 Poplachové systémy poplachové přenosové systémy a 

zařízení. Část 2 2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

poplachové přenosové cesty 

Tato norma uvádí dodatečné požadavky na zařízení v systémech využívajících 

vyhrazené přenosové cesty. 

• EN 60950 1 ed. 2 Zařízení informační technologie – Bezpečnost – Všeobecné 

požadavky 

Tato norma stanovuje požadavky určené ke snížení nebezpečí vzniku požáru, úrazu 

elektrickým proudem nebo poranění operátora nebo osoby bez elektrotechnické 

kvalifikace, která může přijít do styku se zařízením, případně i pro osoby provádějící 

údržbu. 

• ČSN EN 50133 2 1 Poplachové systémy  systémy kontroly vstupů v 

bezpečnostních aplikacích – Část 2 1: Všeobecné požadavky na komponenty 

Tato norma popisuje systém kontroly vstupů v objektu. 
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5 Fyzická ochrana objektu  

V této kapitole uvádím základní formy zabezpečení objektu. Fyzická ochrana se skládá 

z mechanických zábranných systémů, technické ochrany, režimových opatření a fyzické 

ostrahy, které se vzájemně doplňují. Ve své práci obecně popíši mechanické zábranné 

systémy a systém poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základním prvkem bezpečnosti, které vytvářejí 

různé zábrany při neoprávněném vstupu na pozemek nebo chrání konkrétní předmět. Jejich 

úkolem je odradit pachatele, popřípadě mu vniknutí ztížit. Tyto systémy jsou vývojově 

nejstarší typ ochrany a dělí se na: 

• prostředky obvodové ochrany, 

• prostředky plášťové ochrany, 

• prostředky individuální ochrany. 

 

5.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

Jedná se o prostředky vyskytující se na pozemku, který se nachází kolem chráněného 

objektu. Většinou jsou to obvodové zdi, ploty, branky a závory. Obvod pozemku většinou 

ohraničuje plot. 

Oplocení 

Nejzákladnějším typem obvodové ochrany je klasické drátěné oplocení. Tento druh 

dosahuje výšky většinou 1,5 až 2 m a vyrábí se ze zinkového drátu o průměru do 3,9 mm. 

Toto oplocení se dá přestřihnout běžnými nástroji, jako jsou štípací a kombinační kleště. Do 

této skupiny lze zařadit čtvercové pletivo, cyklonové pletivo a svařované pletivo. [5] 

Druhou kategorií jsou bezpečnostní ploty, které svou konstrukcí, tloušťkou a druhem 

použitého materiálu stěžují napadení. Povrchová úprava drátu se provádí pozinkováním nebo 

pokrytím PVC. Tyto ploty jsou odolné proti prostříhávání, řezání a průrazu. Pletivová oka 
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jsou malých rozměrů a nahoře je plot zakončen trny. Plot by měl mít podezdívku, aby nedošlo 

k vniknutí pachatele podhrabáním. Ke zvýšení bezpečnosti lze na plot umístit i nástavce s 

ostnatým nebo žiletkovým drátem, viz obrázek 5 1, kde žiletkový drát je v provedení cívkové 

bariéry, tzv. harmoniky. [5] 

      

            

  

Brány a závory 

Pozemek nemůže mít dokola jen plot. Musí mít nějaké vstupy popřípadě vjezdy, které 

zabezpečujeme v podobě branek, bran, závor apod. Brány jsou jednokřídlové nebo 

dvoukřídlové a dle principu se mohou vysunovat, posouvat nebo otáčet. V objektu může být 

velká frekvence příjezdů a odjezdů vozidel. Proto se používají závory, aby se branky 

nemusely pořád otevírat a zavírat. Klasické závory fungují na principu jednoramenné páky. 

Mají pouze kontrolní funkci a bývají často doplněny o elektronické části, které zajišťují: 

 kontrolu krajních poloh závory, 

 kontrolu, aby se závora nespustila při povelu ,,dolů“ v případě, kdy pod závorou 

stojí vozidlo, 

 automatické zavírání závory po průjezdu automobilu, 

 automatické zdvíhání závory při příjezdu. 

Detail obrázku 5 1 Žiletkový drát 

Detail obrázku 5 1 Zakončení plotu Obrázek 5 1 Plot se žiletkovým a ostnatým drátem 
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5.1.2 Prostředky plášťové ochrany 

Prostředky plášťové ochrany zajišťují bezpečnost při vstupu do objektu. Plášť objektu je 

tvořen hlavně stavebními prvky budov a otvorovými výplněmi. Stavební prvky budov jsou 

důležitou podstatou ochrany objektu. Odolnost stavebních prvků proti narušení je závislá na 

použitém materiálu, jeho pevnosti a tloušťce. Pokud je budova vsunuta v řadové zástavbě, 

může být objekt narušen buď přelezením, nebo probouráním ze sousední budovy. Mezi 

otvorové výplně patří dveře, okna, vikýř, apod. [5] 

Zabezpečení dveří 

Maximální bezpečnost chráněných prostor zaručují Bezpečnostní dveře. Bezpečnost 

dveří může být v závislosti na množství vynaložených finančních prostředků zajištěna od 

jednoduchých mechanických zabezpečení až po velmi složitá trezorová provedení. Jednou 

z možností zabezpečení je upravení stávajících dveří. Dveře zajišťujeme pomocí: 

• zpevnění ocelovým plechem, bezpečnostního pojistného řetízku, 

• hlavního zadlabacího zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, 

• zabezpečení proti vysazení dveřního křídla příčnou závorou, 

• bezpečnostního dveřního kování a uzamykacího bezpečnostního systému, který je 

doplněn přídavným zámkem vícebodovým, zajišťující dveře ve více bodech, 

Na obrázku 5 2 jsou znázorněny dvoukřídlé dveře zabezpečené celoplošnou závorou. 

                                    

   Obrázek 5 2 Dvoukřídlé dveře s celoplošnou závorou                             Obrázek 5 3 Okno s mřížemi   
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 Zabezpečení oken 

Dle statistiky je průnik okny druhým nejčastějším způsobem vniknutí do objektů. Okna 

mohou být otevíratelná nebo neotevíratelná. Bezpečná okna mají mříže a robustní rám. 

Okenní křídlo musí být pevné v krutu. Okenní překlady a parapety by měly být vybetonovány 

až k rámu. U oken je sklo nejslabším bezpečnostním článkem. Z tohoto důvodu se používají 

skla tvrzená nebo vrstvená, doplněná o mříže, bezpečnostní a ochranné fólie. Na obrázku 5 3 

je znázorněné okno, které je zabezpečeno železnými mřížemi. [5] 

 

5.1.3 Prostředky individuální ochrany 

Mezi prostředky individuální ochrany patří komorové a skříňové trezory. Tyto trezory 

dle účelu chrání uložený obsah (peníze, šperky, zbraně, doklady, atd.). Komorové trezory jsou 

větší úschovné objekty, které mají vnitřní strany v zavřeném stavu ve všech směrech tloušťku stěn 

větší než 1 m. Možné využití komorového trezoru je např. jako bezpečnostní schránky, které 

banky nabízejí veřejnosti k ukládání cenností za poplatek. [5] 

Skříňový trezor je znázorněn na obrázku 5 4 a osobní trezor na obrázku 5 5. Skříňové 

trezory se skládají z uzamykacího systému, dveří a skříně.  

                                               

               Obrázek 5 4 Skříňový trezor                                                 Obrázek 5 5 Osobní trezor 
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5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) účinně doplňují 

mechanické zábranné systémy a zvyšují efektivnost fyzické ochrany. PZTS je systém, který 

detekuje a indikuje neoprávněný vstup nebo pokus o vstup do chráněného objektu. PZTS 

s dálkovou signalizací předává informaci o narušení objektu na pult centralizované ochrany. 

Je složen z několika základních prvků plnících své specifické funkce, který je znázorněn 

blokově na obrázku 5 6. 

 
Čidlo 

(Detektor) 
 

Ústředna 
 Přenosové 

prostředky 
 Signalizační 

zařízení  
   

 
       

 
      

 
  Doplňková 

zařízení 

    
       

Obrázek 5 6 Blokové schéma PZTS 

Popis základních prvků: 

• Čidlo je zařízení reagující na fyzikální jevy, které souvisejí s narušením střeženého 

objektu nebo na neoprávněnou manipulaci s předmětem. Při indikovaném stavu 

narušení detektor vysílá poplachový signál. [6] 

• Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel pomocí stanoveného programu. Dále 

umožňuje ovládání a indikaci PZTS zajišťuje jeho napájení a přenáší následné 

informace. [6] 

• Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně povelů opačným směrem. [6] 

• Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál. [6] 

• Doplňková zařízení usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [6] 
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5.2.1 Ústředna PZTS 

Ústředna tvoří srdce celého elektronického zabezpečovacího zařízení. Sbírá informace 

od jednotlivých detektorů, zpracovává je a zajišťuje odpovídající odezvu. V případě narušení 

hlídaného objektu vyhlásí ústředna poplach, zapne akustickou sirénu, dokonce může s 

určenou osobou komunikovat pomocí pageru či telefonu nebo předává zprávu. S ústřednou 

dále komunikuje uživatel, který ji ovládá (zapnutí / vypnutí ze stavu hlídání, uživatelské 

funkce, prohlížení historie událostí atd.) pomocí klávesnice. K ústředně jsou připojená čidla, 

která jsou významnými prvky zabezpečovacího systému. [6] 

 

5.2.2 Čidla 

Čidla lze rozdělit dle potřeby elektrické energie ke své činnosti na napájená a 

nenapájená. 

Napájená čidla mohou být: 

• aktivní: generují do svého okolí nějakou formu energie a na základě odezvy okolí 

detekují útok (např. vysílají laserový paprsek a v případě jeho přerušení spouštějí poplach), 

• pasivní: k detekci útoku využívají změn nějaké formy energie vyzařované z okolí (např. 

seizmické vlny způsobené pohybem útočníka). 

Z hlediska oblasti snímání se dělí na čidla: 

•  prostorová: reagují na jevy související s narušením určitého prostoru, 

•  směrová: reagují jen na narušení v definovaném směru, 

•  bariérová: reagují na narušení vyzařované snímací bariéry, 

•  polohová: reagují na změnu polohy snímaného objektu. 

Z hlediska dosahu snímání se čidla rozlišují pro vnitřní a vnější použití s krátkým, 

středním a dlouhým dosahem. 
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Podle umístění detektorů v objektu rozdělujeme čidla: 

• perimetrická, 

• plášťová, 

• prostorová, 

• předmětová. 

Následně obecně popíši vybrané prvky PZTS, které budu využívat k zabezpečení 

k zabezpečení objektů České pošty. Zvolil jsem si tyto zabezpečovací prvky: 

 magnetické kontakty, 

 pasivní infračervené detektory (PIR detektory). 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty slouží k ochraně všech stavebních otvorů, a proto patří do skupiny 

plášťové ochrany. Magnet se montuje na pohyblivou část osazení prostupu a jazýčkový 

kontakt na rám. Výrobce stanovuje minimální a maximální vzdálenost pro jejich montáž. Aby 

nevznikal planý poplach vlivem otřesů oken nebo dveří, musí být magnetický kontakt správně 

umístěn. [6] 

Vlastní jazýčkový kontakt je tvořen dvěma jazýčky z magneticky měkkého materiálu, 

které jsou zataveny do trubičky z olovnatého skla tak, že se jejich kontaktní plošky nepatrně 

překrývají a v normálním stavu u spínacích kontaktů se nedotýkají. Při umístění jazýčkového 

kontaktu do dostatečně silného magnetického pole permanentního magnetu rovnoběžně s 

magnetickými siločárami se jazýčky zmagnetizují a na jejich volných koncích se objeví 

opačné magnetické póly. Tím se jazýčky přitáhnou a spojí. Oddálíme li magnet, jazýčky se 

svou vlastní pružností vrátí do původní polohy, tzn., dojde k rozpojení. Jel li takový 

jazýčkový kontakt součástí zabezpečovací smyčky, znamená oddálení magnetu přerušení toku 

klidového proudu a vyhlášení poplachu. [6] 

Nevýhoda magnetického kontaktu je možnost přiložením silného cizího magnetu, kdy 

systém EZS nevyhodnotí poplach i po otevření dveří nebo okna. Proti přiložení cizího 

magnetu jsou vyráběny magnetické kontakty se zvýšenou ochranou. 
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Výhody: 

 jednoduchá montáž, 

 vysoká životnost, 

 odolnost proti působení vnějších vlivů. 

PIR detektory 

Pasivní infračervená čidla patří k nejpoužívanějším detektorům v dnešní době. PIR 

detektory snímají pomocí pyroelementu infračervené záření, které vyzařuje narušitel. 

Pyroelement je polovodičová součástka, která je nejvíce citlivá na infračervené záření. 

Pyroelement snímá změny dopadajícího záření vytvořené pohybem pachatele. Nevýhodou 

jsou možné rušící faktory (slunce, závan vzduchu). [6] 

Výhody: 

 snadná montáž a seřízení, 

 malá spotřeba elektrické energie, 

 vysoká spolehlivost a odolnost proti planým poplachům, 

 instalace více PIR čidel v jednom prostoru (jsou pasivní). 

Obsahují: 

• funkci antimasking – na výstupu čidla je vyvedená informace o snaze ho vyřadit z 

činnosti nebo podstatně snížit jeho citlivost a dosah. Základním druhem antimaskingu je 

vysílání infračerveného záření infradiodou do prostoru před detektor a jeho následný 

příjem. [6] 

• sabotážní kontakt tamper – indikuje ústředně otevření krytu čidla. [6] 

Pro efektivnější detekci se používají kombinace s PIR detektorem ultrazvuková a 

mikrovlnná čidla.  
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6 Statistika 

Statistika je věda a postup jak rozvíjet lidské znalosti použitím empirických dat. Cílem 

statistiky je najít informace z dostupných dat, která dále slouží pro teorii rozhodování. 

Objekty České pošty se nacházejí na území Pardubického kraje, proto je zapotřebí znát 

přehled kriminality v tomto kraji. Na grafu 6 1 je znázorněna kriminalita Pardubického kraje 

za období 2009 – 2011. 

 

Graf 6 1 Skladba kriminality v Pardubickém kraji 

Majetková kriminalita představuje zhruba 57 % celkové evidované kriminality. Svým 

objemem (5939 evidovaných trestných činů za období 2009 – 2011) je pak nejčastějším 

trestným činem v Pardubickém kraji. [20] 

V tabulce 6 1 je znázorněna skladba majetkové kriminality v Pardubickém kraji. 

Z tabulky je patrné, že 1636 pachatelů se vloupalo do objektu za období 2009 až 2011. 
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Tabulka 6 1 Skladba majetkové kriminality v Pardubickém kraji 

  
Pardubický kraj 

[počet pachatelů] 
Pardubický kraj 

[%] 

majetková 
celkem 

5 939 100 

z toho:     

krádeže 
vloupáním 

1 636 27,6 

krádeže 
prosté 

3 709 62,5 

ostatní 594 10 

Česká pošta vlastní velký kapitál, který je terčem útoků. V grafu 6 2 je znázorněn počet 

útoků na objekty České pošty v České republice od roku 2006 až 2011.  

 

Graf 6 2 Počet útoků na objekty České pošty 

V tabulce 6 2 jsou znázorněny škody na majetku, ke kterým došlo při útocích na 

objekty České pošty v jednotlivých letech od roku 2006 až 2011. Nejvyšší škody na majetku 

České pošty jsou způsobeny loupežnými přepadeními. [19] 

Tabulka 6 2 Škody na majetku při útocích na objekty České pošty 

rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

škody v milionech [Kč] 10,2 6,2 4,9 4,3 5,4 19,4 
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7 Popisné informace 

Česká pošta se zabývá listovními službami, doručováním balíků, peněžními službami, 

apod. 

Provedl jsem bezpečnostní průzkum budov České pošty, které se nachází v obci 

Vendolí u Svitav a Opatov u Svitav. To jsou malé pošty. Dále jsem provedl průzkum pošt ve 

městech: Svitavy, Litomyšli a Moravské Třebové. 

Ve zmíněných poštách ve městě se jedná o dvoupodlažní budovy. V přízemí objektu se 

nachází veškeré provozní místnosti pošty: dvorana, toalety, přepážky, pokladna, sklady 

odnosných zásilek, výpravna, doručovatelský sál, kancelář vedoucí. V prvním patře se 

nacházejí šatny, toalety, datové uzly, sušárna, kuchyň a sklad. Pošta ve Svitavách je 

samostatně stojící objekt, ve kterém je využívána jeho polovina pro poštovní činnost, a ve 

druhé polovině jsou komerční služby, v Litomyšli se jedná o rohový objekt řadové zástavby, 

v Moravské Třebové o objekt v souvislé zástavbě náměstí. 

Na uvedených poštách ve městech zaměstnanci pošty pracují ve všední dny od 5 hodin 

do 20 hodin a v sobotu od 8 do 12 hodin (denní režim). Doručovatelé mají pracovní dobu od 6 

do 14 hodin. Zaměstnanci ve výpravně mají dělenou směnu od 5 do 8 hodin a od 14 do 20 

hodin. Zaměstnanci u přepážek, v pokladně a vedoucí mají pracovní dobu v časovém rozpětí 

od 6 do 18 hodin. Otevírací doba pošt pro veřejnost je od 8 do 18 hodin. 

Pošty v obcích jsou dvoupodlažní objekty, kde v přízemí objektu se nachází veškeré 

provozní místnosti pošty: dvorana, pokladna přepážky, sklad, toalety, doručovatelský sál, 

datový uzel a kancelář vedoucího. V prvním patře jsou bytové jednotky. Zaměstnanci těchto 

pošt mají pracovní dobu ve všední dny od 6 do 16 hodin (denní režim), z toho doručovatelé 

od 6 do 14 hodin a vedoucí 8 do 16 hodin. Otevírací doba pošt pro veřejnost je od 8 do 12 

hodin a od 13 do 16 hodin. 

 

7.1 Popis místností a aktiv 

Místnost dvorana je hlavním prostorem, kam má přístup veřejnost. Je zde umístěn 

vyvolávací systém pro přístup zákazníků k jednotlivým přepážkám dle druhu služby, kterou 
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zákazník požaduje.  Odsud se zákazník nemůže dostat bez vědomí zaměstnanců pošty do jiné 

místnosti. 

Místnost přepážky je prostor stavebně oddělený od dvorany. Zde jsou realizovány 

poštovní služby směrem k zákazníkovi jako např. výdej doporučených zásilek, realizace 

plateb, sázkové služby, finanční operace.  Místnost přepážky jsou od místnosti dvorany 

odděleny sklem a dveřmi v provedení typu klika knoflík. U každé přepážky je počítač 

s příslušenstvím, příruční pokladna a pošty v Litomyšli, v Moravské Třebové a ve Svitavách 

mají časový trezor u každé přepážky. 

Pokladna je vedle místnosti přepážek, kde se nachází počítač s příslušenstvím, razítko 

pošty a hlavní trezor. 

Sklad odnosných zásilek je vedle místnosti přepážek, kde jsou uložené doporučené 

zásilky. 

Ve výpravně se třídí a posílá pošta s balíky v pytlích do okolních pošt. Také odsud 

vydávají pracovnice přepážek balíky větších rozměrů. Nacházejí se zde bezpečnostní boxy 

s penězi, počítače s příslušenstvím a příruční pokladna. Odsud motorizovaní zaměstnanci 

rozváží poštu a balíky po městě a okolních vesnicích. Pošty ve městě mají z výpravny vchod 

do garáže, kam zajíždí nákladní automobily s poštovními zásilkami. 

V doručovatelském sálu jsou doručovatelky, které třídí a poté roznáší poštu v dané 

lokalitě. Nachází se zde počítač s příslušenstvím a příruční pokladna. 

Ve skladě v prvním patře na poštách ve městech se nachází pomocný poštovní materiál, 

tiskopisy, pracovní pomůcky. Dále se v prvním patře nachází sušárna, kuchyň, šatny, toalety, 

technická místnost a místnost datového uzlu, kde se nachází server počítač a je zde umístěna 

ústředna PZTS.  
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8 Aktuální stav zabezpečení 

Ochrana všech objektů je zajištěna uplatňováním režimových opatření a použitím 

mechanických zábranných prostředků. Objekty nemají žádnou fyzickou ostrahu. 

 

8.1 Vstupy 

Do objektů pošt v Moravské Třebové, Litomyšli a ve Svitavách jsou tři vchody, hlavní 

pro veřejnost, zadní pro zaměstnance a vchod z garáže. V tabulce 8 1 jsou znázorněny vstupy 

do objektů pošt a jejich zabezpečení. 

Tabulka 8 1 – Vstupy do objektu pošt 

Vstupy pošta Svitavy 
pošta M. 
Třebová 

pošta Litomyšl pošta Vendolí pošta Opatov 

hlavní 
vchod 

dvoukřídlové 
prosklené 

dveře 

jednokřídlové 
obyčejné dveře, 

mříže ano 

jednokřídlové 
bezpečnostní 

dveře 

jednokřídlové 
obyčejné 

dveře, 
přídavný 

zámek, mříže 
ano 

jednokřídlové 
obyčejné 

dveře, 
přídavný 

zámek, mříže 
ano 

vchod 
pro 

personál 

bezpečnostní 
jednokřídlové 

dveře, typ 
koule klika, 
klávesnice 

PZTS 

obyčejné 
jednokřídlové 

dveře, typ koule 
klika, 

klávesnice 
PZTS  

bezpečnostní 
jednokřídlové 

dveře, typ koule 
klika, 

klávesnice 
PZTS  

není není 

z garáže 
do 

zázemí 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

kukátko, 
koule klika 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 
koule klika 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

kukátko, koule 
klika 

není není 

vchod 
vedlejší 

bezpečnostní 
jednokřídlové 

dveře 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře 

bezpečnostní 
jednokřídlové 

dveře 
není není 

výpravna 
bezpečnostní 

jednokřídlové, 
tíseň ano  

bezpečnostní 
jednokřídlové, 

tíseň ano 

bezpečnostní 
jednokřídlové, 

tíseň ano  
není není 
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Tabulka 8 1 Vstupy do objektu pošt  pokračování 

vstupy pošta Svitavy 
pošta M. 
Třebová 

pošta 
Litomyšl 

pošta 
Vendolí 

pošta 
Opatov 

místnost 
s hlavním 
trezorem 

bezpečnostní 
jednokřídlové 
dveře, tíseň 

ano 

bezpečnostní 
jednokřídlové 
dveře, tíseň 

ano 

bezpečnostní 
jednokřídlové 
dveře, tíseň 

ano 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

přídavný 
zámek 

vchod 
pro 

personál 
z 

dvorany 
k vedoucí 

směny 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

typ koule 
klika 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

typ koule 
klika 

obyčejné 
jednokřídlové 
vnitřní dveře, 

typ koule 
klika 

není není 

 

8.2 Okna 

Okna místností pokladen a přepážek u všech pošt jsou zabezpečena pevnými mřížemi. 

Větrání je prováděno krátkodobě a intenzivně. Větrání provozních místností je zajištěno 

okny s mříží u přepážek a v pokladně, bez mříže v ostatních. 

Otevřené okno bez mříží nesmí být ponecháno bez dozoru, s mřížemi bez dohledu. 

V blízkosti otevřeného okna nesmí zůstat hotovosti, zásilky nebo poštovní prostředky 

(razítka, atd.). 

Za uzavření oken odpovídá: v pokladně poslední odcházející pracovník, ostatní 

pracoviště – ten, kdo okno otevřel, kontrolu před uzavřením pošty provádí pracovník 

výpravny, resp. pracovník uzavírající pošty v případě malých pošt. 

Po pracovní době jsou pošty zabezpečeny uzamčením všech mechanických zábranných 

prostředků (dveří, oken, mříží a PZTS zapnuto do nočního střežení). 

Do objektu České pošty mimo prostory vyhrazené pro veřejnost je povolen vstup pouze 

zaměstnancům České pošty a to v rozsahu jejich oprávnění daným zaměstnavatelem. 
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8.3 Zabezpečení přepážek a místnosti hlavní pokladny 

Prostor zázemí pošt ve Svitavách, Moravské Třebové a v Litomyšli je od prostoru pro 

veřejnost oddělen přepážkami bariérového typu s odolností proti průrazu, ostatní pošty nemají 

přepážky bariérového typu. Pro příjem balíků slouží velký otočný buben a malý otočný 

buben. Přepážková pracoviště jsou vybaveny tísňovými hlásiči PZTS. Dveře do zázemí jsou 

opatřeny systémem koule klika. Vchod z prostoru pro zákazníky do zázemí přepážky musí být 

v provozní době uzamčen. 

Veškeré finanční hotovosti na poštách ve Svitavách, Moravské Třebové a v Litomyšli 

musí být v pracovní době ukládány takto: v pracovním stole  do výše stanoveného limitu 

v příruční pokladně, v time trezorku do celkového bezpečnostního limitu pro úschovu 

hotovostí v průběhu pracovní doby, který je stanoven max. 250 000 Kč, u přepážky vybavené 

time trezorkem, jako součet hotovostí v pracovním stole a hotovostí time trezorkem. Po 

ukončení doby musí být všechny hotovosti odvedeny hlavní pokladně. Příprava odvodu a 

přebírání přídělu přepážek je prováděno s vyloučením veřejnosti. V době odvodu na přepážce 

musí být přepážka uzavřena, žaluzie na přepážce musí být zataženy. Pracovnice provádějí 

manipulaci s hotovostmi na různých přepážkách postupně a odděleně. 

Předávací okénko u pošt Moravská Třebová, Svitavy a Litomyšl – přepážky a 

doručovatelé: neprůstřelná peněžní propust s přesuvnou miskovou propustí a s kufrovou 

propustí. Předávací okénko u pošt Moravská Třebová, Svitavy a Litomyšl – výplaty ve 

velkém: neprůstřelná peněžní propust s přesuvnou miskovou propustí. Pošty ve Vendolí a 

v Opatově nemají předávací okénka. 

Pokladní místnost pošt Svitavy, Litomyšl a Moravská Třebová je 

zabezpečena prostorovou, předmětovou a tísňovou ochranou pomocí PTZS. Veškeré 

manipulace s hotovostmi se provádí předávacími zařízeními hlavní pokladny. 

 

8.4 Bezpečnostní opatření pro zabezpečení serveru a datového uzlu 

Povinnosti zaměstnanců pro zabezpečení serveru a datového uzlu: 

• ohlásit každý bezpečnostní incident, zkontrolovat přijímaná data, 
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• informovat pracovníka výpočetní techniky o všech poruchách a nepravidelnostech 

hardwaru a softwaru, na konci pracovního dne ukončit práci, 

• přerušit práci při zjištění škodlivého viru a kontaktovat výpočetního technika, 

• při vzdálení se od počítače uzamknout počítač, popřípadě spustit spořič obrazovky 

chráněný heslem, 

• neotvírat data, co nesouvisí s prací,  

• vytvářet a používat silná hesla. 

 

8.5 Zabezpečení odvodů finančních hotovostí 

Pro Odvody finančních hotovostí pošt Svitavy, Litomyšl, Moravská Třebová do ČNB a 

příděly finančních hotovostí pro určené pošty jsou využívány bezpečnostní boxy. Odvod 

zpracovává pokladník. Bezpečnostní box je otevřen za pomoci magnetické karty, po vložení 

odvodu je opět uzavřen. Následně se přemístí do stojanu umístěného ve výpravně. Odtud 

bezpečnostní box přebere řidič účelové sítě a ukládá do vozidlového stojanu. Odvody 

z menších pošt na městskou poštu jsou ukládány do překládkového stojanu ve výpravně. 

Bezpečnostní box je chráněn proti neoprávněné manipulaci barevným pigmentem, který 

v případě nestandardního otevření bezpečnostního boxu vloženou finanční hotovost 

znehodnotí.  

 

8.6 Režim a obsluha poplachových a zabezpečovacích tísňových systémů 

Pošty v Moravské Třebové, Litomyšli a ve Svitavách jsou zabezpečeny systémem 

PZTS. Pošty ve Vendolí a v Opatově nejsou zabezpečeny systémem PZTS.  

V provozních prostorech pošt Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl je instalován 

ochranný systém PZTS, který umožnuje v případě bezpečnostního incidentu pracovníkům 

pošty spuštění přenosu tísňového signálu, poplachu, na monitorovací dohledové centrum ČP –

ALKOM Security, a. s. Praha (dále jen MDC), a to pomocí připevněných tísňových tlačítek. 

Ústředna PZTS je drátová a zabezpečení objektu je rozděleno do dvou bloků, které chrání: 
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• Blok I.: všechny prostory v přízemí kromě místnosti hlavní pokladny, 

• Blok II.: místnost hlavní pokladny. 

Ovládací klávesnice je umístěna na zdi u vchodu pro personál, druhá klávesnice se 

nachází v místnosti vedoucí pošty a třetí klávesnice se nachází v pokladně. Ústředna PZTS je 

umístěna v místnosti datového uzlu na rozvodnou elektrickou síť 230V. Při výpadku napětí je 

provoz PZTS zajišťován bezúdržbovým akumulátorem 12V.  

PZTS chrání pomocí PIR detektorů prostory místností, kde se uchovává peněžní 

hotovost (pokladna), výpravnu, doručovatelský sál, kancelář vedoucí, prostor hlavního vstupu 

a vedlejších vstupů a schodiště, tísňová tlačítka jsou umístěna u přepážek, výpravně, pokladně 

a pomocí magnetických kontaktů jsou chráněny všechny dveře a okna v přízemí objektu. 

Kuchyň je zabezpečena kouřovým hlásičem, který je připojen na ústřednu PZTS. Poplachový 

výstup ze systému PZTS je napojen po telefonní lince na bezpečnostní pult MDC a na 

vedoucího pošty. Po vyvolání poplachu vyjíždí do objektu pošty zásahová skupina 

bezpečnostní agentury. Doba příjezdu zásahové skupiny bezpečnostní agentury je 15 min.  

Denní režim obsluhy PZTS pošt Svitavy, Moravská Třebová a Litomyšl: 

Pondělí až sobota   systém PZTS při denním režimu deaktivován. 

Blok I.: pošta – zařízení uvádí do denního režimu pracovník ve výpravně. 

Blok II.: pokladna – zařízení uvádí do denního režimu pokladník. 

Pondělí až sobota – zapnutí systému: 

Blok I.: pošta – zařízení uvádí do nočního režimu pracovník výpravny. 

Blok II.: pokladna – zařízení uvádí do nočního režimu pokladník. 
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9 Stanovení doby průlomové odolnosti současného trezoru 

Doba průlomové odolnosti trezoru se stanovuje dle normy ČSN EN 1143 1 + A1:  

Bezpečnostní úschovné objekty – požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti 

vloupání: Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory. Pro 

každou zkoušku napadením s využitím nářadí se vypočítává doba průlomové odolnosti t 

z následujícího vzorce: 

 

t = (Vr – BV) / c       (9 1) 

t – doba překonání trezoru v minutách, 

c  koeficient nářadí [RU/min], 

Vr – průlomová odolnost[RU], 

BV  hodnota základního ocenění používaného nářadí [RU]. 

 

RU…odporová jednotka. 

Nejvyšší bezpečnostní třída trezorů je u pošt ve Svitavách a v Litomyšli. Trezory mají 

bezpečnostní třídu II. Hmotnost trezorů je 410 kg. Výška 1310 mm, šířka 910 mm, hloubka 

565 mm. Uzamykání je zajištěno třístranným rozvorovým mechanismem chráněným proti 

napadením kalenou deskou, který vysouvá závorové čepy o průměru 30 mm. Trezor má 

elektronický kódový zámek. Skříň je tříplášťová s ocelovými výztuhami a speciální výplní.  

Stanovení průlomové odolnosti trezoru: 

t = (Vr – BV) / c 

t = (80 14) / 7, 5 

t =  8, 8 min 

Pachatel překoná trezor při předpokládaném použití nástroje úhlové brusky za 8,8 

minut. 
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10 Analýza rizik současného stavu zabezpečení 

Ke stanovení analýzy rizik v současném stavu zabezpečení je zapotřebí vyhodnotit účinnost 

a efektivnost všech současných metod ochrany. 

Nejprve provedu identifikaci ohrožení pomocí metody Ishikawova diagramu, což je metoda 

graficky analytického modelování rizik. Dále pro detailnější analyzování podniku použiji metodu 

FMEA z hlediska strukturálního (konstrukčního) rizika a metodu analýzu souvztažnosti z hlediska 

procesního rizika. Mezi strukturální rizika patří možné nedostatky v obvodové, prostorové, 

předmětové ochraně. Mezi procesní rizika patří jednotlivé fáze a aktivity probíhající na poště 

(špatné nakládání poštovních zásilek, špatný příjem klienta, zapomenutí zavření dveří, atd.). 

 

10.1 Ishikawův diagram 

Na základě získaných informací od zaměstnanců podniku a teoretických znalostí jsem 

vypracoval analýzu na aktuální zabezpečení podniku pomocí diagramu příčin a následků. Princip 

této metody vychází ze základního zákona, že každý následek (ztráta aktiv) má svou příčinu nebo 

kombinaci příčin. Analýza graficky znázorňuje a popisuje možné faktory, které mají vliv na ztrátu 

aktiv v současném zabezpečení podniku (příloha č. 1). V tabulce 10 1 jsou znázorněna rizika 

vyplývající z vypracované analýzy, jejich možné příčiny a místnosti, které budou pravděpodobně 

napadeny. Tabulka obsahuje i navržená opatření, kterými budu řešit zabezpečení podniku. 

Tabulka 10 1 Rizika v podniku 

zdroje rizika příčiny zdrojů rizik navržená opatření 
neoprávněné 

osoby 
znalost PZTS, možnost dopadení, 

použité přístroje 
kamerový systém, bezpečnější 

trezor 

kapitál možnost ztráty aktiv 
pokladna, přepážky, dvorana, 
výpravna, sklad, datový uzel 

nedostačující 
zabezpečení 

vstupy, trezor, garáž, okna výpravny, 
místnost datového uzlu 

samouzavírací systém dveří, 
bezpečnější trezor, PZTS 

ostatní vlivy 
vstup ze střechy, požár, viditelnost 

z okolí, lokalita 
PZTS 

PZTS 

nezabezpečené místnosti PZTS u 
malých pošt, špatné vlastnosti 

ústředny, počet detektorů, přenos 
informací 

PZTS, nově navržené 
detektory 

zaměstnanci 
možnost odhalení, lidský faktor, 

pohyb v zakázaných prostorách, 

kamerový systém, režimová 

opatření 
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V podniku dle aktiv jsou největší rizika v těchto místnostech: 

• pokladna, 

• přepážky, 

• datový uzel, 

• sklad odnosných zásilek, 

• dvorana,  

• výpravna. 

V průběhu analýzy metodou Ishikawova diagramu bylo zjištěno, že zvýšenou pozornost 

dle strukturálního hlediska je nutné přikládat zejména: 

• trezoru – doba průlomové odolnosti trezoru neodpovídá době příjezdu zásahové 

skupiny bezpečnostní agentury, 

• vstupům – při denním režimu je poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

deaktivován, zaměstnanci mohou zapomenout zavřít dveře, 

• oknům – při otevření oken ve výpravně se může pachatel dostat do skladu 

odnosných zásilek, 

• garáži – nezavření garáže a zároveň otevřené vedlejší vstupy; příjem klienta 

s velkou poštovní zásilkou, kdy musí zaměstnanec předat poštovní zásilku 

osobně, 

• místnosti datového uzlu – pachatel může zcizit citlivé údaje a napadnout PZTS, 

• místnosti dvorana – při denní režimu není zabezpečena,  

• vstupu ze střechy – odtud má pachatel přístup do každé místnosti a může 

sabotovat PZTS. 

V průběhu analýzy metodou Ishikawova diagramu bylo zjištěno, že zvýšenou pozornost 

dle procesního hlediska je nutné přikládat zejména: 

• zapomenutí zavření vedlejších vstupů, garáže, 

• možnosti pohybu pachatele po poště, 

•  možnosti dopadení pachatele, 
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• zjištění sekce ústředny, 

• nastavení přenosu informací, 

• nastavení ústředny, 

• bezpečnostně nevhodnému nakládání poštovních zásilek, 

• bezpečnostně závadné obsluze klienta, 

• pohybu zaměstnanců v zakázaných prostorách, 

• volně položených financí, 

• pohybu chodců v okolí, 

• požáru. 

 

10.2 Hodnocení rizik metodou FMEA a Paretovým diagramem 

TNI 334591 1, která doplňuje komentářem normu ČSN CLC/TS 50131 7  Část 1: 

Návrh EZS, stanovuje, že projektant by měl použít při posouzení objektu předběžnou analýzu 

PHA. 

PHA je předběžná analýza ohrožení, nazvaná také kvantifikace zdrojů rizik, je postup 

na vyhledávání nebezpečných stavů či nouzových situací, jejich příčin a dopadů a na jejich 

zařazení do kategorií dle předem stanovených kritérií. Koncept PHA představuje soubor 

různých technik, vhodných pro posouzení rizika, nejčastěji se pod touto zkratkou jedná o 

techniky posuzování: what if; what if/checklist; hazard and operability (HAZOP) analysis; 

failure mode and effects analysis (FMEA) a kombinace těchto metod.  

Pro analýzu rizik jsem zvolil metodu FMEA (Failure Modes and Effects Analysis). Cílem 

metody FMEA je možnost zlepšení bezpečnosti v podniku. FMEA slouží ke kontrole prvků 

systému. Zahrnuje odhad nejhorších případů a následků. Je dokumentována v tabulkové 

formě s doporučením pro zlepšení bezpečnosti. 

Dle metody Ishikavova diagramu budu konkrétněji analyzovat rizika dle strukturálního 

hlediska pomocí metody FMEA. Pro stanovení analýzy je zapotřebí znát míru rizika. Míra 
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rizika se stanovuje pomocí rizikového prioritního čísla RPN. Rizikové prioritní číslo se 

spočítá: 

RPN = S x O x D        (10 1) 

RPN  rizikové prioritní číslo [ ] 

S – závažnost následků [ ] 

O – pravděpodobnost vzniku existence rizika [ ] 

D – pravděpodobnost odhalení rizika [ ] 

Příklad výpočtu pro první scénář: 

RPN = S x O x D 

RPN = 3 x 2 x 3 

RPN = 18 

 Zvolil jsem si stupnici hodnot S, O, D od 1 do 5, která je znázorněna v tabulce 10 2. 

Tabulka 10 2 Stupnice hodnot S, O, D 

Závažnost následků  
Pravděpodobnost 

vzniku existence rizika 
Pravděpodobnost 

odhalení rizika 

S [ ] O [ ] D [ ] 

sotva 
postřehnutelný  

1 nepravděpodobné 1 vysoká 1 

bezvýznamný            2 velmi malá 2 mírná  2 
středně 

významný     
3 malá 3 malá 3 

závažný                     4 mírná 4 velmi malá 4 

mimořádně 
závažný   

5 vysoká  5 nepravděpodobné 5 
 

  

      
Tabulka 10 3 uvádí analýzu rizik metodou FMEA, kde každé události je přiřazeno 

rizikové prioritní číslo (RPN). Událost s nejvyšším RPN je považována za nezávažnější. 
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Tabulka 10 3 Analýza rizik objektu metodou FMEA dle hlediska strukturálního 

Analýza rizik objektů České pošty metodou FMEA z hlediska strukturálního 

Subsystém 
Identifikace 
nebezpečí 

Stávající 
zabezpečení vý

zn
am

 

vý
sk

yt
 

od
h

al
en

í 

RPN Doporučená opatření 

S O D 

P
lá

šť
ov

á 
oc

hr
an

a 
bu

do
v 

1. překonání oken 
mříže, magnetické 

kontakty  
3 2 3 18 

detektory tříštění skla 
na okna bez mříží 

2. překonání dveří 
bezpečnostní 

dveře, magnetické 
kontakty 

2 2 3 12 

samouzavírací systém, 
zdvojené magnetické 

kontakty, mříže na 
dveře 

3. Vstup ze 
střechy 

visací zámek 4 3 3 36 
nedostupný žebřík, PIR 

detektor, kamerový 
systém 

4. Garáž 
automatické 

zablokování vrat  
2 2 3 12 

videosystém, vizuální 
kontrola uzavření vrat  

pr
os

to
ro

vá
 o

ch
ra

na
 5. neoprávněný 

vstup do 
místnosti 

datového uzlu 

bezpečnostní 
dveře 

4 3 4 48 
PIR detektor, neustále 

zajištěno EZS 

6. vstup do 
dvorany v denním 

režimu 
tísňové tlačítko 5 5 3 75 kamerový systém 

př
ed

m
ět

ov
á 

oc
hr

an
a 

7. překonání 
trezoru 

otřesový detektor 5 5 4 100 

bezpečnější trezor, 
bezpečnostní fólii na 
okno pokladny, jiné 
nastavení ústředny 

PZTS 
 

Výsledná míra rizika RPN: 

0 – 3 bezvýznamné riziko, 

4 – 10 akceptovatelné riziko, 

11 – 50 mírné riziko, 

51 – 100 nežádoucí riziko, 

101 – 125 nepřijatelné riziko. 

 

Dle rozsahu stupnice výsledné míry rizika spadá subsystém do mírného a nežádoucího 

rizika. Pro stanovení nejzávažnějších událostí bude vypracován Paretův diagram. 
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Pro vypracování Paretova diagramu jsem vytvořil tabulku 10 4, ve které jsou znázorněna 

pořadové čísla scénáře, RPN čísla, četnost a kumulativní četnost. Tyto údaje slouží 

k vytvoření Paretova diagramu. 

Tabulka 10 4 Údaje pro vytvoření Paretova diagramu 

Pořadové číslo 

scénáře 
RPN 

Kumulativní 

RPN 
Četnost [%] 

Kumulativní 

četnost [%] 

6 100 100 33,2 33,2 

7 75 175 25 58,2 

5 48 223 16 74,2 

3 36 259 11,9 86,1 

1 18 277 5,9 92 

2 12 289 4 96 

4 12 301 4 100 

 

V grafu 10 1 je znázorněn Paretův diagram, který je tvořen Lorenzovou křivkou. Na levé 

svislé ose je vyneseno kumulativní RPN, na pravé svislé ose je vynesena kumulativní četnost, 

které se udává v procentech. Na hlavní vodorovné ose jsou ve sloupcích vyneseny scénáře 

v pořadí od nejvýznamnější, tedy od události s nejvyšším RPN. Scénáře, jejichž součet hodnot 

RPN je pod osmdesáti procentní hranicí kumulativní četnosti (v grafu vyznačena červeně, 

odpovídá číslům pod 240 RPN), představují největší riziko.  
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Graf 10 1 Paretův diagram 

Pomocí Paretova diagramu byla stanovena nejzávažnější rizika, která mohou ohrožovat 

bezpečnost objektu. Patří sem: 

• vstup ze střechy (scénář 5), 

pachatel po překonání visacího zámku při denním režimu může nepozorovaně vniknout 

do ostatních místností, 

• nedostatečně chráněný prostor místnosti datového uzlu (scénář 3), 

příčinou útoku by mohlo být nechráněná místnost PZTS. Následkem toho by mohl 

pachatel zcizit citlivé informace a napadnout PZTS systém, 
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• nedostatečné zabezpečení trezoru (scénář 7), 

příčina nedostačujícího zabezpečení trezoru spočívá v době průlomové odolnosti 

trezoru. Jelikož pracovníci bezpečnostní agentury mají stanovenou příjezdovou dobu delší, 

než je spočítaná doba celkové průlomové odolnosti (viz kapitola č. 8), je zapotřebí zvýšit 

bezpečnost místnosti pokladny, kde je trezor uložen, a bezpečnost samotného trezoru. 

Následkem je velká ztráta aktiv, 

•  nekontrolovaná místnost dvorany při denním režimu (scénář 6). 

Při denním režimu není místnost dvorana zabezpečena. Ze statistiky (viz kapitola 6) je 

patrné, že nejvyšší ztráty na majetku České pošty jsou v důsledku loupežných přepadení, 

která jsou v některých případech vedena z prostorů dvoran do prostoru přepážek. Navržené 

protiopatření je kamerový systém, který bude mít za následek preventivní charakter a bude 

sloužit ke zpětnému dohledání útočníků. 

V průběhu analýzy metodou FMEA bylo mimo jiné zjištěno, že nedostatek zabezpečení 

spočívá: 

• ve vstupech, kdy příčinou mohou být zapomenuté nezavřené dveře při denním 
režimu, kdy není PZTS aktivováno. Následkem toho by se mohl pachatel volně 
pohybovat po objektu a zcizit aktiva podniku,  

• v překonání oken v místnosti výpravny. Příčinou by mohlo být, že PZTS chrání 
jen otevření oken pomocí magnetických kontaktů, ale ne tabulové sklo, kde po 
rozbití skel v oknech může pachatel vniknout do skladu odnosných zásilek. 

• v garáži – nezavření garáže a následné otevření vedlejších vstupů, vniknutí do 
prvního patra; příjem klienta s velkou poštovní zásilkou, kdy musí zaměstnanec 
České pošty převzít balík osobně. 

  

10.3 Hodnocení rizik metodou souvztažnosti 

Metoda slouží k hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Pomocí metody 

souvztažnosti analyzuji rizika z hlediska procesního. Z Ishikawovýho diagramu jsem stanovil 

rizika procesní, které budu detailněji analyzovat.  

Nejprve jsem ohodnotil jednotlivá rizika a vyhledal jsem možné vzájemné vazby mezi 

nimi. V tabulce 10 5  je znázorněna matice jednotlivých zdrojů rizik. Na ose X a Y jsou 
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zaneseny shodné prvky systému rizika, která se v podniku vyskytují. Pokud se rizika 

vzájemně ovlivňovala, zvolil jsem 1, v opačném případě 0. Nakonec jsou sečteny v řádcích i 

sloupcích hodnoty zapsaných čísel a vypočteny koeficienty Kar a Kpr, což jsou procentní 

vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Tyto koeficienty 

jsou uvedeny v tabulce 10 5, která je výchozí pro grafické zpracování. Do grafu jsou 

zpracovány body z tabulky 10 6  a následně jsou rozděleny do čtyř kvadrantů podle polohy os 

O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny pomocí vzorců (10 4) a (10 5) na základě stanovení 

spolehlivosti systémů s 80%. Vzniklé 4 kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. 

Oblasti závažnosti jednotlivých rizik v matici jsou v tabulce 10 7. [4] 

Kar = [(Σ Kar / (x 1)]. 100   (10 2) 

Krb = [(Σ Krb / (x 1)]. 100   (10 3) 

Kar, Krb – koeficienty návazných rizik 

x – celkový počet identifikovaných rizik 

Tabulka 10 5 Matice zdrojů rizik 

Analýza podniku z hlediska procesního metodou souvztažnosti 
Rb Ra 

  Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ∑Kar 

1 
bezpečnostně závadné nakládání 

poštovních zásilek 
x 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 

2 bezpečnostně závadné obsluze klienta 0 x 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

3 
pohyb zaměstnanců v zakázaných 

prostorách 
0 0 x 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

4 
zapomenutí zavření vedlejších 

vstupů, garáže 
0 0 0 x 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

5 volně položené finance 1 1 1 1 x 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
6 pohyb chodců v okolí 0 0 0 1 0 x 0 0 1 0 0 0 0 0 2 
7 požár 0 0 0 0 0 0 x 1 0 0 0 0 0 0 1 

8 
možnost pohybu pachatele po 

podniku 
1 1 0 1 1 0 1 x 0 1 1 1 1 1 10 

9 možnost dopadení pachatele 0 0 0 0 0 1 0 0 x 1 1 1 1 1 6 

10 sekce ústředny 0 0 0 0 0 0 0 1 1 x 1 1 1 1 6 
11 nastavení PZTS ústředny 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 x 1 1 1 6 
12 nastavení přenosu informací 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 x 1 1 6 
13 zastaralý PZTS 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 x 1 6 

14 
zapomenutí zakódování ústředny 

PZTS 
0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 x 6 

∑Krb 2 2 2 6 5 3 1 10 6 7 6 6 6 6   
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Příklad výpočtu pro první identifikované riziko: 

Kar = [(Σ Kar / (x 1)]. 100      

Kar = [(5 / (14 1)]. 100          

Kar ≈ 38% 

Tabulka 10 6 Hodnoty pro stanovení koeficientu rizika 

RIZIKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Kar [%] x  38 23 8 23 38 15 8 77 46 46 46 46 46 46 

Kpr[%] y 15 15 15 46 38 23 8 77 46 54 46 46 46 46 

Výpočet osy matice: 

 O1 = 100  [(Kar max  Kar min) : 100] * s [%]     (10 4) 

 O2 = 100  [(Kpr max  Kpr min) : 100] * s [%]     (10 5)  

Kar min = 8 nejnižší hodnota Kar, 

Kpr min = 8 nejnižší hodnota Kpr 

Kpr max = 77 nejvyšší hodnota Kpr, 

Kar max = 77 nejvyšší hodnota Kar,  

s = 80 % spolehlivost systému,  

Příklad výpočtu pro polohu osy O1: 

O1 = 100  [(Kar max  Kar min) : 100] * s  

O1 = 100  [(77  8) : 100] * 80 

O1 ≈ 45% 

Podle vzorců (3) a (4) jsem vypočetl polohy os O1 = 45 % a O2 = 45 % Tyto údaje jsem zanesl do 

grafu 10 2. 
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Graf 10 2 Matice rizik provedená analýzou souvztažnosti 

Tabulka 10 7 Závažnosti jednotlivých oblastí v matici rizik analýzy souvztažností 

závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

Tato metoda identifikovala nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému, 

tedy oblast zvýšeného rizika (I. a II. oblast). Jsou to rizika číslo: 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 

Podle shora uvedené tabulky 10 5 se jedná o: 

• zapomenutí zavření vedlejších vstupů, garáže, 

• možnost pohybu pachatele po podniku, 

• možnost dopadení pachatele, 

• sekce ústředny, 

• nastavení PZTS ústředny, 

• nastavení přenosu informací, 

• zastaralý systém PZTS a zapomenutí zaměstnance zakódovat PZTS. 
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11 Návrhy zdokonaleného zabezpečení 

Riziko je nutné snižovat až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají 

neúměrnými ve srovnání s příslušným omezením rizika (princip ALARA). Princip ALARA 

stanovuje, že projektant by měl navrhnout zabezpečení objektu v rozmezí 10 – 15% 

chráněných aktiv. V tabulce č. 11 1 jsem vyčíslil přibližně aktiva jedné městské pošty, které 

by mohl pachatel zcizit.  

Tabulka č. 11 1 Aktiva podniku 

aktiva počet kusů cena za kus [Kč] cena celkem 

počítače s příslušenstvím 12 15.000,  180.000,  

server počítač 1 100.000,  100.000,  

finanční hotovost     5.000.000,   

poštovní zásilky 50 2.000,  100.000,  

celkem     5.380.000,  
 

Aby bylo zabezpečení ekonomické, budu navrhovat zabezpečení dle pravidla ALARA 

v hodnotě do 960.000,  Kč. 

Navrhnu tři druhy zdokonaleného zabezpečení. 

 

11.1 Návrh zabezpečení č. 1 

Nové zabezpečení budu navrhovat z výstupů analytických metod, které jsem provedl 

v kapitole 10. Navrhuji standardní zabezpečení každé pošty minimálně pomocí mechanických 

zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů, režimových 

opatření a v místnosti dvorany nainstalovat atrapy kamer. 

Mechanické zábranné systémy 

Veškeré vstupní dveře do objektu pošt navrhuji bezpečnostní typu TESIM. 

Bezpečnostní dveře mají dvojitý ocelový rám, dva ocelové plechy, kompletní jištění pantové 

strany a originál Mul T Lock trezorový zámek. Na hlavní dveře navrhuji nůžkové mříže a 
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navíc přídavný zámek. Dveře vedoucí do pokladny navrhuji bezpečnostní (TESIM) s 

kukátkem. 

Prostor zázemí a přepážek navrhuji od prostoru pro veřejnost oddělit přepážkami 

s bezpečnostní fólií GR 15. 

Navrhuji vyměnit současné trezory všech pošt za trezor T, který má stanovenou 

bezpečnostní třídu IV. Korpusy trezoru jsou dvouplášťové, vyplněné speciální proarmovanou 

betonovou směsí s vysokou pevností. Dveře jsou tříplášťové s výplní shodnou s korpusy. Pod 

zámkovými mechanismy jsou umístěny kalené desky odolné proti odvrtání. Trezory mají 

jeden mechanický kombinační zámek a jeden motýlkový zámek, který je opatřen ucpávkou 

proti použití trhaviny. Hmotnost trezoru je 790 kg, výška 1020 mm, šířka 670 mm, hloubka 

670 mm. 

Dle stanoveného vzorce 9 1 je průlomová odolnost trezoru T 900 při předpokládaném 

použití nástroje úhlové brusky pachatelem 25 min. Tato doba postačí době příjezdu zásahové 

skupiny bezpečnostní agentury i na pošty ve vesnicích.  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Navrhuji celý systém PZTS u pošt ve Svitavách, Moravská Třebová a Litomyšl vyměnit 

za nový. Nový PZTS systém navrhuji pomocí dvou ústředen na sobě samostatně nezávislých. 

Jedna ústředna bude střežit jen místnost pokladny a druhá bude střežit ostatní prostory. 

Navrhuji ústředny typu JA 82K. Tyto ústředny obsahují základní desku, rádiový modul  

JA 82R, pomocí kterého lze do ústředny naučit až 50 bezdrátových periférií, modul 10 

drátových vstupů JA 82C, který rozšíří kapacitu ústředny až na 14 drátových vstupů a GSM 

komunikátor JA 80Y, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy uživateli a 

komunikuje na PCO v pásmu GSM a komunikátor JA 80X na pevnou telefonní linku, který 

umí komunikovat na PCO a předat hlasovou zprávu uživateli podle druhu poplachu. Ústředny 

budou zálohovány akumulátorem o 12V a 2,4 Ah (6 hodin zálohování PZTS). Ústředny 

budou ovládány bezdrátovými klávesnicemi JA 81F. Ústředny umožňují rozdělení na dva 

podsystémy, do kterých lze přiřadit jednotlivá čidla. Detekce neoprávněné osoby bude 

signalizována u obou ústředen bezdrátovou vnější sirénou JA 80A umístěnou venku nad 

vstupem ve výšce 4 m. Zároveň bude vyrozuměn vedoucí pošty, pracoviště výpravny pomocí 
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telefonní linky a dispečink MDC, který vyšle zásahovou skupinu bezpečnostní agentury 

zkontrolovat objekt. Vnější siréna má robustní kryt a optickou signalizaci.  

Ústředna, která bude tvořit samostatný zabezpečovací celek v pokladně, navrhuji 

přiřadit detektory do dvou drátových smyček. Navíc navrhuji detektor tříštění skla, který bude 

střežit okno pokladny. Detektory střežící okno a trezor budou zapojeny v okamžité smyčce a 

PIR detektor střežící prostor pokladny a magnetický detektor dveří do pokladny bude 

nastaven ve zpožděné smyčce o délce 15 sekund (doba na zadání přístupového kódu). Tato 

ústředna bude ovládána bezdrátovou klávesnicí v pokladně.  

Druhou ústřednu, která bude střežit ostatní chráněné prostory, navrhuji rozdělit do sekcí 

A a B. Nastavení ústředny je znázorněno v tabulce 11 2. Ostatní prvky budou připojeny 

k ústředně bezdrátově. 

Tabulka 11 2 – Nastavení ústředny 

Střežení typ čidla 
číslo 

smyčky 
typ smyčky 

sektor 
ústředny 

hlavní vstup 
magnetický kontakt 

(zdvojený) 
1 okamžitá A 

vedlejší vstup pro 
zaměstnance 

magnetický kontakt, PIR 
detektor 

1 zpožděná (30s) A 

vedlejší vstup magnetický kontakt 1 okamžitá A 

okna  levá část 
objektu 

magnetické kontakty 2 okamžitá A 

okna  pravá část 
objektu 

magnetické kontakty 3 okamžitá A 

prostory PIR detektor 4, 5, 6, 7 okamžitá A 

místnost 
datového uzlu, 

vstup ze střechy 

PIR stropní, magnetický 
kontakt na dveře 

8 okamžitá B 

sklad odnosných 
zásilek 

magnetický kontakt 9 okamžitá A 

 

Navrhuji navíc instalaci PIR detektorů typu vějíř do prostoru, kde je možno vstoupit ze 

střechy a do místnosti datového uzlu. Dále pomocí magnetického kontaktu zabezpečit dveře 

do datového uzlu a zdvojený magnetický kontakt na hlavní dveře. Dále na každou přepážku, 

do výpravny a pokladny navrhuji instalaci tísňových tlačítek typu ART476. 



41 

 

Smyčky drátových PIR detektorů jsou nastaveny jako dvojitě vyvážené. Díky tomuto 

vyvážení je možné rozlišit sabotáž od aktivace detektoru. V normálním stavu je ve smyčce 

odpor 1kΩ (obrázek 11 1). V okamžiku aktivace detektoru je ve smyčce odpor 2  6 kΩ 

(obrázek 11 2). Při sabotáži je na smyčce odpor <1 kΩ; >6 kΩ (obrázek 11 3). Při zkratu je 

v obvodě odpor smyčky 0 kΩ. 

            

Obrázek 11 1 – Vyvážený stav smyčky ústředny      Obrázek 11 2 Aktivace detektoru       

 

Obrázek 11 3 Aktivace sabotáže 

Při příchodu deaktivuje zaměstnanec PZTS sekci A. Tím odjistí všechny prostory, 

kromě místnosti pokladny, prostoru, kde může pachatel vstoupit ze střechy a místnosti 

datového uzlu. Při odchodu z objektu zapne zaměstnanec celkové střežení objektu. Ústředna 

bude nastavena tak, že se automaticky zajistí 15 min po ukončení pracovní doby posledního 

zaměstnance. Pro potřeby vstupu do místnosti datového uzlu zadá pracovník IT povel 

k odjištění systému. Při narušení objektu ústředna PZTS znázorní na klávesnici číslo smyčky, 

která byla aktivována. Na klávesnice bude znázorněno, která smyčka co hlídá.  

Bezdrátové prvky lze připojit k ústředně do 200 m. Bezdrátové prvky komunikují 

s ústřednou na frekvenci 868 MHz. Navrhuji do místnosti kuchyně instalovat bezdrátový 

detektor JA 80S. Tento detektor kombinuje optický senzor kouře se snímačem teploty. Má 

zabudovanou sirénu pro lokální varování. 

Na poštách ve vesnicích navrhuji pořídit PZTS. Objekty budou střeženy dvěma na sobě 

nezávislými ústřednami JA 82 jako na poštách ve městě (viz výše). Detektory budou střežit 

pomocí magnetických kontaktů všechny okna, vstupní dveře, dveře do pokladny a pomocí 
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PIR detektorů místnosti dvorany, pokladny, datového uzlu, přepážky a kancelář vedoucího. 

Klávesnice budou umístěny v pokladně a ve dvoraně. 

Režimová opatření 

Zaměstnanci musí dodržovat především tato režimová opatření: 

• zavírat vedlejší vstupní dveře a garáž, 

• nenechávat volně položenou finanční hotovost bez dozoru, 

• zamezit vstupu nepovolaným osobám přes vedlejší vstupy, 

• nevstupovat do zakázaných prostorů, 

• při pohybu neznámé osoby po objektu okamžitě kontaktovat vedoucího pošty, 

• otevírat okna při větrání jen po dobu nezbytně nutnou. 

 

11.2 Návrh zabezpečení č. 2 

Zabezpečení č. 2 navrhuji navíc pomocí kamerového systému, zvýšení zabezpečení 

mechanických zábranných systémů a zvýšení počtu detektorů v PZTS.  

Mechanické zábranné systémy 

Navíc navrhuji veškeré vstupní dveře do objektu zabezpečené samouzavíracím 

systémem TS 1500 a nůžkovými mřížemi. Na okno ve skladu odnosných zásilek navrhuji 

pevné mříže. 

Na poštách na vesnici navrhuji opět trezor T900. 

Navrhuji trezor T 1800.2, bezpečnostní třídy V na pošty ve městech, kde je větší obrat 

peněz. Od trezoru T900 bezpečnostní třídy IV se liší hmotností trezoru, která je 1950 kg, 

výškou 1800 mm, šířkou 800 mm a hloubkou 800 mm. 

Dle stanoveného vzorce 9 1 je průlomová odolnost trezoru T 1800.2 při 

předpokládaném použití nástroje úhlové brusky pachatelem 37 min. Tato doba dostatečně 

postačí době příjezdu zásahové skupiny bezpečnostní agentury. 
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Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy 

Celé poplachové a tísňové zabezpečovací systémy navrhuji v provedení bezdrátového 

propojení. Toto provedení usnadní montáž. Navrhuji dvě ústředny, jedna bude střežit místnost 

pokladny a druhá ústředna bude střežit ostatní prostory. Detekce neoprávněné osoby bude 

signalizováno u obou ústředen venkovní bezdrátovou zálohovanou sirénou typu MCS 710 

umístěnou venku nad vstupem ve výšce 4 m. Zároveň bude vyrozuměn vedoucí pošty, 

pracoviště výpravny pomocí telefonu a dispečink MDC, který vyšle zásahovou skupinu 

zkontrolovat objekt. MCS 710 je venkovní i vnitřní, plně bezdrátová siréna. Je napájena 

standardní lithiovou baterií 3,6 V. Při aktivaci se rozezní piezosiréna spolu s blikáním majáku 

a je poslána zpráva o aktivaci do ústředny. 

Navrhuji ústřednu JA 82K (stejného jako v návrhu zabezpečení č. 1), která bude tvořit 

samostatný zabezpečovací celek v pokladně, navrhuji přiřadit detektory do bezdrátových zón. 

Bezdrátové detektory střežící okno a trezor budou zapojeny v provedení 

okamžitých bezdrátových zón. Bezdrátový PIR detektor střežící prostor pokladny a 

bezdrátový magnetický detektor dveří do pokladny budou nastaveny ve zpožděných 

bezdrátových zónách o délce 15 sekund (doba na zadání přístupového kódu). Tato ústředna 

bude ovládána bezdrátovou klávesnicí v pokladně.  

Ostatní prostory objektu navrhuji zabezpečit ústřednou JABLOTRON 

106KR s vestavěným GSM komunikátorem a rádiovým modulem JA 110.. Ústředna 

kombinuje sběrnicovou architekturu drátového připojení s bezdrátovým připojením 

jednotlivých prvků. Bezdrátová komunikace je postavena na novém obousměrném 

dynamickém přenosovém protokolu Jablotron 100 využívajícím frekvenci 868 MHz se 

zajištěním násobné ochrany bezpečnosti a integrity systému proti spontánním i záměrným 

kolizím komunikace systému. Dosahy komunikace z jednotlivých periferií jsou na přímou 

viditelnost v řádech stovek metrů. JABLOTRON 100 má až 120 bezdrátových nebo 

sběrnicových zón. Rozdělit lze systém na 15 sekcí. Ústředna bude ovládána dvěma 

bezdrátovými přístupovými moduly JA 152E instalovanými u vedlejšího vstupu do objektu a 

v kanceláři vedoucího.  

Ústředna je zálohována akumulátorem 12V, 18Ah. Tento akumulátor zálohuje systém 

na 12h při výpadku napětí. 
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Instalaci všech detektorů navrhuji jako v zabezpečení č. 1, ale v bezdrátovém provedení 

s těmito doplňky: 

• navrhuji navíc pomocí dvou bezdrátových detektorů tříštění skla zabezpečit 

okna ve výpravně a v doručovatelském sálu, které budou nastaveny v sekci A, 

• dále navrhuji zabezpečit přepážky pomocí dvou bezdrátových PIR detektorů 

typu vějíř, které budou v sekci A, 

• navrhuji vyměnit PIR detektoru typu vějíř střežící schodiště (v zabezpečení č. 1) 

za bezdrátový detektor PIR typu stropní, který bude nastaven v sekci A. Tento 

detektor bude mít větší oblast pokrytí střežení.  

Kamerový systém 

Navrhuji kamerový systém se čtyřmi kamerami OXE 12 130 na všechny pošty, 

záznamové zařízení  OXE DV 2004 H s pevným diskem OXE SATA 500GB, které bude 

zaznamenávat data z kamery po dobu 3 dnů.  Navrhuji monitor 24‘‘ SAMSUNG S24300H 

černé barvy připojený přes VGA převodník ke kamerovému systému. 

Při výpadku elektrického proudu bude kamerový systém napájen ze záložního zdroje 

UPS typu Alpha ali elite. Ta zajistí při předpokládaném odběru 350 W záložní napájení po 

dobu přibližně 2 hodin. Při výpadku napájení delším než 15 min bude tato informace předána 

z PZTS na dispečink MDC. 

Kamery jsou pro vnitřní použití s rozlišením 480 TV řádků. Kamery budou umístěny na 

stěně ve výšce 2 m uvnitř objektu a budou střežit vstup do objektu a místnost dvoranu, kde 

budou mít kontrolní a preventivní funkci. 

Provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, pokud 

je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů. Ze zákona č. 

101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů vyplývá, že zřizovatel kamerového systému musí 

chránit datové nosiče, v němž jsou uloženy záznamy. Navrhuji kamerový systém umístit do 

místnosti datového uzlu, který má bezpečnostní dveře a je elektronicky střežen. 

Využití kamerového systému v podniku má kontrolní a preventivní funkci. Úřad na 

ochranu osobních údajů stanovuje informování subjektů o daném monitorování. Na hlavní, 

vedlejší vstup a na vrata garáže navrhuji pořídit informativní ceduli, kde bude uvedeno, že je 
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daný objekt monitorován kamerovým systémem, kdo provozuje tento systém a telefonní 

kontakt na provozovatele.  

 

11.3 Návrh zabezpečení č. 3 

Navrhuji instalovat na pošty ve městech videosystém DV2003 ke dveřím vrat garáže 

ovládaného z místnosti výpravny. Videosystém má v kameře infračervené LED diody pro 

noční identifikaci. Tento systém umožňuje hlasovou komunikaci mezi vnitřním monitorem a 

venkovní kamerou a bude dálkově otvírat vedlejší vstup. 

Zaměstnanci pošty si mohou pomocí videosystému ověřit, zda se jedná opravdu o 

klienta, kterému mají vydat velkou poštovní zásilku. Dále zaměstnanci mohou zkontrolovat 

vizuálně zaměstnance pošty dožadující se vstupu nebo vjezdu na poštu.  

Na všechny okna v přízemní navrhuji pevné mříže. Navrhuji zabezpečit okno navíc v 

pokladně bezpečnostní fólií. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Navrhuji střežit objekty dvěma ústřednami typu  JA 106KR v zapojení jako v návrhu 

zabezpečení č. 2. Ústředna bude mít optickou a akustickou signalizaci, která bude aktivována 

jen při aktivaci sektoru B (detektory střežící místnosti datového uzlu a prostoru vstupu ze 

střechy). Dále PZTS předá informaci na dispečink MDC, vedoucímu pošty a na pevnou 

telefonní linku ve výpravně.  

Ústředny budou zálohovány dvěma záložními akumulátory 12V a 36Ah. Akumulátor 

zálohuje každý systém na 24h při výpadku napětí. 

Dále navrhuji zabezpečit sklad odnosných zásilek pomocí bezdrátového detektoru PIR 

typu stropní a šatny v druhém nadzemním podlaží pomocí bezdrátového detektoru PIR typu 

vějíř. 

Kamerový systém 

Navrhuji lepší kamerový systém na pošty ve městech, který má záznamové zařízení 

DV2008H s pevným diskem OXE SATA 500 GB, 8 vnitřních kamer typu OXE 13090, 8 

držáků na kamery typu OXE A0010 a dva zdroje vstupního napětí typu OXE 19024. Navrhuji 
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monitor 24‘‘ SAMSUNG S24300H černé barvy připojený přes VGA převodník ke 

kamerovému systému. 

Informace z kamer se budou jen nepřetržitě zaznamenávat. Záznam se bude uchovávat 

po dobu tří dnů na pevném disku záznamového zařízení pro případ kontroly při 

bezpečnostním incidentu. 

Kamery typu OXE 13090 mají šedou barvu, instalují se uvnitř objektu a 

používají infračervený přísvit v provedení antivandal. Rozlišení kamer je 540 TV řádků. 

Jedná se o kamery zabudované do robustního kovového krytu s polykarbonátovým 

půlkulovým (DOME) krytem s maximální odolností proti možnému mechanickému 

poškození nebo zničení kamery. Kamery budou umístěny na stěně u hlavního vstupu, 

vedlejšího vstupu a v pokladně ve výšce 2,5 m. V garáži navrhuji instalovat na stěnu ve výšce 

3,5 m venkovní kameru typu OXE 13095  venkovní antivandal s klimatickou odolností 

s infračerveným přísvitem do 30 m s pevnou ohniskovou vzdáleností. Tato kamera je šedá a 

kompenzuje vliv protisvětla. Ostatní 4 kamery budou instalovány v místnosti dvorany, kde 

budou umístěny na přepážkách ve výšce 2, 5 m. 

Při výpadku elektrického proudu bude kamerový systém napájen ze záložního zdroje 

UPS typu Alpha pinnacle plus. Ta zajistí při předpokládaném odběru 450 W záložní napájení 

po dobu přibližně 3 hodin. Při výpadku napájení delším než 30 min bude tato informace 

předána z PZTS na dispečink MDC. 

Na hlavní, vedlejší vstup a na vrata garáže navrhuji instalovat informativní tabuli 

ohledně monitoringu daného prostoru. 
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12 Ekonomické vyčíslení zdokonaleného zabezpečení 

V tabulce 12 1 je zobrazen přehled cen jednotlivých použitých zabezpečovacích prvků, 

které jsem použil v navrženém zabezpečení č. 1. 

Tabulka 12 1 Přehled navržených bezpečnostních prvků s finančním vyčíslením 

bezpečnostní prvky počet [ks] cena za 1 ks [Kč] celkem [Kč] 

Bezpečnostní dveře TESIM 3 15.000,  45.000,  

Nůžkové mříže 1m2 3 2.200,  6.600,  

Bezpečnostní fólie GR 15, 1m2 10 300,  3.000,  

Trezor T 900 1 97.000,  97.000,  

Ústředna JA 82K se záložním akumulátorem 2 10.000,  20.000,  

Bezdrátová klávesnice 3 2.500,  7.500,  
Venkovní bezdrátová siréna 1 2.500,  2.500,  

Bezdrátový detektor pohybu JA 83P 2 1.500,  3.000,  

Drátový PIR detektor WEP YH400 10 500,  5.000,  

Bezdrátový detektor otevření dveří 2 850,  1.700,  

Bezdrátový detektor rozbití skla JA 85B 1 1.200,  1.200,  

Magnetický kontakt SA 200 13 100,  1.300,  

Tísňové tlačítko ART476 7 500,  3.500,  

Otřesový detektor na trezor COSMOTRON 1 4.000,  4.000,  

Požární bezdrátový detektor JA 80S 1 1.200,  1.200,  

Navržené bezpečnostní prvky budou stát i s montáží na každé poště většího typu 

(městské pošty) cca 300.000, Kč, na každé poště menšího typu (vesnické pošty) cca 185.000,

Kč. 

V tabulce 12 2 je zobrazen přehled cen jednotlivých použitých zabezpečovacích prvků, 

které jsem použil v navrženém zabezpečení č. 2. 
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Tabulka 12 2 Přehled navržených bezpečnostních prvků s finančním vyčíslením 

bezpečnostní prvky počet [ks] cena za 1 ks [Kč] celkem [Kč] 

Bezpečnostní dveře TESIM s TS 1500 3 16.500,  49.500,  

Nůžkové mříže 1m2 9 2.200,  19.800,  

Bezpečnostní mříže na okna, 1m2 5 1.500,  7.500,  

Bezpečnostní fólie GR 15, 1m2 10 300,  3.000,  

Trezor T 1800.2 1 227.000,  227.000,  

Ústředna JA 82K se záložním akumulátorem 1 10.000,  10.000,  

Ústředna 106KR se záložním akumulátorem 1 15.000,  15.000,  

Bezdrátová klávesnice 3 2.500,  7.500,  
Venkovní bezdrátová siréna 1 2.500,  2.500,  

Bezdrátový detektor pohybu JA 83P 13 1.500,  19.500,  

Bezdrátový detektor otevření dveří 15 850,  12.750,  

Tísňové tlačítko ART476 7 500,  3.500,  

Otřesový detektor na trezor COSMOTRON 1 4.000,  4.000,  

Požární bezdrátový detektor JA 80S 1 1.200,  1.200,  

Bezdrátový PIR detektor typ vějíř JA 85P 1 1.300,  1.300,  

Bezdrátový detektor rozbití skla JA 85B 5 1.200,  6.000,  

Kamerový systém OXE se 4 kamerami 1 24.000,  24.000,  

LCD monitor 24‘‘ SAMSUNG S24300H  1 4.000,  4.000,  

UPS Alpha ali elite 1 6.500,  6.500,  

Navržené bezpečnostní prvky budou stát i s montáží na každé poště většího typu cca 

565.000, Kč, na každé poště menšího typu cca 240.000, Kč. 

V tabulce 12 3 je zobrazen přehled cen jednotlivých použitých zabezpečovacích prvků, 

které jsem použil v navrženém zabezpečení č. 3. 
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Tabulka 12 3 Přehled navržených bezpečnostních prvků s finančním vyčíslením 

bezpečnostní prvky počet [ks] cena za 1 ks [Kč] celkem [Kč] 

Bezpečnostní dveře ZENEX s TS 1500 3 25.000,  75.000,  

Videosystém DV 2003 1 3.200,  3.200,  

Nůžkové mříže 1m2 9 2.200,  19.800,  

Bezpečnostní mříže na okna, 1m2 20 1.500,  30 000,  

Bezpečnostní fólie GR 15, 1m2 12 300,  3.600,  

Trezor T 1800.2 1 227.000,  227.000,  
Ústředna 106KR se záložním akumulátorem 2 16.000,  32.000,  

Bezdrátová klávesnice 3 2.500,  7.500,  

Venkovní bezdrátová siréna 1 2.500,  2.500,  

Bezdrátový detektor pohybu JA 83P 15 1.500,  22.500,  

Bezdrátový detektor otevření dveří 15 850,  12.750,  

Tísňové tlačítko ART476 7 500,  3.500,  

Otřesový detektor na trezor COSMOTRON 1 4.000,  4.000,  

Požární bezdrátový detektor JA 80S 1 1.200,  1.200,  

Bezdrátový PIR detektor typ stropní JA 85P 2 1.300,  2.600,  

Bezdrátový detektor rozbití skla JA 85B 4 1.200,  6.000,  

Kamerový systém OXE s 8 kamerami 1 58 000,  58.000,  

Navržené bezpečnostní prvky budou stát i s montáží na každé poště většího typu cca 

750.000, Kč, na každé poště menšího typu cca 280.000, Kč. 
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13 Závěr 

Na základě tří analytických metod jsem navrhnul komplexní zabezpečení objektu České 

pošty. Komplexní zabezpečení jsem řešil pomocí mechanických zábranných systémů, 

poplachových a tísňových zabezpečovacích systémů, kamerového systému a režimových 

opatření.  

Navrhl jsem tři druhy zabezpečení objektu Českých pošt. Návrh zabezpečení č. 1 

zvyšuje bezpečnost objektů pomocí bezpečnostních dveří instalovaných na vstupy do objektů, 

odolnějšího trezoru a bezpečnostní fólie na přepážky. Režimová opatření a nově navržený 

PZTS doplněný o kombinovaný detektor s optickým senzorem kouře a snímačem teploty 

instalovaným v místnosti kuchyně přispěje k vyšší bezpečnosti. Navržené bezpečnostní prvky 

na každé poště většího typu budou ve finanční výši cca 300.000,  Kč, na každé poště menšího 

typu cca 185.000,  Kč.  

Návrh zabezpečení č. 2 poskytuje navíc od návrhu č. 1 vyšší bezpečnost pomocí 

instalace kamerového systému v objektu, zvýšené úrovně bezpečnosti mechanických 

zábranných systémů a zavedení bezdrátového PZTS zajištěného násobnou ochranou 

bezpečnosti a integrity systému proti spontánním i záměrným kolizím komunikace systému, 

s vyšším počtem detektorů a s delší dobou zálohování systému. Navržené zabezpečení na 

každé poště většího typu bude ve finanční výši cca 565.000,  Kč, na každé poště menšího 

typu cca 240.000,  Kč. 

Návrh zabezpečení č. 3 poskytuje nadstandartní zabezpečení. Kamerový systém střeží 

všechny vstupy uvnitř objektu a místnost dvoranu pomocí kamer typu antivandal 

s infračerveným přísvitem. Navržený videosystém umožní zaměstnancům pošty mít přehled, 

kdo se dožaduje vedlejším vstupem do objektu a za jakým účelem. Ústředny PZTS jsou 

navrženy tak, aby byly flexibilní s ohledem na budoucnost. Záložní akumulátory PZTS 

poskytují při výpadku napětí zálohovat systém 24h při maximálním odběru proudu ústředen. 

Navržené zabezpečení na každé poště většího typu bude ve finanční výši cca 750.000,  Kč, na 

každé poště menšího typu cca 280.000,  Kč. 

Navržené zabezpečení velkou mírou přispěje ke snížení rizik v podniku a zvýšení 

úrovně bezpečnosti.  
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15 Seznam příloh 

Příloha č. 1  Analýza rizik objektů České pošty metodou Ishikawova diagramu 

  


