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Anotace 

 

KOVAŘÍKOVÁ, M., Návrh systému fyzické ochrany administrativního objektu a srovnání 

použitelnosti ČSN P CEN/TS 14383-4 Obchodní a administrativní budovy a metody FMECA: 

Bakalářská práce, Ostrava, VŠB – TU, 2012, 44 s. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem inovativního zabezpečení administrativního objektu. 

Úvodní část je věnována základním právním předpisům a technickým normám. V další 

teoretické části se věnuje obecnému popisu prostředků, které slouží k zabezpečení objektu. 

Dále práce obsahuje popis objektu a jeho stávající zabezpečení. Závěrečná část je zaměřena 

na analýzu rizik. Na základě této analýzy je navrženo inovativní řešení fyzické ochrany a jeho 

ekonomické zhodnocení. 

 

Klíčová slova: Ochrana, analýza rizik, zabezpečení objektu 

 

Annotation 

 

KOVAŘÍKOVÁ, M., Design of administrative building pchysical protection and the ČSN P 

CEN/TS 14383-4 Shops and offices and FMECA methods applicability comparison: Bachelor 

thesis, Ostrava, VŠB – TOU, 2012, 44s 

 

This bacalar thesis describes the design of innovative security administration building. The 

introduction part is devoted to basic legal regulations and technical standards. The next part is 

dedicated to the general description of the means used to secure the building. The work 

includes a description of the existing building and its security. The final section focuses on 

risk analysis. Based on this analysis is an innovative solution designed physical protection and 

economic evaluation. 

 

Key words: Protection, risk analysis, building security  
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1 Úvod 

S nechtěnými činy jako boj o přežití, potravu, loupeže apod. se člověk setkával 

už od velmi dávné minulosti. Nesmíme se proto divit, že již v této dávné době lidé pociťovali 

nějaký pud sebezáchovy. Svůj majetek, který si většinou pořizovali ze svých často těžce 

vydělaných peněz nebo k jeho opatření použili svoji zručnost, či si sami věci vyráběli, chtěli 

chránit a bránit tak svoje vlastnictví a tím si udržet své postavení ve společnosti. K této 

ochraně lidé začali používat materiál, se kterým se běžně setkávali, ať už se jednalo o kámen, 

dřevo, vodu a později i kovy. 

Postupem doby se člověk stává tvorem chytřejším a koumavějším, ale zároveň se 

i ve světě rozmáhá více špatných vlastností jako je závist, lenost, neochota a agrese, které 

mohou člověka vést k páchání nechtěných činů, aby tak získal to, po čem touží, co někomu 

závidí, nepřeje, nebo aby toho dosáhl co nejjednodušším způsobem, bez toho aniž by musel 

jakkoli pracovat. Dalším důvodem tohoto chování může být nějaký druh závislosti, ať už se 

jedná o drogy, gamblerství nebo také ztráta zaměstnání, rodiny, apod. 

Doba, ale postupuje dopředu a s ní i technologie, průmysl a výroba. Z tohoto důvodu 

se může zdát uchránění svého majetku přístupnější a jednoduší pro všechny, kdo si takto přejí 

své vlastnictví uchránit, ať už se jedná o vlastníky firem, větších společností, nějakého druhu 

podnikání nebo také obyčejné lidi, kteří si přejí zajistit bezpečí svého majetku, peněz, živobytí 

nebo také věcí, které pro ně mají určitý citový význam. 

Cílem této bakalářské práce je posoudit současné zabezpečení administrativního objektu, 

ve kterém sídlí společnost INTERAL s. r. o. v městské části Ostrava – Vítkovice. Tato firma 

má lehce ztížené podmínky zabezpečení a to jednak z důvodu nebezpečné lokality, ve které 

se objekt firmy nachází a pak z důvodu toho, že se v objektu nenachází pouze tato firma, ale 

budova je pronajata více společnostem, díky čemuž se zde pohybuje větší množství jiných 

osob, což zvyšuje riziko ohrožení firmy. Pomocí dvou zadaných analytických metod 

zhodnotím možné bezpečnostní ohrožení, slabá místa a rizika, která jsou spojena s touto 

budovou. Výsledky těchto dvou metod porovnám a na základě tohoto srovnání navrhnu 

případná inovativní zabezpečení, která budou sloužit pro zvýšení bezpečnosti 

a minimalizování odhalených rizik a uchránění aktiv a činnosti firmy. V závěru toto 

inovativní bezpečnostní řešení ekonomicky zhodnotím. 
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2 Rešerše 

 

ČSN P CEN/TS 14383-4 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby 

a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy, Český normalizační 

institut, Praha, 2007, 33 s. 

Tato norma je důležitá k porovnání zkušeností a sladění postupů a zásad pro reálné 

zabezpečení objektu, které slouží k zabránění krádeži, vloupání, žhářství a dalším trestným 

činům. Část čtyři je věnována problému obchodních a administrativních budov. Z této normy 

jsem převážně čerpala v oblasti analýzy. 

 

KŘEČEK, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatenská tiskárna s.r.o., 

Blatná, 2003, 351 s., ISBN 80-902938-2-4. 

Tato příručka se věnuje všeobecně systémům pro zabezpečení objektu. Kniha se dostatečně 

zabývá elektrickým zabezpečovacím systémem, rozdělením čidel a jejich použití, dále 

mechanickým zábranným systémům, kamerovým systémům a dalším prvkům zabezpečovací 

techniky. 

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy I., 

Policejní akademie ČR, Praha, 2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6. 

Tato kniha je věnována mechanickým zábranným systémům obvodové ochrany, plášťové 

ochrany a předmětové ochrany, prvkům otvorových výplní a velká část se zabývá 

bezpečnostními cylindrickými vložkami, jejich rozdělení, atd. Také se věnuje problematice 

transportu peněz a cenností. Z této publikace jsem čerpala zejména v teoretické části. 

 

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

Policejní akademie ČR, Praha, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0. 

 Tato publikace je věnována jednotlivým druhům ochrany objektů a elektronickým 

zabezpečovacím systémům, které se používají při zabezpečovaní objektů. Také se věnuje 

doplňkovým zařízením, které jsou spojeny s těmito systémy. Tuto knihu jsem použila 

zejména v oblasti teoretické části. 
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3 Právní předpisy 

Mezi zákony, které souvisejí s ochranou osob a majetku, lze zařadit Ústavu České 

republiky, Listinu základních práv a svobod, Trestní zákoník, Trestní řád, Zákoník práce, 

Občanský zákoník, Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

Zákon o ochraně osobních údajů, Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizující 

záření (atomový zákon) a Zákon o prevenci závažných havárií. 

 

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

a změn 

Ústava České republiky je nejvýše postaveným právním předpisem v České republice 

(dále jen ČR). Je to soubor právních norem s nejvyšší právní silou, které stanovují základní 

práva občanů a určují demokratické principy ČR jako svrchovaného, jednotného a výkonného 

demokratického státu. 27 

 

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

předpisů a změn 

Je deklarací základních lidských práv a svobod. Je součástí Ústavy České republiky a byla 

vyhlášena jako ústavní zákon České národní rady č. 2/1993 Sb., Listina základních práv 

a svobod ve sbírce zákonů. Omezení základních práv a svobod člověka je možné pouze 

na základě zákona. 31 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn 

Nahrazuje trestní zákon č. 140/1961 Sb. Tento zákon se zabývá ochranou zájmů 

společnosti, ústavním zřízením ČR, právy a oprávněnými zájmy fyzických a právnických 

osob. Prostředky, které slouží k dosažení účelu trestního zákona, jsou pohrůžka tresty, 

ukládání a výkon trestů a ochranná opatření. Trestní zákon se také zabývá okolnostmi, které 

vylučují protiprávnost. Jedná se například o: 34 

 

Krajní nouze (§28): „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 
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stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí 

hrozilo, povinen je snášet.“
1
 

 

Nutná obrana (§29): „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 zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“
1 

 

Svolení poškozeného (§30): „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž 

zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

Svolení musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby páchající čin jinak trestný, 

dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně.“
1 

 

Přípustné riziko (§31): „Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání 

a informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci 

svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou 

ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného 

výsledku dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo 

zdraví člověka, aniž by jím byl dán k ní a v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo 

výsledek, k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této 

činnosti zřejmě odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám 

lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.“
1 

 

Oprávněné použití zbraně (§32): „Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

stanovených jiným právním předpisem.“
1 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn 

Trestní řád je označení pro zákoník, který uceleným způsobem upravuje normy trestního 

řízení. Jedná se o zákoník trestního práva procesního. Definuje zejména postupy a činnosti 

orgánů činných v trestním řízení, zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a jejich 

zasloužené potrestání. Zákon také upravuje práva a povinnosti osoby, proti které je řízení 

                                                 

1
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů a změn 34 
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vedeno, a dalších osob, které se trestního řízení zúčastní. Řízení má přitom působit 

k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v rámci dodržování zákonů 

a pravidel. Pro ochranu objektů je zejména důležité: 29 

 

Zadržení osoby podezřelé (§76): „Osobní svobodou osoby, která byla přistižena při trestném 

činu, nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné k zajištění totožnosti, 

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

policejnímu orgánu; příslušníku ozbrojených sil, může též osobu 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.“
2
 

 

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

Zákoník práce se zabývá pracovně právními vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Formuluje povinnosti a práva zaměstnanců a také povinnosti zaměstnavatelů. Zaměstnavatel 

je povinen zajistit bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací 

bezpečnosti. Je povinen vyhledávat možná rizika, jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření 

k jejich odstranění nebo k minimalizování. 32 

 

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

Občanský zákoník je předpis upravující v ČR oblasti soukromého práva hmotného. 

Občanský zákoník se dělí na část obecnou, která obsahuje nejobecnější ustanovení a dále 

definování subjektů, práva fyzických a právnických osob, a na část zvláštní, která se dále dělí 

na výklad o věcných právech a právech závazkových. Důležitost pro ochranu objektů 

shledávám např.: v §6, §11, které ustanovují, že vlastník má právo přiměřeným způsobem 

odvrátit zásah, který mu hrozí, že má právo na ochranu osobnosti, života, zdraví, občanské cti 

a také soukromí, v §420, který stanovuje, že osoba, která způsobila škodu porušením právní 

povinnosti, si osoba zodpovídá sama atd. 33 

 

 

                                                 

2
 Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn 29 
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Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů a změn 

Zákon o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti je předpis stanovující 

zásady pro definování informací jako utajovaných, podmínky pro přístup k těmto informacím, 

nakládání s nimi a další požadavky pro jejich ochranu. Utajovanou informací se rozumí 

informace v jakékoliv podobě, na jakémkoliv nosiči, označená v souladu s tímto zákonem, 

a jejíž vyzrazení nebo zneužití může způsobit újmu zájmu ČR nebo to může být pro tento 

zájem nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací. 35 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve znění 

pozdějších předpisů a změn 

Zákon o ochraně osobních údajů je předpis upravující nakládání s osobními údaji, jejich 

ochranu, zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji nebo jejich zneužití. 

Stanovuje práva a povinnosti při zpracování údajů a nakládání s nimi a sankce, které 

vzniknou za porušení povinností související se zajištěním ochrany osobních údajů. Definuje 

pojem osobní údaj a také povinnosti správce, které jsou uvedeny v §5, §13, §14, které 

stanovují, že osobní údaje lze uchovávat pouze po dobu nezbytnou k účelu jejich zpracování, 

že správce a zpracovatel jsou povinni vzít v úvahu taková opatření, aby nedošlo 

k neoprávněnému zacházení s osobními údaji, jakožto změna, zničení, ztráta apod. a také, 

že zaměstnanci správce nebo zpracovatele nebo i jiné osoby mohou zpracovávat údaje, ale jen 

za podmínek a rozsahu, které jsou stanoveny správcem nebo zpracovatelem. 28 

 

Vyhláška č. 18/1997 Sb., O mírovém využívání jaderné energie a ionizující záření 

(atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 

Tento zákon je věnován všem náležitostem souvisejícím s využíváním jaderné energie 

na mírové účely. Jedná se například o práva a povinnosti fyzických osob při využívání 

jaderné energie, systém ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky 

ionizujícího záření a podmínky pro bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. Důležitost 

tohoto zákona pro ochranu osob a majetku shledávám v §2, který pojednává o fyzické 

ochraně. 30 
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Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů 

a změn 

Zákon o prevenci závažných havárií se věnuje preventivním opatřením objektů nebo 

zařízení, ve kterých by mohlo dojít k havárii z důvodu výroby, zpracovávání, používání, 

přepravování nebo skladování nebezpečných chemických látek nebo chemických přípravků 

v těchto objektech nebo minimalizování následků vzniklých havárií. Tento zákon se v §14 

zabývá fyzickou ochranou objektu nebo zařízení. V tomto paragrafu je uvedeno, 

že provozovatel je povinen zpracovat plán fyzické ochrany, ve kterém musí být řešeny 

opatření a provozovatel je povinen tyto bezpečnostní opatření přijmout, jedná se o: 

 Analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku 

na objekty nebo zařízení 

 Režimová opatření 

 Fyzická ostraha 

 Technická ochrana 36 

 

V ČR neexistuje samostatný zákon, který by se zabýval ochranou osob a majetku. Z toho 

důvodu, zde musí být popsán výčet výše uvedených zákonů, které s ochranou osob a majetku 

úzce souvisí, upravují nebo zmiňují. 

 

4 Vybrané technické normy 

V této části jsou uvedeny základní technické normy, které se vztahují k fyzické ochraně 

objektů. Součástí těchto norem jsou kritéria a požadavky na vlastnosti materiálu, výrobky 

a postupy, dodržování těchto norem však není závazné.  

 

Mechanické zábranné systémy 

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

Požadavky a klasifikace. Tato norma rozděluje objekty do bezpečnostních tříd podle 

minimální doby průlomové odolnosti a určuje požadavky na odolnost proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 7, 47 

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

norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při statickém zatížení. 7, 48 
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 ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. Norma 

určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení. 7, 49 

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

norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o násilné vniknutí. 7, 50 

 ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště. Tato norma 

určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti všech dveří proti nárazu měkkým 

a těžkým tělesem. 7, 44 

 ČSN 747731 Dveře odolnější proti vloupání. Tato norma stanovuje požadavky 

na zkoušení jednokřídlých dveří. 7, 37 

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

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

a komorové trezory. Tato norma stanovuje základy pro zkoušení a klasifikaci trezorů. 

7, 38 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma stanovuje systémové požadavky 

na detektory otevření, používané jako části PZTS. 39 

 ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 6: Napájecí zdroje. Tato norma se zabývá napájecími zdroji PZTS, které 

jsou instalované v budovách. 40 

 

Systémy průmyslové televize 

 ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma definuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer, které jsou použity 

v systémech sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikaci. 41 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Obsahem této normy jsou 
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doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, výběr, postupy pro instalaci, 

plánování, testování, obsluhu a údržbu systému technického vybavení. 42 

 

Prevence kriminality 

 ČSN P CEN/TS 14383-4 Prevence kriminality - Část 4: Obchodní a administrativní 

budovy. Tato norma se zabývá specifikací zásad a doporučení pro boj proti vloupání, 

krádeži, žhářství a další trestné činnosti proti obchodníkům a dalším uživatelům. 

Konkrétně část 4 se týká nových a stávajících obchodních a administrativních budov. 

Podle této normy bude provedena analýza rizik. 46 

 

Management spolehlivosti 

 ČSN IEC 60300-3 -1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Techniky analýzy 

spolehlivosti – Metodický pokyn. V této části normy je uvedený všeobecný přehled 

běžné užívaných technik analýzy spolehlivosti. Popisují se zde běžné metodiky, jejich 

výhody a nevýhody, vstup dat a jiné podmínky pro používání různých technik. Tato 

norma je také úvodem k vybraným metodikám a používá se k tomu, aby poskytovala 

nezbytné informace pro výběr nejvhodnějších metod analýzy. V této normě je uvedena 

analýza FMECA, podle které bude provedena druhá analýza. 45 

 

5 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzická ochrana je tvořena souborem opatření, jedná se o technická, organizační 

a režimová opatření. Tyto opatření mají sloužit k zabránění neoprávněné manipulace, ať už 

s hmotným nebo nehmotným majetkem, nebo také k zajištění bezpečnosti osob. 

Neoprávněnou manipulací se rozumí odcizení, užívání, poškození, zničení, apod.  

Základní dělení fyzické ochrany: 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ostrahou 

 Systém technických opatření 2 

 

5.1 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souhrn organizačních postupů a opatření, která mají vést 

k zajišťování žádaných podmínek pro bezporuchovou funkci celého zabezpečovacího systému 
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v chráněném objektu. V praxi se zejména jedná o předpisy pro vstupy a odchody osob a jejich 

pohyb po objektu, ať už se jedná o zaměstnance nebo hosty, dále pak směrnice pro zacházení 

s hodnotami a informacemi, činnost a užívání zabezpečovacích systémů, výkon a schopnost 

služby ostrahy chráněného objektu a také klíčový režim pro vstupování do jednotlivých 

prostor chráněného objektu. Režimová opatření lze rozdělit na:  

 Vnější režimová opatření 

 Vnitřní režimová opatření 3, 5 

 

5.1.1 Vnější režimová opatření 

Vnější režimová opatření souvisí především s podmínkami v prostorách vstupu a výstupu 

u chráněného objektu. Jedná se zejména o prostory osobních a nákladových bran, prostupy 

pro lanovou dráhu, propusti potoků a říček, ventilační, kabelové, teplovodní šachty, otvory 

pro dodání paliva, šachty s výtahy pro odvážku zbytkových předmětů jako popela, odpadků, 

škváry, atd. Opatření většinou stanovují jak, kde, kdy a s čím je možné nebo není možné 

do objektu vstupovat nebo také objekt opouštět. Důležité je také stanovení konkrétních 

kontrolních opatření pro vstup a výstup z objektu. 3, 5 

 

5.1.2 Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření souvisí zejména s dodržováním bezpečnostních pravidel 

v chráněném objektu, jako je: 

 omezení pohybujících se osob a vozidel jen na určitou zónu nebo okruh, toto 

pravidlo se týká i omezení vstupu do určitých prostor, kde mohou vstupovat pouze 

oprávnění zaměstnanci 

  zvláštní režim, který musí být dodržován na vnitřní straně vnějšího ohrazení. Toto 

pravidlo se týká zejména kontroly dobrého stavu tohoto ohrazení, vytvoření 

přehledových nebo kontrolních pásem, opatření osvětlení, atd. 

 Režim pohybu materiálu, který vytváří podmínky k zabránění úniků zbytkových 

nebo neevidovaných materiálů nebo výrobků nacházejících se v objektu 

 Skladový režim, který určuje postup pro příjem a výdej materiálu od překročení 

hranice až po opuštění tohoto materiálu z objektu v jakékoli podobě např. výrobku. 

3, 5 
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5.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je způsob ochrany vybraného objektu pomocí živé síly, ať už se jedná 

o vrátné, strážné, hlídače, bezpečnostní službu nebo policii. Ostatní druhy ochrany jsou 

závislé na úrovni funkčnosti fyzické ostrahy. Tato ochrana patří k nejdražšímu druhu, její 

počáteční investice, která zahrnuje výzbroj, výstroj a základní výcvik sice není příliš 

nákladná, ale mezi hlavní problém patří její pozdější výdaje, které se týkají platů zaměstnanců 

této služby. Nicméně tento druh ochrany stále patří k velmi efektivnímu způsobu uchránění 

objektu od páchání trestné nebo jiné protiprávní činnosti, avšak ideální je kombinace 

s ostatními dosažitelnými prostředky ochrany. Mezi hlavní úkoly ostrahy patří: 

 Kontrolní a propustková činnost 

 Hlídání objektu a prostor pomocí strážní služby 

 Kontrolní činnost 

 Realizace bezpečnostních opatření v objektu nebo prostoru  

 Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení 

ochrany objektu 

 Zadržení pachatele a vyrozumění míst, která poskytují pomoc 

 Zajištění dalších zájmů 3, 5 

 

5.3 Technická ochrana 

Technická ochrana patří k mladším druhům zabezpečovacích systémů. Jde o detekční 

systém, který zajišťuje a dále předává informace o stavu fyzikálních, popřípadě jiných veličin, 

které technické prostředky hodnotí v prostoru chráněného objektu. Mezi její nejdůležitější 

úkoly patří: 

 podporovat ochranu klasickou, a to díky opatřování a předávání informací 

o atakování na tuto ochranu a umožnění tak včasného zákroku fyzické ochrany 

 zvyšování výsledků ochrany fyzické a to tak, že pomocí technické ochrany může 

dojít ke snížení počtu členů fyzické ochrany a efektivnost se zvýší nebo zůstane 

na stejné úrovni. 

Mezi její funkční výhody patří to, že díky velmi rychlé reakci na změny, které pachatel 

vyvolá, dojde k bleskovému uvedení zásahové jednotky do činnosti, a ty tomuto pachateli 

mohou zabránit v dokončení jeho cíle nebo v dalším protispolečenském jednání. 3, 5 
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 Obvodová ochrana nám signalizuje stav, kdy dojde k narušení obvodové části 

objektu, čímž je myšleno katastrální hranice objektu, které obvykle vymezují 

přírodně nebo uměle vytvořené překážky, těmi mohou být např.: ploty, keře, zdi, 

vodní toky, vodní příkopy, atd. Pro tento druh ochrany se používají zejména 

venkovní technické prostředky, jako jsou různé druhy detektorů, čidel, kabelové 

systémy, kamerové systémy, atd. 3, 5 

 Plášťová ochrana nám signalizuje stav, kdy dojde k narušení pláště, čímž máme 

na mysli např.: okna, vstupní dveře, balkonové dveře, stavební konstrukce atd. 

Pro ochranu plášťovou lze využívat např.: mříže, detektory rozbití skla, 

poplachové folie, atd. 3, 5 

 Prostorová ochrana nám signalizuje stav, kdy dojde k úspěšnému vniknutí 

pachatele do chráněného prostoru a jeho pohybu v prostorách mezi cennými 

hodnotami a předměty. Čidla snímají charakteristické jevy v chráněném prostoru 

a detekují změny těchto jevů. Do této skupiny ochrany lze zařadit např.: 

mikrovlnné, ultrazvukové, aktivní a pasivní infračervené detektory. 3, 5 

 Předmětová ochrana nám signalizuje stav, kdy se pachatel pohybuje 

v bezprostřední blízkosti chráněného předmětu a stav, kdy dochází k napadení 

nebo neoprávněnému manipulování s tímto předmětem. Tuto ochranu lze použít 

při ochraně uměleckých děl, sbírkových předmětů, atd. K této ochraně se používají 

čidla kapacitní, závěsová, seismická a polohová, trezory atd. 3, 5 

 Klíčová ochrana nám signalizuje stav, kdy dojde k narušení klíčových oblastí 

chráněného objektu, tím jsou myšleny prostory, kde předpokládáme pohyb 

pachatele např.: chodby, vstupní prostory, schodiště, haly atd. 3, 5 

Kombinací těchto druhů ochrany vytváříme tzv. vícestupňovou ochranu. 

 

5.3.1  Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zařízení nám má sloužit ke spolehlivému ochránění objektu a to formou 

vytváření zábran, překážek a podmínek, které mají za úkol co nejvíce ztížit nebo úplně 

znemožnit pachateli vniknutí do objektu a případné odcizení, manipulaci nebo zničení peněz, 

cenných předmětů, zařízení, zboží, apod. Snaží se o odrazení pachatele od jeho záměru nebo 

znesnadnění dosažení cíle tohoto pachatele. Mechanické zabezpečovací prostředky 

rozlišujeme podle času, po který jsou schopny odolávat napadení, než dojde k jejich 
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překonání. Proto je velmi důležité kombinovat je s dalšími druhy obrany a doplňovat ji. MZP 

můžeme rozdělit na prostředky pro: 

 Obvodovou ochranu 

 Plášťovou ochranu 

 Předmětovou ochranu 2 

 

Obvodová ochrana 

 Tato ochranná opatření slouží pro zajištění bezpečnosti určeného území a prostor 

chráněného objektu. Patří zde: 

 klasické drátěné oplocení – čtvercové pletivo, cyklonové pletivo, svařované pletivo 

(obrázek č. 1), atd. 

 bezpečností oplocení – pletivo z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, mřížové 

oplocení (obrázek č. 2), atd. 

 vysoce bezpečnostní oplocení – rovný plot, zakřivený plot, atd. 

 vrcholové zábrany – nadstavce z ostnatého drátu, bariéry ze žiletkového drátu 

(obrázek č. 3), pevné hroty, otočné hroty, atd. 

 podhrabové překážky 

 vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky - vrata, branky, brány (obrázek č. 4), turnikety, 

závory, atd. 2 

  

Obr. č. 1 – Svařované pletivo 22    Obr. č. 2 – mřížové oplocení 12 
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       Obr. č. 3 – bariéra ze žiletkového drátu 26   Obr. č. 4 – bezpečnostní brána 9 

 

Plášťová ochrana 

Tato ochranná opatření slouží k zabránění vniknutí do chráněného objektu 

nepovolaným osobám. Patří zde: 

 Stavební prvky budov – zdi, stěny, podlahy, stropy, střechy budov, atd. 

 Otvorové výplně – dveře, okna, mříže (obrázek č. 5), rolety (obrázek č. 6), žaluzie, 

skla, bezpečnostní fólie, atd. 2 

   

Obr. č. 5 – Okenní mříže 20        Obr. č. 6 – Okenní rolety 25 

 

Předmětová ochrana 

Tato ochranná opatření mají za účel ochránit vybrané předměty. Slouží k uschování 

cenných předmětů, jako jsou peníze, šperky, drahocennosti, utajované informace atd. 

Můžeme se setkat s přenosnými a nepřenosnými prostředky. Patří zde: 
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 Trezory – skříňové trezory, komorové trezory (obrázek č. 7), účelové trezory, klíčové 

trezory (obrázek č. 8), atd. 

 Skříně a pokladničky – ohnivzdorné skříně, ocelové skříně, kartotékové skříně, 

příruční pokladničky, atd. 2 

   

  Obr. č. 7 – ohnivzdorný komorový    Obr. č. 8 – trezor na klíče 24 

trezor 24 

 

5.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS je souhrn prvků, které jsou schopny rozpoznat v chráněném objektu nebo prostoru 

narušení, přítomnost, pohyb, vstup či snahu o vstup nežádané osoby, a tuto činnost jsou 

schopny opticky nebo akusticky signalizovat. Jednotlivé komponenty tvoří tzv. zabezpečovací 

řetězec (obrázek č. 9) a zároveň plní své dané funkce. 3 

 

Obr. č. 9 - zabezpečovací řetězec 3 
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 Čidla (detektory) patří mezi hlavní prvky PZTS. Slouží k detekování stavu, kdy dojde 

k narušení chráněného objektu nebo prostoru. Také detekuje neoprávněnou manipulaci 

s chráněným předmětem. Čidla reagují na fyzikální jevy a při změně stavu dochází 

k odeslání poplachového signálu nebo zprávy. Můžeme se setkat s AIR a PIR čidly. 

 Ústředna je hlavním prvkem PZTS. Slouží k přijetí a vyhodnocení signálu, který 

získává z bezpečnostních čidel. Další funkcí je ovládání zabezpečovacího systému 

a jeho nastavení. Také opatřuje napájení přidružených zařízení. 

 Přenosové prostředky, jejich funkcí je přenos výstupních informací z ústředny 

do umístění signalizace nebo také opačným směrem. 

 Signalizační zařízení slouží k převádění získaných informací na konkrétní vhodný 

signál. 

 Doplňková zařízení, za doplňková zařízení považujeme všechna samostatná zařízení. 

K jejich řízení dochází pomocí výstupů ústředny. Jsou důležitá z důvodu zjednodušení 

ovládání systému nebo k realizaci některých speciálních funkcí. 3 

Příklad zapojení a ukázku prvků systému PZTS jsou uvedeny na obrázku č. 10. 

 

Obr. č. 10 – Ukázka prvků a schéma zapojení PZTS 11 
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5.3.3  Systém průmyslové televize 

Systém průmyslové televize (obrázek č. 11) neboli uzavřený televizní okruh (dále jen 

CCTV- closed circuit television) patří k jednomu z nejmodernějších komunikačních 

a snímacích zařízení. Slouží k monitorování chráněných vnitřních nebo vnějších prostor, 

k pořizování záznamu, ale také k prevenci. CCTV však nemůže samostatně vyvolávat 

poplach. Mezi hlavní prvky CCTV systémů patří: 

 Kamery jsou základním prvkem CCTV systému. Jsou důležité pro snímání obrazu 

chráněného sledovaného prostoru. Následně je signál převeden na elektrický signál 

a pomocí přenosových zařízení je odesílán k dalšímu použití. 

 Monitory zobrazují signál, který přijímají z bezpečnostních kamer. 

 Multiplexory upravují videosignál, aby mohl být zobrazen na monitoru. Pomocí 

tohoto zařízení může být na jednom monitoru zobrazováno zároveň nebo postupně 

více záznamů. 

 Záznamové zařízení slouží k ukládání signálu z bezpečnostních kamer. Digitální 

záznam signálu může být zaznamenáván na digitální videorekordér, do PC nebo 

na kamerový server. Starší, ne už tak moc běžný, analogový signál je zaznamenáván 

na videorekordér. 1 

 

Obr. č. 11 – systém CCTV  14 

 

6 Objekt firmy INTERAL s.r.o. 

Tato kapitola je věnována obecnému popisu společnosti, okolí, lokality, budovy, ve které 

se objekt firmy nachází, aktiv objektu a rizik s nimi spojených. Část Ostravy, ve které 
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se objekt firmy nachází, je známá svou nebezpečností, proto jsem si pro realizaci mé práce 

vybrala právě tuto budovu. Firma nějaké současné zabezpečení má, ale i toto zabezpečení 

by se dalo vylepšit. 

 

6.1 Charakteristika firmy 

Firma INTERAL vznikla a byla zapsána do obchodního rejstříku 16. dubna 1992 jako 

společnost s ručením omezeným. Logo firmy je zobrazeno na obrázku č. 12. Od počátku 

se zabývala vývojem a montáží bezpečnostních technologií, výrobou kamerové techniky 

a výstavbou strukturovaných sítí jak optických, tak metalických. Firma INTERAL 

vybudovala jeden z prvních městských kamerových systémů v ČR a od roku 1995 se také 

zabývá výrobou jedinečných digitálních záznamů obrazu s dosud nepřekonanou detekcí 

pohybu. Díky zkušenostem, rychlou reakcí na technologické změny, kvalitní službě, 

pokrokovému technickému řešení a velmi výhodným cenovým podmínkám si společnost 

zajistila více než stovky spokojených zákazníků.  

 

Obr. č. 12  - Logo společnosti INTERAL s.r.o. 13 

Firma se soustředí především na následující činnost: 

 montáž, dodávku a servis kamerových systémů, zejména městských kamerových 

systémů a kamerových systémů v podnicích, 

 návrhy, projekce a konzultace v oblasti bezpečnostních systémů, 

 dodávku elektronických zabezpečovacích systémů, elektronických požárních 

systémů pro vnější a vnitřní zabezpečení, 

 dodávku optických sítí pro zvýšení bezpečnosti a ochrany informací,  

 provádí elektroinstalaci kompletních slaboproudých rozvodů, 

 také se zabývá výrobou PC. 

Z výše uvedených důvodů se vedení společnosti zavazuje k důvěrnosti, integritě 

a dostupnosti všech důležitých informací společnosti, aby si udržela konkurenční výhodu, 

profitabilitu ve svém oboru podnikání a pozitivní obchodní image. 
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6.2 Popis objektu 

Budova, ve které se firma nachází, byla vystavěna na počátku 20. století podle jednotné 

architektonické a urbanistické koncepce společně s číslem popisným 192 a 384, jako jedna 

z dělnických kolonií pro zaměstnance Vítkovických železáren, které se v tomto století prudce 

rozvinuly. Tato bytová zástavba měla sloužit pro stabilizaci pracovních sil v podniku. Typické 

pro tyto budovy je režné, neomítané zdivo stejné jako u jiných dělnických kolonií v Ostravě - 

Vítkovicích, některé z nich byly prohlášeny městskou památkovou zónou. Národní 

památkový ústav zažádal také o zařazení těchto domů do městské památkové zóny, vzhledem 

k některým prodělaným nevyhovujícím stavebním úpravám bylo rozhodnuto o neprohlášení, 

které nabylo právní moci 1. září 2009. 

Z výše uvedeného odstavce vyplývá, že vlastníkem tohoto objektu byly Vítkovické 

železárny, nyní je držitelem objektu firma O. S. META a.s., která kanceláře pronajímá. 

Společnost INTERAL s.r.o. má oficiální sídlo na ulici Kotkova 6 (obrázek č. 13). 

V městském obvodu Ostrava – Vítkovice žije dle neoficiálních statistik větší počet sociálně 

nepřizpůsobivých občanů, míra nezaměstnanosti je v tomto obvodě také vyšší než v jiných 

částech města a proto se zde i můžeme setkat s vyšším procentem trestné činnosti. 

Obr. č. 13 - Budova firmy INTERAL zdroj: vlastní 

Samotný objekt firmy se nachází na rohu ulic Kotkova a Ruská. Je snadno dostupný jak 

městskou hromadnou dopravou, tak i automobilovou dopravou. Jedná se o dvoupatrovou 

administrativní budovu z režného neomítaného zdiva, se sedlovou střechou. Půdorys budovy 

je obdélníkového tvaru s průměrnou délkou 44 m a průměrnou šířkou 15 m. Je zde přístupný 

pouze jeden hlavní vchod, dále se zde vyskytují 2 boční vchody, jeden z nich je zastavěn, 
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druhý je opatřen mříží a také nepřístupný. Ke stavbě je možný volný přístup z ulice, neboť 

se zde nenachází žádné oplocení. Okna se nachází pouze v přední a zadní části objektu. 

V přední části objektu se v 1. NP nachází 10 oken o šířce 1,5 m a výšce 2 m, v zadní části pak 

oken 12 se stejnými rozměry. V přední části  2. NP je dalších 10 oken s šířkou 1,5 m a výškou 

1,5 m, v zadní části je těchto okenních otvorů 12. Vchodové a parkovací prostory a přední 

část objektu jsou osvětleny 3 pouličními lampami, zadní a boční části nejsou osvětleny vůbec. 

Podél dvou zdí budovy je veden chodník. Před budovou je šest parkovacích míst. 

V bezprostřední blízkosti areálu se nachází volně přístupná veřejná zeleň. Mapa okolí je 

k vidění na obrázku č. 14. 

 

Obr. č. 14 - Objekt a jeho okolí 19 

Firma tuto budovu nevlastní, je zde pouze v nájmu a společné prostory sdílí s dalšími 

subjekty, které zde také mají pronajaty prostory. Jedná se o jazykovou školu SLŮNĚ s.r.o., 

která v odpoledních hodinách pořádá jazykové kurzy pro veřejnost, společnost LASON s.r.o., 

která se zabývá povrchovou úpravou kovů, a firma KOHAFLEX s.r.o., jejíž specializací je 

výroba a prodej hadic, armatur, kompenzátorů a potrubních závěsů. Všechny tyto společnosti 

zde využívají prostory pouze jako kanceláře, nenachází se zde žádné dílny a sklady, z tohoto 

důvodu zařazuji mezi budovy administrativní, i když její účel původně nebyl určen pro 
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administrativní činnost. Počet osob, které denně tyto společnosti navštěvují, ať už se jedná o 

zaměstnance nebo návštěvy, se pohybuje kolem 60 - 70 lidí. 

Firma obývá pouze pravé přízemní křídlo tohoto objektu. V areálu má pronajato 10 

kanceláří. Výška místností je 3,35 m. Stropy a stěny této budovy jsou zděné. Umístění 

kanceláří a jejich plochu je možno vidět na plánu půdorysu 1. NP (obrázek č. 15). Nad firmou 

je prostor obýván jazykovou školou SLŮNĚ. Do společných prostor 2. NP má přístup 

kdokoli, do prostor jazykové školy pouze zaměstnanci a účastníci kurzu.  

Obr. č. 15 – půdorys 1. NP objektu zdroj: vlastní  

 

6.3 Aktiva firmy 

Mezi aktiva, která můžeme považovat za značně ohrožená, patří především informace, 

které jsou duševním vlastnictvím firmy INTERAL s.r.o. Jedná se zejména o tyto druhy 

informací: 

 Personální údaje o zaměstnancích společnosti 

 Informace o zákaznících shromažďovaných INTERALEM 

 Informace o dodavatelích 

 Informace o zakázkách 

 Know - how firmy 

Většina těchto informací je uložena v papírové podobě, v elektronické podobě jsou 

uchovávány především informace o zakázkách, dodavatelích, zákaznících a projektech. 

Dalším druhem aktiv, která se v objektu nachází a mohlo by dojít k jejich odcizení, 

poškození nebo zneužití jsou: 
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 Budova, kanceláře, zařízení a vybavení ve vlastnictví INTERAL 

 Informační systém aplikovaný ve společnosti 

 Zaměstnanci, PC systémy, data, nástroje a prostředky používané 

pro podnikatelské činnosti společnosti 

Firma mi poskytla níže uvedenou cenovou kalkulaci těchto aktiv.  

Tab. č. 1. Cenová ohodnocení aktiv 

P.č. Název aktiva Finanční hodnota aktiva (Kč) 

1 Firemní data, obchodní data 10 000 000 

2 Účetní data, osobní data 500 000 

3 Údaje o projektech 1 200 000 

4 OS – Novell 120 000 

5 MS Office aj. aplikační SW 60 000 

6 Operační systém XP - stanice 200 000 

7 SERVER – HW 70 000 

8 Pracovní stanice - HW 20 000 

9 Aktivní síťové prvky - rozvaděč 30 000 

10 Objektová bezpečnost - EZS 50 000 

11 Zaměstnanci NA 

12 Trezorovna 50 000 

13 Ostatní místnosti, kanceláře NA 

14 Materiál a přístroje 1 200 000 

Celková hodnota aktiv 13 500 000 

 

Aktiva, která jsou pro firmu nejklíčovější, jsou údaje informačního systému 

o projektech, zakázkách, údaje o zákaznících, což je základní know - how pro toto podnikání. 

Firma má několik externích smluvních dodavatelů. Jedná se především o dodavatele 

zboží, telekomunikační operátory a pracovníky cizích firem, kteří pro firmu pracují. 

Společnost přijímá návštěvy každý den. Počet osob, které přijdou do firmy, se pohybuje 

mezi 10 až 15 osobami. 

 

7 Popis současného zabezpečení objektu 

Tato kapitola je věnována popisu současného stavu ochrany objektu. Budova je 

zabezpečena z důvodů ochrany aktiv, které jsou zmíněny výše. I přes dobré stávající 



 

23 

 

zabezpečení se zde najdou možnosti vylepšení, které budou řešeny v jedné z následujících 

kapitol. 

 

7.1 Technická ochrana 

Technickou ochranu zajišťují vstupní dveře (obrázek č. 16) zajišťující hlavní vchod. Tyto 

dveře jsou dřevěné s kovovou zárubní o šířce 1,6 m a výšce 2,9 m s prosklenou vrchní částí. 

Tyto dveře splňují třídu odolnosti 2. Zvenčí jsou dveře opatřeny kováním bez kliky a pro 

potřebné uzamčení dveří je zde zámek FAB s třídou odolnosti 5. Během pracovní doby nejsou 

dveře uzamykány a je zde možný volný přístup bez klíče či zvonku. Po skončení pracovní 

doby se dveře uzamykají. 

 

 

Obr. č. 16 – Vstupní dveře zdroj: vlastní 

 

Dalším prvkem technické ochrany jsou mříže oken (obrázek č. 17). Tyto mříže zajišťují 

okna v přízemí, která se nachází ze zadní části budovy. Železné mříže jsou pevně ukotveny 

ve zdi budovy. Všechna okna budovy jsou plastová a jejich třída odolnosti je 3. 

Neprůhlednost všech oken je zajištěna bezpečnostní fólií, která nemá třídu odolnosti, slouží 

pouze k zamezení pohledu dovnitř (obrázek č. 18). 
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Obr. č. 17 – Okna osazená mřížemi Obr. č. 18 – Okna s fólií  

zdroj:vlastní         zdroj: vlastní 

 

Hlavní zabezpečovací funkci v této firmě plní poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém. Systém je řízen ústřednou, která se nachází v areálu firmy a bezdrátovou klávesnicí 

(obrázek č. 19), která je blízko vstupu do firmy. Nad vstupními dveřmi firmy a v každé 

kanceláři se nachází PIR čidla. PZTS je napojen na PCO bezpečnostní služby IPO Security 

s.r.o., v městské části Ostrava – Mariánské hory. Vzdálenost služebny bezpečnostní služby 

a firmy je zhruba 2,1 km, takže doba dojezdu této služby by se měla pohybovat kolem 3 

minut. 

 

Obr. č. 19 – Bezdrátová klávesnice zdroj: vlastní 
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Dalším prvkem technického zabezpečení v této firmě je trezorová místnost. Místnost 

slouží k ochránění důležitých údajů a dat pro firmu. V této místnosti se nachází jeden 

izolovaný počítač, ve kterém jsou data uchovávána v elektronické podobě a skříňový trezor 

(obrázek č. 20) s přibližnými rozměry 1,8 m x 1,5 m x 1 m. Tento trezor nesplňuje žádnou 

třídu odolnosti. Důležitá data pro firmu jsou denně zálohována. Vstup do místnosti je zajištěn 

bezpečnostními dveřmi s bezpečnostní třídou 4, které jsou uvnitř trezoru zajištěny PIR 

čidlem, a přístup je možný pouze po odkódování místnosti. Kód je znám pouze 2 oprávněným 

osobám a to bezpečnostnímu manažeru a jednateli firmy, kteří také mají jako jediní přístup 

ke klíči od trezorové místnosti, který je uzamčen v příruční pokladně. 

 

 

Obr. č. 20 -  Trezor firmy zdroj: vlastní 

 

Pro zajištění společné vstupní chodby, hlavního vchodu a venkovních prostor slouží 

kamerový systém. Monitorování prostor venku a hlavního vchodu obstarává kamera 

připevněná na rohu budovy (obrázek č. 22). Tato kamera snímá i parkovací prostor. Další 

kamera je umístěna uvnitř budovy a snímá společné prostory vstupu (obrázek č. 21). Záznamy 

z kamery jsou nahrávány do centrální místnosti serverů, zde je záznam uložen po dobu 24 h. 
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Obr. č. 21 - Kamera pro vstupní     Obr č. 22 - Kamera pro venkovní  

      prostory zdroj: vlastní       prostory zdroj: vlastní 

 

7.2 Režimová ochrana 

Pro zajištění režimové ochrany je pro vstup do firmy nainstalován přístupový systém 

(obrázek č. 23). Toto zařízení slouží k omezení volného pohybu neoprávněných osob, 

k evidování návštěv, které do firmy dochází, a k získání přehledu o příchodech a odchodech 

zaměstnanců. Zaměstnanci firmy mají pro vstup vlastní kartu. 

 

Obr č. 23 - Přístupový systémzdroj: vlastní 

 

7.3 Fyzická ostraha 

Budova ani prostory firmy nejsou zajištěny přítomnou fyzickou ostrahou. V případě 

napadení objektu je systémem PZTS přivolána bezpečnostní služba Security s.r.o., která je 
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tímto systémem informována. Sídlo této služby je vzdáleno zhruba 2,1 km, tudíž dojezd 

pracovníků bezpečnostní služby se pohybuje kolem 3 minut.   

 

7.4 Historie útoků 

Firma v minulosti neměla problém s napadením objektu. Během posledních 5 let se zde 

vyskytl pouze jeden pokus o vloupání do firmy. Pachatelům se ale nepodařilo překonat 

systém PZTS, který po rozbití okna signalizoval narušení prostoru a informoval bezpečnostní 

službu. Díky její rychlosti došlo k zadržení pachatelů dříve, než napáchali nějakou škodu. 

 

8  Analýza rizik  

Tuto část práce jsem věnovala analýze rizik pomocí dvou zadaných metod a porovnání 

výsledků těchto analýz. Bezpečnostní analýza je důležitá z důvodu zhodnocení současného 

zabezpečení, jeho funkce a efektivnosti této ochrany, prozkoumává možné vnější hrozby, 

zranitelná místa. Cílem analýzy je identifikace rizik, které zde mohou vzniknout, jejich 

negativní dopad na objekt a propracování podkladů pro návrh inovativního řešení zabezpečení 

vybranými prostředky technické ochrany objektů, aby se možná rizika snížila nebo došlo 

k jejich úplnému odstranění. 

 

8.1 Analýza rizik dle ČSN P CEN/TS 14383-4 

Strategie prevence kriminality je v zásadě záležitostí managementu rizika. Je nutné 

identifikovat a vyhodnotit rizikové faktory, které přicházejí v úvahu. 

 

Tab. č. 2. Analýza rizik 

Místní faktory 

 V loňském roce bylo zaznamenáno celkem 27 trestných činů na území městské 

části Ostrava – Vítkovice, z toho 16 se týkalo majetkové trestné činnosti, 6 

násilné trestné činnosti a 5 mravnostních činů.  

 V okolí budovy se nachází několik hospod a heren. 

 V bezprostřední blízkosti se nachází park. 

 Z důvodu blízkosti frekventované zastávky MHD je zde zvýšený pohyb osob. 

Vzhled okolí 

 V blízkosti nejsou žádné další budovy, které by umožňovaly pozorování. 

 Objekt se nachází u hlavního tahu městské části Vítkovice, vozidla zde 

projíždějí 24 hodin denně. 

Bezpečnost  Není možné předpokládat žádnou bezpečnost vyplývající z architektonického 
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řešení. 

 V minulosti zde byly přidány některé prvky zabezpečení. 

 Budova je částečně osvětlena. 

Lokalita 

 V této lokalitě žije vyšší procento nezaměstnaných a sociálně nepřizpůsobivých 

občanů. 

 Policejní stanice je vzdálena zhruba 500 m od objektu. 

 Tato lokalita patří mezi části města s vyšší kriminalitou. 

 Vyšší frekvence lidí znamená přirozené sledování objektu 

 

8.1.1  Příležitost ke kriminálním činům 

Je nezbytná analýza typů kriminality v lokalitě, dané v důsledku vzniku nových staveb 

popřípadě jiných příležitostí, které se zde mohou vyskytovat. Primárním záměrem je pokusit 

se o prevenci kriminality. 

 

Tab. č. 3. Analýza rizik 

Vloupání 
 Můžeme předpokládat 2 typy potencionálních pachatelů - příležitostní zloději a 

profesionální skupiny. 

Krádeže 

informací a dat 

 Data a informace jsou pro firmu důležitá. 

 Ochrana je zajišťována pomocí zamykání počítačů a přístupových hesel. 

 Důležitá data jsou každý den zálohována na izolovaný počítač v trezorové 

místnosti. 

Škody způsobené 

žhářstvím 

 V budově se nenachází žádné nebezpečné předměty jako hořlavé kapaliny, 

plynové láhve, výbušniny, apod. 

 Jedná se o administrativní budovu, z toho důvodu je zde možné riziko požáru. 

 Schránky jsou umístěny v budově, ale nejsou ohnivzdorné. 

 Štěrbiny pod dveřmi jsou utěsněny. 

 Objekt je vybaven pouze ručními hasebními přístroji. 

 

8.1.2  Přístupová cesta, přístup a ochrana perimetru 

Tab. č. 4 Analýza rizik  

Přístupová cesta a 

vchod 

 Přístup do objektu je možný ze všech stran a není nijak omezen. 

 Směrové značení je zajištěno pouze pomocí tabulek, které jsou umístěny vedle 

dveří. 

 Přístupová cesta je volně přístupná. 

 Vchod je uzamykán pouze v nočních hodinách. 
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Ochrana 

perimetru 

Oplocení 

 Oplocení se zde nenachází. 

Řízení dopravy 

 Budova se nachází na volně přístupném pozemku, parkovací místa jsou před 

budovou. 

 Nejsou zde žádné překážky provozu. 

Vrátnice 

 V objektu se nenachází vrátnice. 

 

8.1.3  Ochrana pláště budovy 

Tab. č. 5 Analýza rizik  

Stavební materiál 

 Objekt není opatřen proti potencionálnímu najetí vozidlem do vstupních dveří. 

Stavební linie a povrch 

 Parapety oken se nachází zhruba ve výšce 1 m. 

 Režné neomítané zdivo může vést k usnadnění nezákonného vniknutí do 

objektu. 

Zařízení pro poskytování základních služeb 

 Jedná se o starší administrativní budovu, nejsou zde žádná takováto zařízení. 

 V budově jsou nepoužívané komíny, včetně servisních vstupů na střechu. 

Tvar terénu 

 Na tvar terénu při výstavbě nebyl brán ohled. 

 Objekt se nachází na křižovatce dvou silnic, proto terén není možné nějak 

zásadně měnit. 

Venkovní dveře 

Vchodové a odchodové dveře pro zaměstnance 

 Objekt nemá zvláštní vchod pro zaměstnance. 

 Zaměstnanci používají hlavní vchod. 

 Vchod do části budovy, kde sídlí firma, je opatřen kulovým kováním a je zde 

nainstalován přístupový systém. 

Vchodové a odchodové dveře pro návštěvy 

 Návštěvníci do objektu vstupují hlavním vchodem, který je monitorován CCTV 

systémem. 

 Dveře do části budovy, kde sídlí firma, jsou trvale uzamčeny, přístup je zde 

možný pouze pomocí zvonku a vstupního telefonního systému. 

Nouzové východy 

 V objektu se nenachází nouzové východy. 

Nestřežené dveře 

 Mimo hlavního vchodu se v objektu nachází 2 nestřežené vchody. 

 Jeden vchod je zazděn, druhý je opatřen mříží. 
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Domovní 

schránky a vhozy 

 Domovní schránky se nachází ve vnitřních částech budovy. 

 Jelikož je přístup do budovy veřejně přístupný, je zde možné riziko odcizení 

pošty a neoprávněné manipulace s nimi. 

Okenní rolety a 

mříže 

 Rolety v objektu nejsou zařízeny. 

 Mříže jsou namontovány pouze v zadní části budovy z důvodu nedostatečného 

osvětlení a volného přístupu. 

Okenice odolné 

proti vloupání 

 Budova nemá okenice. 

 

8.1.4  Ochranné vnitřní prostory 

Tab. č. 6 Analýza rizik 

Prostory 

přístupné pro 

servisní techniky 

Zařízení 

 Servisní místa a zařízení se nachází v uzavřeném prostoru. 

Síťové napájení 

 Přívodní vedení jsou také v uzavřeném prostoru. 

Telefon 

 Telefonní kabely nejsou jištěny. 

Prostory 

přístupné celému 

personálu 

Šatny 

 Jedná se o malou administrativní budovu, z toho důvodu se zde nevyskytují 

žádné šatní prostory. 

Prostory 

přístupné pouze 

vybranému 

personálu 

Trezory 

 V budově se nachází trezorová místnost. 

 Přístup do místnosti má pouze manažer bezpečnosti a jednatel společnosti, tyto 

osoby znají kód místnosti. 

 Klíče od trezorové místnosti jsou uloženy v příruční pokladničce. 

Umístění nezabudovaných trezorů 

 Ve firmě je pouze trezorová místnost, nejsou zde žádné další trezory. 

 

8.1.5  Zabezpečení budov mimo běžnou provozní dobu 

Tab. č. 7 Analýza rizik 

Dohledové 

pracoviště 

Poplachové a požární ústředny 

 Tyto ústředny se v objektu nenachází. 

Sledovací systém 

CCTV 

 Kamerové systémy se nachází vně budovy pro sledování hlavního vchodu a 

parkovacích prostor. 

 Další je uvnitř budovy pro sledování vnitřních prostor. 

 O pravidelnou údržbu kamerových systémů se firma stará sama. 
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PZTS  PZTS se v objektu nachází pro střežení v noční době. 

Osvětlení 

Venkovní osvětlení 

 Budova je osvětlena především z přední části. 

 3 pouliční lampy, zajišťují osvětlení hlavního vchodu a parkovacího prostoru. 

 V okolí boční a zadní části se osvětlení nenachází. 

Osvětlení administrativních budov 

 Přes den je osvětlení uvnitř budovy zajištěno zejména velkými okny. 

 V nočních hodinách se v budově nikdo nenachází a interiér není osvětlen. 

POZN: Nejsou zde všechny parametry z ČSN P CEN/TS 14383-4, jen ty, týkající se vybrané budovy. 

 

8.1.6  Bezpečnostní doporučení pro obchodní a administrativní budovy 

Následující tabulky se budou věnovat úrovni zabezpečení a doporučeným třídám 

odolnosti, které slouží k dosažení specifikované úrovně zabezpečení. Podle tabulky č. 8 určím 

úroveň zabezpečení, tuto úroveň zabezpečení vyznačím v tabulce č. 10 a následovně budu 

porovnávat doporučené třídy odolnosti s prvky, které se nachází ve firmě v tabulce č. 11. 

 

Tab. č. 8 Úroveň zabezpečení 

Opatření Míra rizika 
Úroveň 

zabezpečení 

Jednoduché mechanické zabezpečení Velmi nízké 1 

Zvýšené mechanické zabezpečení Nízké 2 

Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální elektronické 

zabezpečení 
Střední 3 

Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektronické 

zabezpečení 
Vysoké 4 

Rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektronické 

zabezpečení 
Velmi vysoké 5 
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Následující tabulka (tabulka č. 9) obsahuje výčet tříd odolnosti. 

Tab. č. 9 Třídy odolnosti 

Třída odolnosti Popis 

1 
Příležitostný pachatel se pokouší rozlomit okno nebo dveře použitím tělesného násilí 

(kopnutím, údery, ramenem, vysunutím, vyražením) 

2 
Příležitostný pachatel se pokouší navíc s jednoduchým nářadím (šroubovák, kleště) 

uzavřený stavební prvek vylomit 

3 
Pachatel se navíc se druhým šroubovákem a kozí nohou pokouší vylomit uzavřený a 

uzamčený stavební prvek 

4 
Zkušený pachatel používá také pilníky a úderné nástroje (sekyrka, dláto, kladivo, 

vrtačka) 

5 
Zkušený pachatel dále používá elektronářadí (vrtačky, šavlová pilka, děrovka, úhlová 

bruska s listem max. 125 mm) 

6 
Zkušený pachatel navíc použije vysokovýkonné elektronářadí (vrtačka, šavlová pilka, 

děrovka, a úhlová bruska s max. průměrem listu 250 mm) 

 

Následující tabulka obsahuje doporučené třídy odolnosti pro patřičnou úroveň 

zabezpečení. 

Tab. č. 10 Doporučené zabezpečení 46 

Úroveň zabezpečení 

Obchodní a administrativní budovy 

Stavební prvek/zařízení 
1 2 3 4 5 

Dveře 1-2 2-3 3-4 4-5 4-6 

Okna 1-2 1-3 3 3-4 4 

Uzávěry (okenice) 

1 2 2-3 3-4 4-5 

Je-li zkoušený uzávěr současně s oknem nebo dveřmi odolnými 

proti vloupání, lze třídu odolnosti snížit 

Zasklení 
Dvojité 

zasklení 

Dvojité 

zasklení 
P4A P4A P4A 

Cylindrické vložky pro zámky 4 4 5 5 5 

Veškeré zesílené kryty (bezpečnostní 

mřížky, polykarbonát, kovové nebo 

překližkové panely) 

ne ne ano ano Ano 

Přístupový systém 

ne nepovinné nepovinné nepovinné ano 

Aplikace přístupového systému závisí na požadované úrovni 

zabezpečení a na zranitelnosti lokality 

Dopravní zábrany 
Použití závor závisí na typu přístupu do budovy a přístupu pro 

vozidla 

CCTV sledovací systém nepovinné Nepovinné nepovinné ano Ano 
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Použití sledovacího systému CCTV závisí na lokalitě 

Poplachové systémy PZTS 
Nepovinné 

1 

Nepovinné 

1 
2 3 4 

Skříňové trezory 
Požaduje se, pokud hodnota cenných předmětů přesahuje určitou 

hodnotu 

Odolnost proti průstřelu Odolnost proti průstřelu a výbušninám závisí na povaze aktivit 

 

 Porovnání požadované třídy odolnosti a současné třídy odolnosti prvků v budově. 

Tab. č. 11 Třídy odolnosti prvků v budově 

Prvek ve firmě Požadovaná třída odolnosti 
Současná třída 

odolnosti 

Vchodové dveře 3-4 2 

Dveře do prostoru firmy 3-4 4 

Okna 3 3 

Zasklení P4A P4A 

Cylindrické vložky pro zámky 5 5 

Veškeré zesílené kryty ANO ANO 

Přístupový systém NEPOVINNÉ ANO 

Dopravní zábrany ZÁVISÍ NA PŘÍSTUPU DO BUDOVY NE 

CCTV sledovací systém NEPOVINNÉ ANO 

Poplachové systémy PZTS 2 2 

Skříňové trezory 
POŽADUJE SE PODLE HODNOTY 

PŘEDMĚTU 
ANO 

Odolnost proti průstřelu ZÁVISÍ NA POVAZE AKTIVIT NE 

 

8.1.7  Výsledek analýzy podle normy ČSN P CEN/TS 14383-4 

Z analýzy jsem došla k závěru, že budova se nachází v lokalitě s vyšším procentem 

kriminality, poblíž frekventované silnice a zastávky MHD, což umožňuje přirozené sledování. 

Kriminální činy, které zde můžeme předpokládat, jsou vloupání do objektu, nabourání 

do počítačového systému a krádeže informací a dat Jelikož se jedná o administrativní budovu, 

je zde také možné riziko žhářství. Z důvodu nenacházející se perimetrické ochrany a volného 

přístupu k budově se zde vyskytuje možné riziko neoprávněného vstupu přes plášť budovy. 

Místa, která můžeme považovat za nejvíce riziková z pohledu zajištění, jsou okna, dveře 

a střecha. Budova je zajištěna některými zabezpečovacími prvky jako jsou mříže, systémy 

pro kontrolu vstupu, CCTV systémy a PZTS, které je také možné překonat, také by mohlo 

dojít k jejich selhání nebo neodborné manipulaci ze strany zaměstnanců. Z této analýzy 
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vyplývá, že firma by se měla zaměřit hlavně na vstupní dveře, které nesplňují požadovanou 

třídu odolnosti. 

 

8.2 Analýza způsobu, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) 

Metoda FMECA – Failure Mode, Effects and Criticality Analysis pouze rozšiřuje analýzu 

FMEA, a to tím, že se do ní zahrnuje odhad kritičnosti kvantifikováním důsledků poruch 

a pravděpodobnosti jejich výskytu a závažnosti jakýchkoliv důsledků a to z důvodu stanovení 

priorit opatření. Závažnost důsledků se posuzuje pomocí odkazu na specifikovanou stupnici. 

Cílem metody je vyhodnotit události, které pro vybraný objekt mohou představovat riziko. 

Obecný vztah týkající se ukazatele potencionálního rizika se dá vyjádřit takto:  

R = S x P       (1) 

kde 

R – potencionální riziko 

S – bezrozměrné číslo, které klasifikuje závažnost následků 

P – bezrozměrné číslo, které vyznačuje pravděpodobnost výskytu  

 

Výpočet rizikového prioritního čísla: 

RPN = S x O x D     (2) 

kde 

O – klasifikuje pravděpodobnost výskytu 

D – klasifikuje detekci 43 

 

Tab. č. 12 Hodnocení jednotlivých parametrů 43 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika  
(O) Závažnost následků  (S) 

Pravděpodobnost 

detekce  
(D) 

Nepravděpodobná 1 Sotva postřehnutelná 1 Vysoká 1 

Velmi malá 2 Bezvýznamná 2 Mírná 2 

Malá 3 Středně závažná 3 Malá 3 

Mírná 4 Závažná 4 Velmi malá 4 

Vysoká 5 Mimořádně závažná 5 Nepravděpodobná 5 
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Tab. č. 13 Analýza rizik metodou FMECA 

P. č. Subsystém Událost O S D RPN 

A 

Plášť objektu 

Rozbití okna 4 5 1 20 

B Rozbití dveří 3 5 2 30 

C Překonání zámku dveří 5 4 2 40 

D Proražení zdi 1 5 1 5 

E Vniknutí oknem 3 5 3 45 

F Vniknutí dveřmi 3 5 4 60 

G Překonání mříží 2 3 3 18 

H Vniknutí na střechu 3 3 5 45 

I 

Lidský faktor 

Osoba se vydává za někoho jiného 5 4 3 60 

J Spolupráce zaměstnance s pachatelem 2 4 4 32 

K Vyzrazení informací 3 5 2 30 

L Ztráta klíče nebo bezpečnostní karty 4 4 2 32 

M Špatné zabezpečení při odchodu 3 4 4 48 

N 

Zabezpečení 

Selhání zabezpečení 2 4 3 24 

O Překonání PZTS 1 5 2 10 

P Překonání prostorové ochrany 1 5 4 20 

Q Překonání počítačového zabezpečení 2 4 4 32 

R Neoprávněná manipulace se schránkou 3 3 3 27 

S Neodborná manipulace s PZTS 2 3 5 30 

T Přírodní vlivy Požár 4 5 4 80 
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Matice kritičnosti: 

 

Obr. č. 24 - Matice kritičnosti/rizika zdroj: vlastní 

 

8.2.1  Výsledek analýzy způsobu, důsledků a kritičnosti poruch 

Na základě provedení analýzy FMECA a z výše uvedené matice kritičnosti (obrázek č. 

24), můžeme vyhodnotit jako nežádoucí rizika zejména rozbití dveří, vniknutí dveřmi, 

vniknutí oknem, špatné zabezpečení zaměstnancem při odchodu a ztráta klíče nebo přístupové 

karty. Mezi nepřípustná rizika se podle této analýzy řadí rozbití okna, překonání zámku dveří, 

stav, kdy se osoba vydává za někoho jiného, a požár.  

  

8.3 Porovnání výsledku zadaných analytických metod 

Z výsledku dvou zadaných analytických metod vyplývají přibližně stejné rizika. 

Z výpočtu míry rizika můžeme nejvíce předpokládat, že dojde k narušení pláště budovy 

a to především prostřednictvím oken, dveří. 

Analýza dle normy ČSN P CEN/TS 14383-4 Obchodní a administrativní budovy se týká 

především prevence kriminality na základě plánování městské výstavby a navrhování budov, 

ale je možno tuto metodu použít i na nové a zrekonstruované budovy. Tato technická 

specifikace udává zásady a doporučení pro snížení rizika trestných činů a týká 

se administrativních a obchodních budov.  
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Z této analýzy vyplývá, že firma by se měla zaměřit na vstupní dveře, které nesplňují 

doporučenou třídu odolnosti. 

Metoda FMECA by měla sloužit k odhalení míst vzniku potencionálních poruch a může 

také sloužit k opatření, která vedou k snížení rizika, a lze ji použít i pro technické systémy. 

Výhodou je, že neklade vysoké nároky na zpracovatele. Do metody FMECA jsem zahrnula 

lidský faktor a z výsledků této analýzy je patrné, že i tento faktor nelze zanedbat. Na rozdíl 

od metody podle normy ČSN P CEN/TS 14383-4 nedoporučuje třídu odolnosti. 

Tyto metody se dají použít k bezpečnostní analýze, i když by se daly použít jiné, méně 

náročné metody. Dle mého názoru považuji metodu FMECA za jednodušší z hlediska 

matematizace míry rizika, nicméně zde může dojít k opomenutí některých z rizik, což je 

naopak záporem této metody. Z normy ČSN EN 60812 vyplývá, že metoda FMECA 

je vhodná spíše pro výrobní procesy, a jak už bylo zmíněno výše, nedoporučuje třídu 

odolnosti, což může být v jistých případech také nevýhodou. Určení parametru, které slouží 

k výpočtu míry rizika, nemusí být vždy odpovídající, a je závislé na znalostech a informacích 

zpracovatele. V závěru proto za vhodnější shledávám metodu dle normy ČSN P CEN/TS 

14383-4 a to z toho důvodu, že se problematikou zabývá v širším měřítku. Nevěnuje se pouze 

prvkům fyzické ochrany, ale ohled je zde brán i na místní faktory, okolí, lokalitu a typ 

kriminality, která se zde může vyskytovat.  

Z těchto analýz je zřejmé, že se musí věnovat pozornost zabezpečení oken, dveří, zámku 

a zabezpečení objektu proti požáru. 

Na výsledky a informace vyplývající z těchto dvou analýz bude brán ohled 

při navrhování inovativního zabezpečení tak, aby došlo k minimalizaci rizika, které mohou 

mít za následek narušení bezpečnosti chráněného objektu. 

 

9 Návrh inovativního řešení 

Pomocí dvou zadaných analytických metod jsem odhadla rizika, které v tomto objektu 

mohou nastat. V této kapitole se budu zabývat samotným vylepšením dosavadního 

zabezpečení tohoto objektu, které by mělo sloužit k minimalizování těchto rizik. Toto 

navržené zabezpečení by nemělo přesáhnout 10% hodnoty aktiv. 
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9.1 Mechanické zábranné prostředky 

V této části inovativního řešení se budu zabývat návrhem v oblasti MZP. Pozornost bude 

věnována zdokonalení ochrany perimetru objektu, zlepšení prostorové ochrany, zvýšení 

ochrany budovy z hlediska zabezpečení oken a dveří a vylepšení ochrany důležitých dat 

a informací. 

 

9.1.1 Perimetrická ochrana 

Jak už bylo zmíněno výše, objekt není zajištěn žádnou perimetrickou ochranou a je zde 

proto možný přístup k zadní části budovy, která není dostatečně osvětlena. Aby bylo tomuto 

přístupu a průchodu kolem budovy zamezeno, navrhuji firmě, projednání s majitelem budovy, 

ohledně toho, zda by nemohlo dojít k ohraničení perimetru budovy zadní části pomocí 

bezpečnostního oplocení. Tento plot by měl sloužit k odrazení potencionálního pachatele 

nebo k znesnadnění jeho záměru. Vhodným oplocením bych volila svařovanou síť HEAVY, 

vysokou 1,8 m, což je standardní výška bezpečnostního oplocení. Toto oplocení je vyrobeno 

z ocelových drátů z pozinkovanou a poplastovanou povrchovou úpravou. Rozměry ok jsou 

50 x 50 mm a síla drátu je 2,5 mm. Okrajové dráty jsou zdvojené pro zvýšení tuhosti sítě. 

Pro montáž tohoto druhu sítě jsou vhodné sloupky s montážním nosem a plastovou čepičkou 

o výšce 2,5 m a průměru 48 mm. 23 

Pro vyšší zúročení finančních prostředků by mohla budova tuto plochu využít jako 

parkovací prostor pro zaměstnance firem sídlících v objektu. U tohoto řešení by bylo 

vhodnější, aby zde došlo k oplocení pomocí svařované sítě a použití samonosné posuvné 

brány (obrázek č. 25) s výškou 1,8 m a šířkou 4 m. Ovládání této brány by bylo automatické, 

pomocí dálkového ovladače, a elektromechanického pohonu, který posouvá bránu. V tomto 

případě řešení by zde bylo vhodné nainstalovat CCTV systém pro střežení parkujících 

vozidel. 8 

Tento způsob perimetrické ochrany by ovšem musel být nejdříve projednán s majitelem 

budovy. V případě souhlasu majitele uvádím v ekonomickém zhodnocení pouze variantu 

oplocení, nikoliv variantu parkoviště s posuvnou bránou. 
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Obr. č. 25 – Samonosná posuvná brána 8 

 

9.1.2  Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je v objektu částečně zajištěna, ale u některých prvků pláště by mohlo 

být jejich zabezpečení zvýšeno. Za nejslabší články považuji vstupní dveře, které nesplňují 

třídu odolnosti a okna v 1. NP, která by měla být zajištěna okenicemi. Tyto prvky jsou 

zajišťovány pouze CCTV systémem a PIR čidly, která jsou umístěna v kancelářích firmy. 

Jako inovativní zabezpečení oken bych proto volila vyměnit PIR čidla za bezdrátové 

detektory JA-80PB firmy JABLOTRON (obrázek č. 26), reagující na pohyb osob a zároveň 

na tříštění skla. Tento detektor má v sobě zabudovaný kromě PIR snímače pohybu také duální 

senzor tříštění skla, který je schopen toto rozbití rozeznat do vzdálenosti 9 m. Jako další prvek 

zajištění bych doporučovala na všechna okna v 1. NP nainstalovat magnetické detektory 

otevření JA-82M (obrázek č. 27), které je možné instalovat na plastová okna. 15, 16 

     

Obr. č. 26 – Detektor JA-80PB 15  Obr. č. 27 – Detektor JA-82M  16 
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Jako inovativní zabezpečení dveří bych doporučovala firmě vyměnit stávající vstupní 

dveře, nesplňující třídu odolnosti za dveře, které tuto třídu splňují. Pro tyto účely by byly 

vhodné bezpečnostní dveře firmy BEDEX. Jedná se o dvoukřídlé dveře Vario V3 (obrázek č. 

28), které mohou být použity i do stávajících zárubní. Tyto dveře splňují 3. bezpečnostní třídu 

a jejich rozměry mohou být od 1200 - 2400 mm šířky a 1970 mm výšky. Dveře mají 4 aktivní 

a 2 pasivní čepy a zámek MUL-T-LOCK 235 na pohyblivé části, 2 aktivní a 2 pasivní čepy 

a páka METALUX na pevné části. Na horní část, která je prosklená bych navrhovala použít 

bezpečnostní fólii SC 7 firmy NEXT, tato fólie bude sloužit proti rozbití tohoto skla. 10, 21 

 

Obr. č. 28 – Bezpečnostní dveře 10 

9.1.3 Prostorová ochrana 

Jak je zmíněno výše prostory firmy jsou zajištěny PZTS, který je napojen na PCO 

nedaleko areálu firmy. Prostory kanceláří, chodba a trezorová místnost jsou zajištěny 

snímáním PIR čidel. Toto zabezpečení považuji za dostatečné, ale tento systém bych 

obohatila o požární detektory, protože požár by ve firmě mohl napáchat nevratné škody. Jako 

vhodné detektory bych doporučovala kombinované detektory tepla a kouře firmy 

JABLOTRON, uvedené na obrázku č. 29. Tento detektor je vybaven 2 samostatnými 

detektory a to optickým detektorem kouře, který pracuje na principu rozptýleného světla 

a detektor teplot. Mikroprocesor provádí analýzu, proto je detektor odolnější proti planým 

poplachům. Tyto detektory bych doporučovala instalovat do každé kanceláře. 17 
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Obr. č. 29 – detektor kouře 17 

 

9.1.4 Předmětová ochrana 

K zajištění ochrany dat a informací důležitých pro firmu je používaná trezorová místnost, 

ve které je trezorová skříň a počítač, na který jsou data zálohována, jak je zmíněno výše. 

Trezor ovšem nesplňuje žádnou třídu odolnosti, proto bych v rámci mého inovativního řešení 

doporučila firmě zvolit trezor s vyšší odolností. Pro tuto ochranu bych volila trezorovou skříň 

(obrázek č. 30) s rozměry 1778 x 1214 x 668 mm, bezpečnostní třídy I. Z důvodu rizika 

požáru jsem vybrala ohnivzdorný trezor, který poskytuje ochranu dokumentů po dobu 120 

minut. Trezor je zabezpečen elektronickým bezpečnostním zámkem se 2 uživatelskými kódy. 

18 

 

Obr. č. 30 – Trezor 18 
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9.2 Fyzická ostraha 

V objektu byla doposud zajištěna fyzická ostraha pomocí připojení PZTS na PCO 

soukromé bezpečnostní služby, která sídlí nedaleko objektu. Dojezd této služby se pohybuje 

okolo 3 minut, což považuju za dostatečné. Z tohoto důvodu a vyšší nákladnosti této ochrany, 

která patří k nejdražším, bych tuto ochranu neměnila. Zajišťování platu, minimálně dvou 

pracovníků ostrahy po dobu, kdy se v objektu nikdo nenachází (od 20:00 do 8:00) by bylo 

pro objekt finančně nevýhodné. 

 

10 Ekonomické zhodnocení inovativního řešení 

V této kapitole je nastíněné ekonomické zhodnocení navrženého inovativního řešení. Toto 

řešení by nemělo přesahovat 10% celkové ceny chráněných aktiv. Jelikož firma není 

vlastníkem budovy, musela by být některá řešení projednána s majitelem objektu. Ceny prvků 

zabezpečení jsou orientační, protože se mohou odlišovat u různých dodavatelů a prodejců. 

 

Tab. č. 14 Přibližná cenová kalkulace 

Popis zabezpečení Cena (bez DPH) Cena (s DPH) Počet Celková cena 

Svařovaná síť 

Pionet 1800 mm 
173 Kč/m 208 Kč/m 25 m 5 200 Kč 

Sloupek 

s montážním 

nosem 2500 mm 

462 Kč/m 555 Kč/m 10 5 550 Kč 

Magnetická čidla 

na okna JA-82M 
865 Kč/kus 1 038 Kč/kus 12 12 456 Kč 

Čidla JA-80PB 1 692 Kč/kus 2 030 Kč/kus 10 20 300 Kč 

Bezpečnostní 

dveře 
21 650 Kč/kus 25 980 Kč/kus 1 25 980 Kč 

Bezpečnostní 

folie 
740/m

2 
888 Kč/m

2 
1 m 888 Kč 

Požární detektory 611 Kč/kus 733 Kč/kus 10 7 330 Kč 

Trezor 51 394 Kč/kus 61 673 Kč/kus 1 61 673 Kč 

Celkem 139 377 Kč 
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Celková cena mnou navrženého inovativního řešení splňuje podmínku nepřekročení 

 10% ceny aktiv, které firma chrání. Toto řešení bylo projednáno s majitelem firmy, který 

zváží postupné zavedení vybraných prvků mého návrhu.  

V rámci postupného snižování rizik, bych jako první etapu navrhovala realizovat 

zakoupení a montáž čidel JA – 80 PB, magnetických čidel JA – 82M a požárních detektorů, 

z důvodu jejich snadné instalace a možnosti napojení na již používaný systém PZTS. V druhé 

etapě by byla vhodná výměna vstupních dveří za bezpečnostní dveře, zároveň s použitím 

bezpečnostní fólie. Ve třetí etapě by měl být vyměněn současný trezor s vyšší bezpečnostní 

třídou. Oplocení by bylo vhodné realizovat až v závěrečné etapě, a to z důvodu delšího 

časového horizontu pro jeho realizaci (projednání s majitelem objektu), a také z důvodu 

vyššího finančního zatížení než uvádím v tabulce, neboť je nutné při této realizaci využít 

služeb montážní firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

11 Závěr 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo pomocí porovnání dvou zadaných analytických 

metod posoudit současný stav ochrany zvoleného administrativního objektu a navrhnout 

inovativní zabezpečení pro tento objekt vybranými prostředky technické ochrany objektu. 

V úvodu této práce jsem se věnovala základnímu právnímu rámci. Tato část obsahuje 

výčet základních právních předpisů, které úzce souvisí s ochranou osob a majetku. Dále je 

zde uvedený výčet norem pro ochranu objektů, jedná se o MZP, PZTS, systém CCTV a dále 

také prevence kriminality a management spolehlivosti. 

Další část je věnována teoretické stránce, konkrétně fyzické ochraně, která slouží 

k zabezpečení objektu a charakterizování jednotlivých druhů této ochrany. Tato část je 

popsána pouze obecně a jejím účelem je sblížení čtenáře s touto problematikou. 

Dále se v bakalářské práci věnuji celkovému popisu a charakteristice společnosti 

INTERAL s.r.o., charakteristice činnosti této firmy, popisu prostředí, ve kterém se nachází, 

lokalitě, a samostatné budově této firmy. V této kapitole je také uveden výčet aktiv této 

společnosti, jejich důležitosti pro firmu a rizik s ním spojených. V následující kapitole je 

popsán stav současného zabezpečení tohoto objektu. 

Následně je provedena analýza hodnocení rizik pomocí dvou zadaných analytických 

metod, a to metody dle normy ČSN P CEN/TS 14383-4 Obchodní a administrativní objekty 

a metody FMECA. Ze závěrů těchto metod vyplývají zhruba stejná rizika, jedná se o narušení 

pláště budovy a to zejména prostřednictvím oken a dveří. Závěr bakalářské práce je věnován 

návrhu inovativního řešení ochrany budovy společnosti, který vyplývá z výsledků těchto dvou 

analýz. V tomto návrhu jsem se zaměřila na řešení zabezpečení oken, vstupních dveří, 

zabezpečení místností proti požáru a instalování nového trezoru, který by splňoval lepší třídu 

odolnosti než trezor stávající. Tato zabezpečení by měla vést k minimalizaci rizika a zvýšení 

zabezpečení tohoto objektu. Na závěr je zde uvedeno ekonomické zhodnocení mnou 

navržených zabezpečovacích prostředků. 

Využitím této bakalářské práce by mohlo dojít ke zlepšení zabezpečení firmy INTERAL 

s.r.o. a tím ke snížení úrovně rizika, zda ale firma použije některý z mých návrhů, záleží jen 

na vedení společnosti. 

 

 

 



 

45 

 

12 Literatura 

[1] KŘEČEK, Stanislav a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatná: Blatenská 

tiskárna s.r.o., 2003, 351 s., ISBN 80-902938-2-4. 

 

[2] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6. 

 

[3] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektronické zabezpečovací systémy 

II. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0. 

 

[4] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy.  

Praha: Policejní akademie České republiky, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

 

[5] ŠČUREK, R., HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektů- transport peněz, cenin a eskorta 

osob. Ostrava: Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2008, 113 s. 

 

[6] ŠČUREK, Radomír. Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana 

na letišti. Ostrava: Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2008, 62 s. 

 

[7] ŠČUREK, Radomír. Základní právní normy upravující ochranu objektů. Ostrava: 

Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2007, 37 s. 

 

Internetové stránky 

[8] A Portafer s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Posuvné vjezdové brány. Dostupné 

z: http://www.idealnivrata.cz/index.php/posuvne-brany.html 

 

[9] Betafence s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Exkluzivní ploty pro Váš pozemek. 

Dostupné z: http://brany-pletivo-ploty.info/brany/druhy-bran/ 

 

[10] Dverebedex.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Bezpečnostní dveře BEDEX Vario 

V3 dvoukřídlové. Dostupné z: http://www.dverebedex.cz/kategorie/bedex-vario-v3-

dvoukridlove.aspx 



 

46 

 

[11] Elrev.cz [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Montáž a servis elektronických 

bezpečnostních systémů EZS. Dostupné z: http://www.elrev.cz/sluzby/bezpecnostni-

systemy-ezs/ 

 

[12] Heras [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Ploty a oplocení, branky, brány a pletiva. 

Dostupné z: http://www.heras.cz/detail-mrizove-oploceni-mrizove-oploceni-mrizove-

oploceni-plot-atlas.html?_ID=13122010135316&rozbaleno 

 

[13] Interal [online]. 2005. [cit. 2012-03-20]. Dostupné z: 

http://www.interal.cz/index.php?lang=cz&page=aktuality 

 

[14] Ip cctv system [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Dostupné z: http://ip-cctv-

system.geniuscctvs.com/ip-cctv-system/ 

 

[15] JABLOTRON [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. JA – 80 PB Bezdrátový detektor 

pohybu osob a rozbití skla. Dostupné z:  

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja+80p

b+bezdratovy+detektor+pohybu+osob+a+rozbiti+skla/ 

 

[16] JABLOTRON [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. JA – 82M Bezdrátový detektor 

otevření magnetický. Dostupné z: 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/oasis+868mhz/detektory/ja82m

+neviditelny+bezdratovy+detektor+otevreni+magneticky/ 

 

[17] JABLOTRON [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. SD – 282ST kombinovaný detektor 

kouře a teplot. Dostupné z: 

http://www.jablotron.cz/cz/Katalog/zabezpeceni+domu/detektory/pozarni+detektory/sd

282st+kombinovany+detektor+koure+a+teplot/ 

 

[18] JP-KONAKT s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Ohnivzdorný trezor SDO – 

3350E. Dostupné z: http://www.jp-kontakt.cz/trezory/ohnivzdorne-skrine-a-

trezory/ohnivzdorny-trezor-sdo3350e.html 



 

47 

 

[19] Mapy.cz. [online]. 2012 [cit. 2012-03-20]. Dostupné z:  

http://mapy.cz/#x=18.264271&y=49.813987&z=16&l=15 

 

[20] Mříže Raab [online]. 2009 [cit. 2012-03-15]. Výroba a montáž bezpečnostních mříží. 

Dostupné z: http://www.mrize-raab.cz/pevne-mrize.html 

 

[21] Next.cz [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Bezpečnostní fólie. Dostupné z: 

http://www.next.cz/cs/produkty/pc-2-folie-na-sklo/pr-15-bezpecnostni-folie/ 

 

[22] Nové ploty [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Pletivo - Kovové ploty.  Dostupné z: 

http://noveploty.cz/stranka.php?page=Pletivo 

 

[23] Pilecký s.r.o. [online]. 2012 [cit. 2012-04-08]. Svařovaná síť PIONET. Dostupné z: 

http://www.ploty-pletivo-oploceni.cz/cz/svarovane-site-pilonet-11972?stranka=2 

 

[24] Tresorag-firesafe [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Trezory a kovový nábytek. 

Dostupné z: http://www.tresorag.cz/#utm_source=AdWords&utm_medium=PPC 

 

[25] Tzbinfo.cz [online]. 2011 [cit. 2012-03-15]. ALUPRA: Specialista na předokenní 

rolety, rolovací mříže, průmyslová vrata. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/vratove-

systemy/8123-alupra-specialista-na-predokenni-rolety-rolovaci-mrize-prumyslova-vrata 

 

[26] Žiletkový drát. [online]. 2012 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z: http://www.ziletkovy-

drat.cz/ 

 

Právní předpisy 

[27] Zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[28] Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[29] Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 



 

48 

 

[30] Zákon č. 18/1997 Sb. O mírovém využívaní jaderné energie a ionizující zařízení 

(atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

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

 

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

 

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

 

[34] Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 

[35] Zákon č. 412/2005 Sb. O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

[36] Zákon č. 59/2006 Sb. O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

Technické normy 

[37] ČSN 747731 Dveře odolnější proti vloupání. 

 

[38] ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušené odolnosti proti vloupání. Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a 

komorové trezory. 

 

[39] ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 1: Systémové požadavky.  

 

[40] ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 6: Napájecí zdroje. 

 

[41] ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery.  



 

49 

 

 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci.  

 

[43] ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systému – Postup analýzy 

způsobu a důsledku poruch (FMEA) 

 

[44] ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště.  

 

[45] ČSN IEC 60300-3 -1 Management spolehlivosti – Část 3-1: Techniky analýzy 

spolehlivosti – Metodický pokyn. 

 

[46] ČSN P CEN/TS 14383-4 Prevence kriminality - Část 4: Obchodní a administrativní 

budovy.  

 

[47] ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

Požadavky a klasifikace.  

 

[48] ČSN P ENV 1628 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí.  

 

[49] ČSN P ENV 1629 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí. 

 

[50] ČSN P ENV 1630 Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

13  Seznam zkratek 

 

ČR – Česká republika 

PZTS – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

CCTV – systém průmyslové televize 

MZP – Mechanické zabezpečovací prostředky 

PIR – Pasivní infračervené čidla 

AIR – Aktivní infračervené čidla 

PCO – pult centrální ochrany 

FMECA – Analýza způsobu, důsledku a kritičnosti poruch 

FMEA – Analýza způsobu a důsledku poruch 

MHD – Městská hromadná doprava 

NP – Nadzemní podlaží 

s.r.o. – Společnost s ručením omezeným 

a.s. – Akciová společnost 

atd. – a tak dále 

např. – například 

apod. – A podobně 

tzv. – Takzvaně 

obr. – Obrázek 

tab. - Tabulka 

 

 

 


