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Anotace 
 

PAŘÍZEK Z., Návrh systému fyzické ochrany objektu a srovnání použitelnosti ČSN P 

CEN/TS 14383-4 a metody FMECA, Ostrava: VŠB-TUO, Bakalářská práce, 2012, 47 s 

Bakalářská práce se zabývá analyzováním, zhodnocením rizik a navržením 

inovativního řešení fyzické ochrany administrativního objektu, pomocí ČSN P CEN/TS 

14383-4        a analytické metody FMECA dle ČSN EN 60812, dalším z cílů práce je 

porovnání přínosu těchto dvou metodik. Úvodní část práce popisuje právní a normativní 

rámec fyzické ochrany objektu a základní teorie fyzické ochrany. V další části práce je 

popsán a zhodnocen zpracovávaný objekt. V poslední části práce je na základě dvou 

zadaných metodik navrženo inovativní řešení fyzické ochrany objektu včetně 

ekonomického zhodnocení návrhu. Poslední částí práce je diskuze na téma přínosu 

těchto dvou metodik. 
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used methods.  
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Úvod 
 

Stejně dlouho jako existuje kriminalita, se řeší její prevence. Ochrana vlastního majetku 

je jeden ze základních instinktů člověka. Snaha oddělit a ochránit sebe a svůj majetek     

je stejně stará jako lidstvo samo. Již od počátku společenství pozorujeme opatření 

režimového charakteru kdy je různě omezován vstup, stejně jako se neustále vylepšují 

prostředky ochrany vlastního majetku. Při zpětném pohledu tedy zjišťujeme, že kromě 

technologické stránky se vlastní ochrana osob  a majetku téměř nezměnila. V historii    

se měnily metody a rozsah trestných činů, stejně jako tresty za ně. Nezměnily se však 

pohnutky k nim, kdy je jediným rozdílem dokonalejší technologie ochrany a zároveň  

zlepšené prostředky pro jejich překonávání. 

Se zdokonalováním technologií dochází zároveň ke zdokonalení prostředků zabezpečení 

majetku, spolu se zvyšujícím se pohodlím užívání těchto prostředků ochrany. Postupně 

dochází ke zlepšování nejen metod, jež mají přímo zabránit ohrožení bezpečnosti,        

ale zároveň také vznikají nové metody jejich prevence. Prevence může spočívat nejen 

v zastrašení útočníka, ale také v kvalitním vyhodnocení situace. Z tohoto důvodu 

vznikají různé druhy analýz a postupů, jež mají za cíl předcházet rizikům a snižovat 

jejich možný dopad. V této práci dojde k seznámení s využitím dvou používaných 

metodik upravovaných českou technickou normou, aplikovaných na návrh fyzické 

ochrany administrativního objektu.   

Využití metodik dle ČSN P CEN/TS 14383-4  a ČSN EN 60812 nám má pomoci nejen 

hlavní rizika, pomocí kterých poté bude navržen optimální systém fyzické ochrany, 

práce má zároveň za cíl konfrontovat tyto dva postupy a zavést diskuzi na téma jejich 

využitelnosti v bezpečnostní praxi návrhu fyzické ochrany objektů. 
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1 Právní předpisy upravující bezpečnost osob a majetku 
 
Cílem této části bakalářské práce je vyjmenovat všechny právní předpisy, jež přímo 

upravují fyzickou ochranu, neboť v bezpečnosti osob a majetku je zákon tím 

nejdůležitějším předpisem. 

Hlavním současným problémem právní úpravy tohoto oboru je ten, že na rozdíl              

od mnoha zahraničních zemí, Česká republika (dále jen ČR) nemá vlastní zákon přímo 

upravující bezpečnost osob a majetku, díky čemuž je nutné vycházet z mnoha právních 

předpisů jež ochranu bezpečnosti osob a majetku upravují, nebo jinak zmiňují.  

 

1.1 Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Nejvýše postavený zákonný předpis České republiky, skládá se z Preambule a osmi 

hlav. Byla přijata 16. 12. 1992, účinnosti nabyla k 1. lednu 1993. Deklaruje ČR jako 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům                       

a svobodám člověka a občana, zároveň upravuje základní práva a povinnosti občana. 

V hlavě první, článku třetím odkazuje na Listinu základních práv a svobod                      

(viz. kapitola 1.2), jež je z hlediska bezpečnosti osob a majetku velmi důležitým 

právním předpisem. [24] 

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

Přijata Českou národní radou dne 16. 12. 1992, účinnosti nabyla ke dni 1. 1. 1993.  

Zaručuje základní práva a svobody, a to všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního 

původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného 

postavení. Zaručená práva jsou zejména právo na život, kdy je život hoden ochrany již 

před narozením. Další záruky důležité z hlediska bezpečnosti osob a majetku                   

např.: nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na osobní svobodu,                    

právo na zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochranu jména,             

právo vlastnit majetek, zaručuje právo na nedotknutelnost obydlí a právo na informace. 

Specifikováno je mnoho dalších práv, jejich vliv na bezpečnost osob a majetku je však 

již méně závažný. Tato práva a svobody mohou být omezena pouze za zákonem 

stanovených okolností a zákonným způsobem. [25] 
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1.3 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zákon upravuje majetkové vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a též vztahy 

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

zákon. Zákon uvádí pro ochranu bezpečnosti osob a majetku několik zajímavých 

skutečností. Například je zde uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva 

bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám 

odvrátit. Další z hlediska fyzické ochrany podstatnou částí je §17 upravující obchodní 

tajemství.  

Zákon definuje obchodní tajemství jako veškeré skutečnosti, obchodní, výrobní,                  

či technické povahy související s organizací, která mohou mít reálnou, nebo potenciální 

materiální, či nemateriální hodnotu a nejsou běžně dostupné. Obchodní tajemství by 

mělo dle zákona být dle vůle podnikatele utajeno, přičemž sám odpovídajícím 

způsobem utajení zajišťuje. 

Obchodní zákoník se nezmiňuje o tom, co je odpovídající způsob utajení a ochrany 

obchodního tajemství. Ten, na něhož se obchodní tajemství vztahuje, má výlučné právo 

s tímto tajemstvím nakládat, zejména udělit svolení k jeho užití a stanovit podmínky 

takového užití. Povinnost ochrany informací jako součást výkonu práce není uzákoněna. 

Zachovávat mlčenlivost i po ukončení pracovního poměru je dána zákonem pouze         

u informací, které tvoří utajovanou skutečnost. Obchodní zákoník nehovoří o tom, jak 

se toto utajení zajišťuje. Vyřešit tento problém vyžaduje pomoc jiných zákonných 

norem. [30]  

1.4 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

Předmětem úpravy tohoto zákona je ochrana státního a společenského zřízení ČR, 

ochrana zájmů právnických i fyzických osob, definuje pojmy trestní odpovědnost, 

trestný čin a trest. Zákon taxativně vyměřuje sankce za jednotlivé trestné činy. 

Z pohledu ochrany osob a majetku je důležitá tímto zákonem definovaná ochrana zájmů 

právnických a fyzických osob, tedy ochrana života, zdraví, svobody a majetku                       

a vyměření trestů za trestné činy proti těmto chráněným zájmům. Další, pro ochranu 

osob a majetku důležitou částí zákona jsou okolnosti vylučující protiprávnost                  

(§28 - §32). [31] 
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1.5 Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby každý zodpovědný 

orgán postupoval ve vyšetřování trestného činu takovým způsobem, aby došlo                       

k objasnění trestného činu a spravedlivému potrestání pachatele. Definuje pojmy 

obviněný, svědek, poškozený, obžalovaný, odsouzený a dále subjekt i objekt trestního 

řízení. Z pohledu ochrany bezpečnosti osob a majetku je důležitý zejména §76 odstavec 

2, který říká, že osobní svobodu osoby jež byla přistižena při činu, nebo bezprostředně 

poté smí omezit kdokoliv, pokud je to nutné k zajištění důkazů, zjištění totožnosti,                 

nebo zamezení útěku. Ze zadržení ovšem vyplývá povinnost zadrženého předat ihned 

policejním orgánům, popřípadě je okamžitě informovat o zadržení. [28] 

 

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

Tento zákon je z hlediska fyzické ochrany důležitý zejména pro provoz CCTV systému. 

Upravuje ochranu práv osob před neoprávněným zásahem do jejich soukromí, zároveň 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Definuje pojem osobní údaj 

a citlivý údaj.  

Osobní údaj je každá informace, jež se nějakým způsobem týká určeného,                        

nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, 

jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu 

nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Citlivým údajem je takový údaj, který vypovídá 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; citlivým údajem je 

také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu 

údajů. Subjektem údajů se rozumí fyzická osoba, k níž se údaje vztahují.  

Zákon dále stanovuje oprávnění pro ověřování a nakládání s osobními údaji, dále 

definuje pojem zpracování osobních údajů, jež při ochraně bezpečnosti osob a majetku 

důležitý zejména pro provoz kamerového systému.  
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Zpracování osobních údajů je dle §4 písm. e)  jakákoliv operace nebo soustava operací, 

které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji,                             

a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí 

zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava,                 

nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, 

uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace. 

Podmínky zpracování osobních údajů dle §4 nesplňuje pouhý monitoring pomocí 

kamerového systému, avšak pokud by již docházelo k pořizování záznamu                   

ať už obrazového, zvukového, nebo jiného, jež by mohl vést k identifikaci subjektu 

údajů již se jedná o zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů. Zpracování 

osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů  je možné pouze dle §5 odst. 2 Zákona o 

ochraně osobních údajů. [27] 

1.7 Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a 
bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje pojem utajovaná informace, jednotlivé stupně utajení, definuje 

možné újmy zájmů ČR, podmínky přístupu k informacím a požadavky na jejich 

ochranu. Dle §5 je ochrana utajovaných informací zajišťována: 

a) personální bezpečností, kterou tvoří výběr fyzických osob, které mají mít přístup                 

k utajovaným informacím, ověřování podmínek pro jejich přístup k utajovaným 

informacím, jejich výchova a ochrana, 

b) průmyslovou bezpečností, kterou tvoří systém opatření k zjišťování a ověřování 

podmínek pro přístup podnikatele k utajovaným informacím a k zajištění    nakládání     

s utajovanou informací u podnikatele v souladu s tímto zákonem, 

c) administrativní bezpečností, kterou tvoří systém opatření při tvorbě, příjmu, evidenci, 

zpracování, odesílání, přepravě, přenášení, ukládání, skartačním řízení, archivaci, 

případně jiném nakládání s utajovanými informacemi, 

d) fyzickou bezpečností, kterou tvoří systém opatření, která mají neoprávněné osobě 

zabránit nebo ztížit přístup k utajovaným informacím, popřípadě přístup nebo pokus      

o něj zaznamenat, 

e) bezpečností informačních nebo komunikačních systémů, kterou tvoří systém 

opatření, jejichž cílem je zajistit důvěrnost, integritu a dostupnost utajovaných 

informací, s nimiž tyto systémy nakládají, a odpovědnost správy a uživatele za jejich 

činnost v informačním nebo komunikačním systému  
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f) kryptografickou ochranou, kterou tvoří systém opatření na ochranu utajovaných 

informací použitím kryptografických metod a kryptografických materiálů při 

zpracování, přenosu nebo ukládání utajovaných informací. [32] 

1.8 Zákon 18/1997 o mírovém využívání jaderné energie a 
ionizujícího záření 

Pro fyzickou ochranu osob a majetku je důležitou úpravou zejména §1 písm. b) systém 

ochrany osob a životního prostředí před nežádoucími účinky ionizujícího záření a dále 

§2 písm. f), který definuje pojem fyzická ochrana jako systém technických                          

a organizačních opatření zabraňujících neoprávněným činnostem (v tomto případě 

činnostem s jadernými zařízeními, jadernými materiály a vybranými položkami). [29] 

1.9 Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií  

Stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna 

vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek s cílem snížit 

pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na zdraví a životy lidí, 

hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek v objektech a zařízeních a v jejich 

okolí. Z hlediska fyzické ochrany je důležitou částí §14 Plán fyzické ochrany objektu, 

nebo zařízení: 

§ 14 Plán fyzické ochrany objektu nebo zařízení 

Provozovatel objektu nebo zařízení povinen zpracovat plán fyzické ochrany objektu 

nebo zařízení (dále jen plán fyzické ochrany). V plánu fyzické ochrany provozovatel 

uvede bezpečnostní opatření, kterými jsou 

 a) analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na objekty, 

nebo zařízení, 

 b) režimová opatření, 

 c) fyzická ostraha  

 d)technické prostředky.[33] 
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1.10 Směrnice rady EU 2008/114/ES o určování a označování 
kritických infrastruktur a o posouzení potřeby zvýšit jejich 
ochranu 

Cílem této směrnice Evropské rady ze dne 8. Prosince 2008 je zvyšování ochrany 

evropských kritických infrastruktur, zejména v ohledech prevence, připravenosti              

a schopnosti reakce na teroristický útok. Pro fyzickou ochranu definuje důležité pojmy  

a to: 

Analýza rizik: zvážení relevantních scénářů hrozeb s cílem posoudit zranitelnost            

a možný dopad zrušení, nebo narušení kritické infrastruktury 

Ochrana: činnosti zaměřené na zajištění funkčnosti, nepřetržitosti a celistvosti, s cílem 

zabránit hrozbě, riziku, nebo zranitelnosti, zmírnit je a neutralizovat. [20]  

 

2 Vybrané technické normy  
 
Technické normy slouží ke sjednocení požadavků a doporučení ve svém oboru. Existuje 

velké množství norem, jež jsou vydávány s platností po celém světě, v rámci Evropské 

unie (dále jen EU), nebo pouze lokálně v rámci jednoho státu. Oficiální označení české 

technické normy je ČSN, vydávání a tvorbu ČSN zajišťuje Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ). Vzhledem k tomu že od 

roku 2004 je ČR členem EU, je řada norem přejímána odtud pod označením EN 

(evropská norma), popřípadě celosvětové normy pod označením ISO. Pro přehlednost 

bude níže uvedený seznam norem rozdělen dle oblasti působnosti. Cílem této části práce 

je základní základní seznámení s normativními technickými předpisy, jež budou 

využity, nebo zmíněny v dalších částech práce. 

2.1 Mechanické zábranné systémy 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace  

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání u 

dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující 

způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování. 

Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti vloupání. Tato norma přímo 

nezahrnuje odolnost zámků a cylindrických vložek proti napadení paklíči. [4] 
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ČSN EN 1630 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o 

vloupání 

Tato norma určuje zkušební metodu pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o násilné vloupání k hodnocení vlastností odolnosti proti násilnému vloupání u dveří, 

oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby 

otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a 

svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce, norma rovněž určuje zkušební metodu 

pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o násilné vloupání k hodnocení 

vlastností odolnosti proti násilnému vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových 

plášťů, mříží a okenic. [5] 

 

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a 

zkušební metody 

Tato evropská norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických vložek a 

jejich originálních klíčů včetně dalších požadavků na pevnost, bezpečnost proti 

vloupání, životnost a odolnost proti korozi. Stanovuje dvě kategorie použití podle 

funkčních vlastností a pět tříd bezpečnosti podle konstrukčních požadavků a zkoušek, 

které simulují mechanický útok. [2] 

 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní 

zasklení, určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, což spočívá 

ve zpoždění vniknutí předmětů a/nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje 

výrobky pro bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. [6] 

 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, 

trezorové dveře a komorové trezory 

Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových 

trezorů, vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, 

trezorových dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich 

odolnosti proti vloupání. [1] 
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ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště - Stanovení 

odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

Tato evropská norma platí pro všechny dveře, určuje zkušební metodu pro zjištění 

poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako součásti dveřního 

kompletu, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního 

křídla. [11] 

2.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

ČSN EN 50131-1 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. 

Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

mající společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a 

napájecích zdrojů s jinými systémy. [7] 

 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory (dále jako 

detektor) používané jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v 

budovách. Obsahují 4 stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. [7] 

 

ČSN CLC/TS 50131-2-7-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla 

(akustické) 

Tato technická specifikace se týká pasivních akustických detektorů rozbíjení skla 

instalovaných v budovách specifických nebo nespecifických metalických nebo 

bezdrátových detektorů jejich zkoušením, funkčními a provozními požadavky na ně.[7] 

 

ČSN CLC/TS 50131-4 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 4: Výstražná zařízení 

Tato technická specifikace uvádí požadavky na výstražná zařízení, používaná v 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech, instalovaných v budovách. 
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Uvádí čtyři stupně zabezpečení výstražného zařízení, které odpovídají čtyřem stupňům 

zabezpečení uvedeným v Evropské normě EN 50131-1. [7] 

 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 6: 

Napájecí zdroje 

Tato šestá část normy stanoví požadavky, zkušební postupy a stupně zabezpečení na 

napájecí zdroje používané v elektrických zabezpečovacích systémech a systémech 

přivolání pomoci používaných v budovách. Norma uvádí povinné funkce, které musí 

zajišťovat napájecí zdroje a funkce volitelné, včetně požadavků, které se mají splňovat. 

Je možné zajistit i další v této normě nespecifikované funkce, související s detekcí 

narušení a se signalizací přivolání pomoci. Tyto funkce nesmí ovlivňovat požadavky na 

žádnou z povinných nebo volitelných funkcí. [7] 

2.3 Systémy kontroly a řízení vstupů 

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

bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích. Norma také popisuje všeobecné požadavky na 

komponenty z hlediska prostředí. Pokud některá část systému kontroly vstupů 

(například rozhraní místa přístupu) tvoří část zabezpečovacího poplachového systému, 

musí tato část splňovat současně i příslušné požadavky norem na 

zabezpečovací systémy. Tato norma se zabývá zabezpečovacími aplikacemi pro každé 

přístupové místo. Systém kontroly vstupů se může skládat z libovolného počtu 

přístupových míst. [9] 

 

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

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a 

komponentů uvnitř a vně budov na základě souboru norem EN 50133. Zahrnují návrh 

systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. Pokyny jsou 

určeny pro systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. Zahrnuje 

oblasti od jednoduchých systémů pro řízení jednoho přístupového místa až po složité 

systémy s mnohanásobnými přístupovými místy. [9] 
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2.4 Systémy průmyslové televize 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

Norma se vztahuje na systémy CCTV užívané pro sledování soukromých a veřejných 

prostor. Revize nově definuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. Je 

určena výrobcům, systémovým integrátorům, montážním firmám, konzultantům, 

majitelům, uživatelům, pojišťovacím společnostem a společnostem zajišťujícím 

prosazování práva v dosažení kompletní a přesné specifikace sledovacího systému. Tato 

norma nespecifikuje typ technologie nebo požadavky na kvalitu obrazu pro konkrétní 

úlohy sledování. [8] 

 

ČSN EN 50132-2-2 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Barevné kamery 

Tato norma stanoví minimální požadavky na specifikaci a zkoušení barevných kamer 

používaných v CCTV sledovacích systémech pro bezpečnostní aplikace. Ochrana proti 

sabotáži a detekce sabotáže nejsou součástí této normy. Jsou-li však definovány jako 

systémové požadavky, jsou metody ochrany proti sabotáži a detekce sabotáže zařízení 

uplatněny podle příslušné normy. [8] 

 

ČSN EN 50132-7 poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tato norma stanovuje doporučení pro výběr, plánován a instalaci systémů uzavřených 

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory, nebo s videorekordéry, řídicí a 

další pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy 

je: poskytovat pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům a uživatelům stanovit 

jejich požadavky, pomoci projektantům a uživatelům při volbě optimální varianty 

zařízení, poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností instalovaného 

systému. [8] 
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2.5 Management rizika 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy 

způsobů a důsledků poruch (FMEA) 

V této mezinárodní normě je popsána analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA) a 

analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) a je v ní uveden návod, jak se 

tyto analýzy mohou používat. K tomuto účelu jsou v ní popsány procedurální kroky 

nutné k provedení analýzy, jsou v ní stanoveny vhodné termíny, předpoklady, ukazatele 

kritičnosti a způsoby poruch, jakož i základní principy metody. Všechny obecné 

kvalitativní úvahy uvedené pro analýzu FMEA lze aplikovat na analýzu FMECA, která 

je rozšířením analýzy FMEA. Analýza FMEA je jednou ze základních technik analýzy 

spolehlivosti systémů. [10] 

2.6 Prevence kriminality 

ČSN EN 14383-1 Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování 

budov - Část 1: Definice specifických termínů 

Norma je terminologickým slovníkem, obsahujícím definice specifických termínů z 

oblasti prevence kriminality, používaných v normách řady 14383. [3] 

 

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

navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy 

Norma se zabývá kriminogenními faktory, působícími v obchodních a administrativních 

budovách a opatřeními k minimalizaci rizik z nich plynoucích. Poskytuje návod jakým 

způsobem vyloučit nebo omezit škody, vznikající následkem trestné činnosti, a 

prostředky jakými toho lze dosáhnout. [12] 
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3 Teorie fyzické ochrany objektu 
 
Jakýkoliv majetek, nebo zdroj, jenž přináší užitek a disponuje jím organizace, nazýváme 

aktivem. Z důvodu příspěvku k úspěchu organizace je aktiva potřeba chránit. Aktivy 

rozumíme lidské zdroje, majetek i informace. Každá organizace by si tudíž měla položit 

za cíl ochranu svých vlastních aktiv, tedy zavádět opatření vedoucí k maximálnímu 

účinku ochrany při co nejnižších nákladech. Předměty zájmu ochrany bezpečnosti 

objektu jsou tedy ochrana osob, hmotného a nehmotného majetku. 

Samotná fyzická ochrana je systém, jehož subsystémy jsou technická, organizační          

a režimová opatření, která mají za cíl zabránit neoprávněnému nakládání s aktivy 

organizace a tím zajistit bezpečnost osob i majetku. Nelze proto považovat                       

za dostatečnou ochranu použití pouze jednoho subsystému fyzické ochrany objektu. 

Cílem při vytváření systému fyzické ochrany je tedy zavést taková bezpečnostní 

opatření, jež povedou ke stanovené úrovni ochrany, a zároveň s těmito opatřeními 

zavést pravidla pro jejich kontrolu a hodnocení. Fyzickou ochranu tedy můžeme rozdělit 

na tři základní celky: fyzickou ostrahu, technickou ochranu a režimovou ochranu.  

3.1 Režimová ochrana objektu 

Režimová ochrana objektu také často bývá známa jako organizační, nebo 

administrativní ochrana. Režimová ochrana upravuje administrativní, organizační              

a věcné uspořádání systému činností, vztahů a jejich řízení, jejím cílem je dosažení 

harmonického stavu při zajištění co nejlepšího fungování všech úrovní bezpečnosti jde 

tedy o sjednocující a řídící prvek komplexního systému zabezpečení objektu.  

Důležité prvky režimové ochrany objektu jsou především: 

• Režim vstupu a výstupu osob a dopravních prostředků, kdy jde zejména             

o kontrolu vstupu návštěv, zaměstnanců, klientů a vozidel vstupujících                   

do objektu a také kontrolu odchodu osob a dopravních prostředků, včetně 

kontroly vynášených nebo vyvážených předmětů.  

Režim vstupu a výstupu lze označit jako režimové opatření vnější. Jako vnější 

opatření můžeme tedy označit režimovou kontrolu veškerých míst kudy je možný 

vstup, nebo výstup z objektu. 

Vnitřní režimová opatření jsou veškerá opatření upravující činnosti uvnitř 

chráněného objektu např.:    
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• Režim pohybu osob v objektu, jde především o určení zón a úseků, které jsou 

pro zaměstnance, návštěvníky, nebo klienty přístupné. Osoby by měly mít 

přiřazena svoje pracoviště, provozy, nebo přístupné úseky na základě své funkce 

a zařazení v organizaci. V rámci režimu je poté možno různě kombinovat 

přístupy za určitých podmíněných vlastností (např. vstup s nadřízeným, jež má 

povolení vstupu do daného úseku). 

• Režim pohybu materiálu, stanovuje postupy příjmu, pohybu, předávání                    

a uskladňování materiálu, cílem těchto opatření je ochrana hmotného                           

a nehmotného majetku před poškozováním, rozkrádáním a znehodnocováním. 

• Provozní režim, zajišťuje plynulý chod objektu, mělo by fungovat v harmonii 

se systémy technického zabezpečení objektu. 

• Klíčový režim, stanoví rozdělení, značení, a rozsah funkce klíčů, rozdělení              

do klíčů a zámků do podskupin dle přístupových práv v objektu. 

Všechny zásady režimových opatření by měly být vyneseny v interních normách 

organizace.  

Samotné vytvoření režimových opatření není problematická část procesu, nejsložitější 

částí procesu zavádění režimových opatření je jejich samotné zavedení a prosazení, 

včetně následného zhodnocení funkčnosti a úpravy vzhledem ke skutečnému provozu. 

3.2  Fyzická ostraha 

Nejpoužívanější, nejstarší a nejnákladnější metoda ochrany bezpečnosti osob a majetku. 

Jedná se o činnosti vykonávané pověřenou osobou, nebo osobami, jež mají za úkol 

zabezpečit bezpečnost a ochranu života, zdraví a majetku, bezpečnost ve střežených 

objektech, v některých případech plní i úkoly preventivní požární hlídky.  

Fyzická ostraha může být prováděna vlastními zaměstnanci, pomocí soukromých 

bezpečnostních služeb, najmutím společného strážného, popřípadě pomocí ozbrojených 

složek. Tento typ ochrany je velmi nákladný, avšak dosud stále platí za nejspolehlivější. 
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Úkoly fyzické ostrahy jsou: 

Kontrolní propustková činnost – Ostraha zabraňuje neoprávněnému vstupu,                    

nebo vjezdu, eviduje oprávněné vstupy a vjezdy, kontrolují převážená aktiva, 

předcházejí pronesení nebezpečného předmětu do objektu 

Kontrolní činnost – fyzická ostraha zabraňuje ztrátě, poškození, rozkradení, nebo 

zneužití majetku, plní úkoly spojené s ochranou života a zdraví vymezené dle smlouvy 

o ochraně a vnitřní směrnicí objektu 

Střežení objektu a prostor – střežení objektů a prostor může probíhat různými 

formami, např.: se stanovištěm pevným, pohyblivým, nebo pochůzkovým, popřípadě 

kombinací těchto postupů. 

 

3.3 Systém technických opatření 

Poslední částí fyzické ochrany objektu dle zákona o prevenci závažných havárií jsou 

technické prostředky. Jednotlivé druhy technických prostředků fyzické ochrany budou 

vyjmenovány níže. 

3.3.1 Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zábranné prostředky (dále jen MZP) jsou jeden z nejstarších druhů 

ochrany. Snaha oddělit svůj majetek od ostatních pomocí mechanických překážek, jako 

jsou ohrady, zdi aj. je stará jako lidstvo samo. Využití MZP se nejprve vázalo zejména 

na ochranu života, s postupným zlepšováním využití materiálů však dochází i 

k rozšíření jejich uplatnění. Jedním z období nejpřekotnějšího vývoje v této oblasti je 

18. a 19. století, kdy dochází k rozvoji zámkových systémů (přestože první důkazy o 

funkčních zámcích spadají již do doby starého Egypta) a úschovných objektů. Ve 20. 

století dochází k postupnému provázání MZP a elektronických zabezpečovacích 

systémů (dále jen EZS). 

V současnosti jsou MZP stále základním stavebním kamenem každého systému fyzické 

ochrany objektu. MZP dle svého typu mohou plnit několik rolí, a to roli jak preventivní 

(odrazující), tak roli zabraňující, nebo zpomalovací. MZP mají za cíl zabránit zejména: 

a) Násilnému proniknutí osob do chráněného objektu 

b) Znehodnocení hmotného i nehmotného majetku  

c) Krádeži hmotného či nehmotného majetku 

d) Možnosti umístění nebezpečného předmětu v daném prostoru 
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Ukazatele odolnosti MZP 

Díky širokému spektru MZP jež jsou dostupné na trhu, bylo nutno přijmout rozlišovací 

ukazatele pro zhodnocení jejich odolnosti, zejména pro pohodlí koncového zákazníka. 

Tradičními ukazateli jsou zejména pyramida bezpečnosti a stupeň průlomové odolnosti.  

Pyramida bezpečnosti 

Pyramida bezpečnosti odlišuje čtyři stupně bezpečnosti jež vycházejí z ČSN P ENV 

1627 (viz. kapitola 2.1). Stupně ochrany rozlišuje barevným i písemným oddělením do 

těchto úrovní: velmi vysoká ochrana, vysoká ochrana, zvýšená ochrana, základní ochrana 

(viz. obrázek 1). Pyramida bezpečnosti tedy sjednocuje a usnadňuje identifikaci 

výrobků certifikovaných a ověřených výrobků na trhu. [22] 

 
Obrázek 1 [16] 

Bezpečnostní třídy, doba průlomové odolnosti  

Každý MZP je překonatelný, proto je cílem každého MZP zabránit útočníkovi v jeho 

překonání co nejdéle. Útočník může být různě důmyslný a může používat různé typy 

nástrojů, proto je nutno zvolit MZP s průlomovou odolností adekvátní k hodnotě 

chráněného zájmu. Při navrhování použitého MZP je tedy naším cílem co největší 

prodloužení časového intervalu  t∆ . Matematicky ho lze vyjádřit takto: 

 

2 1t t t∆ = −    [min]                                         

Kde: 
t∆  je časový interval nutný k překonání MZP 

1t  je čas zahájení útoku na MZP 

2t je čas konečného překonání MZP [23] 

Stanovení minimální doby průlomové odolnosti otvorových výplní 

Stanovení doby minimální průlomové odolnosti otvorových výplní (dveře, mříže, vrata, 

rolety, aj.), je řešeno v normách ČSN EN 1627 a ČSN EN 1630 (viz. kapitola 2.1).           

V tabulce 1 jsou uvedeny minimální doby průlomové odolnosti MZP vzhledem k typu 

použitého nářadí a bezpečnostní třídě výrobku, odporový čas je ovšem získán 
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laboratorním zkoušením, pro reálnou představu o odporovém čase je třeba jej vynásobit 

2 až 3 krát. [22] 

  
Tabulka 1: Minimální doba průlomové odolnosti otvorových výplní [22] 

 
 
Prvky MZP dle umístění v objektu 

Podle umístění v systému fyzické ochrany lze prostředky MZP dělit na:  

a) Prostředky obvodové ochrany – jde především o vnější zábranné systémy 

vytvářející hranici mezi periferním a perimetrickým prostorem, tyto MZP tedy 

ohraničují perimetr objektu, jde např. o oplocení, zdi, bariéry a prvky, jež jsou 

jejich součástí (dveře, vrata, brány, turnikety, závory, aj.) 

b) Prostředky objektové ochrany – Jde především o otvorové výplně na plášti 

objektu, např.: dveře, vrata, rolety, mříže, okna, vikýře, aj. 

c) Prostředky individuální ochrany – jde především o mobilní i integrované 

prostředky sloužící pro ochranu a úschovu majetku a informací, např.: trezorové 

skříně, pokladny, přenosné trezory, kufry, schránky atp. [22] 

3.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Účelem poplachových zabezpečovacích a tísňových systému (dále jen PZTS), je zjištění 

narušení chráněného prostoru a okamžité předání této informace koncovému uživateli, 

který zahájí nutné kroky dle svého uvážení. PZTS jsou většinou užívány ve spojení 

s MZP a jedná se o nejmodernější prostředky ve vývoji systémů fyzické ochrany 

objektu. PZTS jsou schopny okamžitě předat zprávu nejen o narušení, ale také o 

sabotáži střeženého zájmu. Při projektování je však vždy potřeba počítat s vlivy 
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prostředí, s režimovými opatřeními a s provozně technickými záležitostmi (napájení, 

umístění, atd.). 

Základní prvky PZTS 

Čidlo (detektor) – zařízení reagující na změnu sledovaných vlastností (pohyb, 

rozpojení, přerušení, změna polohy, změna fyzikálních vlastností atd.) v prostoru, nebo 

místě zastřežení. 

Ústředna PZTS – Zařízení zpracovávající informace z čidel, slouží k ovládání, 

kontrolování a vyhodnocení funkce PZTS. 

Přenosové zařízení – zařízení předávající informaci o stavu PZTS pomocí dostupných 

komunikačních prostředků (GSM, místní vedení, telekomunikační síť, bezdrátové 

vedení) 

Signalizační zařízení – předává akusticky nebo opticky informaci o stavu PZTS 

Ovládací zařízení – slouží k obsluze ústředny a tím i celého systému PZTS (zastřežení, 

odstřežení, revize atd.) 

Doplňková zařízení – mohou rozšiřovat PZTS o další funkce, například o grafickou 

vizualizaci místa narušení 

Pult centralizované ochrany (dále je PCO) – není klasickou součástí PZTS, jde ale 

v podstatě o koncový prvek systému, který je schopen centrálně přijímat a 

vyhodnocovat informace přicházející z více PZTS a umožňuje tak operativně střežit 

více objektů najednou 

Příklad jednoduchého zapojení PZTS je uveden na Obrázku 2. Jde o systém, ve kterém 

jsou zakomponovány 3 typy čidel (pohybové, magnetické, kouřové), vnitřní a vnější 

signalizační zařízení, ovládací klávesnice a GSM modul pro přenos, to vše zapojeno do 

ústředny PZTS. [23] 
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Obrázek 2: Příklad zapojení PZTS [13] 
 
Rozdělení PZTS dle předání poplachového signálu 

 
PZTS s lokální signalizací: poplach je akusticky nebo opticky signalizován přímo 

v místě narušení, tento systém plní především preventivní a informační funkci. 

PZTS s autonomní signalizací: poplach je signalizován stálé obsluze, která je trvalou 

součástí objektu, dle vyhodnocení signálu provádí další nutné kroky k zajištění 

bezpečnosti objektu. 

PZTS s dálkovou signalizací: poplach je signalizován stálé službě, jež nemusí být 

přímou součástí objektu, má však s klientem smluvně ošetřeno vyhodnocování signálů a 

provádění zákroků. [23] 

 

Rozdělení prvků PZTS dle zabezpečovaného prostoru 

 
Níže uvedené prvky tvoří v kombinaci takzvanou vícestupňovou ochranu. 

Perimetrická ochrana: signalizuje narušení perimetru chráněného objektu, prvky 

perimetrické ochrany uvádí kapitola 3.4.4 

Plášťová ochrana: signalizuje narušení pláště chráněného objektu, zejména jde o 

stavební otvory (dveře, okna, světlíky, ventilace). prvky plášťové ochrany uvádí 

kapitola  3.4.4 

Prostorová ochrana: signalizuje narušení vnitřních prostor chráněného objektu, prvky 

prostorové ochrany uvádí kapitola 3.4.4 
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Předmětová ochrana: signalizuje neoprávněnou manipulaci, nebo napadení přímo 

chráněného předmětu uvnitř objektu (trezory, umělecká díla, technické vybavení, atd.). 

Prvky předmětové ochrany uvádí kapitola 3.4.4 

Klíčová ochrana: signalizuje narušení míst klíčových pro bezpečnost objektu (vstupní 

dveře, schodiště, chodby). [23] 

 

Stupně zabezpečení PZTS 

PZTS by měly být stejně jako jiné ochranné systémy zkoušeny a klasifikovány pro 

použití dle svého zařazení, dle zařazení jsou také na zařízení kladeny požadavky. Dle 

normy ČSN EN 50131-1 rozlišujeme čtyři stupně zabezpečení. Zařazení PZTS do 

příslušné kategorie je prováděno akreditovanými zkušebnami, jež po otestování vydají 

výrobku certifikaci funkčnosti pro daný stupeň zabezpečení. [7] 

3.3.3 Kamerové systémy 

Kamerové systémy zažívají v současnosti asi největší rozmach ze všech 

zabezpečovacích systémů. Se zvyšující se dostupností technologií, novými možnostmi 

za pojení a klesající cenou jsou stále populárnějším produktem pro osoby, jež chtějí 

zabezpečit svůj objekt.  

Kamerový systém tvoří soubor kamer, jejichž výstup je přenášen na dané množství 

monitorů. Jde tedy o uzavřený televizní okruh (closed circuit television – dále jen 

CCTV). Užívání CCTV systému je možno pouze v souladu se zákonem 101/2000 Sb. 

(viz. kapitola 1.6). 

Kamerové systémy plní funkci dohledu a kontroly daného prostoru, a to buď klasickým 

monitoringem, nebo pořizováním záznamu. Hlavní funkcí kamerového systému je však 

preventivní (odrazující) účinek. [23] 

 

Základní prvky CCTV systému 

Kamera: Je základním prvkem CCTV systému, předávají obraz, případně i zvuk ze 

střeženého prostoru. 

Multiplexer: Sdružuje výstupy z kamer a zajišťuje zobrazení více výstupů najednou, 

v současné době je k tomuto účelu čím dál častěji využíváno PC, nebo servery 

Monitor: Zobrazuje vizuální výstupy z kamer, dříve zejména CRT monitory, 

v současné době se používají především LCD, nebo plasma obrazovky.  
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Záznamové zařízení: Slouží k ukládání výstupu z kamer, v současné době se využívají 

digitální videorekordéry (dále jen VDR) s vlastním pevným diskem, ukládání na vlastní 

kamerový server, nebo u levnějších řešení přímo do PC. 

Ovládací zařízení: Prvek systému sloužící k ovládání kamer, může jít o různé formy 

klávesnic s joysticky, popřípadě můžou být kamery ovládány přímo pomocí PC se 

zobrazovacím softwarem. 

Přenosové zařízení: Přenáší signál z kamer do zobrazovacích jednotek, může jít o 

analogový, nebo bezdrátový přenos 

Příklad jednoduchého zapojení CCTV systému se základními prvky je na obrázku 3. 

[8][23] 

 
Obrázek 3: Příklad zapojení CCTV systému [] 
 
 

4 Charakteristika objektu 
 
V této části práce bude charakterizován administrativním objektem, jehož bezpečnostní 

řešení je jedním z cílů této práce. Dojde k seznámení s umístěním, současným stavem a 

aktivy v objektu. Dále bude dojde k seznámení s uživatelem objektu, kterým je firma 

EmB Elektromontáže Bruntál s.r.o (dále jen EmB).  

4.1 Uživatel objektu 

Uživatelem objektu je forma EmB Elektromontáže Bruntál s.r.o, která byla založena   

24. května 1993 a specializuje se na elektroinstalace v průmyslových a výrobních 
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halách, bytových domech, montáže osvětlení, kabelových přívodů, projekční a revizní 

činnost elektrozařízení. V současné době má firma stálý počet 23 zaměstnanců ve dvou 

výrobních střediscích, prvním je Bruntálské sídlo společnosti, jež zajišťuje oblast 

Severní Moravy, druhé středisko je v Bučovicích, které zajišťuje oblast Jižní Moravy. 

Firma se v současné době snaží obstát v konkurenci na trhu, proto zvažuje každou 

investici a to včetně investice do zabezpečení objektu. K tomuto faktoru bude tedy 

nutno přihlédnout při konečném návrh zabezpečení objektu. [14] 

4.2 Popis objektu 

Objekt se nachází na ulici Krnovská, na severozápadním konci města Bruntál. Objekt je 

umístěn v areálu, který obývá řada dalších podnikatelských subjektů (např.: auto Kelly, 

hotel Montenegro, čerpací stanice, Okay elektro, Nejči nábytek, STK Bruntál aj.).  

 Obrázek 4: Satelitní fotografie s vymezením areálu a označením objektů 
Do areálu vedou dva samostatné vjezdy, které nejsou nijak kontrolovány a fungují 

vzhledem k přístupu do prostor hotelu a čerpací stanice nepřetržitě. Podrobnosti o 

situaci v areálu viz obrázek 4. 

Další prostory neoznačené na obrázku 7 jsou buďto nevyužity, nebo slouží jako 

skladovací prostory pro neznámé pronajímatele těchto prostor, v níže uvedené tabulce 3 

je popis současně působících podnikatelských subjektů v areálu, číselně označených dle 

obrázku 7. 
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Tabulka 2: Legenda k obrázku 4 
Č. Provozovna Č. Provozovna 

1. Auto Kelly 5. STK Bruntál 

2. Hotel Montenegro 6. Prodej koberců 

3. Nejči nábytek 7. EmB Bruntál 

4. Okay elektro  

Objekt se skládá ze dvou nadzemních podlaží, zároveň je však součástí většího objektu 

bývalých garáží (viz obrázek 6), od kterého je však stavebně oddělen. Co se týče pláště 

na severní straně objektu se nachází hlavní vstup, vjezd do garáže a okenní otvor 

opatřený mříží s parapetem ve výšce 110 mm, na straně východní se v 1. nadzemním 

podlaží (dále jen NP) nachází řada okenních otvorů opatřených mříží s parapetem ve 

výšce 660 mm, další nijak nechráněné okenní otvory jsou i ve 2. nadzemním podlaží. 

Na stranu jižní přiléhá pozemek ohraničený oplocením, větší část této stěny je 

prosklená, včetně prosklených dveří, za skly je zevnitř amatérsky přivařená ocelová 

mříž. Západní strana je spojením se zbytkem objektu, jehož je řešený objekt součástí.  

Vnitřní prostory 1. NP obsahují 4 místnosti, předsíň za hlavním vstupem, dvě kanceláře 

a garážový prostor, ve kterém jsou schody vedoucí do 2. NP kde se nalézá pouze jedna 

místnost a to archiv. 

Firma EmB se do objektu přesunula před necelými dvěma lety, ovšem pouze v rámci 

tohoto areálu. Ihned po přesídlení zahájila rekonstrukci vnitřních prostor, která je již 

dokončena a to včetně výměny oken, dveří a instalace nových mříží na okenní otvory 

v 1. nadzemním podlaží. V další fázi má firma v plánu vnější rekonstrukci, do které již 

bude možno zařadit některé prvky splňující bezpečnostní požadavky, jež budou později 

definovány. Fotodokumentace objektu viz Příloha 1. 

4.3 Současné zabezpečení objektu 

Co se týče bezpečnostní historie objektu, dle konzultace se zakládajícím manažerem 

firmy, se dosud nevyskytnul problém s kriminální činností, k odcizení majetku zatím 

došlo pouze ze strany zaměstnanců, což lze považovat za další riziko, s nímž se bude 

muset při návrhu zabezpečení objektu počítat. 

Současné zabezpečení objektu je na poměrně nízké úrovni, obsahuje pouze základní 

mechanické zábranné prostředky, jako jsou dveře, vrata a mříže v okenních otvorech. 

Dveře na severní straně, jež slouží jako hlavní vstup a byly vyměněny za nové společně 

s okny a jsou tvořeny PVC profily. Vedle vstupních dveří jsou původní dvoukřídlá vrata 
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do garážového prostoru, která obsahují jednokřídlé klasické dveře. Vrata jsou 

z ocelového plechu, jsou opatřeny dvěma vložkami FAB bezpečnostní třídy 1. 

V objektu nejsou přítomny žádné PZTS, ani kamerový systém, nebo elektronická 

požární signalizace. 

Režimová opatření jsou poměrně volná. Vstup a výstup do objektu není prakticky 

kontrolován jinak než osobně zaměstnanci uvnitř objektu. Vjezd a výjezd z objektu je 

možný pouze s klíči od garážových vrat, jež jsou vydávány vedením firmy uvnitř 

objektu, pohyb klíčů a zapůjčení firemního vozidla však není dostatečně administrativně 

ošetřen. Vjezd a výjezd na venkovní parkoviště u budovy není kontrolován žádným 

způsobem, toto parkoviště spadá pod kontrolu majitele areálu a ne uživatele objektu. 

Režim pohybu osob opět není příliš ošetřen, zaměstnanci se mohou pohybovat 

v podstatě po celém objektu, přístup je omezen pouze do archivu firmy. 

Provozní režim objektu opět není příliš pevně daný, záleží na momentálním rozsahu 

zpracovávaných zakázek a potřebné činnosti. Klíčový režim je řešen systémem, kdy 

klíče od objektu mají manažeři firmy a administrativní pracovníci pracující v objektu, 

ostatním zaměstnancům jsou klíče vydávány dle potřeby, výdej však není dostatečně 

písemně zaznamenán.  

4.4 Zhodnocení aktiv objektu 

V této kapitole budou popsány a zhodnoceny chráněná aktiva, jež mohou být útokem 

poškozena, nebo odcizena. Pro lepší přehlednost budou aktiva rozdělena na materiální, 

nebo informační a datová.  

 
   Tabulka 3: Zhodnocení aktiv firmy EmB 

Aktiva materiální: Ohodnocení [Kč] 
Hardwarové vybavení kanceláří 100 000 
Vnitřní vybavení 60 000 
Propagační materiály 70 000 
Firemní vozidlo 150 000 
Finanční prostředky (mzdy, úhrady, platby) 75 000 
Speciální přístroje  80 000 
Ukázky produktů (rozvaděče) 50 000 
Výstroj pro nové zaměstnance 45 000 
Informační a datová aktiva Ohodnocení [Kč] 
Softwarové vybavení 30 000 
Obchodní data, pohledávky 100 000 
Plánované zakázky 50 000 

Celkem: 810 000  
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5 Analýza objektu pomocí ČSN P CEN/TS 14383-4 
Jak již bylo napsáno v kapitole 2.6, tato norma poskytuje zásady a doporučení pro boj 

proti vloupání, krádeži, žhářství a další trestné činnosti směřující proti podnikatelským 

subjektům, upravuje nové a stávající obchodní a administrativní budovy. 

Pro práci s normou ČSN P CEN/TS 14383-4 je nejprve nutno znát termíny a definice 

obsažené v ČSN EN 14383-1. Termíny podstatné pro tuto práci budou popsány 

v následující kapitole. 

5.1 Teorie analýzy rizik 

V navazujících kapitolách bude provedena analýza administrativního objektu obsahující 

náležitosti dle úpravy v ČSN P CEN/TS 14383-4, bližší popis následuje vždy v dané 

kapitole, analýza bude probíhat z vně objektu dovnitř. 

Dle kapitoly 6.1 normy ČSN P CEN/TS 14383-4 je třeba analýzu rizik provádět ze 4 

různých mezinárodně uznávaných hledisek:  

a) Odstrašení (odrazení od útoku) 

b) Zamezení (blokování útoku)  

c) Zpoždění (zpomalení útoku) 

d) Detekce (přenos informace o útoku kompetentní složce) 

 

V následující kapitole bude analyzováno urbanistické začlenění objektu se zřetelem na 

zdejší kriminalitu a další faktory ovlivˇunjící vznik rizika. 
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5.2 Analýza kriminality města Bruntál 

Trestná činnost v městě Bruntál má vzhledem k vysoké nezaměstnanosti a sociálně 

vyloučeným lokalitám vzrůstající tendenci. Vzrůstající trend kriminality a složení 

trestných činů je znázorněno v grafu 1. 

 
           Graf 1: Struktura trestné činnost města Bruntál [19] 
Jak je z grafu patrné, nejčastější trestnou činností je právě majetková trestná činnost, 

jejíž množství neustále přibývá a to i díky dvěma sociálně odloučeným lokalitám – 

lokalitě Západní (Dlouhá) a lokalitě Jižní (ubytovna A+H). Tyto lokality jsou poměrně 

vzdáleny od námi řešeného objektu, viz Obrázek 8. [19] 

 
Obrázek 5: Sociálně vyloučené lokality Bruntál  
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Jak je z mapky patrné, sociálně vyloučené lokality se nacházejí prakticky na opačné 

části města, avšak je zřejmé že zdejší obyvatelé nebudou působit majetkovou trestnou 

činnost pouze v těchto lokalitách, ale budou vyrážet do dalších částí města. Dle 

průzkumu, jež město Bruntál v těchto lokalitách provedlo, je zde mladá komunita 

s velmi nízkou úrovní vzdělanosti, na kterou se váže problém dlouhodobé 

nezaměstnanosti, která zasahuje již do druhé generace. Na tento problém se nabalují 

další, jako je lichva, gamblerství, užívání drog. Tyto problémy dělají z těchto lokalit  

hlavní zdroje kriminální činnosti v městě Bruntál.  

Významný nárůst kriminality byl vypozorován zejména trestné činnosti hospodářské, 

násilné trestné činnosti a pro nás nejdůležitější majetkové trestné činnosti.   

Dle další části bezpečnostní analýzy provedené městem Bruntál, která srovnává počet 

jednotlivých trestných činů od roku 2006 do 11. měsíce roku 2011, lze vypozorovat, že 

oproti předchozím letům došlo k nárůstu počtu krádeží vloupáním o téměř 100% proti 

roku 2010 (viz. Graf č. 2). [19] 

Dle těchto zjištění lze tedy při zvážení místních faktorů předpokládat zejména 

majetkovou trestnou činnost, s nepříliš vzdělanými a důmyslnými pachateli, kteří 

nebudou mít předem připravený plán a jejich cílem je pouze rychlé obohacení. 

 
Graf 2: Statistiky trestné činnosti v městě Bruntál od roku 2006 [19] 
 

Faktor okolí se dá prohlásit za spíše prospěšný pro prevenci kriminality, neboť 

v sousedství areálu je obytná městská část, zatímco v areálu jsou různě promíchány 

různé typy provozoven, některé i s nepřetržitým provozem, což zvyšuje šanci,                    
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že pachatel bude spatřen a může jej odradit od trestné činnosti. Zároveň je však dodat, 

že lokalita areálu se dá považovat téměř za periferii města a je proto s podivem, že 

úroveň trestné činnosti zde zůstává téměř nulová. Jedním z ovlivňujících faktorů je ten, 

že je areál vzdálený od shromaždišť většího počtu osob, nebo center všeobecného dění. 

Na tuto skutečnost ovšem navazuje problematika větší vzdálenosti služebních stanic 

integrovaného záchranného systému (dále jen IZS). 

5.2.1 Faktory ovlivňující vznik rizika 

Sídlo firmy provozující elektroinstalační činnost je v místě řešeného objektu pro 

potenciálního útočníka pouze průměrně atraktivní, přesto rozhodně nelze tyto snahy 

vyloučit, neboť pro různé typy útočníků zde existují různé motivace. Ať už jde možnost 

ukrást cenné přístroje, finanční hotovost, nebo další aktiva za účelem obohacení, může 

se vyskytnout i pachatel, jehož cílem budou důvěrná data firmy, jakožto informace o 

projektech, zaměstnancích, nebo nevyplacené pohledávky. Jelikož je areál volně 

přístupný po celý den  a to bez jakékoliv kontroly přímo z hlavní komunikace, s volným 

prostranstvím hned u hlavního vstupu, atraktivita objektu pro kriminální činnost může 

stoupat. Jak již bylo napsáno výše nejvíce očekávatelným typem kriminality je krádež 

vloupáním. Okenní otvory jsou poměrně dobře ochráněny mřížemi splňujícími třídu 

odolnosti 2 dle ČSN EN 1627, avšak problém nastává u dveřních systémů, kdy pro 

zkušenějšího pachatele nejspíše nebude problém je překonat, což spolu s nulovým 

dohledem v areálu vytváří riziko vloupání. 

 

5.3 Posouzení prostorů kolem objektu 

Prostory jsou děleny dle technické normy ČSN EN 14383-1 na: 

Periferní prostor: 

V periferním prostoru objektu se na severní a západní straně nacházejí další objekty,           

ve kterých je provozována podnikatelská a obchodní činnost, na jižní straně se 

v periferním prostoru nachází železniční trať, za kterou je průmyslový areál firmy Alfa 

plastik  a.s., na západní straně jsou pouze prázdné prostory patřící do areálu. 

Perimetrický prostor: 

Západní strana budovy je napojena na další objekt, jehož je součástí a sdílí s ním 

střechu, střecha objektu ovšem není nijak přístupná a její součástí nejsou ani žádné 

stavební otvory, jež by vedly do budovy. Perimetrický prostor budovy na severní straně 
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je nijak nehlídaný a přístupný až k plášti budovy, je však holý a přehledný, na plášti 

budovy je umístěno osvětlení spínané pohybem, které prostor osvětluje. Na východní 

straně budovy je téměř u pláště zídka zpevňující terén široká cca 60 cm, za zídkou 

následuje propad terénu o cca 1,5 m. Na jižní straně objektu je perimetr ohraničen 

palisádovým a drátovým oplocením, prostor za oplocením směrem k plášti není 

přehledný vzhledem k odpadu, který je zde různě uložený, prostor není ani osvětlený, 

navíc vede k nejslaběji chráněné části pláště, proto lze Jižní perimetrický prostor 

považovat za rizikový z hlediska ochrany objektu.  

Vnitřní prostor 

Prostory uvnitř budovy jsou rekonstruované, prostorné a přehledné, bohužel neobsahují 

žádnou formu zabezpečení. Vnitřní dveře kromě předsíňových dveří za hlavním 

vstupem a dveří z garáže nebývají ani zamčeny, což nelze z hlediska bezpečnosti 

považovat za optimální. Ve vnitřním prostoru se také nachází téměř veškerá odcizitelná 

aktiva. 

5.4 Modelování rizik, scénáře 

Dle směrnice Evropské rady 2008/114/ES viz kapitola 1.10 je při každé analýze nutno 

zvažovat scénáře, rizika tedy budou modelována včetně typu pachatele, příčíny a 

následku rizika. Rizika budou dále rozdělena dle místa rizikového prvku a pro 

přehlednosti i denního, nebo nočního režimu objektu, které symbolizují provozní dobu 

objektu. Na rozdíl od obchodních budov, kde k trestné činnosti dochází převážně během 

provozu, u administrativních budov jde hlavně o dobu uzavření budovy. Scénář bude 

tedy obsahovat typ pachatele, riziko, příčinu a následek rizika, možnou prevenci a 

v jakém režimu k útoku došlo.   

Typy pachatelů 

Potenciální pachatelé byli rozděleni do 4 skupin dle použitých nástrojů, okolností, 

vzdělání a inteligence, viz tabulka 5. 

    Tabulka 4: Typy potenciálních pachatelů 
Ozn. Okolnosti Vzdělání/inteligence Nástroje/úmysl 

Typ 1 Náhodný 
kolemjdoucí 

Podprůměrně až průměrně 
inteligentní/vzdělaný  

Nalezené nástroje, obohacení 

Typ 2 Zkušený zloděj Průměrně vzdělaný Základní nástroje, obohacení 

Typ 3 Připravený útočník Inteligentní, poměrně vzdělaný Speciální vytipované nástroje, 
zisk/poškození 

Typ 4 Terorista, žhář Inteligentní, znalý vnitřního 
fungování objektu 

Úmysl poškodit životy, 
majetek 
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Tabulka 5: Výčet rizik a jejich scénářů  
Č. rizika Režim Riziko Útočník Příčina rizika Následek rizika 

1 DEN Průnik vraty garáže 1,4 Neuzavřená vrata garáže Průnik do objektu - ohrožení aktiv 

2 DEN Průnik hlavním vstupem 1,4 Chybějící kontrola vstupu do objektu Průnik do objektu - ohrožení aktiv 

3 NOC Přelezení plotu perimetru 1,2,3 
Chybějící opatření zabraňující přelezení, detekování 

průniku 
Vniknutí do perimetru objektu, přístup k jižním 

dveřím/ proskleným otvorům 

4 NOC Podhrabání plotu 1,2,3 
Chybějící opatření zabraňující podhrabání, 

detekování průniku 
Vniknutí do perimetru objektu, přístup k jižním 

dveřím/ proskleným otvorům 

5 NOC Demontáž dílce plotu 1,2,3 
Chybějící opatření zabraňující demontáži, detekování 

průniku 
Vniknutí do perimetru objektu, přístup k jižním 

dveřím/ proskleným otvorům 

6 NOC Prostřižení plotu 1,2,3 
Chybějící opatření zabraňující prostřižení, 

detekování průniku 
Vniknutí do perimetru objektu, přístup k jižním 

dveřím/ proskleným otvorům 

7 NOC Vniknutí na střechu 1,2,3 Propojení se střechou jiných objektů 
Možnost dosáhnout nechráněných okenních otvorů v 

2NP 

8 NOC Vypáčení vstupních dveří 1,2,3,4 
Vstupové dveře nejsou nijak zastřeženy, nejsou 

odolné proti vloupání 
Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 

9 NOC 
Vypáčení garážových 

dveří/vrat 
1,2,3,4 

Garážové dveře/vrata nejsou nijak zastřeženy, nejsou 
odolné proti vloupání 

Vniknutí do garáže, přístup do celého objektu - 
ohrožení aktiv 

10 NOC 
Vypáčení jižních 
garážových dveří 

1,2,3,4 
Jižní garážové dveře/vrata nejsou nijak zastřeženy, 

nejsou odolné proti vloupání 
Vniknutí do garáže, přístup do celého objektu - 

ohrožení aktiv 

11 NOC Překonání zámku dveří 2,3 Chybějící zastřežení dveří, obyčejné zámkové vložky Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 

12 NOC Průraz dveří 1,2,3 
Chybějící zastřežení, dveře nejsou odolné proti 

vloupání 
Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 

13 NOC 
Vylomení mříží – jižní 

strana 
2,3 

Bodově navařené mříže za prosklenými otvory, 
nezastřežené skleněné plochy 

Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 

14 NOC Průraz oken 1,2,3,4 Nezastřežené okenní otvory Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 

15 NOC 
Průnik do objektu těžkou 

technikou 
2,3 Nezastřežený plášť/vnitřní prostor Vniknutí do objektu - ohrožení aktiv 
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5.5 Doporučená opatření pro předcházení rizikům 

V této části práce budou vypsána doporučená preventivní opatření pro výše 

vyjmenovaná rizika dle ČSN P CEN/TS 14383-4, která by měla splňovat všechny 

aspekty prevence rizika dle kapitoly 5.3 (odstrašení, zamezení, zpoždění, detekce). 

Vypsána budou pouze vybraná opatření týkající se řešeného objektu, doporučení budou 

rozdělená dle ČSN P CEN/TS 14383-4 na: Přístupová cesta, přístup a ochrana 

perimetru (viz kapitola 8 normy), ochrana pláště budovy (viz kapitola 9 normy), 

ochranné vnitřní prostory (viz kapitola 10 normy),  a zabezpečení budovy mimo 

běžnou pracovní dobu (viz kapitola 11 normy). Tato doporučení mohou být pro 

potřeby bakalářské práce a řešeného administrativního objektu zkrácena o některé části. 

V závorkách budou vždy uvedena rizika jichž se může toto doporučení týkat, k těmto 

doporučením bude přihlédnuto při návrhu optimálního zabezpečení administrativního 

objektu. Tato doporučení tedy budou brána jako výstup analýzy objektu dle                  

ČSN P CEN/TS 14383-4, neboť jsou zmiňována přímo v souvislosti se zjištěnými 

riziky a měly by posloužit k jejich odstranění, nebo zmírnění. [12] 

5.5.1 Přístupová cesta, přístup a ochrana perimetru 

 
Tato opatření budou společná pro všechna rizika, neboť se týkají celého okolí objektu. 

Doporučení pro přístupovou cestu, vchod:  

- Veškeré přístupy by měly být přehledné a nezatarasené 

- Neměl by být na ně zakrytý výhled 

- Zejména vstupní prostory by měl být náležitě osvětleny [12] 

Doporučení pro oplocení:  

- Na vhodných místech by mělo být instalováno oplocení perimetru, tak aby 

chránilo venkovní prostor administrativní budovy, dle odhadu rizik by mělo jít o 

oplocení typu: 

- Řetězové 

- Ocelové palisádové 

- Tahokov 

- Plot ze svařované sítě 

Oplocení lze doplnit osvětlením, CCTV, nebo PZTS systémy. [12] 
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5.5.2 Ochrana pláště budovy 

 
Stavební materiály: 

- Měly by být používány materiály odolné manuálně vedenému útoku, nebo 

poškození. [12] 

Venkovní dveře:  

- Měly by být umístěny tak, aby byly viditelné pro veřejnost, 

- Měly by být dobře osvětlené pro odrazení od pokusu o nelegální vniknutí, 

- Je třeba dobře zvážit nouzový východ kvůli jeho možnému zneužití. [12] 

Vchodové a odchodové dveře pro návštěvy/ pro zaměstnance:  

(V  řešeném objektu jsou tyto dveře shodné, proto jsou zmiňovány zároveň.) 

- měly by být zabezpečeny tak, aby bylo zamezeno neoprávněnému vstupu a 

vstup mohl být pod trvalým dohledem z přilehlé kanceláře, nebo CCTV 

systémem 

- měly by být trvale uzamčeny, s přístupem pomocí zvonku, nebo jiného 

vhodného zařízení [12] 

Dveře pro vjezd vozidel:  

- vozidla uživatelů by měla být vpuštěna teprve poté, co byla zjištěna jejich 

identita,  

- dveře by měly být opatřeny samozavíracím a samouzamykatelným systémem. 

[12] 

Nestřežené dveře: 

- veškeré nestřežené dveře je nutné považovat za nepřijatelné riziko! [12] 

Okenní rolety a mříže:  

- Mříže by měly být upevněny v ráměch z vhodného materiálu, chránícího konce 

kovových dílů 

- Mříže by měly být konstruovány tak aby nenabízely možnost k lezení [12] 

 

5.5.3 Ochranné vnitřní prostory 

Umístění nezabudovaných (volně stojicích) trezorů: 

- Nezabudované trezory by měly být umístěny u robustní vnitřní stěny a umístěné 

tak, aby byly dobře pozorovatelné 

- Kde nelze zajistit přímou viditelnost můžou být instalovány CCTV systémy. 

[12] 
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5.5.4 Zabezpečení budovy mimo běžnou pracovní dobu 

Elektrický zabezpečovací systém: 

- instalace elektrického zabezpečovacího systému schopného automatické detekce 

průniku dveřmi, okny, pláštěm budovy a pohybu osob uvnitř střeženého prostoru 

zvýší fyzické zabezpečení 

- elektronické zabezpečení však nelze považovat za náhradu fyzického 

zabezpečení[12] 

 

5.6 Stupeň ochrany dle ČSN P CEN/TS 14383-4 

 Dle přílohy A normy ČSN P CEN/TS 14383-4 (viz Příloha 4 bakalářské práce) lze určit 

stupeň zabezpečení pro administrativní a obchodní budovy dle komodit. Jelikož 

v obejktu probíá převážně administrativní činnost, se kterou souvisí většina prostor je 

objekt dle ČSN P CEN/TS 14383-4 doporučena úroveň ochrany 2. Dle zařazení do 

úrovně zabezpečení norma doporučuje třídu odolnosti jednotlivých stavebních prvků. 

Na tato doporučení bude také brán zřetel při navrhování optimálního zabezpečení 

objektu. Níže budou uvedeny doporučené třídy odolnosti vybraných výrobků z objektu: 

Dveře: Třída odolnosti 2-3  

Okna: Třída odolnosti 1-3  

Zasklení: Dvojité zasklení  

Uzávěry: Třída odolnosti 2 

Cylindrické vložky pro zámky: Třída odolnosti 4 [12] 

6 Analýza rizik objektu pomocí metody FMECA 
 V následující části práce bude administrativní objekt analyzován pomocí metody 

FMECA (Failure modes, Effects and Criticality Analysis – analýza způsobů, důsledků a 

kritičnosti poruch) dle ČSN EN 60812, pro možnost porovnání obou metodik bude 

analýza prováděna pro stejná rizika.  
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Metoda FMECA je rozšířením metody FMEA (Failure Modes and Effects Analysis – 

Analýza způsobů a důsledků poruch) o prostředky pro klasifikaci závažnosti způsobů 

poruch, tak by bylo možno stanovit prioritu protiopatření. Závažnost důsledků poruch 

systému je poté klasifikována dle vytvořené stupnice závažnosti, nebo kritičnosti 

poruchy, popřípadě pomocí hodnocení rizika. 

Jednou z výhod této metody pro fyzickou ochranu je možnost kvantifikovat riziko, 

jednou z těchto kvantitativních metod stanovení kritičnosti je číslo priority rizika (dále 

jen RPN – risk priority number). Tato kvantitativní metoda bude také využita k analýze 

řečeného objektu. [10] 

6.1 Riziko R a číslo priority rizika (RPN)    

Při použití metody zjištění potenciálního rizika je riziko hodnoceno subjektivním 

ukazatelem závažnosti důsledku a odhadem očekávané pravděpodobnosti jeho výskytu 

v předem stanoveném časovém období předpokládaném pro analýzu.  

 Obecný vztah pro potenciální riziko R: 

R = S x P 

Kde, 

S je bezrozměrné číslo klasifikující závažnost, tedy odhad jak silně bude důsledek 

poruchy ovlivňovat funkčnost systému, nebo jeho uživatele, 

P bezrozměrné číslo vyznačující pravděpodobnost výskytu poruchy. 

 

Vztah pro vytvoření čísla priority rizika lze zapsat jako: 

RPN = S x O x D, 

Kde, 

O klasifikuje pravděpodobnost výskytu poruchy ve stanoveném období – jde spíše o 

klasifikační stupnici pravděpodobnosti výskytu než skutečnou pravděpodobnost 

D klasifikuje možnost detekce rizika v čase fungování systému. [10] 
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6.1.1 Klasifikační stupnice součinitelů RPN 

 
Tabulka 6: Klasifikační stupnice pro součinitele RPN 

S Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

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

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

5 smrt osob, velmi vysoká škoda 

  

O Pravděpodobnost výskytu rizika 

1 Nepravděpodobný výskyt 

2 Velice slabá pravděpodobnost výskytu 

3 Pravděpodobný výskyt 

4 Velice pravděpodobný výskyt 

5 Pravděpodobnost četného výskytu 

  

D Odhalitelnost rizika 

1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 neodhalitelné riziko 
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6.1.2 Výpočet RPN pro řešený objekt 
Tabulka 7: Pracovní list metody FMECA 

Objekt Subsystém 
č. 
rizika Identifikace poruchy Důsledek 

Závažnost 
S 

Výskyt 
O 

Detekce 
D RPN 

Současný 
stav Nová opatření 

1 Přelezení plotu 
Vnik do areálu 
firmy 2 4 4 32 Bez ochrany 

Vrcholová zábrana, 
PZTS - perimetr 

2 Podhrabání plotu 
Vnik do areálu 
firmy 2 2 3 12 Bez ochrany PZTS - perimetr 

3 Prostřižení plotu 
Vnik do areálu 
firmy 2 3 3 18 Bez ochrany PZTS - perimetr 

P
e
rim

e
tr 

4 Demontáž dílce plotu 
Vnik do areálu 
firmy 2 2 2 8 Bez ochrany PZTS – perimetr 

5 Vniknutí na střechu 
Přístup k oknu, 
průnik do objektu 3 3 3 27 Bez ochrany 

Zabezpečení 
oken pod 
střechou 

6 Vypáčení dveří 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 4 3 48 Bez ochrany 

PZTS - MG na 
dveřích 

7 Překonání zámku dveří 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 4 4 64 Bez ochrany 

PZTS - MG na 
dveřích 

8 

Vylomení mříží - Jižní 
strana 

Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 2 3 24 Bez ochrany 

PZTS - okna za 
mřížemi 

9 Vypáčení oken 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 3 3 24 Bez ochrany 

PZTS - MG na 
oknech 

10 Průraz dveří 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 4 2 32 Bez ochrany 

PZTS - MG na 
dveřích 

11 Průraz oken 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 3 2 24 Bez ochrany 

PZTS - detektor  
tříštění skla 

E
m

B
 

P
lá

š
ť 

12 Překonání těžkou technikou 
Vnik do objektu, 
škoda na aktivech 4 2 1 8 Bez ochrany PZTS - PIR  
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Pomocí pracovního listu vytvořeného dle přílohy B normy ČSN EN 60812 jsme získali 

kvantifikovaný přehled možných rizik, sepsaných spolu s jejich následky, aktuálním 

stavem systému i s navrženým opatřením. Díky výpočtu RPN máme nyní 

kvantifikovánu prioritu řešení rizik (viz tabulka), dle které se jim můžeme věnovat. 

 Tabulka 8: Rizika seřazená dle RPN 
Riziko: RPN 

Překonání zámku dveří 64 

Vypáčení dveří 48 

Průraz dveří 32 

Přelezení plotu 32 

Vniknutí na střechu 27 

Průraz oken 24 

Vylomení mříží - Jižní strana 24 

Vypáčení oken 24 

Prostřižení plotu 18 

Podhrabání plotu 12 

Demontáž dílce plotu 8 

Překonání těžkou technikou 8 

6.2 Výsledek analýzy FMECA 

Na základě provedené analýzy FMECA byla pomocí RPN součinitele jako primární 

rizika vyhodnocena: riziko překonání zámku dveří, vypáčení dveří, průraz dveří, 

přelezení plotu a vniknutí na střechu objektu. Součástí analýzy byl návrh opatření jež by 

mohla zamezit, nebo zmírnit působení rizika (viz tabulka 8). V další části práce budou 

zjištění získaná pomocí použitých metodik aplikována při inovativním návrhu fyzické 

ochrany řešeného objektu. 
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7 Návrh inovativního řešení fyzické ochrany objektu 
Po provedení analýzy objektu pomocí dvou nezávislých metodik máme již dostatek 

podkladů k tomu, abychom mohli na základě výstupů navrhnout inovaci fyzické 

ochrany objektu. Teoreticky by cena zabezpečení neměla přesáhnout 10% ceny 

chráněných aktiv, což je v našem případě 81 000 Kč, nejspíš však nebude možno 

s takovouto částkou počítat, jelikož má objekt aktuálně velmi nízkou úroveň ochrany a 

zároveň firma EmB není v situaci, kdy by chtěla investovat vyšší množství finančních 

prostředků do zabezpečení. Je proto potřeba nalézt optimální rovnováhu mezi 

ekonomickou a funkční stránkou fyzické ochrany. Nezanedbatelnou vlastností 

inovativního návrhu musí být také pohodlí užívání pro koncového klienta.  

Jednotlivé návrhy budou níže rozděleny dle prvků fyzické ochrany tak, jak byly 

popsány v kapitole 3. 

7.1 Režimová opatření 

Vzhledem k omezeným finančním zdrojům jsou režimová opatření jednou ze zásadních 

částí inovace fyzické ochrany, neboť zatímco náklady jsou minimální, zvýšení 

zabezpečení aktiv objektu může být velmi podstatné.  

Největší úpravou by měla projít kontrola vstupu osob do objektu a klíčový režim 

objektu. 

Pro kontrolu vstupu by měl postačit hlasitý odposlech, 

pro vyšší pohodlí užívání a ochranu před vnějšími vlivy 

by měl být zapojen v předsíni za hlavním vstupem, 

odkud mohou být návštěvy kontrolovány z přilehlé 

kanceláře administrativní pracovnicí firmy.  

Díky předsíni je možno použít i základní typy domácích 

telefonů, například Dveřní telefon R5 s nízkou cenou 

239 Kč s DPH. [26] 

                                                                                                              Obrázek 6: Domácí telefon R5 [26] 
 

Vedle řízení návštěv je také třeba vylepšit režim výdeje klíčů. Jediný kdo by měl mít 

přístup ke všem dveřím v objektu je management firmy, výdej klíčů pro zaměstnance by 

měl projít administrativní úpravou, neboť v aktuálním stavu není výdej klíčů nijak 

zapisován. Dosud funguje výdej klíčů od garážových vrat a dveří z administrativní 

kanceláře, vstup do archivu je možný pouze v doprovodu zástupce vedení firmy. Tento 
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systém stačí vylepšit o administrativní kontrolu zapůjčování a vracení klíčů proti 

podpisu zodpovědné osoby. 

Dalším opatřením by mělo být zaškolení zaměstnanců o provozním řádu objektu.  

7.2 Fyzická ostraha 

Situace s fyzickým dohledem je složitá zejména po finanční stránce, z finanční stránky 

by bylo pro firmu nejlepší dohodnout se s ostatními subjekty v areálu na v současné 

době moderní metodě sdílení mobilního strážného, který by při rozložení výdajů byl 

určitě finančně přijatelnou a těžko nahraditelnou složkou fyzické ochrany objektu. 

Jelikož je tento návrh čistě spekulativní nebude vynesen do konečného finančního 

zhodnocení návrhu. 

7.3 Systém technických opatření 

Jednotlivé navržené druhy technických prostředků fyzické ochrany budou vyjmenovány 

níže. 

7.3.1 Mechanické zábranné prostředky 

Mechanické zábranné prostředky budou asi největší položkou ve finančním souhrnu 

zabezpečení, největší nedostatky lze nalézt na plášti objektu a ve vnitřních prostorách. 

Perimetr objektu je ohraničen pouze na jižní straně budovy oplocením, které je částečně 

z vlnitého plechu a částečně drátěné oplocení s cyklonovým pletivem. Drátěné oplocení 

je doporučeno dopnout, plechové oplocení demontovat jak z důvodů bránění ve výhledu 

za perimetr, tak z důvodů estetických a nahradit shodným drátěným oplocením, cena 

plotového pletiva se pohybuje okolo 85 Kč za běžný metr. Zároveň by bylo vhodné 

ploty opatřit vrcholovou zábranou, například nástavci s ostnatým drátem. Ostnatý drát 

lze zakoupit okolo 400 Kč za 100 m. V souvislosti s perimetrickým prostorem je 

doporučeno vyklidit a zpřehlednit pozemek mezi oplocením a pláštěm budovy, zároveň 

ho vybavit kvalitním automatickým osvětlením, jelikož právě jižní strana budovy je 

poměrně zranitelná a to jak na perimetru, tak na plášti. Plášť na jižní straně budovy tvoří 

z většiny prosklené otvory a prosklené dveře v ocelových rámech, na kterých jsou 

zevnitř amatérsky navařeny mříže. V rámci budoucích stavebních úprav má být tato část 

stěny vytržena a klasicky zazděna, zároveň dojde k osazení novými dveřmi. Tyto dveře 

mohou být zahrnuty později do finančního zhodnocení stavebních úprav, v této chvíli 
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výměna vzhledem k atypickým zárubním není reálná a zabezpečení bude muset být 

ošetřeno pomocí PZTS.  

Na východní straně jsou pouze okenní otvory ve dvou nadzemních podlažích, stěna je 

hladká a neumožňuje šplhání. Okenní otvory v 1 NP jsou přikryty zapuštěnou mříží, 

takže jejich zabezpečení lze považovat za dostatečné.  

Na severní straně se nalézá hlavní vstup a garážová vrata, přičemž zatímco vstupové 

dveře jsou nově pořízeny zároveň s okny, garážová vrata nesplňují podmínky 

bezpečnosti. Bohužel vzhledem k pořizovací ceně nových garážových rolet, nebo vrat 

není reálné je zahrnout do návrhu zabezpečení.  

Okenní otvory jsou tedy dostatečně ošetřeny mřížemi, dveřní otvory doporučuji alespoň 

osadit přídavnými bezpečnostními vložkami třídy odolnosti 3 EVVA GPI s ochranou 

proti odvrtání, 3 vložky mají dohromady cenu 1965 Kč s DPH. Křídla garážových vrat 

doporučuji osadit visacím zámkem (nezáleží zde na estetickém hledisku) na vnitřní 

straně, aby uzamykání a odemykání muselo proběhnout vždy zevnitř. Vhodným 

zámkem by mohl být visací zámek FAB 211/H splňující 3. třídu odolnosti, v ceně 984 

Kč včetně DPH. [15] 

 

 
Obrázek 7: Bezpečnostní vložka EVVA - GPI [15]              Obrázek 8: Visací zámek FAB 211/H [17] 

7.3.2 Poplachové a tísňové zabezpečovací systémy 

Vzhledem k tomu, že v objektu neexistuje žádný systém elektronického                                  

a elektronického zabezpečení bude třeba jej navrhnout kompletně, tj. včetně ústředny, 

ovládacích prvků, přenosových zařízení, čidel atd. Dosud byla dodržena velmi nízká 

úroveň nákladů, neměl by proto být problém celý tento systém pořídit.  

Využity budou PIR čidla, detektory tříštění skla a rozpojovací magnetické kontakty.  

Základním prvkem PZTS je ústředna, osvědčenou českou značkou jsou systémy                     

od firmy Jablotron, vzhledem k rozloze objektu a finančnímu hledisku budeme vycházet 

z menší a levnější série PROFI 433 MHz.  
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V nabídce této řády je ústředna JA-63KRG (viz Obrázek 12), je hybridní – lze připojit 

až 4 drátové smyčky a až 16 bezdrátových smyček, navíc již v sobě obsahuje GSM 

komunikátor pro předávání zpráv o poplachu. Ústředna je napájena standardně 

230V/50Hz, obsahuje nepájecí zdroj typ A dle ČSN EN 50131-6 (viz kapitola 2.2), 

náhradní zdroj je 12V, 2,4 Ah, v případě výpadku zajistí provoz až 72 hodin.  

 
 Obrázek 9: Ústředna JA-63KRG a ovládací klávesnice JA-63E [18] 
 
Dále budou vyvedeny dva ovládací prvky, a to do prostoru předsíně za hlavním 

vstupem a prostoru za vraty garáže. K ovládání budou použity 2 drátové klávesnice           

JA-63E (viz obrázek 12). 

Signalizace bude zajištěna pomocí venkovní bezdrátové sirény JA-63A, která obsahuje 

vlastní zdroj i akumulátor.   

 
Obrázek 10: Venkovní siréna JA-63A a detektor pohybu JA-60P [18] 
Pro snímání pohybu ve vnitřních prostorách budou využity 3 bezdrátové PIR detektory 

pohybu JA-60P. Venkovní PIR detektor by byl vhodný, nicméně z ekonomického 

hlediska není přijatelný. Na dveře otvory v 1 NP budou nainstalovány bezdrátové 

magnetické snímače JA-60N. 

Na jižní stěnu v 1NP a do okenních otvorů v 2NP, které nejsou chráněny mříží, budou 

nainstalovány akustické detektory rozbití skla JA-60B. Ačkoliv má objekt minimální 

požární zatížení, pro ochranu v případě žhářského útoku bude systém doplněn                    

o 3 detektory požáru JA-63S, které v sobě obsahují jak detektor kouře, tak teplotní 

detektor. Osazeny by byly do prostor garáže a kanceláří (viz obrázek 16). 

 
Obrázek 11: Detektor rozbití skla JA-60B a detektor požáru JA-63S [18] 
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7.4 Ekonomické zhodnocení inovativního návrhu fyzické ochrany 

Po dohodě s uživatelem řešeného objektu jsme dospěli k výše uvedenému návrhu 

zabezpečení, ve kterém jsou náklady téměř minimalizovány, stěžejním prvkem 

inovativního návrhu byl PZTS systém, který je i největší nákladovou položkou, i zde 

ovšem docházelo k minimalizaci nákladů. Vzhledem k bezpečnostní historii firmy                 

a způsobu užívání by však tento systém fyzické ochrany měl být dostatečným pro 

zajištění požadované úrovně bezpečnosti.  

Ve finálním návrhu byl nakonec vypuštěn kamerový systém a pořízení nových 

garážových vrat. Během 12 měsíců firma ovšem bude provádět rekonstrukci pláště 

budovy, ve které bude přihlédnuto k výše zmíněným poznatkům a doporučením, severní 

strana pláště bude osazena novými vraty, která by měla splňovat dané požadavky 

odolnosti. Jižní prosklená stěna má být zároveň zazděna pórobetonovým zdivem               

a osazena novými dveřmi u kterých by měl být kladen zřetel na splnění požadavku třídy 

odolnosti 2. Manažerovi bylo dále navrženo, ať zváží návrh fyzické ostrahy, viz 

kapitola 7.2. Tyto návrhy nejsou zatím schváleny, proto nejsou ani zahrnuty 

v konečném ekonomickém zhodnocení inovativního návrhu. Ve výsledku je tedy 

hodnota inovativního návrhu systému fyzické ochrany 3,74% hodnoty chráněných 

aktiv. 

 
Tabulka 9: ekonomické zhodnocení inovativního návrhu 

Produkt Cena s DPH [Kč] Množství Celková cena s DPH [Kč] 
Dveřní telefon R5 239 1 ks 239 

Ostnatý drát 400 100 m 400 

Vložka EVVA GPI 655 3 ks 1965 

zámek FAB 211/H 984 1 ks 984 

Ústředna JA-63KRG 11009 1 ks 11009 

Klávesnice JA-63E  1376 2 ks 2752 

Siréna JA-63A 2628 1 ks 2628 

PIR vnitřní JA-60P 750 3 ks 2250 

MG kontakty JA-60N 1004 3 ks 3012 
Detektor rozbití skla JA-
60B 1453 2 ks 1906 

Detektor požáru JA-63S 1054 3 ks 3162 

Celkem     30307 
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8 Posouzení metody FMECA a ČSN P/CEN TS 14383-4 
 
Na každou z těchto metodik se vážou klady i zápory, což je ovšem zcela běžné. Norma 

pro prevenci kriminality poskytuje uživateli při návrhu fyzické ochrany objektu širší 

pohled na problematiku, kdy objekt není řešen pouze na úrovni hranic samotného 

objektu, ale zabývá se i faktory místní kriminality, urbanistického začlenění, prostředí,                 

počítá i s fungováním místní komunity. Neřeší pouze prvky fyzické ochrany objektu, 

ale řeší je i z pohledu estetického. Zároveň sumarizuje a doporučuje postupy 

v přehledném bodovém rozčlenění pro jednotlivé části objektu a jejich prvky. 

Nevýhodou této normy je její určení jak pro obchodní tak administrativní budovy. Mezi 

těmito typy objektů jsou někdy až příliš velké rozdíly, zejména z provozních hledisek.  

Výhodou metody FMECA je její kvantitativní výstup, tím však výčet výhod asi končí. 

V oboru bezpečnosti osob a majetku je problémem právě způsob, jakým se dochází ke 

kvantitativnímu výsledku, neboť se musí počítat s údaji, jež nejsou úplně relevantní při 

návrhu fyzické ochrany objektu. Pojmy jako pravděpodobnost, časové období vzniku 

poruchy, výpočet kritičnosti atd. nejsou příliš vhodné k využití při návrhu fyzické 

ochrany objektu, jelikož zpracovatel takováto data nemá jak získat, veškeré používané 

stupnice jsou proto opět pouze subjektivní.  

Z normy ČSN EN 60812 je navíc patrné, že analýza ani nemá sloužit k využití při 

posuzování zabezpečení objektů, ale je vhodná spíše do výrobních procesů,  pro analýzu 

systémů. 

Z mého pohledu proto shledávám užitečnější postup pomocí normy ČSN P/CEN TS 

14383-4, metodu FMECA je vhodné využít pro potvrzení a podpoření jiné analýzy. 

Tato skutečnost už je ovšem otázkou další odborné diskuze a přístupu uživatele k dané 

problematice. 
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Závěr 
 
Cílem této bakalářské práce bylo provedení procesu navrhování fyzické ochrany 

administrativního objektu na základě posouzení objektu pomocí vybraných metodik,          

v průběhu návrhu inovativního řešení předvést jak silné, tak slabé stránky těchto 

metodik. Primárním cílem práce je tedy diskuze o využitelnosti těchto metodik 

v bezpečnostní praxi, až sekundárním byl samotný návrh inovativního zabezpečení 

objektu.  

Po úvodním seznámení s právními předpisy upravujícími ochranu osob a majetku 

v České republice a seznámení s některými technickými normami věnujícími se této 

problematice, jsem uvedl základní teorii samotné fyzické ochrany. Po získání znalosti             

o základních prvcích systému fyzické ochrany bylo možno přejít                                               

k samotnému seznámení s řešeným objektem, jeho umístěním, provozovatelem a 

popisem aktuálního stavu.  

Seznámení se základní teorii fyzické ochrany a s fakty o administrativním objektu 

umožnilo, že bakalářská práce mohla přejít do další části, ve které byl objekt hodnocen 

pomocí zadaných metodik, včetně jejich výstupu.  

Se zřetelem na výsledky těchto metodik, v nich obsažená doporučení a požadavky 

samotného provozovatele objektu jsem v další části práce navrhnul inovativní systém 

fyzické ochrany objektu, který byl uveden spolu s jeho finančním zhodnocením. 

V závěrečné části práce jsem vyjádřil své subjektivní zhodnocení možnosti využití 

zadaných metodik v bezpečnostní praxi, odpověď na toto téma je samozřejmě otázkou 

odborné diskuze na dané téma.  
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Seznam použitých zkratek 
 
CCTV  Uzavřený televizní okruh 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 
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EMB  Elektromontáže Bruntál 

EN  Evropská norma 

EU  Evropská unie 

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruch 

FMECA Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch   

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

IZS  Integrovaný záchranný systém 

Kč  Korun českých 

MZP  Mechanické zábranné prostředky 

NP  Nadzemní podlaží 

Obr.  Obrázek 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PVC  Polyvinylchlorid 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RPN  Číslo priority rizika  

Sb.  Sbírka 

ÚNMZ  Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

VDR  Videorekordér 
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