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Předmětem bakalářské práce je zabezpečení objektů dopravní firmy. V teoretické části 

práce jsou uvedeny zákony a technické normy, které upravují problematiku ochrany objektů, 

dále se zde nachází popis a rozbor fyzické ochrany objektů. V praktické části je nejdříve 

proveden popis společnosti a objektů, které společnost využívá. Další kapitolou  

je zhodnocení současného stavu zabezpečení objektů tak, aby mohla být v dalším kroku 

provedena analýza. Analýza současné hladiny fyzické ochrany ukáže na rizikové faktory  

a kritická místa bezpečnosti objektů. Na tyto výsledky je v závěrečné části práce vypracován 

samotný inovativní návrh řešení zabezpečení objektů k minimalizaci možného vzniku 

ohrožení bezpečnosti objektů, což je cílem této práce. Návrh je provedený ve dvou variantách 

podle ekonomického hlediska.  
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1 Úvod 

Po staletí vývoje lidské civilizace, je zájmem každého člověka žít v pocitu bezpečí  

a jistoty. Problémy týkající se bezpečnosti nejsou tedy trendem posledních let, nýbrž 

představují záležitosti dlouhodobé historie. V průběhu této doby se zformovaly základní 

aspekty bezpečnosti: ochrana života a zdraví a ochrana hmotného a nehmotného majetku. 

V rané fázi lidských dějin lidé chránili především své zdraví a životy. S rozvojem společnosti 

narůstal také životní komfort. Lidé postupně přestávali cítit nebezpečí spojená 

s bezprostředním ohrožením života a zdraví. V průběhu dějin se také zvyšovaly hodnoty 

vlastněného majetku, spolu s tím ovšem narůstal strach a nejistota z jeho ztráty. Jako reakce 

na nežádoucí jevy a trestné činy, vyvolané třeba jen obyčejnou závistí nebo i potřebou 

rychlého obohacení na úkor druhého, se objevují stálé novější metody ochrany těchto 

subjektů. Ochrana majetku nebo obecně jakýchkoli aktiv je tedy důležitou součástí nás všech, 

což spolu s mým zájmem věnovat se této problematice nadále i v budoucnosti, byl také 

důvod, proč jsem si toto téma zvolil k vypracování mé bakalářské práce.  

Tak jako fyzické osoby i společnosti a firmy mají zájem chránit nejen životy a zdraví 

osob s tímto subjektem svázaných, ale také svůj majetek a dosažené hodnoty. Hlavním 

zájmem každé takovéto organizace při realizaci této hladiny bezpečnosti je zavést ochranná 

opatření, která budou mít maximální účinek při co nejmenších nákladech. Bezpečnost daného 

objektu je rozuměna jako stav, kdy jsou možná rizika hrozící objektu eliminována na obecně 

akceptovatelnou úroveň. Zabezpečení objektu je komplexním problémem zahrnující 

sjednocení jejich dílčích prvků. Fyzickou ochranou se rozumí sjednocení těchto hlavních 

složek ochrany objektu. Tyto hlavní složky jsou fyzická ostraha, režimová ochrana  

a technická ochrana, která je zvláště výrazně modernizovaným prvkem ochrany.  

V této práci bude nejdříve uveden základní právní rámec a vybrané technické normy, 

které vymezují, do jaké míry se mohou uplatnit určité metody ochrany. Dále bude následovat 

teoretický rozbor problematiky fyzické ochrany, pro vysvětlení pojmů a souvislostí týkajících 

se této oblasti. Praktická část bude věnována vlastnímu návrhu inovace zabezpečení objektů 

společnosti. Nejdříve bude popsán areál a budovy dopravního podniku spolu se zhodnocením 

stávajícího stavu úrovně fyzické ochrany těchto objektů. Na základě popisu bude pomocí 

analýzy rizik stanoven rámec kritických míst, která mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost 

aktiv firmy. V závěru práce bude, na základě výsledků z analýzy, vypracován vlastní 

inovativní návrh řešení fyzické ochrany spolu s finančním zhodnocením tohoto návrhu. 
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2 Rešerše 

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

2. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 2009. 182 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

Tato publikace se zabývá popisem a možnostmi použití různých prvků mechanických 

zábranných systémů. Jsou zde popsány různé druhý mechanických zábranných systémů spolu 

s jejich charakteristikami a vlastnostmi.  

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

1. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky, 2005. 229 s. ISBN 80-7251-189-043. 

Druhý díl publikace se zaměřuje na systémy poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů. Obsahuje výčet možných zabezpečovacích prvků, popis jejich funkce  

a základních fyzikálních principů, na kterých jednotlivé prvky těchto systémů fungují.  

ŠČUREK, R., Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum. 

Ostrava: VŠB-TUO, 2009. 115 s. 

Studijní materiál určen pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Ve skriptu  

je popsána problematika analýzy rizik a aplikována při řešení fyzické ochrany letiště. Jsou  

zde provedeny ukázky jednotlivých metod analýz na objektu letiště. 

LUKÁŠ, L. A KOLEKTIV, Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vyd.  

Zlín: Radim Bačuvčík - VeRBuM, 2011 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Tato kniha uvádí a definuje pojmy jako fyzická ochrana a její prvky. V dalších částech 

jsou zde vysvětleny a uvedeny prvky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Pro pochopení funkce detektorů publikace obsahuje kapitolu věnovanou fyzikálním 

principům užívaných v detektorech, které jsou dále popsány v nadcházejících kapitolách. 

ŠČUREK, R., HOLUBOVÁ, V., Ochrana objektu - transport peněz, cenin a eskorta osob. 

Skriptum. Ostrava: VŠB-TUO, 2008. 113 s. 

Jedná se o studijní materiál, zabývající se problematikou ochrany objektů, zabezpečení 

financí a jiných cenin při převozu a popisuje principy eskortu osob policejními orgány. 

V rámci ochrany objektů jsou zde rozepsány jednotlivé složky fyzické ochrany a jejich 

základní principy fungování. 
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3 Právní úprava a teoretické vymezení pojmů 

Pro ochranu osob a majetku není v České republice (dále jen ČR) ucelený právní 

předpis, který by tuto problematiku upravoval. Proto je nutné, řídit se mnohými dalšími 

zákony, vyhláškami a normami, které se problému ochrany a zabezpečování objektů mohou 

přiblížit. Výčet zákonů a norem a jejich stručná charakteristika spolu s aplikací v oboru 

ochrany objektů je zde dále uveden. [12] 

Zákony: 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

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

a doplnění (dále jen Ústava ČR) je základním právním předpisem ČR. Žádný zákon v ČR 

nesmí být s Ústavou ČR v rozporu. Hlavním smyslem Ústavy ČR je vymezit nejdůležitější 

záležitosti týkajících se občanů ČR a ČR jako státu. Ústava ČR obsahuje VIII hlav  

a preambuli. Preambule představuje úvodní prohlášení, ve kterém je uvedeno, že ČR je státem 

všech občanů, kteří mají uděleno státní občanství. V jednotlivých hlavách Ústavy ČR  

se vymezují základní ustanovení, rozdělení státní moci, dále se stanovuje funkce Nejvyššího 

kontrolního úřadu, České národní banky a stanovuje se Územní samospráva.  

Téma ochrany majetku je patrné už v úvodní preambuli, kde je uvedeno, že lidé v ČR 

jsou odhodláni svůj majetek chránit. Pro ochranu majetku lze také, zmínit čl. 2 větu 4 Ústavy 

ČR, kde je jasně dáno že, „Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí 

být nucen činit, co zákon neukládá.“ pro ochranu majetku je proto nutné zvolit přiměřený  

a povolený způsob ochrany, jenž neporušuje příslušné zákony. [26, 32] 

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

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

předpisů a doplnění je součástí ústavního zákona ČR spolu s Ústavou ČR. Jako účel tohoto 

ústavního zákona je podložit zákonem nedotknutelnou hodnotu lidských práv. Omezení 

lidských práv je možné pouze v případech, které zákon stanoví. Jedná se o základní práva  

a svobody, práva etnických či národnostních menšin, politická práva, hospodářská, kulturní  

či sociální práva dále právo na soudní a právní ochranu. Základní práva i svobody se zaručují 

všem občanům bez jakéhokoli rozdílu. 
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Mezi základní práva svobody týkající se ochrany osob a majetku lze zmínit: 

Čl.6:  

Odstavec (1) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením. 

Odstavec (2) Nikdo nesmí být zbaven života. 

Čl.7:   

Odstavec (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být  

jen v případech stanovených zákonem. 

Čl.8: 

(1) Osobní svoboda je zaručena.   

(2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů  

a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody pouze pro neschopnost 

dostát smluvnímu závazku. 

Čl.10:  

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst  

a chráněno jeho jméno. 

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého  

a rodinného života. 

Čl.11:   

(1) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný 

obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

Čl.12:   

(1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí. [35] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a doplnění  

má za úkol chránit zájmy ČR a společnosti. Tento zákon vymezuje, co je považováno  

za trestné činy, podmínky trestní odpovědnosti a jaké lze za spáchání trestných činů uložit 

sankce či tresty. Jsou zde rovněž definovány okolnosti vylučující protiprávnost, tedy jednání, 

které by bylo za jiných okolností trestným činem, které jsou v oblasti ochrany osob důležité 

především pro zaměstnance fyzické ostrahy soukromých bezpečnostních služeb nebo 
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podniku, neboť jejich pravomoci při výkonu práce jsou na stejné úrovni jako každé jiné 

fyzické osoby.  

Výčet okolností vylučujících protiprávnost: 

§ 28 Krajní nouze 

 (1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější  

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 § 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

 (2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 § 30 Svolení poškozeného 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

 § 31 Přípustné riziko 

(1) 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. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

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

předpisem. [38] 

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

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

předpisů a doplnění upravuje postup orgánů činných v trestním řízení takovým způsobem, 

aby trestné činy byly řádně zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni podle zákona.  
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Pro zvolenou problematiku je především důležitý §76 odst. 2 Zadržení osoby 

podezřelé, který zní: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu  

nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti,  

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [34] 

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích  

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a doplnění definuje 

pojem přestupek jako zaviněné jednání, které jistým způsobem, porušuje či ohrožuje zájem 

společnosti a je výslovně označeno v tomto nebo jiném zákonu za přestupek, nejde-li  

o trestný čin anebo jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů. 

Aplikace v souvislosti s ochranou majetku je nejčastěji uplatňována jako přestupky 

proti majetku. Přestupku proti majetku se dle § 50 tohoto zákona dopustí ten, kdo: 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

 b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo 

jinak bez přivolení oprávněné osoby, 

 c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána 

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. [36] 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník  

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a doplnění 

upravuje majetkové vztahy, týkající se především vztahů mezi právnickými a fyzickými 

osobami nebo také těmito osobami a státem, pokud tyto vztahy nejsou upraveny jiným 

zákonem. Dále je v tomto zákoně vymezeno soukromé právo, kde je uvedena nedotknutelnost 

práva na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí. V tomto 

zákoně je také uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, 

který je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. [39] 



7 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů a doplnění 

upravuje právní vztahy vznikající při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, tyto 

vztahy jsou vztahy pracovněprávními. Upravuje také některé právní vztahy před vznikem 

těchto pracovněprávních vztahů. 

Je zde také uvedeno, že zaměstnavateli je dána povinnost zajistit bezpečnost a ochranu 

zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na možná rizika ohrožení jejich života či zdraví,  

při výkonu práce. Zaměstnavatel je také povinen vytvářet bezpečné, zdraví neohrožující 

pracovní prostředí a pracovní podmínky prostřednictvím vhodné organizace bezpečnosti  

a ochrany zdraví při práci a přijímáním různých opatření k předcházení rizikům. Není-li 

možné tato rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout vhodná 

opatření k omezení jejich působení a k minimalizaci ohrožení bezpečnosti. [37] 

Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů  

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

pozdějších předpisů a doplnění slouží především k naplnění práva občanů na ochránění  

před neoprávněným zasahováním do soukromí, upravuje práva a také povinnosti  

při zpracování osobních údajů a dále stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání 

těchto údajů do jiných států. 

Jako osobní údaj se rozumí jakákoliv informace, která se týká určeného nebo 

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

je možné subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo 

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

ekonomickou, sociální nebo kulturní identitu. [33] 

Normy: 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace  

Tato norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken  

a uzávěrů. Vztahuje se na otevírání: otáčením, sklápěním, skládáním, otevíráním a sklápěním, 

posunováním (vodorovné a svislé) a navinováním jakož i na pevné konstrukce. [5] 
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ČSN EN 50131-1 ed. 2 – Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích  

a tísňových systémů, upřesňuje parametry na provedení či vlastnosti systémů a stanovuje 

stupně zabezpečení a třídy prostředí.  

Stupně zabezpečení: 

Stupeň 1: Nízké riziko (garáže, chaty, byty, rodinné domy, strojovny) 

Stupeň 2: Nízké až střední riziko (komerční objekty) 

Stupeň 3: Střední až vysoké riziko (zbraně, ceniny, informace, narkotika 

Stupeň 4: Vysoké riziko (zejména objekty národního a vyššího významu) [7] 

ČSN EN 50131-3 – Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 3: Ústředny 

Norma stanovuje požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy pro ověřování funkcí 

ústředen poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. [8] 

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 norma stanovuje 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 odolnosti proti vloupání. [4] 

ČSN EN 31010 – Management rizik – Techniky posuzování rizik 

Tato norma obsahuje návod k volbě a následné aplikaci systematických technik 

určených pro posuzování rizik. Je zde uvedena aplikace různých technik. [6] 
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4 Fyzická ochrana  

Jako aktiva je chápáno cokoliv, co jakkoli přispívá k úspěchu samotné organizace  

a má pro ni nějakou hodnotu. Za aktiva lze považovat lidi, majetek, ale také informace. Vůči 

působení ohrožení aktiva prokazují určitou zranitelnost. Vhodným výběrem bezpečnostních 

opatření se zranitelnost dá minimalizovat. Aktiva vlastněná firmou, dopomáhají firmě 

dosahovat vytyčené cíle a úspěchy. Je tedy zájmem podniku je chránit pokud možno  

co nejlépe. Vynaložené finanční a technické prostředky k tomuto určené by ovšem neměly 

přesáhnout hodnotu těchto aktiv, a přitom by celková ochrana měla být co možná 

nejucelenější. Zabezpečení objektu je silné pouze tak, jako jeho nejslabší článek, z tohoto 

důvodu je nutné, aby souhrn všech opatření fyzické ochrany byl dokonale sladěn. [12, 21] 

Pod pojmem bezpečnost subjektu nebo objektu je obecně chápán stav, kdy rizika, 

která vyplývají z možných hrozeb minimalizována na akceptovatelnou úroveň. Při zajišťování 

bezpečnosti subjektu je tedy nutné, znát základní hrozby, které by mohly způsobit nebo 

podpořit vznik újmy. Jako základní hrozby se v současnosti většinou uvažuje činnost 

kriminálních živlů či jiných osob, jejichž cílem je zcizení, neoprávněné nakládání, poškození 

nebo úplné zničení chráněných aktiv. 

Bezpečnostní opatření, realizovaná ve formě systému fyzické ochrany, jsou schopna 

potenciálního narušitele odradit od jeho činu, zamezit jeho provedení, případně jej zpomalit 

při zcizení aktiv. 

Soudobý systém fyzické ochrany objektu zpravidla zahrnuje: 

– režimovou ochranu, 

– fyzickou ostrahu, 

– technickou ochranu. [20] 

Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a následně implementovat bezpečnostní 

opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany, dále pak v závislosti na těchto 

opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a zhodnocení fyzické ochrany. Při použití pouze 

jednotlivých skupin prvků a prostředků fyzické ochrany samostatně bez jejich společné 

návaznosti a propojení není zaručeno dosažení požadovaného stupně zabezpečení. Vhodným 

propojením všech těchto skupin prostředků a prvků fyzické ochrany je možno docílit dosažení 

optimální úrovně bezpečnosti. Průnik jednotlivých skupin prostředků sloužících k ochraně 
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osob a majetku označujeme za optimální bezpečnost (obrázek 1). Toto propojení se potom 

nazývá fyzická ochrana objektu nebo integrovaná ochrana objektu. Je nutno si uvědomit,  

že úroveň spolehlivosti komplexní ochrany je dána nejslabším prvkem celého systému. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1 - Schéma optimální bezpečnosti [12] 

4.1 Technická ochrana 

Prostředky technické ochrany současně s fyzickou ostrahou představují základní 

bezpečnostní opatření fyzické ochrany objektu. Cílem technických prostředků je podpora 

realizace režimových opatření, zkvalitnit činnosti fyzické ostrahy, a také odradit narušitele  

od jeho činu, případně výrazně ztížit činnost a prodloužit dobu přístupu k aktivům. 

Mezi základní technické prostředky fyzické ochrany se řadí mechanické zábranné 

systémy (dále jen MZS), někdy také označovány jako klasická ochrana a poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). [20] 

Dělení technické ochrany dle střeženého prostoru: 

– obvodová ochrana,  

– předmětová ochrana,  

– prostorová ochrana,  

– plášťová ochrana. 

Obvodová ochrana (perimetrická) signalizuje narušení obvodu objektu. Obvodem 

se rozumí jeho katastrální hranice, vymezená obvykle přírodními nebo umělými bariérami. 
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Plášťová ochrana signalizuje narušení pláště objektu. Jedná se o individuální stavební 

objekt, ať už je to celá budova nebo vyčleněný komplex místností a prostorů ve větším 

objektu. 

Prostorová ochrana signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru, 

kdy pachatel již vnikl do vnitřních prostorů chráněného objektu.  

Předmětová ochrana signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u střeženého 

předmětu jak v případě jeho napadení, tak i při neoprávněné manipulaci s předmětem  

či úschovným místem. [29] 

4.1.1 Klasická ochrana – mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základním stavebním prvkem fyzické ochrany,  

od kterých se vždy odvíjí celý koncept systému bezpečnosti a ochrany majetku. S prvky 

klasické ochrany se setkáváme u každého objektu, v horší či lepší podobě, i u objektů  

kde ochrana není jinak řešena. [12, 19] 

MZS poskytují ochranu svou mechanickou pevností. Základní úlohou MZS je tedy 

vytvoření pevné hranice (překážky) definované určitým odporem proti narušení. Obecně  

lze říci, že každý MZS je překonatelný. Odlišují se navzájem množstvím potřebné energie 

nebo času vynaložených k jejich překonání a specializaci nářadí či nástrojů použitých při 

jejich překonávání. [28] 

Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost kolem chráněného objektu. Jedná  

se o oplocení či ohrazení okolního pozemku včetně branek, bran, závor, průchodů, propustí, 

ale také vrcholových zábran, podhrabových překážek apod. Smyslem obvodové ochrany  

je omezení či zabránění přístupu nežádoucích osob na ochraňované území, eventuálně 

z tohoto území.  

Plášťová ochrana zahrnuje prvky MZS, které z hlediska bezpečnosti objektu 

především ztěžují a prakticky znemožňují vniknutí do chráněného prostoru v objektu, 

případně mají pachatele odradit od této činnosti. Plášťová ochrana je tvořena především 

stavebními prvky budov, jako jsou zdi, podlahy, stropy a také otvorovými výplněmi a jejich 

součástmi jako jsou dveře, zárubně, cylindrická vložka, zámky a petlice, dveřní kování, okna, 

rolety, mříže apod.  



12 

 

Prostorová ochrana zabraňuje jakémukoliv narušení vstupních jednotek objektu. Prvky 

MZS prostorové ochrany mohou být shodné s prvky plášťové ochrany, jako jsou vstupní 

dveře a okna. Dále zde patří prvky stavebního řešení oddělující od sebe jednotlivé prostory. 

Předmětová ochrana zabezpečuje prostory či úschovná místa, kde jsou uloženy peníze, 

cennosti, utajované skutečnosti atd. před zcizením nebo neoprávněnou manipulaci  

s nimi. Úloha je plněna prostřednictvím různých druhů trezorů, pokladnice, skříněk, schránek 

apod. [18, 28] 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dříve nazývány elektrické 

zabezpečovací signalizace, jsou souhrnem technických prostředků, které dopomáhají řešení 

ochrany objektu proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. [20] 

PZTS jsou často ztotožňovány se samotným pojmem ochrana. Nicméně ochrana 

objektů je realizována především prostřednictvím MZS, které mají ztížit vniknutí pachatele  

do střežené oblasti, případně také fyzickou ostrahou. PZTS má za úkol signalizaci a detekci 

narušení nebo napadení, či pokus o tyto úkony. Tento signál musí ovšem obdržet osoby, které 

již mohou zajistit tuto situaci a předejít tak vzniku ztrát a škod. Další neméně podstatnou 

funkcí PZTS je psychologický odstrašující efekt na pachatele. [19] 

PZTS jsou zpravidla složeny z ústředen, optických či akustických výstražných prvků, 

detektorů narušení a přímých spojů, zajišťujících připojení do ústředny. Ústředna zajišťuje 

příjímání poplachů z jednotlivých detektorů narušení, jejich následné zaznamenání, 

vyhodnocení a vyhlášení optického nebo akustického poplachu při narušení střeženého 

objektu či jiného prostoru. Ústředna poplachového zabezpečovacího systému může být 

připojena na dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC), díky kterému  

je možno v případě potřeby realizovat bezpečnostní výjezd. [18, 20] 

Detektory lze opět rozdělit na detektory: 

– obvodové,   

– plášťové, 

– prostorové, 

– předmětové. [12] 
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Vybrané detektory: 

Pasivní infračervený detektor 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR čidla) jsou dnes nejvíce běžně používané 

detektory prostorové ochrany. Základní princip funkce PIR detektoru spočívá v porovnání 

rozdílů v infračerveném pásmu energií mezi narušitelem a pozadím. Vyzařování 

v infračerveném pásmu spektra elektromagnetického vlnění objektu přesně souvisí s teplotou 

tohoto objektu. Infračervené záření je okem neviditelné. I na první pohled velmi chladné 

objekty vyzařují toto záření, jako např. suchý led nebo tekutý kyslík. [10] 

PIR čidla nesmí být vystavena následujícím vlivům: 

– ventilace (vstupy a výstupy, průvan, turbulence vzduchu), 

– přímé nebo nepřímé vyzařování světla (slunce, reflektory), 

– proměnné zdroje tepla (topení, komíny), 

– spínané rušivé IR zdroje (žárovky). [24] 

Magnetické detektory 

Magnetické detektory (kontakty) jsou viditelné, pasivní detektory, sloužící k detekci 

otevření oken, dveří apod. Nejčastějším typem používaných magnetických detektorů  

je relativně jednoduchý magnetický kontakt. Většina těchto kontaktů jsou magnetické 

kontakty sestávající ze dvou částí: části kontaktní a části magnetické. Kontaktní část, která 

obsahuje jazýčkový kontakt, se montuje na statickou část oken nebo dveří. Magnetická část, 

obsahující permanentní magnet se instaluje na pohyblivou část oken nebo dveří. Při zavřených 

dveřích (oknech) permanentní magnet udržuje jazýčkový kontakt sepnutý. Při otevření nebo 

odstranění magnetické části se magnetické pole uvnitř jazýčkového kontaktu sníží, to způsobí 

rozpojení kontaktu a ústředna tento stav vyhodnotí jako stav poplachu. [9] 

Rozdělení magnetických kontaktů podle použití (obrázek 2): 

– kontakty pro povrchovou montáž (dveře), 

– závrtné kontakty (okna), 

– odolné kontakty (vrata). [24] 
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Obrázek 2 - Druhy magnetických kontaktů, rozděleny dle použití. [24] 

Detektory tříštění skla  

Detektory tříštění skla fungují na principu vyhodnocování akustického efektu  

při tříštění skla. Detektory vyhodnocují signály ze snímacího mikrofonu, posuzují 

vysokofrekvenční vlny vzniklé rozbitím skla, nízkofrekvenční vlny vzniklé nárazem na sklo  

a další parametry, podle kterých vyhodnocují, zda upadla na zem sklenička nebo zda opravdu 

někdo rozbil okenní tabuli a je potřeba vyhlásit poplach. Detektory tříštění skla jsou 

montovány přímo na skleněných plochách, rámech oken nebo jiných površích v místnosti  

tak, aby detekovaly tříštění a rozbití skla. [10]  

4.2 Režimová ochrana  

Pod pojmem režimová ochrana je rozuměn soubor organizačně administrativních 

opatření a postupů směřujících k zjištění požadovaných podmínek pro efektivní funkci 

komplexního zabezpečovacího systému a jeho vhodné sladění s provozem chráněného 

objektu či jiné střežené oblasti. Jedná se o cenově nepříliš náročný způsob ochrany, i přesto 

značně přispívá k udržení hladiny bezpečnosti na přijatelné úrovni. Svou podstatou režimová 

ochrana jednak umožňuje zajištění možnosti řádné funkce ostatních druhů fyzické ochrany  

a rovněž snižuje zranitelnost a napadnutelnost chráněných zájmů a aktiv množstvím dalších 

možných forem trestné činnosti. Základní problém režimové ochrany není vytvoření 

funkčních bezpečnostních směrnic (režimových opatření), ale jejich následné prosazování  

a zavádění do každodenního života objektu. Vzájemné pochopení a dodržování těchto 

pravidel umožní společnosti navýšení úrovně bezpečnosti a fyzické ochrany. [19, 20] 

Vnější režimová opatření 

Tato opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

objektu. Jsou to hlavně osobní a nákladové brány, propustní a ventilační šachty, kabelové 

šachty, kanály apod. [20] 
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Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimové ochrany objektu se především týkají vybrané bezpečnostní směrnice. 

Jako např. omezení pohybu osob a vozidel v objektu, zvláštní režim na vnitřní straně vnějšího 

ohrazení, zajištění osvětlení, vytvoření druhého vnitřního oplocení, režimu pohybu materiálu, 

skladových režimů. [29] 

4.3 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejstarší a nejpoužívanější metodu ochrany osob a majetku. Fyzická ostraha 

má pořizovací náklady poměrně nízké (výstroj, výzbroj, výcvik), ale vysokou režii (platy), 

čímž se vyznačuje od ostatních druhů ochran, které naopak vyžadují poměrně vysoké 

počáteční investice (vyjma režimové ochrany) a potom nízkou režii. Fyzická ostraha je tedy 

nejdražší, i přes tyto velké náklady, se však jedná o ochranu aktivní a efektivní. Principem 

fyzické ostrahy je činnost způsobilých osob pověřených ostrahou. Hlavní náplní jejich práce 

je zabezpečení ochrany osob či majetku, bezpečnosti chráněných objektů nebo také veřejného 

pořádku, všechny tyto činnosti jsou zaměřeny na minimalizaci výskytu jakékoli trestné nebo 

jiné protiprávní činnosti. [29] 

Fyzická ostraha je ochrana realizována vrátnými, hlídači, strážnými, hlídací službou  

či policisty. I když jsou prostředky a postupy technické a režimové ochrany použité  

při zabezpečení systému sebelepší, jsou užitečné jen do míry účinnosti reakce lidí. [12, 25]  

Forma bezpečnostního výjezdu je obdobou fyzické ostrahy. Tato forma je většinou 

užívána v návaznosti na PZTS. Výjezd je realizován prostřednictvím zásahových 

(výjezdových) skupin. Členové těchto skupin jsou vysoce kvalifikovaní, specializovaně 

připravení pracovníci pro tento typ činnosti. Podnětem pro jejich aktivitu bývá přijatý signál 

na DPPC. Výjezdová skupina má především na starosti zjistit příčiny signálu a zajistit prostor 

narušení do příchodu příslušníků Policie České republiky nebo majitele objektu. [22]  
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5 Popis činnosti organizace 

Mnou vybraná společnost Veolia Transport Česká republika a.s. (dále jen Veolia 

Transport) má provozované objekty v pronájmu. Vlastníkem celého prostoru areálu, a tedy 

všech jeho objektů, budov a pozemků, je firma ČSAD Ostrava a.s. (dále jen ČSAD).  

K hlavním podnikatelským činnostem ČSAD  patří zejména správa autobusových 

nádraží. Cílem této činnosti je zprostředkovat cestující veřejnosti přístup ke službám dopravců 

prostřednictvím autobusových nádraží a poskytnutí služeb souvisejících s provozem 

autobusové dopravy. 

Společnost ve své hlavní podnikatelské činnosti zaujímá cca 15 – 20% podíl na trhu 

ČR a dominantní postavení dle místa příslušnosti.  

Kromě Ostravy má společnost v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje další 

provozovny, a to v Novém Jičíně, Lipníku nad Bečvou, Kopřivnici, Přerově, Šumperku, 

Vítkově a v Olomouci.  Jako majitel nemovitostí a pozemků je pronajímá svým dceřiným 

společnostem a externím zákazníkům. [3] 

Veolia Transport je největší soukromá dopravní společnost v Evropě. Původně 

francouzská soukromá firma se od svého založení v roce 1876 rozšířila do 27 zemí v Evropě, 

Severní a Jižní Americe, Asii a Oceánii. Celkem 119 tisíc zaměstnanců dnes provozuje  

na 60 tisíc dopravních prostředků a přepraví ročně 3,3 miliardy cestujících.  

Společnost Veolia Transport působí v České republice od roku 1999, kdy koupila 

společnost ČSAD BUS Ostrava, a.s. Za posledních deset let byla společnost velmi úspěšná 

v oblasti akvizic a postupně rozšiřovala svoje působení ve více regionech České republiky. 

Hlavním předmětem činnosti firmy je veřejná osobní linková autobusová, železniční  

a lodní doprava a na některých trzích také nákladní doprava. [31] 

Společnosti Veolia Transport má od společnosti ČSAD v pronájmu  

dvě administrativní budovy a budovu, ve které se nachází skladiště a dílny servisu.  
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6 Popis areálu a objektů 

Výběr této společnosti byl pro mě podpořen zkušenostmi z minulých let. Vzhledem 

k bezproblémovému přístupu k informacím o fungování areálu, díky mé brigádě v minulosti  

u této společnosti a každodennímu pozorování běžného chodu tohoto podniku mám obecný 

přehled o fungování společnosti. 

Samotný areál se rozprostírá na rozloze přibližně 270 x 100 metrů (obrázek 3). Areál 

společnosti ČSAD v Novém Jičíně je situován v klidné oblasti města. Areál se nachází podél 

ulice Palackého, ze které je také směřován vjezd. V bezprostřední blízkosti vedle areálu  

je ze severovýchodní strany místní fotbalový stadion, z jižní strany poté zimní stadion a vedle 

něj stojící WELLNESS HOTEL ABÁCIE NJ, s.r.o. Na Severozápadní straně areál sousedí  

se společností MULTIP Moravia s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – Orientační schéma areálu [zdroj: autor] 

Společnost Veolia Transport má v pronájmu tři objekty, u kterých ovšem využívá  

jen některé místnosti a prostory. První objekt je zařízen jako sociální budova 

(na obrázku 3 označena písmenem A). Ve druhé budově, označované jako správní budova,  

je směřována řídící část celé společnosti a finanční oddělení (na obrázku 3 označena pod 

písmenem B). Posledním pronajímaným objektem je budova skladu a dílen servisu autobusů  

(na obrázku 3 označena pod písmenem C). 

 Sociální budova (obrázek 4) je jednopatrová budova s přízemím, zděná z plných 

pálených cihel, na betonových základech. Nosné zdi jsou tloušťky 30 cm. Vstupní dveře jsou 

po obou stranách budovy, tvoří tak průchozí chodbu budovou. V přízemí se nachází 
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odpočívárna (zdržovna) pro řidiče autobusů, šatny, komora pro uklízečky, bufet a jídelna, 

sociální zařízení a kanceláře. Využívány jsou z celkového počtu jen dvě kanceláře. Důležité 

postavení má kancelář provozního mistra, jehož pracovní náplní je management řidičů  

a vyřizování zakázek na opravy a servis autobusů. Proto se zde nacházejí důležité dokumenty, 

které se týkají všech vlastněných motorových vozidel, jako např. originály technických 

průkazů nebo osobní údaje řidičů. Vedle této kanceláře se nachází zasedací místnost,  

kde probíhá školení řidičů. V prvním patře není provozována žádná činnost, proto zde není 

využívána žádná místnost. Do budoucna je zde plánováno další zázemí pro řidiče autobusů,  

při povinných přestávkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4 – Sociální budova [zdroj: autor] 

Správní budova (obrázek 5) je podobně jako první budova zděná z plných pálených 

cihel s jedním patrem, přízemím a podzemním podlažím. V přízemí se nachází finanční 

oddělení s pokladnou, serverovna, a kanceláře. V patře prvním potom kanceláře a další 

administrativní pracoviště. V prvním podzemním patře, skladiště, sociální zařízení a šatny.  

 

 

 

 

 



19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5 – Správní budova [zdroj: autor] 

Posledním objektem, který má Veolia Transport v pronájmu a užívání je objekt 

skladiště, který přechází v servis (obrázek 6). Opět se jedná o zděnou budovu. Budova  

je opatřena vstupními dveřmi pro zaměstnance a případné další oprávněné osoby.  

Pro vjezd autobusů jsou zde vestavěna sekční garážová vrata. Ze severní strany jsou zazděná 

pevná, neotevíratelná okna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – Pohled na vjezd do servisní části [zdroj: autor] 
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7 Chráněná aktiva 

V rámci objektivního a optimálního zabezpečení všech tří budov je nutné stanovit 

priority jednotlivých objektů. Je nutné posoudit, který objekt má významnější postavení  

než další. Stručným sepsáním aktiv přechovávaných v těchto prostorech lze tuto důležitost  

a priority objektů posoudit.  

Celková cena vybavení jedné kanceláře se pohybuje okolo 30 000 Kč. Samostatně  

je nutno posoudit kancelář finančního oddělení, kde k hodnotě majetku samotného vybavení, 

je nutné přičíst také hodnotu přechovávaných peněz. Částka přechovávané hotovosti dosahuje 

až 500 000 Kč na konci pracovní směny, kdy zde řidiči nosí denní tržbu. Tato částka  

je obvykle převážena do banky ještě téhož dne, nezřídka ale bývá celá částka přechovávána 

v trezoru přes noc a převážena až druhý den.  

Druhou výjimku potom tvoří kancelář provozního mistra, kde jsou soustředěny osobní 

údaje zaměstnanců, dokumenty a originální klíče provozovaných vozidel. 

Neméně důležitou místnosti je serverovna, která má samotnou hodnotu kolem 

200 000Kč a představuje nebezpečí zneužití dat. 

Vybavení dílen zahrnuje hydraulické zvedáky, techniku pro diagnostiku poruch  

a závad vozidel, techniku pro měření geometrie podvozků a další specializované zařízení. 

Zařízení a vybavení dílen, v podobě rozměrnějších a těžších strojů či zařízení, jako mohou být 

soustruhy a frézky, jejichž manipulace by vyžadovala použití potřebné manipulační techniky, 

je těžko zcizitelné a pravděpodobnost krádeže je tedy minimální. Obdobná situace  

se dá předpokládat se zařízeními zabudovanými do částí objektů, jako mohou být hydraulické 

zvedáky. Hodnota vybavení je stanovena na 2,1 milionů Kč.  

Velkou finanční hodnotu mají skladové zásoby náhradních dílů především na autobusy 

a na další provozována motorová vozidla. Cena všech dílu dosahuje hodnoty 600 000 Kč.  

Celková hodnota chráněných a střežených aktiv je odhadnuta na 3,9 milionu Kč. 

K vyjádření výsledné částky chráněných aktiv je však nutno zvážit možnost a zájem zcizení 

určitých subjektů. Jako je právě výše zmíněný zájem o vybavení dílen, dále se může 

předpokládat nevelký zájem zcizení či jiného znehodnocení náhradních dílů na autobusy. 

Rovněž data a dokumenty v kancelářích společnosti nebudou pro fyzickou osobu 

vyhledávanou položkou.   
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8 Současný stav zabezpečení 

Současný stav zabezpečení je realizován prostřednictvím prvků technické ochrany  

a do jisté míry fyzické ostrahy. Režimová opatření jsou zde zastoupena jen základními 

pravidly. 

8.1 Technická ochrana 

Technická ochrana celého areálu je zajištěna pouze prvky klasické ochrany, které 

najdeme ve formě ochrany perimetru a pláště budov a dále prostorové a předmětové ochrany. 

8.1.1 Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana je realizována vlastníkem celého areálu, tedy společností ČSAD. 

Celý areál je obehnán pevnou bariérou tvořenou železnou konstrukcí, na které jsou 

přichyceny železné vlnité plechy. Tato bariéra dosahuje výšky tří metrů. Bariéra je umístěna 

nad betonovým základem, takže možnost podhrabání je prakticky zanedbatelná.  

Součástí perimetrické ochrany je i vstupní brána, která je opatřena elektrickým 

systémem pohonu otevírání a zavírání. Ta je ovšem trvale otevřená z důvodu neustálého 

vjíždění a vyjíždění do a z areálu, jelikož zde denně přijíždějí a odjíždějí nejen autobusy,  

ale také osobní, firemní užitkové a nákladní automobily ostatních firem, které přijíždějí  

i v pozdních nočních hodinách, či v opačném případě vyjíždějí za časného rána. Tato situace 

se nemění ani v případě víkendů či státních svátků. Při vjezdu do areálu je zde také zřízena 

vrátnice celého areálu, opatřená závorami, které jsou podobně jako hlavní brána ze stejných 

důvodů trvale otevřeny.  

8.1.2 Plášťová ochrana 

Samotné konstrukce objektů jsou zděné, z plných pálených cihel, takže možnost 

efektivního překonání je zanedbatelná. Dveřní a okenní výplně se různí u každého objektu. 

 Vstupní dveře sociální budovy jsou prosklené s kovovým rámem v kovových 

zárubních, opatřeny cylindrickou vložkou s pěti stavítky značky FAB. Část oken je vyměněna 

za plastová, jiná zůstala stará z původní zástavby. Právě díky této stavební úpravě byly 

odstraněny kovové mříže téměř ze všech oken, což se týkalo objektů celého areálu,  

tím se značně snížila celková úroveň fyzické ochrany objektů. Skleněné plochy teď nejsou 



22 

 

nijak chráněny proti zevnímu útoku např. hozením kamene nebo rozbití úderem předmětu  

a následným prolezením. 

Administrativní budova je prvky klasické plášťové prakticky identická s budovou 

sociální, jen vstupní dveře jsou vyměněny za plastové se skleněnou výplní. Druhou výjimkou 

jsou okna kanceláří finančního oddělení, kde původní zástavba kovovými mřížemi na oknech 

zůstala zachována. Mříže jsou pevně ukotveny, možnost jejich odstranění či překonání, 

s úmyslem proniknutí do objektu, se nepředpokládá. 

Budova skladu a servisu je v podobném stavu jako předchozí objekty. Okna z vnitřní 

strany areálu jsou plastová, v dílnách a skladu jsou neotevíratelná v kovovém rámu. Dvoje 

vstupní dveře vedoucí do skladu jsou prosklené plastové. Dále jsou zde vstupní dveře vedoucí 

do servisní části, přímo z prostoru areálu. Tyto dveře jsou součástí jedněch garážových vrat. 

Samotná garážová vrata jsou ovládána elektromechanickým pohonem, bezpečné uzavření  

a překonatelnost ovládá elektrický pohon vrat, který slouží nejen k otevírání, ale také jako 

prvek zajištění samotných vrat proti neoprávněnému manuálnímu otevření.  

8.1.3 Prostorová ochrana 

Ochrana vnitřních prostorů administrativní a sociální budovy je realizována pouze 

stavebními prvky budovy, jako jsou nosné zdi či příčky vymezující jednotlivé prostory budov. 

Přes celou délku obou administrativních budov vede podélná chodba, po stranách jsou dveře 

do jednotlivých kanceláří. Dveře jsou vyrobeny z dřevotřísky a opatřeny dveřním kováním 

opět s cylindrickou vložkou FAB s pěti stavítky. Dveře do kanceláře skladů, dílen a dalších 

pracovišť budovy skladu a dílen jsou vyrobeny opět z dřevotřísky, opatřené dveřním kováním 

s cylindrickou vložkou s pěti stavítky značky FAB.  

8.1.4 Předmětová ochrana 

V kanceláři provozního mistra se nachází dřevotřísková skříňka na klíče od autobusů  

a klíče od prostorů a kanceláří využívaných společností, která není ovšem opatřena 

uzamykacím ani žádným jiným zajišťovacím systémem (obrázek 7).  
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Obrázek 7 – Skříňka na klíče [zdroj: autor] 

Posledním důležitým prvkem předmětové ochrany používané touto společností jsou 

přenosné uzamykatelné pokladny, které jsou situovány ve finančním oddělení a místnosti 

pokladny. Pro úschovu pokladen s hotovostí je pořízen trezor do zdi. Spadá do bezpečnostní  

třídy 2 podle normy ČSN EN 1143-1. Tato bezpečnostní třída je pro potřeby společnosti 

dostačující. 

8.2 Režimová ochrana 

Nařízení zaručující bezpečnost jsou v celém areálu různá, vzhledem k využívání 

tohoto prostoru více společnostmi a organizacemi. Jediná společná zásada pro celý areál  

je v možnosti vstupu do areálu. V denní dobu je umožněn do areálu bez omezení. V noční 

dobu je vjezd a vstup omezen jen pro zaměstnance a pracovníky, případně další osoby, které 

mají smluvně možnost vstupu. Pracovní doba zaměstnanců Veolia Transport je jednosměnná, 

a to pouze ranní. Jednotlivé budovy provozované společností Veolia Transport jsou  

přes pracovní dobu odemčeny, k umožnění vstupu především řidičů, kteří zde často chodí 

v době přestávek, ať už trávit volný čas do zdržovny či řešit problémy, především technické 

závady na vozidlech, s provozním mistrem. Stejná situace platí pro budovu dílen, dílny jsou 

přes pracovní dobu odemčeny z důvodu lepší dostupnosti pro řidiče. Zaměstnanci po pracovní 

době uzamykají pracovní prostory. Každý pracovník má kopii klíče ke své kanceláři  

či pracovně, případně dalších místností, které k výkonu své pracovní náplně potřebuje.  
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8.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha pro ochranu samotných objektů a aktiv vlastněných nebo pronajatých 

společností Veolia Transport není zřízena.  

Ochrana ve formě fyzické ostrahy je zde realizována společností ČSAD,  

a to jako vrátní celého areálu, se kterou mají ostatní společnosti uzavřenou pracovní smlouvu. 

Podoba ostrahy je realizována prostřednictvím vrátného, který vykonává svou pracovní 

činnost v pracovní době od 18:00 do 06:00 hodin. Fyzická ostraha plní funkci kontrolní 

propustkové činnosti, především zaznamenávají do evidence příjezdy a odjezdy všech 

motorových vozidel do areálu i směrem z areálu. Poslední funkcí pracovníků je výběr 

parkovného od řidičů jiných společností, kteří zde odstavují vozidla.  
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9 Bezpečnostní analýza kritických míst 

Jendou z hlavních příčin neúspěchu při řešení problému, v tomto případě  

je problémem chápána fyzická ochrana objektů, bývá nesprávná nebo úplné vynechání 

diagnózy skutečných příčin. Příliš často je brán ohled jen na symptomy místo diagnózy 

skutečných problémů. Většina problémů vyskytujících se obecně v jakémkoli systému  

má více než jednu příčinu, lze je tedy řešit více možnými způsoby. Lidé však mají tendenci 

nahlížet na problémy jen z pohledu očividných příčin a neprozkoumávat všechny aspekty 

problému. Klasickým příkladem právě v oblasti fyzické ochrany lze uvést nedostatečné 

způsoby realizace, navrhované pouhým subjektivním posouzením bez hlubšího rozboru. 

Vyhnout se tomuto problému lze použitím vhodně zvolené bezpečnostní analýzy. [30] 

Přihlédnutím k faktu, že perimetrická ochrana je realizována dostatečně a její správu 

má na starost společnost ČSAD, která ji zřizuje pro celý areál, není výhodné tuto ochranu 

vztahovat do analýzy rizik pro mnou vybranou firmu. Proto budou analyzována jen rizika 

možného ohrožení samotných objektů, které má společnost Veolia Transport v pronájmu  

a užití, jejichž narušení by se mohlo citelně negativně projevit na chráněných aktivech. Jedná 

se o sociální a administrativní budovy a budovy skladu a servisu. 

Je také nutné přihlédnout ke skutečnosti, že v objektech se přechovávají v praxi  

ne zrovna vyhledávaná aktiva, jako jsou náhradní díly na autobusy, vybavení dílen 

nezcizitelnými zařízeními nebo obyčejným vybavením kanceláří, není velká pravděpodobnost 

útoku ze strany fyzických osob, za účelem zcizení těchto aktiv. Tato skutečnost je prakticky 

potvrzena, jelikož do dnešní doby není zaznamenán takovýto útok fyzických osob. 

Postup analýzy sestává v identifikaci možných rizik, výpočtu a posouzení a jejich 

verifikaci. Na základě výsledků lze navrhnout patřičná opatření. 

9.1 Diagram příčin a následků 

Jako metodu pro identifikaci možných rizik, které v případě zabezpečení objektů 

hrozí, jsem si vybral metodu diagramu příčin a následků. 

Ishikawův diagram (nazýván také diagram rybí kosti nebo diagram příčin a následků) 

je diagram, který ukazuje příčiny určité události nebo problému. Hlavním cílem je nalézt 

možné příčiny a důvody vedoucí k negativním účinkům nebo problémům a najít řešení  

pro předcházení těmto problémům. [14]  
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Použití Ishikawova diagramu se zpravidla provádí při designování produktů,  

k identifikaci potenciálních faktorů způsobujících celkový negativní efekt. Diagram příčin  

a následků může odhalit klíčové vztahy mezí různými proměnnými a možné příčiny, které 

poskytují další náhled do procesu chování systému. Příčiny by měly být konkrétní, měřitelné, 

a kontrolovatelné. Hlavní část diagramu je vodorovná čára, ze které vyplývají obecné příčiny, 

vyjádřeno jako "kosti". Tyto „kosti“ se mohou dále dělit na menší úseky a umožňují nalézt 

další příčiny možných rizikových faktorů, a tím umožnit podrobnější náhled do souvislostí 

systému. [11] 

Výstupem z analýzy příčin a důsledků je diagram typu „rybí kost“, který znázorňuje 

možné a věrohodné příčiny vzniku rizika nebo aktivace nebezpečí. Jednotlivé příčiny jsou 

dále zpracovány a na základě výsledků jsou zpracována bezpečnostní opatření. [6] 

Hlavní příčiny možného narušení bezpečnosti ve společnosti, a možného vniknutí  

do střežených objektů, jsou uvedeny v digramu příčin a následků (obrázek 8). Působení 

dalších příčin je patrné z diagramu.  

Jako následující analýzu jsem zvolil analýzu příčin a následků poruch, jež je metodou 

k výpočtu rizika.  
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Obrázek 8 - Diagram příčin a následků [zdroj: autor] 
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9.2 Analýza příčin a následků poruch 

Analýza způsobů a důsledků poruch (Failure Modes and Effects Analysis, dále  

jen FMEA) je technika používána k identifikaci těch způsobů, jak mohou součástí, systémy 

nebo procesy selhat ve splnění záměru jejich návrhu. 

Pomocí analýzy FMEA jsou identifikovány: 

– všechny možné způsoby poruch různých částí systémů (způsob poruchy  

je to, co je pozorováno, že má poruchu (selhalo), nebo co funguje nesprávně), 

– důsledky, jaké mohou mít tyto poruchy na systém, 

– mechanismy poruchy, 

– způsob, jak zabránit poruchám a/nebo zmírnit důsledky poruch na systém. 

Analýza FMEA může být aplikována během návrhu, výroby nebo provozu funkčního 

systému. Analýza příčin a následků poruch je analytická metoda, jejímž cílem je zviditelnit  

a řešit potenciální problémy v průběhu vývoje jakéhokoli problému. Pomocí analýzy FMEA 

se sestaví tabulka, která obsahuje příčiny poruchy. V analýze FMEA budu hodnotit rizika, 

která jsem identifikoval metodou Ishikawova diagramu. [6]  

Vychází se z výpočtu uvedeného ve vzorci:  

R = P x N x H, kde 

R – míra rizika (v literatuře také MPR), P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závažnost následků, H – odhalitelnost rizika, [27] 

Jednotlivé hodnoty parametrů, jsou uvedeny v tabulce 1:  

Tabulka 1 -  Jednotlivé parametry metody FMEA [27] 

 

R Výsledná rizikovost poruchy N Závažnost následků poruchy 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4,1 akceptovatelné riziko 2 větší 

11,5 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 

H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelná v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelná během pár hodin 

3 pravděpodobná 3 odhalitelná během jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 odhalitelná během jednoho týdne 

5 trvalá hrozba 5 nesnadno odhalitelná/neodhalitelná 
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Tabulka 2 – Analýza metodou  FMEA [zdroj: autor] 

  Menší část systému  I Identifikace nebezpečí/rizika P N H R 
N

a
ru

še
n

í 
b

ez
p

eč
n

o
st

i 

Selhání FO 
1 Nízké pravomoci 1 3 1 3 

2 Nedbalost 1 3 3 9 

Selhání RO 

3 Nejednotné směrnice 2 4 4 32 

4 Nízká evidence pohybu materiálu 3 5 4 60 

5 Nízká evidence vstupů a výstupů 3 4 4 48 

Překonání 

MZS  

Překonání oken 

6 Vyražení 1 5 3 15 

7 Rozbití výplně 3 5 3 45 

8 Opomenutí uzavření 1 5 3 15 

Garážová vrata 9 Vypáčení 1 4 3 12 

Překonání dveří 

10 Vyražení 3 5 3 45 

11 Rozbití výplně 3 5 3 45 

12 Vysazení z pantů 2 5 3 30 

13 Roztáhnutí zárubní 2 5 3 30 

14 Vylomení cylindrické vložky 3 5 3 45 

15 Bumping 1 5 5 25 

16 Planžetování 1 5 5 25 

17 Opomenutí uzavření 1 5 3 15 

Překonání 

předmětové ochrany 

18 Překonání skříněk, kartoték 3 5 3 45 

19 Překonání trezoru 2 5 3 30 

Útok fyzické osoby 

20 Vloupání 3 5 3 45 

21 Krádež 3 5 3 45 

22 Poškození majetku 3 5 3 45 

23 Vandalismus 2 3 4 24 

24 Volný pohyb - absence PZTS  5 5 3 75 

25 Přepadení 1 5 1 5 

Ohrožení 

ze strany 

zaměst. 

Úmyslné 
26 Sabotáž 1 4 5 20 

27 Msta 2 4 5 40 

Neúmyslné 

28 Nekvalifikovanost 1 2 4 8 

29 Stres 1 2 4 8 

30 Nedbalost 2 2 4 16 

31 Zdravotní stav 1 3 4 12 

Havárie 
32 Výbuch 1 5 1 5 

33 Požár 1 5 2 10 

V tabulce analýzy metodou FMEA (tabulka 2) byla k jednotlivým rizikům vypočítána 

míra rizika. Jednotlivé hodnoty míry rizika byly vyneseny do grafu. Při konečném 

vyhodnocování míry rizika, byla vypočtena tzv. míra tolerance, která určuje hranici rizika 

vyhodnoceného jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet byl proveden pomocí Paretova 

principu 80/20. Podle závažnosti jednotlivých rizik byl sestaven diagram a Lorenzova křivka 

(obrázek 9). Identifikovaná nebezpečí, která spadají do stanoveného limitu 80 %, byla 
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vyhodnocena jako rizika nepřijatelná. Ostatní nebezpečí a rizika jsou vyhodnocena jako 

přijatelná a jejich stávající opatření jsou dostačující. [27] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9 – Paretův diagram [zdroj: autor] 

 

Následující tabulka 3 ukazuje přehled nejzávažnějších rizik, která jsou v Paretově 

diagramu pod hranicí 80% a jsou vyhodnocena jako nepřijatelná. Největší míru rizika 

představují především absence PZTS, nedostatečná realizace režimové ochrany a relativně 

slabá klasická ochrana pláště objektů.  

Tabulka 3 – Nepřijatelná rizika vyhodnocena z Paretova diagramu [zdroj: autor] 

    I  Identifikace nebezpečí/rizika P N H R 

N
a
ru

še
n

í 
b

ez
p

eč
n

o
st

i 

1 24 Volný pohyb - absence PZTS  5 5 3 75 

2 4 Nízká evidence pohybu materiálu 3 5 4 60 

3 5 Nízká evidence vstupů a výstupů 3 4 4 48 

4 7 Rozbití výplně 3 5 3 45 

5 10 Vyražení 3 5 3 45 

6 11 Rozbití výplně 3 5 3 45 

7 14 Vylomení cylindrické vložky 3 5 3 45 

8 18 Překonání skříněk, kartoték 3 5 3 45 

9 20 Vloupání 3 5 3 45 

10 21 Krádež 3 5 3 45 

11 22 Poškození majetku 3 5 3 45 

12 27 Msta 2 4 5 40 

13 3 Nejednotné směrnice 2 4 4 32 

14 12 Vysazení z pantů 2 5 3 30 

15 13 Roztáhnutí zárubní 2 5 3 30 

16 19 Překonání trezoru 2 5 3 30 

17 15 Bumping 1 5 5 25 
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9.3 Kittsova metoda 

Kittsova metoda je určena pro hodnocení méně závažných zdrojů rizik 

prostřednictvím tzv. „Karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím“. Tyto karty jsou určeny  

pro jednotlivá rizika související s posuzovaným systémem. Rozlišovací přesnost metody  

je malá, protože každá karta je určena pro jedno konkrétní ohrožení, této konkrétnosti  

lze však využít pro verifikování výsledků jiných metod. K verifikaci nepřijatelných rizik, 

budou identifikovaná rizika z Ishikawova diagramu zpracována pomocí Kittsovy metody.  

Samotné „karty pro hodnocení ohrožení nebezpečím“ obsahují v nadpisu karty 

zvolené posuzované nebezpečí a způsob ohrožení tímto nebezpečím. V řádcích jsou vypsány 

parametry hodnocení a ve sloupcích body jednotlivých parametrů. V posledním sloupci  

je součtem bodů označeno skóre. 

Riziko se určí dle vzorce: 

Pro vypočtené hodnoty R jsou stanovena závěrečná doporučení: 

R 11 - 12: kritická situace, bezprostřední ohrožení života, nutnost zastavení provozu, vyřazení 

z činnosti 

R 8 - 10: zajistit neprodleně nápravu 

R 6 - 7: rozhodnutí nečinit žádnou nápravu musí být schváleno vyšší vedením 

R 1 - 5: rozhodnutí o nápravě bude ovlivněno dalšími faktory související s posuzovaným 

systémem 

Jednotlivé parametry jsou zvoleny takto: 

A - Počet osob vystavených nebezpečí, B - Závažnost rizika, C - Ohrožení majetku,  

D - Četnost ohrožení, E - Odhalitelnost rizika. 

Jako ukázka je zvolen příklad nejzávažnějšího rizika z analýzy metodou FMEA, riziko 

možného snadnějšího útoku osoby, díky volnému pohybu vzhledem k absenci PZTS. Počet 

osob, se předpokládá minimální, hodnota skóre přiřazena 1. Nevyvolání poplachu představuje 

závažné ohrožení majetku proto přiřazena 9. Ohrožení majetku je ohodnoceno jako velmi 

závažné, hodnota tedy 9. Absence PZTS umožňuje snadnější situaci útoku fyzické osoby,  

je to tedy trvalá hrozba, proto hodnota 9. Poslední parametr, odhalitelnost, je ohodnocen jako 

odhalitelný během jednoho týdne, jelikož odhalení útoku fyzickou osobou se nemusí ihned 

projevit např. u prostorů nepoužívaných denně, a tudíž je přiřazena hodnota 5. Výsledné 

5

22 EDCBA
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hodnoty byly dosazeny do vzorce a byla vypočtena konečná hodnota R = 8,6. Doporučení  

je tedy, zajistit neprodleně nápravu.[16] 

Tabulka 4 – Ukázka analýzy Kittsovou metodou [zdroj: autor] 
 

N
a
ru

še
n

í 
b

ez
p

eč
n

o
st

i 

 I Identifikace nebezpečí/rizika A B C D E R 
1 3 Nejednotné směrnice 5 9 6 9 5 9,6 

2 5 Nízká evidence vstupů a výstupů 4 9 6 9 5 9,2 

3 4 Nízká evidence pohybu materiálu 1 9 9 9 5 8,6 

4 24 Volný pohyb - absence PZTS 1 9 9 9 5 8,6 

5 15 Bumping 1 5 9 2 8 6,2 

6 16 Planžetování 1 5 9 2 8 6,2 

9 7 Rozbití výplně 1 5 9 3 4 5,6 

10 10 Vyražení 1 5 9 3 4 5,6 

11 12 Vysazení z pantů 1 5 9 3 4 5,6 

12 13 Roztáhnutí zárubní 1 5 9 3 4 5,6 

13 14 Vylomení cylindrické vložky 1 5 9 3 4 5,6 

14 18 Překonání skříněk, kartoték 1 5 9 3 4 5,6 

15 20 Vloupání 1 5 9 3 4 5,6 

Jako ukázka výsledků rizik Kittsovy metody tabulka 4 ukazuje 15 nejzávažnějších 

rizik, z toho 4 vyhodnocená jako nepřijatelná a je neprodleně nutná jejich náprava.  

Opět se jako nejzávažnější rizika projevila nízká úroveň režimové ochrany a absence PZTS. 

Dále je možné vidět nedostatky v zabezpečení prostřednictvím MZS.  

Porovnáním výsledků metody FMEA a Kittsovy metody, lze říci, že se sobě 

výsledky podobají a byly tedy verifikovány. Odchylky hodnot lze pozorovat především díky 

zahrnutí ohrožení osob v Kittsově metodě, která do značné míry ovlivnila rizika, ve kterých  

je možné větší riziko ohrožení osob nebo jejich zdraví. Proto lze očekávat nárůst rizikovosti 

právě u režimové ochrany a jiného vnitřního nebezpečí hrozícího ve firmě. 

Závěry analýz obou metod ukázaly, že mezi nejslabší prvky ochrany společnosti 

Veolia Transport se řadí technická ochrana realizována jen prostřednictvím MZS. Vzhledem 

k absenci PZTS, které by upozornily na přítomnost pachatele uvnitř objektů nebo jiné 

narušení střežených prostorů, je právě proniknutí do objektu klíčovou událostí narušení 

bezpečnosti chráněných aktiv. 

Druhým hlavním problémem bezpečnosti společnosti je nedostatečně realizovaná 

režimová ochrana, vzhledem k povaze areálu. Jako příklady lze uvést chybějící jednotné  

a ucelené směrnice, omezenou možnost kontroly pohybu materiálu a pohybu osob a vozidel 

v objektech a areálu.  
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10 Návrh bezpečnostních opatření  

V současné době je celý areál zabezpečen pouze klasickou ochranou pomocí MZS, 

dále se dají zmínit relativně omezená režimová ochrana a prvky fyzické ostrahy.  

Celková hodnota střeženého a zabezpečovaného majetku, který bude sloužit jako 

výchozí hodnota pro vyčlenění financí pro zabezpečení jednotlivých objektů, je stanoven  

na 3,9 milionu Kč. Riziko je nutné minimalizovat až na takovou úroveň, kde se výdaje  

na snížení rizika, ve formě pořízení bezpečnostních opatření, stávají neúměrnými ve srovnání  

s příslušným omezením rizika (princip ALARA). Návrh inovovaného zabezpečení by neměl 

přesáhnout 10% celkové hodnoty chráněných aktiv. [27] 

V rámci navržení bezpečnostních opatření budou navrženy dvě varianty. První 

varianta bude ekonomicky méně náročná a bude zahrnovat kompromis mezi přijatelnou cenou  

a dostatečným zabezpečením objektů. Druhá varianta nabídne zvýšenou úroveň zabezpečení 

budov na úkor vyšší ceny. 

Návrh inovace perimetrické ochrany a stávající fyzické ostrahy areálu, jak již bylo 

zmíněno, nebude realizován, vzhledem k nemožnosti ovlivnění mnou vybranou společností. 

10.1 Technická ochrana 

Vybrané, v objektech vyskytující se, prvky klasické ochrany budou inovovány  

vhodnými náhradami a v další části práce doplněny o ochranu realizovanou PZTS. Instalací 

PZTS se očekává zvýšení hladiny zabezpečení a efektivita celé fyzické ochrany objektů.  

10.1.1 Klasická ochrana – mechanické zábranné systémy 

Jak ukázaly výsledky analýzy rizik, překonání MZS objektů představuje vysoké riziko 

pro narušení bezpečnosti objektů. Klasická ochrana jeví nedostatky hlavně u plášťové 

ochrany a prostorové ochrany, jejichž narušení je vystaveno hned několika možným rizikům. 

Minimalizace těchto rizik by představovala navrhnutí inovace především vstupních dveří  

a dveří do jednotlivých místností a zabezpečení oken. Jedinou výjimku tvoří prostor kanceláře 

finančního oddělení, kde mříže zůstaly. Vzhledem k pojetí ochrany objektu jako komplexu, 

není výhodné navrhovat pouze zabezpečení jednoho z těchto prvků, protože systém fyzické 

ochrany je silný pouze tak jako jeho nejslabší článek. Montáž mříží nebo bezpečnostních 

dveří, nahrazení stávajících cylindrických vložek, dveřního kování a zárubní za bezpečnostní,  

by vzhledem k velkému počtu možných vniknutí do objektu přes okna v přízemí nebyla 
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efektivní a cenově vyhovující. Ze stejného důvodu budou ponechány i okenní výplně ve stavu 

v jakém se nacházejí, jelikož montáž mříží nebo folií na okna by byla nutná pro všechna okna 

v přízemí, což by se týkalo i místností, které nejsou v užití. Toto opatření by bylo ekonomicky 

velice nevýhodné. Dále je nutno zvážit i samotnou pravděpodobnost vloupání. Případný 

pachatel by vyhledával finančně hodnotnější předměty, které lze ovšem následně také 

prakticky takto zhodnotit, proto vzhledem k povaze aktiv přechovávaných v kancelářích, 

skladu nebo dílnách, nebude pravděpodobnost těchto útoků vysoká. Což dokazuje nulový 

počet útoků za celou dobu fungování společnosti. Z tohoto důvodu MZS plášťové  

a prostorové ochrany pro levnější variantu budou ponechány v dosavadním stavu.  

Pro dražší variantu je navrhnuto pořízení bezpečnostních dveří vedoucích  

do pokladny, kde je pořízen trezor. Vzhledem k původní zástavbě pevně ukotvených mříží  

u oken finančního oddělení by montáž bezpečnostních dveří poskytla funkční a efektivní 

navýšení bezpečnosti chráněné hotovosti. Jsou navrženy bezpečnostní dveře Praktik - K2/3  

od firmy Sherlock s.r.o. Dveře jsou v bezpečnostní třídě 3 podle normy ČSN EN 1627. 

Bezpečnostní vložka a kování je rovněž v této bezpečnostní třídě. Cena včetně montáže 

je dle ceníku 30649 Kč s daní z přidané hodnoty (dále jen DPH). [23] 

Inovace předmětové ochrany MZS se týká především kanceláře provozního mistra. 

Stávající kartotéky sloužící k uskladnění dat a dokumentů obsahující osobní a jiné citlivé 

údaje a dokumentaci k provozovaným vozidlům, budou vyměněny za kovové uzamykatelné. 

Vybrána je kovová kartotéka A4 Bisley BS5E/FLS (obrázek 10) v ceně 6050Kč včetně DPH.  

Skříňku na klíče autobusů a jiných vozidel, je vhodné vyměnit za sejf na klíče 

Keytronic-100 (obrázek 11) opatřený zamykáním na elektronický (PIN) kód a vyšší odolností 

a úrovni zabezpečení. Tento sejf lze pořídit za cenu kolem 3671 Kč včetně DPH. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 10 – Kartotéka BS5E/FLS [17] Obrázek 11 – Sejf Keytronic-100 [17] 
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10.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Pro zvýšení bezpečnosti objektů bude nově realizována technická ochrana 

prostřednictvím PZTS. Všechny objekty budou vybaveny samostatnými PZTS,  

tzn. samostatnou ústřednou a prvky periferií, vzhledem k jednoduššímu použití pro každý 

objekt a případné vedení kabeláže. Bezdrátové vedení by mohlo být na větší vzdálenosti 

neproveditelné a náročnější na údržbu. Všechny prvky PZTS budou voleny ve stupni 

zabezpečení 2, představující nízké až střední riziko dle ČSN EN 50131 ed. 2. Stupněm 2  

se předpokládá, že narušitel má omezené znalosti PZTS a používá běžné nářadí a přenosné 

přístroje (např. multimetr). Vzhledem k povaze chráněných aktiv a pravděpodobnosti narušení 

objektů je tento stupeň dostačující.  

Jako ústředna byla vybrána JA-83K ústředna zabezpečovacího systému OASiS 

(obrázek 12) od firmy JABLOTRON ALARMS a.s. (dále jen Jablotron). Důvodem této volby 

jsou její parametry vzhledem k ceně pořízení. Ústředna disponuje možností přiřazení až 50 

adres pro přiřazení prvků. Počet adres pro přiřazení oprávněných uživatelů je roven 50, díky 

čemuž může mít každý zaměstnanec svůj vlastní číselný kód, jelikož počet zaměstnanců 

v jednotlivých budovách je nižší než 50. Přiřazení jedinečného kódu každému zaměstnanci 

umožní zpětně zjistit, kdy a kdo střežení aktivoval nebo deaktivoval. Ústředna splňuje stupeň 

zabezpečení 2 dle ČSN EN50131-1 ed. 2. Výrobcem stanovená doporučená cena této 

ústředny je 2662 Kč včetně DPH. Pro administrativní budovu je vhodným místem  

pro umístění ústředny místnost serverovny, vzhledem k umístění ve středu objektu a většímu 

zabezpečení tohoto prostoru než ostatních prostorů. U sociální budovy, pak kancelář 

provozního mistra. Pro prostory skladu a prostorů dílen je vzhledem ke své pozici v objektu 

nejvhodnější kancelář skladů, vzhledem k této skutečnosti bude tato místnost posuzována 

také, jako místnost s větším ohrožením bezpečnosti.  

Klávesnice jednotlivých ústředen budou za vstupními dveřmi. Klávesnice byly 

vybrány drátové JA-81E (obrázek 13) od stejné společnosti. Stupeň zabezpečení 2  

dle ČSN EN 50131-1. Cena klávesnice doporučená výrobcem je 2030 Kč včetně DPH.  
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Obrázek 12 – Ústředna JA-83K [15]   Obrázek 13 – Klávesnice JA-81E [15] 

Ústředny budou rovněž vybaveny komunikátorem JA-80V v ceně 2904 Kč včetně 

DPH. Komunikátor slouží pro komunikaci přes počítačové LAN sítě (Ethernet) v kombinaci  

s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňuje komunikaci na DPPC po LAN síti  

a předává zprávy pomocí pevné linky.  

Jelikož společnost nemá realizovanou vlastní fyzickou ostrahu svých objektů, která  

by v případě vyhlášení poplachu, byla schopna zajistit zvládnutí situace, budou PZTS 

napojeny na DPPC, díky čemu bude umožněno zajistit bezpečnostní výjezd při narušení 

bezpečnosti. Ceny této služby měsíčně se pohybují podle zvolené společnosti a rozsahu služeb 

v rozmezí od 400 do 2000Kč bez DPH, společnost Veolia Transport si tuto službu zvolí sama 

podle jejich preferencí.  

Pro střežení prostoru uvnitř objektů budou pořízeny PIR detektory pohybu. PIR 

detektory budou rozmístěny v počtu jednoho kusu v každé zřízené kanceláři tak, aby byla 

zajištěna signalizace při narušení a vniknutí do prostoru. Navrhovány jsou JS-20 LARGO 

(obrázek 14). Navrhované detektory se instalují na stěnu, do výšky 2,5 metru nad podlahu  

a kryjí na vzdálenost až 12 metrů a úhel detekce je až 120 °. Dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 

splňuje rovněž stupeň zabezpečení 2. Cena se pohybuje okolo 536 Kč včetně DPH.  

Pro navýšení bezpečnosti kanceláře finančního oddělení, serverovny, skladů 

náhradních dílů, kanceláře skladu a dílen a kanceláře provozního mistra, jakožto prostorů 

s vyšší hodnotou chráněných aktiv, zde budou čidla PIR doplněna detektory plášťové ochrany 

ve formě čidel tříštění skla a magnetickými kontakty na okna a dveře. Magnetickými kontakty 

a detektory tříště skla budou rovněž opatřeny i vstupní dveře do všech střežených objektů.  
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Detektory tříštění skla typu GBS-210 (obrázek 15) poskytují detekční vzdálenost  

9 metrů. Cena tohoto detektoru je doporučena na 868 Kč včetně DPH.  

Dle ČSN EN 50131-1 ed. 2 opět splňuje stupeň zabezpečení 2. [15]  

 

 

 

Obrázek 14 – PIR detektor JS-20 [15] Obrázek 15 – Detektor GBS-210 [15] 

Vzhledem k tomu, že firma Jablotron nabízí magnetické kontakty pouze v 1. stupni 

zabezpečení jsou tyto detektory vybrány od jiných výrobců v požadovaném stupni 

zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131-1 ed. 2. Magnetické detektory otevření oken či dveří byly 

vybrány typu SM-50TB (obrázek 16). Jedná se o klasický magnetický kontakt, určený  

pro povrchovou montáž. Cena se pohybuje okolo 102 Kč s DPH. Garážová vrata budou 

střežena odolnými magnety. Doporučený je typ  MET-55T (obrázek 17). Cena vybraného 

typu se pohybuje kolem 460Kč. [2] 

 

 

 

Obrázek 16 – Detektor SM-50TB [2] Obrázek 17 – MET-55T [2] 

Kancelář finančního oddělení je vhodné vybavit drátovým tlačítkem, kterým  

by v případě přepadení mohli zaměstnanci sami vyslat tísňový poplach. Vhodným výrobkem 

je drátové tísňové tlačítko s aretací PB68 (obrázek 18). V případě společnosti Veolia 

Transport by toto tlačítko vyvolávalo tísňový poplach na DPPC. [13]  

 

 

 

 
Obrázek 18 – Tísňové tlačítko s aretací PB68 [13] 
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Pro dražší variantu je vhodné instalovat magnetické detektory otevření a detektory 

rozbití skla do všech přízemních využívaných prostorů a místností, kde se dveře nebo okna 

vyskytují. Což pro magnetická čidla představují každé dveře a otevíratelná okna v objektech, 

pro čidla detekce tříštění skla použití u všech oken, prosklených dveří nebo jiných skleněných 

výplní provozovaných prostorů.  

Závěrečné zhodnocení obou navrhovaných variant je v následující tabulce 5: 

Tabulka 5 – Ekonomické zhodnocení variant inovace zabezpečení [zdroj: autor] 

 Prvek 
Cena za 1 kus 

včetně DPH [Kč] 

Počet kusů 

levnější v. 

Počet 

kusů 

dražší v. 

Celková cena 

[Kč] 

MZS       

Kartotéka A4 Bisley BS5E/FLS 6050 2 2 12100 12100 

Sejf na klíče Keytronic-100 3671 1 1 3671 3671 

Bezpečnostní dveře 30649 0 1 0 30649 

Celková cena levnější varianty 15771 

Celková cena dražší varianty 46420 

PZTS     

Ústředna JA-83K  2529 3 3 7587 7587 

Komunikační modul JA-80V 2759 3 3 8277 8277 

Klávesnice JA-81E 1929 6 6 11574 11574 

Magnetické kontakty SM-50TB 102 33 69 3366 7038 

Magnetické kontakty MET-55T 460 5 5 2300 2300 

Detektor tříště skla GBS-210  825 13 27 10725 22275 
PIR detektor JS-20 511 58 58 29638 29638 

Tísňové tlačítko 75 1 1 75 75 

Celková cena levnější varianty 73542 

Celková cena dražší varianty 88764 

Celková cena MZS + PZTS     

Celková cena levnější varianty 89313 

Celková cena dražší varianty 135184 

Jak je z tabulky vidět, obě varianty inovativního návrhu zabezpečení zdaleka 

nepřesáhly 10% sumy z chráněných aktiv, dá se tedy předpokládat, že obě varianty návrhu 

budou cenově efektivní, přitom přinesou zvýšení celkové úrovně fyzické ochrany. K celkové 

částce je nutné ještě připočíst náklady na instalaci a montáž PZTS, která se bude lišit u obou 

variant. Připočíst je nutné také i měsíční poplatky za provozování služeb DPPC, které  

se pohybují, jak již bylo zmíněno, dle služeb od 400 do 2000 Kč s DPH měsíčně.  

10.2 Režimová ochrana 

Podle výsledků analýzy rizika je režimová ochrana velmi slabou stránkou celého 

systému fyzické ochrany. Hlavním důvodem je nedostatečná možnost vytvoření jednotných 

směrnic pro celý areál, což se projevuje do bezpečnosti jednotlivých objektů. Samozřejmostí 
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zůstává povinnost zaměstnanců dbát na důkladné zabezpečení místností, které obývají,  

pří každém opuštění tuto místnost uzamknout, počínat si tak, aby nevznikalo riziko rozpoutání 

požáru nebo jiných havárií apod.  

Společnost Veolia Transport by měla věnovat vyšší míru zájmu hlídání pohybu 

materiálu v objektech a celkově v areálu, předejde se tak, ztrátám a krádežím ze strany 

zaměstnanců, kteří si tak, mohou příležitostně přilepšit na úkor zaměstnavatele nebo 

dlouhodobě kompenzovat své osobní problémy se zaměstnavatelem. Toto se týká především 

pocitu nízkého finančního ohodnocení nebo msty z jiných důvodů. Nedodržování nařízení  

a nedbalostní prohřešky je vhodné řešit finančními postihy, stejně tak úmyslné poškozování 

strojů či zařízení a nedisciplinovanost při práci, která může ohrozit bezpečnost při práci. 

Posledním doporučením je zajistit pravidelné proškolování zaměstnanců a udržovat, tak jejich 

kvalifikaci na přijatelné úrovni. 

V případě realizace PZTS je nutno implementovat směrnice a nařízení týkající  

se tohoto systému. Pro zaměstnance, kteří dostanou každý vlastní bezpečnostní kód, kterým 

budou moci aktivovat a deaktivovat funkci střežení PZTS, bude nutné dodržovat opatření,  

aby tohoto kódu nebylo zneužito k nepovolené deaktivaci PZTS a usnadnění narušení 

bezpečnosti střežených aktiv. Dále je nutné nastavit dobu, po kterou PZTS nebude vyhlašovat 

poplach po detekci příslušnými detektory. Toto opatření je nutné, aby se předešlo k aktivaci 

planého poplachu při pohybu a činnosti povolaných osob ve střeženém prostoru, dříve než  

jej osoba stihne deaktivovat. Spolu s touto činností je nutné, aby společnost pověřila tímto 

pokynem určité osoby, které budou mít aktivaci a deaktivaci funkce střežení na starost. 

V neposlední řadě je nutno zavést pravidelné kontroly základní funkčnosti PZTS a úplnou 

kontrolu systému. Posledním opatřením je sjednání s vrátnými areálu umožnění vjezdu  

do areálu členům bezpečnostního výjezdu soukromé bezpečnostní služby při bezpečnostním 

výjezdu. 
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11 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo, za použití teoretických znalostí a praktických 

poznatků, posoudit současný stav zabezpečení objektů, provést analýzu kritických  

míst a na základě výsledků tohoto posouzení navrhnout inovativní řešení zabezpečení objektů 

vybrané dopravní společnosti.   

V úvodní části jsou uvedeny zákony k seznámení a vymezení pravomocí, které  

se aplikují v rámci fyzické ochrany. Vzhledem k tomu, že neexistuje pro potřeby fyzické 

ochrany a zabezpečování objektů jednotný právní předpis, musí se vycházet z potřeb 

jednotlivých dalších zákonů a norem. Žádné z navržených opatření nesmí být v rozporu 

s jakýmkoli zákonem, normou či jiným předpisem. 

Následující část zabývající se samotným popisem fyzické ochrany slouží k pochopení 

celé problematiky zabezpečování objektů a pojetí fyzické ochrany jako komplexu. Souhrnem 

technické a režimové společně s fyzickou ostrahou, lze při vhodném propojení a sladění, 

dosáhnout celkového zabezpečení a minimalizovat ohrožení střežených a chráněných aktiv. 

Další kapitola přechází k praktické části bakalářské práce. Jako první  

je popsána dopravní společnost Veolia Transport. Po vylíčení činnosti společnosti následuje 

popis areálu a samotných posuzovaných budov. Zde se rozvádí účel budov a jejich využití 

firmou. Následně je uveden soupis střežených aktiv, toto rozvedení je důležité  

pro individuální zhodnocení jednotlivých objektů či místností a prostorů. 

Stávající stav úrovně zabezpečení je uveden v další kapitole. Rozebrány jsou 

jednotlivě všechny části fyzické ochrany, které jsou zde realizovány. Stávající stav 

bezpečnosti byl následně zhodnocen metodami analýzy rizik. Pro identifikaci byl použit 

diagram příčin a následků. Identifikovaná rizika jsou následně vypočtena pomocí analýzy 

příčin a následků poruch a pomoci Paretova diagramu byla vybrána nejzávažnější rizika, 

určená jako nepřijatelná. Pro verifikaci byla použita Kittsova bodová metoda. Výsledky obou 

metod poukázaly na nedostatečnou realizaci režimových opatření a relativně slabou úroveň 

technické ochrany realizované pouze pomoci mechanických zábranných systémů.   

Na základě analyzovaných kritických míst je navrženo doporučení pro inovaci 

dosavadního systému zabezpečení objektů. Doporučení v navržení inovativního řešení 

zabezpečení budov se týká především technické ochrany. K posílení mechanických 
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zábranných systémů je navrženo použití poplachových zabezpečovacích systémů pro včasnou 

detekci narušení bezpečnosti a následný odborný zákrok, díky připojení na dohledové  

a poplachové přijímací centrum. Nová opatření se také týkají režimové ochrany, která nově 

musí obsahovat také směrnice, týkající se právě poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů.  

Cíl práce, tedy na základě použití teoretických znalostí a praktických poznatků 

navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v objektech firmy, byl zpracován společně  

s ekonomickým zhodnocením. Ekonomické zhodnocení je vypracováno ve dvou variantách. 

První varianta je cenově méně náročná s ohledem na nižší, avšak dostačující úroveň 

zabezpečení. Druhá varianta naproti tomu nabízí vyšší hladinu ochrany a podstatné zvýšení 

úrovně bezpečnosti střežených prostorů, ovšem za cenu ekonomicky náročnější realizace.  

Obě tyto varianty ovšem nepřesahují stanovených 10% z celkové hodnoty chráněných 

aktiv, takže lze předpokládat, že finanční efektivita bude zaručena u obou navrhovaných 

variant. Při výběru jedné z variant, bude pro společnost toto opatření představovat přínos 

zejména ve zvýšení hladiny zabezpečení a minimalizaci možného vzniku nebezpečí  

či ohrožení střežených aktiv. 
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Přílohy 

Příloha 1 – Paretův diagram  
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Příloha 2 – Graf analýzy Kittsovou metodou 

 

  Nebezpečí Absence PZTS         

  Ohrožení Majetek               

  

Parametry 

hodnocení 

Bodové hodnocení 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 Skóre 

A 

Počet osob 

vystavených 

nebezpečí 

Víc než 30   26 - 30 21 - 25  16 - 20  11 – 15 7 – 10  5 – 6 3 – 4 1 – 2  1 

B 
Závažnost 

rizika 
Velmi závažné 

Vážné Méně závažné 
Nízká závažnost 9 

pravděpodobné možné  pravděpodobné možné  

C 
Ohrožení 

majetku 
Velmi závažné 

Vážné Méně závažné 
Nízká závažnost 9 

pravděpodobné možné  pravděpodobné možné  

D 
Četnost 

ohrožení 
Trvale 

 Více než 

1x/hod 
 1x/den  1x/týden 1x/měsíc 1x/rok 1x/10 let Výjimečně 9 

E 

Odhalitelnost 

rizika 
Neodhalitelné 

Nesnadno 

odhalitelné 

Po více 

než měsíci 

Během jednoho 

měsíce 

Během 

jednoho 

týdne 

Během 24 hodin 
Během pár 

hodin 

Během 

pár minut 

V době 

spáchání 
5 

  R 11 - 12 : kritická situace, bezprostřední ohrožení života, nutnost zastavení provozu, vyřazení z 

činnosti Součet  14 

R 8 - 10 : zajistit neprodleně nápravu 

R 6 -7 rozhodnutí neničit žádnou nápravu musí být schváleno vyšším vedením 

R 8,6 R 1 - 5 : rozhodnutí o nápravě bude ovlivněno dalšími faktory souvisejícími s posuzovaným 

systémem 

 

  

5

22 EDCBA
R






3 

 

Příloha 3 – Tabulka analýzy Kittsovou metodou 

 

N
a

ru
še

n
í 

b
ez

p
eč

n
o

st
i 

 I Identifikace nebezpečí/rizika A B C D E R 

1 3 Nejednotné směrnice 5 9 6 9 5 9,6 

2 5 Nízká evidence vstupů a výstupů 4 9 6 9 5 9,2 

3 4 Nízká evidence pohybu materiálu 1 9 9 9 5 8,6 

4 24 Volný pohyb - absence PZTS 1 9 9 9 5 8,6 

5 15 Bumping 1 5 9 2 8 6,2 

6 16 Planžetování 1 5 9 2 8 6,2 

9 7 Rozbití výplně 1 5 9 3 4 5,6 

10 10 Vyražení 1 5 9 3 4 5,6 

11 12 Vysazení z pantů 1 5 9 3 4 5,6 

12 13 Roztáhnutí zárubní 1 5 9 3 4 5,6 

13 14 Vylomení cylindrické vložky 1 5 9 3 4 5,6 

14 18 Překonání skříněk, kartoték 1 5 9 3 4 5,6 

15 20 Vloupání 1 5 9 3 4 5,6 

16 21 Krádež 1 5 9 3 4 5,6 

17 26 Sabotáž 1 5 5 3 8 5,6 

7 8 Opomenutí uzavření oken 1 5 9 2 4 5,4 

8 17 Opomenutí uzavření dveří 1 5 9 2 4 5,4 

18 11 Rozbití výplně 1 5 9 2 4 5,4 

19 29 Stres 3 3 3 5 6 5,2 

20 30 Nedbalost 3 3 3 5 6 5,2 

21 28 Nekvalifikovanost 4 3 3 3 5 5 

22 32 Výbuch 5 3 6 2 1 5 

23 6 Vyražení 1 3 9 3 4 4,8 

24 9 Vypáčení 1 3 9 3 4 4,8 

25 19 Překonání trezoru 1 3 9 3 4 4,8 

26 31 Zdravotní stav 3 3 3 4 5 4,8 

27 33 Požár 4 3 6 2 2 4,8 

28 2 Nedbalost 2 3 3 4 6 4,6 

29 22 Poškození majetku 1 3 9 2 4 4,6 

30 27 Msta 2 3 3 2 8 4,6 

31 25 Přepadení 2 3 9 2 1 4,4 

32 23 Vandalismus 1 3 5 3 5 4,2 

33 1 Nízké pravomoci 2 3 6 3 1 4 
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Příloha 4 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, sociální budova 1. NP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (červeně označeny využívané místnosti): 

001 kuchyně, 002 jídelna, 003 bufet, 004 kancelář, 005 sklad, 006 pomocný sklad, 007 zdržovna, 008 WC muži předsíň, 009 WC muži předsíň, 

010 komora úklidová, 011WC ženy předsíň, 012 WC ženy předsíň, 013 šatny, 014 kancelář, 015 umývárna, 016 sklad, 017 kancelář,  

018 kancelář provozního mistra, 019 zasedací místnost, 020 kancelář, 021 kancelář, 022 kancelář, 023 chodba, 024 závětří, 025 závětří 
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Příloha 5 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, sociální budova 2. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (červeně označeny využívané místnosti): 

001 chodba - schodiště, 002 telefonní ústředna, 003 kancelář, 004 WC muži předsíň, 005 sprcha, 006 WC muži, 007 kancelář, 008 kancelář,  

009 kancelář, 010 kancelář, 011 chodba, 012 kancelář, 013 kancelář, 014 kancelář, 015 kancelář 
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Příloha 6 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, admin. budova 1. PZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (červeně označeny využívané místnosti): 

001 schodiště, 002 chodba, 003 sklad, 004 sklad, 005 denní místnost, 006 WC muži předsíň, 007 WC, 008 WC muži, 009 WC, 010 WC, 011 

umývárna, 012 šatna, 013 kryt CO, 014 kryt CO, 015 kryt CO, 016 kryt CO, 017 kryt CO, 018 WC předsíň, 019 WC, 020 WC, 021 kryt CO, 022 

sprcha předsíň, 023 sprcha 
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Příloha 7 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, admin. budova 1. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (červeně označeny využívané místnosti): 

101 Schodiště, 102 chodba, 103 chodba, 104 kancelář, 105 kancelář, 106 WC ženy předsíň, 107 WC ženy předsíň, 108 WC, 109 WC, 110 

komora úklidová, 111 WC muži předsíň, 112 WC muži, 113 WC muži, 114 WC muži, 115 kancelář, 116 kancelář, 117 pokladna, 118 kancelář 

finančního oddělení, 119 kancelář, 120 kancelář, 121 kancelář, 122 serverovna, 123 kancelář, 124 kancelář, 125 kancelář, 126 schodiště,  

127 vrátnice 
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Příloha 8 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, admin. budova 2. NP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda (červeně označeny využívané místnosti): 

201 schodiště, 202 chodba, 203 kancelář, 204 kancelář, 205 WC muži, 206 WC, 207 WC ženy předsíň, 208 sprcha předsíň, 209 sprcha, 210 WC 

ženy předsíň, 211 WC ženy předsíň, 212 WC, 213 WC, 214 kancelář, 215 kancelář, 216 kancelář, 217 kancelář, 218 kancelář, 219 kancelář, 220 

kancelář, 221 kancelář, 222 kancelář, 223 kancelář, 224 kuchyňka čajová, 225 kancelář 
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Příloha 9 – Návrh instalace PZTS – levnější varianta, sklad a dílny 
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Příloha 10 – Legenda k návrhu PZTS 

 


