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1 Úvod   

Samotná problematika ochrany budov souvisí s ochranou majetku a je součástí lidské 

společnosti již od dob jejího vzniku. Chráněné hodnoty se s vývojem lidské společnosti 

měnily, ale samotný princip nikoliv. Jestliže v době kamenné tímto zabezpečením byly pouhé 

stěny jeskyní, oheň a vyhloubené jámy, s postupem času byly stavěny dřevěné ploty, palisády 

či kamenné zdi. Spolu s tím byl oheň nahrazen lukem, kuší, děly či moderními palnými 

zbraněmi a z pastí v podobě vyhloubených jam se vyvinuly padací mosty či dnes užívané 

moderní prvky ochrany v podobě velké množství detektorů a kamer.  

Tématem této bakalářské práce je fyzická ochrana objektu horské služby. Objekt 

nedávno prošel rekonstrukcí a jeho majitel potřebuje revizi zabezpečení. Proto se v práci 

zaměřím na důkladnou analýzu stávajícího zabezpečení a rozbor možností kudy se 

zabezpečení této stavby může ubírat. Upozorním na nalezené nedostatky a doporučím změny 

v zabezpečení či doplnění stávajícího zabezpečení o prvky, které tomuto objektu chybí 

a s ohledem na pořizovací náklady zvýší míru zabezpečení objektu. 

Na žádost Horské služby ČR, o.p.s. nebude v této prácí uvedená přesná lokalita, ve 

které se řešený objekt nachází. Rovněž nebude použit žádný obrazový materiál ani jiný 

dokumenty nebo informace, které by mohly blíže určit umístění tohoto objektu. Pro účel této 

práce postačí informace, že se objekt nachází v horské oblasti na území České republiky a je 

v soukromém vlastnictví Horské služby ČR, o.p.s. 

Práce bude členěna do osmi na sebe logicky navazujících celků. Po úvodu následuje 

teoreticko-právní část. Zde budou uvedeny příslušné zákony, vyhlášky a normy, které se dané 

problematiky dotýkají. Na tuto část naváže pojmosloví samotné fyzické ochrany. Následující 

kapitola bude věnována popisu objektu, jehož zabezpečení je jádrem této práce. Stěžejní část 

bakalářské práce bude obsahovat analytické metody, díky kterým zhodnotím současný stav 

zabezpečení. Dále na základě nalezených chyb navrhnu nové, funkční a efektivní opatření, 

které povede k lepšímu zabezpečení objektu. 
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2 Teoreticky-právní část 

 V této kapitole se budu zabývat teoreticky-právní části. V tomto směru se v našem 

oboru dostáváme do problémů a to z důvodu neexistence jednotného právního předpisu, který 

by se zabýval přesnou definicí problematiky fyzické ochrany osob a majetku. Proto se každý 

odborník v oboru na území České republiky musí dobře orientovat ve velkém výčtu zákonů 

a norem, které se bezprostředně týkají dané problematiky. Níže uvádím jejich základní výčet. 

2.1 Zákony 

 Zde uvádím základní výčet zákonů týkajících se fyzické bezpečnosti osob a majetku. 

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

 Ústava České republiky je společně s Listinou základních lidských práv a svobod 

nejvyšším právním předpisem České republiky. Ústava České republiky byla přijata Českou 

národní radou dne 16. prosince roku 1992. Dnem vzniku samostatné České republiky, tedy 

dne 1. ledna roku 1993, nabyla svou účinnost. [10]  

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

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Podle tohoto 

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

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Každý je způsobilý mít práva. Mezi 

nejvýznamnější lidská práva patří právo na život a zdraví, právo vlastnit majetek, který může 

chránit jakýmkoliv způsobem a také právo na lidskou důstojnost. Omezení práv a svobod 

člověka je možné pouze na základě zákona. [11]  

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

 Jedná se o základní právní předpis, který nám říká, že žádný trestný čin nemůže být 

bez zákona. Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl 

spáchán. Dále také uvádí okolnosti vylučující protiprávnost činů, ze kterých uvádím dvě 

stěžejní. [13]  

Podle § 28 odstavce 1 tohoto zákona se krajní nouzí rozumí čin jinak trestný, kterým 

někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněného trestním zákoníkem, není trestným. 

Podle odstavce 2 se nejedná 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. 

[13]  
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Podle § 29 odstavce 1 tohoto zákona se nutnou obranou rozumí čin jinak trestný, 

kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestím zákoníkem, 

není trestným činem. Podle odstavce 2 nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela 

nepřiměřená způsobu útoku. [13]  

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

předpisů  

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [16]  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon vytváří podmínky pro ochran života a zdraví občanů a majetku před požáry, 

poskytuje pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Definuje 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob na poli požární ochrany. Zákon je 

členěn do tří kategorií, z nichž každá má jiné podmínky, které je nutné pro plnění povinností 

na úseku požární ochrany dodržovat. [15]  

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

Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy, které přispívají k naplňování 

občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Dále 

upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito 

osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto 

občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. [12]  

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

Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracovávání 

osobních údajů a stanoví podmínky, na nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných 

států. [14]  

Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za 

určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na 
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základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, 

fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [14]  

Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí osobní údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický 

údaj subjektu údajů. [14]  

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných formací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů  

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací utajovaných, podmínky pro 

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

a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [18]  

Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv podobě, 

bez ohledu na nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit újmu zájmů 

České republiky. [18]  

Podle § 4 citovaného zákona se utajované informace klasifikují stupněm utajení:  

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

mimořádně vážnou újmu.  

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit vážnou 

újmu zájmům České republiky.  

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

prostou újmu zájmů České republiky.  

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky. [18] 

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

Tento zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

Pokud zákoník práce nebo jiný právní předpis nestanoví jinak, vznikají pracovněprávní 

vztahy nejdříve od uzavření pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody 

o pracovní činnosti, a zakládá-li se pracovní poměr zaměstnance volbou nebo jmenováním, 

nejdříve od jeho zvolení nebo jmenování. [17]  
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2.2 Technické normy 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

 Tato norma uvádí požadavky pro Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále 

jen PZTS) při specifických nebo nespecificky pevně zabudovaných propojovacích vedení 

nebo bezdrátového spojení instalovaných v budovách. Norma neobsahuje požadavky na PZTS 

pro venkovní použití. Obsahuje čtyři stupně zabezpečení definované ve smyslu ochrany proti 

narušení bezpečnosti PZTS. [22]  

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 používané 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů instalovaných v budovách. [23]  

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy -

Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných 

v budovách. Jsou určeny pro čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. [24]  

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Systémové požadavky 

 Tato evropská norma stanovuje minimální požadavky na sledovací systémy CCTV 

používané v bezpečnostních aplikacích. Specifikuje minimální výkonové a funkční 

požadavky, které mají být sjednány mezi zákazníkem a dodavatelem v rámci provozních 

požadavků. Norma stanovuje 4 stupně zabezpečení definované ve smyslu ochrany proti 

narušení a bezpečnosti samotného kamerového systému. [25]  

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Tato norma definuje požadavky na návrh, plánování, montáž, testování, provoz 

a údržbu kamerových systému. [26]  
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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. Tato evropská norma neplatí pro zkoušení a klasifikaci depozitních 

systémů a ATM systémů. [20]  

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

 Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní 

bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti 

vloupání. [19]  

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

 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 (vodorovné a svislé) 

a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou kryty dopisních 

schránek nebo větrací mřížky. Určuje požadavky na odolnost stavebního výrobku proti 

vloupání. [27]  

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. [21]  
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 Fyzická ochrana je specifický systém tvořený technickými a organizačními 

opatřeními, které mají minimalizovat možnosti vedoucí k neoprávněnému užívání, 

poškozování, zničení nebo zcizení hmotného či nehmotného majetku. Dále také směřuje 

k zajištění bezpečnosti osob. 

 Samotný pojem fyzická ochrana nebyl zatím přesně definován. Proto je velmi obtížné 

jej přesně specifikovat a pro efektivní realizaci správně fungujícího systémů je zapotřebí 

velkého množství odborných znalostí, zejména z právní oblasti. Obecně je však přijímána 

terminologie dvou amerických spisovatelů Hanryho Grahama Greena a Roberta Fishera, která 

byla sepsána v práci Introduction to security, U.S.A.: Security Word Publishing Co., Inc. 

1993. „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec 

nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí.“ 

 Fyzickou ochranu dělíme do tří základních skupin. První skupinou jsou prostředky, ve 

kterých převážně dominuje technologie – technická ochrana. Ta se dále dělí na mechanické 

zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a ostatní zabezpečovací 

systémy. Druhou skupinou je ochrana, jejíž hlavní podstatou je využití člověka ve formě 

hlídače, strážného nebo vrátného – fyzická ostraha. A poslední, tedy třetí skupinu patřící do 

základního rozdělení fyzické ochrany tvoří režimová ochrana.  

3.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), někdy také nazývány „klasická 

ochrana“, jsou základním stavebním kamenem fyzické ochrany. Vždy je zapotřebí vytvořit 

jakousi mechanickou bariéru, pevnou překážku odolnou vůči mechanickému poškození, která 

zabrání nebo alespoň znesnadní nepovolaným osobám, pachatelům, provádět trestnou činnost 

v podobě: 

- násilného proniknutí osob do chráněného objektu, 

- znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 

- krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru, 

- možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru.[5] 

MZS jsou v každém případě vždy první. Jakékoliv další zabezpečovací systémy 

a možnosti, dá se říci, tvoří jednu velkou skupinu nástavbových prvků řešení, které mají 

funkci doplnění nebo zvýšení účinnosti mechanických zábranných systémů. [31] 
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Mechanické zábranné systémy se dělí na prostředky: 

- obvodové ochrany, 

- plášťové ochrany, 

- prostorové ochrany, 

- předmětové ochrany. 

3.1.1 Obvodová ochrana 

 Někdy také nazývána perimetrická ochrana, jak už je patrno z názvu, slouží k vnější 

ochraně venkovních prostor. Bráni chráněný zájem, objekt nebo zónu, již od hranice 

pozemku. Nejčastěji je obvodová ochrana tvořena zdmi, ploty, závorami a turnikety. 

Zdi 

 Zdi musí znesnadnit, popř. zabránit přelezení, podlezení či podhrabání. Zeď musí být 

pevná, bytelná s minimální výškou 2,5 m a musí stát na podezdívce. [3] 

Ploty 

 Bezpečnostní ploty jsou konstruovány z vysoce tažných materiálů, které znemožňují 

jejich přestřižení či narušení běžnými nástroji. Plot je nahoře zakončen trny. [3] Pro zvýšení 

funkčnosti je možno ploty i zdi doplnit ostnatým nebo žiletkovým drátem. 

Závory 

 Závory nejčastěji slouží k zastavení a následné kontrole vozidel a to jak při jejich 

příjezdu, tak i odjezdu. Mohou být ovládány automaticky nebo vrátným. 

Turnikety  

Je to zařízení, které pracuje jako brána, kterou může v jednu chvíli projít pouze jeden 

člověk. Slouží také ke kontrole oprávněnosti vstupu a k evidenci příchodů a odchodů. [9] 

3.1.2 Plášťová ochrana 

 Plášť objektu je tvořen stavebními a konstrukčními prvky, jejichž správné tvořeno již 

od počátku výstavby objektu. Plášťovou ochranu lze rozdělit do dvou skupin na stavební 

prvky budovy a otvorové výplně. Přičemž nejslabšími částmi z pravidla bývají právě otvorové 

výplně, na jejichž zabezpečení je kladen největší důraz. Základními prvky plášťové ochrany 

ve smyslu ochrany otvorových výplní jsou bezpečnostní dveře, zárubně, okna a mříže. 

Bezpečnostní dveře 

 Bezpečnostní dveře se vyznačují zvýšenou odolností proti mechanickému namáhání, 

nejméně třemi bytelnými závěsy, rozšířeným počtem uzamykacích a zajišťovacích míst, 
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vyztužením nebo zesílením zárubní a nejméně dvěma uzamykacími zámky vybavenými 

všemi způsoby ochrany proti násilnému napadení. [3]  

Mříže 

 Jedná se o konstrukční prvek složeny nejčastěji z kovových tyčí, pásů nebo profilu, 

které jsou mezi sebou spojeny a vytváří síť, která chrání dveřní a okenní výplně. Mříže se 

vyrábějí v několika provedeních. Pevné mříže, které slouží k trvalému zabezpečení, nejčastěji 

okenních otvoru. Nůžkové mříže a rolovací mříže jsou využívány k ochraně dveřních prostor, 

jelikož jejích vlastností je možnost odrolování čí odsunutí z chráněného prostoru. 

Okna 

 Bezpečnostní okna se vyplňují speciálními skly nebo fóliemi. Hlavními vlastnostmi 

jsou zvýšená mechanická a tepelná odolnost a odolnost proti nárazu. Bezpečnostní fólie je 

zpravidla čirá, naprosto průhledná a nenápadná, tudíž nijak nezasahuje do charakteru budovy, 

jak to bývá při instalaci mříží. 

3.1.3 Prostorová ochrana 

 Jedná se o ochranu uvnitř samotného objektu. Z hlediska Mechanických zábranných 

systému jsou to zejména vnitřní zdi, rozdělující objekt do jednotlivých částí a místností 

a samozřejmě vstupní otvory – dveře. Vstupy do místností, ve kterých se nachází chráněný 

předmět, jsou zabezpečeny bezpečnostními dveřmi a zámky. 

3.1.4 Předmětová ochrana 

 Tyto prvky zajišťují ochranu jednotlivým předmětům v objektu. Nejčastěji se jedná 

o ochranu dokumentů, informací, finanční hotovosti, šperků, drahých kamenů, uměleckých 

děl, ale také nebezpečných látek, zbraní a věcí majících pro majitele osobní hodnotu. 

Z pohledu MZS je hlavním úkolem tedy jejich bezpečné uložení a to zejména prostřednictvím 

úschovných předmětů – trezorů. Trezorové skříně nechrání předměty pouze před krádeží, ale 

také před zničením prostřednictvím mimořádné události – požár, zemětřesení apod. Tyto 

úschovné předměty mohou být pevně spojeny s objektem formou zazdění ve zdi nebo 

přišroubování k podlaze. Tak je minimalizována možnost odcizení celého trezoru. Dalším 

prvkem jsou přenosné trezory, které umožňují majiteli chránit svůj majetek například při 

přenosu předmětu mimo objekt.  

Jednotlivé druhy úschovných předmětů – trezorů: 

- komerční úschovné objekty, 

- komorové trezory, 
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Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [6] 

- ohnivzdorné trezory, 

- účelové trezory, 

- ocelové a kartotéční skříně, 

- příruční pokladničky, 

- skříňové trezory. 

3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), dříve nazývané 

elektrické zabezpečovací systémy (dále jen EZS), jsou souhrnem technických prostředků, 

mající chránit objekt proti neoprávněnému vstupu nepovolaných osob. 

 PZTS jsou tvořeny souborem prvků, které jsou schopny dálkově signalizovat 

přítomnost nebo pokus o vniknutí neoprávněné osoby do střeženého objektu. Poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy signalizují takovéto narušení opticky či akusticky a je 

možno oznámit takovéto narušení na vybraná telefonní čísla nebo na dohledové a poplachové 

přijímací centrum (dále jen DPPC). 

 Tyto elektronické systémy pracují na velkém množství principů a díky tomu se stávají 

velmi variabilními. Mezi nejčastěji používané hlásiče dnes patři pasivní infračervená čidla 

neboli PIR. Jedná se o detektory snímající teplotní rozdíly ve střeženém prostoru. Dále jsou 

často využívány detektory procující na principu magnetického pole - přerušení kontaktu mezi 

dvěma magnety. V neposlední řadě jsou to zabezpečovací systémy na principu vysílaní 

elektromagnetických a ultrazvukových vln, detektory zachycující otřesy vyvolané pohybem 

ve střeženém prostoru apod. 

Každý PZTS je složen z několika základních prvků plnících své specifické funkce 

a v souhrnu vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec [6], který je znázorněn na obrázku 1. 
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Čidlo  

 Zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny (jevy), které souvisejí s narušením 

střeženého objektu či prostoru nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem. Při 

indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového signálu nebo zprávy. [6] 

Ústředna 

 Přijímá a zpracovává informaci z čidel podle stanoveného programu a požadovaným 

způsobem je realizuje. Dále umožňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího systému, zajišťuje 

jeho napájení a inicializaci následného přenosu informací. [6] 

Přenosové prostředky 

 Zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace, případně 

povelů opačným směrem. [6] 

Signalizační zařízení 

 Zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál (vyhlašuje poplach nebo 

výstrahu). [6] 

Doplňková zařízení 

 Usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé speciální funkce. [6] 

 S těmito základními prvky se setkáváme v nejrůznějších podobách, vzájemných 

kombinacích a stupních složitosti. Právě tak jako existují zařízení sdružující všechny základní 

prvky do jednoho pouzdra, existují i systémy, jejichž signalizačním zařízením není 

jednoduchý přístroj, například bzučák, ale počítačové pracoviště, zpracovávající informace ze 

stovek i tisíců zabezpečovacích ústředen. [6] 

 PZTS se z hlediska prostorového zaměření dělí na pět druhů ochrany: 

- obvodovou, 

- plášťovou, 

- prostorovou, 

- předmětovou, 

- klíčovou. [6] 

3.2.1 Obvodová ochrana 

 Signalizuje narušení obvodu objektu. Obvodem objektu obyčejně rozumíme jeho 

katastrální hranice, vymezené obvykle přírodními nebo umělými bariérami (vodní toky, ploty, 
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zdi apod.). [6] Nejčastěji používanými prvky PZTS této ochrany bývají mikrofonní kabely, 

plotová tenzometrická čidla, perimetrická pasivní infračervená čidla atp. 

3.2.2 Plášťová ochrana 

 Signalizuje narušení pláště objektu (mechanické překážky), při níž je detekováno 

jakékoliv narušení konvenčních i nekonvenčních vstupních jednotek. V tomto případě se vždy 

zabýváme individuálním stavebním objektem, ať už je to celá budova nebo vyčleněný 

komplex místností a prostor ve větším objektu. [6] Zde se využívají infračervené závory, 

magnetické kontakty, tenzometrické detektory a další. 

3.2.3 Prostorová ochrana 

 Signalizuje jevy s charakterem nebezpečí v chráněném prostoru. Pachatel již vnikl do 

vnitřních prostor chráněného objektu. Přitom zabezpečovací čidla detekují až pohyb 

v prostoru bezprostředně obklopující chráněné hodnoty a předměty. [6] Mikrovlnná čidla, 

Pasivní infračervená čidla (PIR), aktivní infračervená čidla apod. 

3.2.4 Předmětová ochrana 

 Signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného předmětu jak v případě 

jeho napadení, tak i při neoprávněné manipulaci s tímto předmětem či úschovným místem. 

Typická je ochrana trezorů nebo sbírkových předmětů. [6] V této ochraně používáme 

kupříkladu kontaktní čidla, závěsová čidla, tlaková akustická čidla a další. 

3.2.5 Klíčová ochrana 

 Signalizuje narušení klíčových míst objektu, tzn. míst předpokládaného pohybu 

pachatele v zájmovém prostoru (chodby, schodiště, haly apod.) [6]  

3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Do ostatních zabezpečovacích systému řadíme zejména kamerové systémy, jejichž 

využití dosáhlo v poslední době velkého rozmachu. 

3.3.1 Kamerové systémy 

 Kamerové systémy (CCTV - Closed Circuit Television) jsou uzavřené televizní 

okruhy, které v reálném čase snímají zabezpečený prostor. CCTV slouží jako doplňující 

zařízení, které zajišťuje důkazy formou obrazového a zvukového materiálu. Tímto zařízením 

lze sledovat neoprávněný pohyb osob v objektu, konkrétní definované výrobní procesy, 

ponechání cizích předmětů v prostoru a další.  
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 Prostor, ve kterém je instalován CCTV, musí být viditelně označen. Nejčastěji 

piktogramem znázorňujícím kameru a nápisem „Objekt je střežen kamerovým systémem“. 

Tato skutečnost má i preventivní charakter vůči pachateli, který by se chtěl do střeženého 

prostoru vloupat.   

 Kamerové systémy jsou upraveny normami ČSN EN 50132, které byly v roce 2012 

přepracovány, a došlo v nich k mnoha změnám. Obecné použití CCTV ukládá provozovateli 

řídit se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 Základní části kamerového systému: 

- kamery, 

- monitor, 

- záznamové zařízení. 

Kamery jsou základním prvkem kamerového systému, sloužící ke snímání 

sledovaného prostoru. Každá kamera má rozdílné technické parametry, které ovlivňují kvalitu 

vysílaného obrazu. K základním vlastnostem patří rozlišovací schopnost, která je udávána 

počtem aktivních bodů (pixelů) nebo jako počet bodů na šířku a výšku  

(např. 1280x680), dále je to poměr stran obrazu (např. 16:9), dynamický rozsah, citlivost atd. 

Kamery bývají často doplněny příslušenstvím. Například to jsou makety jednotlivých kamer, 

kamerové kryty, přepěťová ochrana, polohovací hlavice, infračervený přísvit atd. 

Monitory slouží jako výstupní zařízení kamerového systému. Pomocí monitorů lze 

zobrazit scénu zachycenou příslušnou kamerou nebo také zobrazit záběry z více kamer 

najednou. Na monitory lze přehrát záznam uložený na záznamovém zařízení. Jedná se o velmi 

jednoduché přístroje, které se vyrábějí s barevných nebo černobílým obrazem. 

Záznamová zařízení jsou instalována za účelem zaznamenat obraz (popřípadě i zvuk), 

který je posléze archivován a díky tomu je možné dohledat zachycené scény v určitém 

okamžiku minulosti a na tomto základě předložit potřebné důkazy nebo identifikovat osobu 

páchající protiprávní činnost. Tyto zařízení archivují záznamy dvojím způsobem, analogovým 

nebo digitálním. Analogová záznamová zařízení jsou označována zkratkou VCR (Video 

Cassette Recorder) a využívají pro záznam obrazu a zvuku magnetickou pásku. Digitální 

záznamová zařízení využívají k ukládání digitalizaci analogového signálu do digitálního 

videorekordéru označovaného DVR (Digital Video Recorder). Signál je zpracován do 

číslicové podoby a pak zkomprimován. Takto upravený signál je ukládán buď do 

samostatných speciálních zařízení určených přímo pro zpracování záznamu z videokamer, 
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nebo se tento signál ukládá do paměti počítače, který je vybaven příslušným softwarovým 

příslušenstvím. Obě tyto formy dále umožňují odesílání uloženého záznamu pomocí 

bezdrátových sítí. 

3.4 Fyzická ostraha 

 Jedná se o nejstarší formu ochrany osob a majetku. Již dávní panovníci měli svou 

osobní stráž a na svých honosných hradech používali strážné, kteří hlídkovali na hradbách 

nebo vchodech. Použití lidského faktoru je nedílnou součástí každého správně fungujícího 

systému fyzické ochrany.  

 Jde o soubor činností způsobilé osoby, jejímž hlavním úkolem je zabezpečit ochranu 

majetku a osob, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Jedná se o střežení formou 

bezpečnostních pracovníků v přímém výkonu. Díky tomu je možné nejen reagovat na 

monitorované signály, ale i efektivně zasáhnou, pokud je prostor narušen. Strážci slouží ve 

stejnokrojích, což působí preventivně pro případné narušitele střeženého prostoru. Výhodou je 

zde i možnost nasadit na řešení mimořádné události více bezpečnostních pracovníků, kteří 

dokonale znají objekt, ve kterém slouží. [6] Fyzická ostraha tak zůstává stále nejefektivnějším 

článkem celého systému, avšak z hlediska finančního ohodnocení nejdražší. Z těchto důvodů 

je mnohdy nahrazována technickými zařízeními.  

Fyzická ochrana je realizována: 

- komerční soukromé bezpečnostní služby, 

- vlastní ochranné služby organizací a podniků, 

- státní ochranné služby – Policie České republiky. 

3.4.1 Úkoly fyzické ochrany 

 Úkoly fyzické ostrahy obsahují velké množství činností, níže uvádím některé z nich. 

Kontrolní propustková činnost 

 Pracovníci fyzické ostrahy zde zabezpečují ochranu objektu zejména ve formě 

zabránění neoprávněnému vstupu osob či vjezdu vozidla do střeženého prostoru. Evidují 

veškeré návštěvy osob a vjezdy vozidel, které mají oprávnění. Zabraňují vnášení 

nebezpečných předmětu a látek do objektu. 

 Kontrolní činnost 

 Fyzická ostraha zabraňuje rozkrádání, poškození, zničení či zneužití střeženého 

majetku. Plní úkoly spojené s ochranou života a zdraví osob (ochrana zdraví při práci, 
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protipožární ochrana). To vše v rámci smlouvy o ochraně objektu a směrnic pro ochranu 

objektu. 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

 Střežení objektu a prostoru strážní služba zabezpečuje pomocí stanovišť a to buď 

pevných, pohyblivých nebo pochůzkových. Jejich úkolem je zabránit vstupu osob nebo 

vjezdu vozidel do objektu v místech mimo kontrolní propustkové stanoviště. Dále v těchto 

místech zabraňují nekontrolovanému vnášení a vynášení nebezpečných předmětu 

a odcizeného majetku.  

3.5 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem chráněného objektu. Ve své podstatě režimová ochrana jedna zajišťuje 

možnost řádné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž snižuje zranitelnost chráněných 

zájmů množstvím dalších forem kriminální trestné činnosti, jako je vandalismus, průmyslová 

špionáž, případně i předstírání škod zaměstnanci i hosty. V praxi jde o směrnice pro vstup, 

odchod a pohyb osob (zaměstnanců i hostů) po objektu, pro manipulaci s hodnotami 

a informacemi, provoz a využívání zabezpečovacích systému, výkon služby ostrahy objektu, 

klíčové režimy atp. [6] 

 Základním problémem režimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic, ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života objektu. To se může 

podařit jenom v úzké součinnosti se všemi pracovníky objektu a s plnou podporou vedení. [6] 

Dalším podobným problémem je její kontrola a aktualizace. 

 Režimová opatření se dělí: 

- vnější 

- vnitřní 

3.5.1 Vnější režimová ochrana 

 Tato opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

objektu, tj. prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej opouštějí. [6] 

 Opatřením režimového charakteru většinou stanovíme kde, kdy, jak a čím se smí nebo 

nesmí do objektu těmito cestami vstupovat a objekt opouštět. Důležité je, že se také stanoví 
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Obrázek 2: Struktura prvků fyzické ochrany [5] 

konkrétní kontrolní opatření, která se obvykle při projektování řeší předpokládanou ostrahou, 

tj. fyzickou silou. [6] 

3.5.2 Vnitřní režimová ochrana 

 Vnitřní režimová ochrana je souhrnem opatření, která se zabývají především 

dodržování vnitřních bezpečnostních směrnic. Tyto směrnice se týkají zejména omezením 

pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy a zároveň zakazuje 

vstupování neoprávněných osob do určitých prostor. V tomto ohledu se jedná také o tzv. 

klíčový režim – přidělování, manipulace a výroba klíčů. Jedná-li se o prostor se zvláštní 

důležitosti je přímo kontrolován fyzickou ostrahou. Důležitou částí jsou směrnice zvláštního 

režimu, dodržovaného na vnitřní straně vnějšího ohrazení. To spočívá jak v udržování 

dobrého stavu ohrazení, tak ve vytvoření přehledových nebo i kontrolních pásem u tohoto 

ohrazení. [6] Dále se směrnice týkají režimu pohybu materiálu, skladových režimů určujících 

příjem a výdej materiálů a dalších. 

3.6 Struktura fyzické ochrany 

Cílem tvorby fyzické ochrany je navrhnout a zrealizovat relativně optimální 

bezpečnostní opatření tak, aby bylo dosaženo požadované úrovně. Je nutné správně 

kombinovat jednotlivé druhy ochrany a přizpůsobit je požadavků daného zabezpečení. Nelze 

však vytvořit takový systém, který by dokonale eliminoval veškeré hrozby. Struktura prvků 

fyzické ochrany je zobrazena na obrázku 2. 
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4 Budova horské služby a popis okolí 

 Objekt se nachází v horské oblasti na území České republiky. Oblast je v ochranném 

pásmu národní kulturní památky a také je součástí chráněné krajinné oblasti České republiky 

(dále jen CHKO ČR). Celá budova je ve vlastnictví Horské služby ČR, o.p.s. 

 Jihozápadní stěna je obehnána vysokým porostem v podobě mohutných listnatých 

stromů, za kterými se nachází objekt s veřejnými toaletami sousedící s ubytovacím zařízením, 

jehož název nebude z výše uvedených důvodu zmíněn. Severní a jižní část pozemku je 

ohraničena asfaltovou cestou. Ze severní, východní a jižní strany se v blízkosti objektu 

nenachází žádné budovy.   

4.1 Historie objektu  

 Okrsek, v dané lokalitě byl založen na počátku druhé poloviny 20. století. V této době 

měli pracovníci horské služby k dispozici pouze pronajatou stanici, která byla umístěna 

v hotelovém komplexu. Z důvodu velkého množství úrazu v této oblasti, bylo zcela nutné 

vybudovat samostatnou stanici přímo u hřebene, a proto započala výstavba objektu chaty 

horské služby. Jednalo se o montovanou dřevostavbu na zděném suterénu. Stanice 

umožňovala celodenní pobyt příslušníků horské služby a splňovala veškeré nároky pro 

efektivní výkon služby v takto rizikové oblasti. Na počátku 21. století došlo z důvodu 

špatného technického stavu objektu ke stržení celé budovy. Na jejím místě dnes stojí zcela 

nová budova horské služby, která je již celá zděná a splňuje současné požadavky a normy. 

Avšak od doby zmíněné rekonstrukce došlo v objektu ke dvěma nedokonaným pokusům 

o vniknutí. Z tohoto důvodu je v současné době požadována revize stávajícího zabezpečeni, 

která přispěje k minimalizaci možnosti vniknutí do objektu. 

4.2 Stavební konstrukce budovy horské služby 

 Půdorys budovy je obdélníkového tvaru o rozměrech 12,20 m x 10,70 m. Výška 

budovy od ± 0,000 je 9,50 m. Zastavěná plocha objektu tvoří 122 m2. 

Jedná se o třípodlažní budovu - suterén, přízemí a  podkroví. Obvodové zdivo budovy 

je tvořeno z bloků Porotherm tloušťky 44 cm. Vnitřní nosné zdivo je vyzděno 

z Porothetmových bloků tloušťky 30 cm a příčkové zdivo suterénu a přízemí je z bloků Ytong 

tloušťky 10 cm a veškeré příčky podkroví jsou sádrokartonové s izolací tloušťky 10 cm. 

V garáži jsou instalovány ocelové sloupy průměru 200 mm. V přízemí jsou použity ocelové 

sloupy tvořeny U profily 120 mm, které jsou zabudovány ve zděných příčkách z cihel Ytong.  
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Stropy nad suterénem a přízemím jsou nehořlavé montované v systému Porotherm 

s omítkou. Strop v podkroví je tvořen přímo konstrukcí sedlové střechy se zateplením, 

sádrokartonovými podhledy a plechovou střešní krytinou. Konstrukci střechy tvoří dřevěné 

vaznice, krokve a sloupky. V budově se nachází schodiště, které propojuje jednotlivá podlaží. 

Schodiště ze suterénu do přízemí je betonové a z přízemí do podkroví je dřevěné. V budově je 

vystavěn zděný komín Schiedel pro odvod spalin z kotle na tuhá paliva a z krbu. 

 Jelikož se jedná o chráněné pásmo národní kulturní památky, jsou zde použity dřevěné 

obklady z hoblovaných fošen všech nadzemních obvodových stěn a kamenný obklad suterénu 

tloušťky 15 cm. 

4.3 Dispoziční řešení stavby 

 Objekt je umístěn ve svažitém terénu. Od hřebene z jihovýchodní strany je vstup do 

přízemí objektu. Na severozápadní straně budovy je umístěn vjezd do garáže, zde je terén na 

úrovni podlahy suterénu.  

 V 1. PP – suterénu, se nachází garáž, lyžárna, technická místnost s kotli ústředního 

topení, dílna a sklad. Garáž slouží k parkování sněžných skútrů a větší techniky. V lyžárně je 

uložena veškerá lyžařská a horolezecká výzbroj a výstroj pracovníků horské služby. 

V technické místnosti je instalován elektrický kotel a kotel na tuhá paliva, jedná se tedy 

o kombinované vytápění budovy.  

 V 1. NP – přízemí, je umístěna kancelář dispečinku, ošetřovna a klubovna 

s kuchyňkou. Z techničtěji zaměřených místností je zde koupelna, WC, zádveří, chodba 

a schodišťový prostor.. 

V 2. NP – podkroví, je řešeno jako pět samostatných pokojů s maximální kapacitou 

10 lůžek. Na tomtéž podlaží je ještě hala, koupelna a WC.  

 



27 

 

5 Současné zabezpečení budovy horské služby 

 Budova horské služby slouží jako základna pro personál horské služby, který 

zabezpečuje nepřetržitý příjem hlášení o pohřešování, úrazech nebo o mimořádných 

událostech v  příslušném okrsku a následně vykonává potřebnou činnost k řešení těchto 

situací. V objektu je uloženo veškeré vybavení potřebné pro efektivní zásah. Jedná se zejména 

o moderní zdravotní záchranný materiál, horolezecká výzbroj a výstroj a transportní 

prostředky pro letní i zimní záchrannou činnost. Tyto prostředky a zařízení jsou finančně 

velice nákladné a je nutné je mít neustále k dispozici, proto je třeba objekt dobře zabezpečit. 

Přehled chráněných aktiv naleznete v tabulce 1. 

Tabulka 1: Přehled chráněných aktiv [autor] 

Vybavení Typ/druh 
Cena v Kč (včetně 

DPH) 

Sněžný skútr Lynx YET PRO V-800 375 000,- 

Sněžný skútr Ski-Doo Bombardier 1200 Grand Touring 
405 000,- 

Terénní čtyřkolka Outlander 80R MAX XT-R 417 000,- 

Pásy na čtyřkolku Tatou 4S 109 000,- 

Ostatní vybavení Lyže, horolezecké vybavení, transportní saně, ochranné 
přilby, přívěsný vozík 

160 000,- 

Zdravotnický materiál Vakuové dlahy, obvazový materiál, léky, atd. 
20 000,- 

Elektronický materiál Radiostanice, PC, tiskárna, TV, DVD přehrávač 40 000,- 

Celková hodnota aktiv 1 526 000,- 

 

 Pro přehlednost stávajícího stavu zabezpečení budovy horské služby je třeba rozebrat 

jednotlivé částí fyzické ochrany: 

- mechanické zábranné systémy, 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

- fyzická ostraha, 

- režimová ochrana. 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy jsou tvořeny pouze prvky plášťové a prostorové 

ochrany. Objektu chybí obvodová ochrana, tudíž pozemek není chráněn, ani vymezen žádným 
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oplocením. Absence obvodové ochrany je zapříčiněna potřebou neomezovat pohyb 

návštěvníků horské oblasti a zejména pak průjezd velkých vozidel, které upravují terén 

v zimních měsících. Proto bude v této kapitole zmíněna jen plášťová a prostorová ochrana. 

Umístění jednotlivých prvku mechanických zábranných systémů je graficky zobrazeno 

v příloze číslo 1, 2 a 3. 

5.1.1 Prvky plášťové ochrany 

 Prvky plášťové ochrany objektu tvoří dveřní a okenní výplně. Obvodové zdivo spolu 

se střešní dřevěnou konstrukci a plechovou krytinou nepředstavuje z hlediska ochrany zvlášť 

vysoké riziko, jelikož k jejich porušení při páchání trestné činnosti dochází jen minimálně. 

 Okenní výplně jsou v objektu chráněna sklápěcími nebo otevíracími a sklápěcími 

dřevěnými okny Euro s pětikomorovým rámem, zasklená dvojitým sklem, jehož venkovní 

část tvoří bezpečnostní sklo Connex. Okna se v objektu liší zejména svou velikosti, v 1. PP 

jsou použit okna o velikosti 1000 mm x 900 mm. V 1. NP jsou osazena okna o rozměru 1200 

mm x 1500 mm a 2400 mm x 1500 mm. V podkrovní části budovy jsou použita okna 

o rozměru 1000 mm x 1500 mm, 1200 mm x 1200 mm a trojúhelníkové okno o rozměrech 

2400 mm x 1200 mm. Žádné okno není opatřeno bezpečnostní mříží. 

 Dveřní výplně v 1. PP jsou řešeny hlavními sekčními vraty s elektromotorem 

a dálkovým ovládáním o rozměrech 3000 mm x 2300 mm, umožňující výjezd transportní 

techniky a vedlejšími sekčními vraty s elektromotorem a dálkovým ovládáním o rozměrech 

2000 mm x 2300 mm obsahující dveře o rozměru 800 mm x 1970 mm. V 1. NP jsou dva 

vchody umožňující vstup do hlavní chodby a ošetřovny. První vstup je tvořen dřevěnými 

jednokřídlovými prosklenými dveřmi Euro o rozměru 1000 mm x 2400 mm. Zasklení je 

řešeno stejně jako u oken formou dvojskla s vnější bezpečnostním sklem Connex. Druhý 

dveřní vstup je řešen dřevěnou vstupní stěnou s dvoukřídlovými, zasklenými dveřmi 

s celkovým rozměrem 1500 mm x 2400 mm, přičemž hlavní křídlo má šířku 900 mm. 

Zasklení je opět řešeno bezpečnostním sklem Connex. Vstupní dveře jsou opatřeny zámky 

s cylindrickou vložkou a jsou zasazeny do ocelových zárubní. 

Jak uvádí výrobce, bezpečnostní vrstvené sklo Connex se vyrábí plošným spojením 

dvou či více vrstev čirého, barevného nebo reflexního skla s jednou či více vrstvami 

polyvinylbutyralové fólie čiré, barevné, transparentní nebo neprůhledné, která se vyznačuje 

zvlášť vysokou pevností, adhezí a elasticitou. Dojde-li k rozbití skla, ulpí střepy na fólii, čímž 

se sníží nebo úplně vyloučí zranění osob v důsledku náhodného či úmyslného rozbití. [28] 
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5.1.2 Prvky prostorové ochrany 

Většina vnitřních dveří, je řešena jednoduchými dřevěnými jednokřídlovými dveřmi 

Sapeli typ Venecia s rozměry 600 mm x 1970 mm, 800 mm x 1970 mm a 900 mm x 1970 

mm osazených do dřevěných obložkových zárubní.  Výjimku tvoří požární dveře umístěné 

v suterénu, které oddělují místnost kotelny a mají požární odolnost 30 minut (EW 30 DP 3-C). 

Vnitřní dveře nejsou opatřeny zadlabávacími zámky s cylindrickou vložkou. V podkroví 

budovy se nachází protipožární výlez se skládacími schody s rozměry 1100 mm x 675 mm 

umožňující opuštění objektu přes střechu v případě náhlého požáru či jiné mimořádné 

události. 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Fyzická ochrana formou poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je 

v objektu realizována pouze prostřednictvím prostorové ochrany a to formou pasivních 

infračervených čidel (dále jen PIR). Tyto detektory jsou rozmístěny v každé úrovni objektu. 

Suterén střeží jedno čidlo směřující na sekční vrata a snímá pohyb v okolí těchto vrat a blízké 

chodby, která spojuje garáž se vstupem do kotelny a prvního nadzemního podlaží. V 1. NP 

jsou umístěny další čtyři PIR detektory, které chrání vnitřní obvod budovy. 2. NP je 

zabezpečeno pouze jedním PIR detektorem umístěným na schodišti, které spojuje 1. a 2. NP. 

Ovládací klávesnice s LED displejem umožňující práci se systémem je umístěna na obvodové 

zdi vedle hlavních vstupních dveří v prvním nadzemním podlaží. Veškeré prvky PZTS jsou 

svedeny do jedné ústředny, která je instalována na obvodové zdi v místnosti dispečinku 

a propojena s počítačovou technikou vybavenou příslušným softwarem, který zaznamenává 

a ukládá do paměti činnost systému. Ústředna je vybavena zařízením umožňujícím dálkově 

informovat pověřené osoby o případném vniknutí do budovy. Ty pak daný problém musí řešit 

operativně. Rozmístění jednotlivých čidel, ovládací klávesnice a ústředny je zobrazeno 

v příloze číslo 1, 2 a 3. 

5.3 Fyzická ostraha 

 Budova není chráněná žádnou formou kvalifikované strážní služby. Není zde 

provedeno připojení na žádné dohledové a poplachové přijímací centrum. Z tohoto hlediska 

není zabezpečení formou fyzické ostrahy v objektu řešeno. 



30 

 

5.4 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana není upravena žádnou vnitřní směrnici. Pracovní povinnosti 

a činnost členů horské služby v objektu vymezuje organizační a pracovní řád, se kterým jsou 

seznámeni stálí zaměstnanci horské služby i sezónní pracovníci nabírání z řad dobrovolníků, 

kteří vypomáhají při aktivitách horské služby zejména v zimních měsících. Stálí zaměstnanci 

mají uzavřenu pracovní smlouvu dle zákona číslo 262/2006 Sb., zákoník práce. Všechny výše 

zmíněné osoby mají svůj vlastní klíč od objektu, byli proškoleni o PZTS a bylo jim svěřeno 

heslo k odkódování objektu.  

 Vnitřní chod objektu je rozdílný v závislosti na ročním období. V letních měsících je 

provoz horské služby zabezpečen jedním zaměstnancem, který vykonává svou činnost pouze 

v denních hodinách. V noci je objekt prázdný. Během zimních měsíců je činnost horské 

služby zabezpečena jedním zaměstnancem a jedním dobrovolným pracovníkem v denních 

hodinách. V nočních hodinách vykonává činnost pouze jeden zaměstnanec nebo jeden 

dobrovolník. O všech víkendech během celého roku, je stav doplněn o další dva 

dobrovolníky, z důvodu větší aktivity turistů. 

 Členové horské služby se starají sami o chod budovy, provádějí úklidové práce, lehké 

opravy a údržbu techniky. Pokud dojde k vážnější poruše zařízení budovy nebo techniky, je 

oprava zajištěna externími specializovanými firmami. Činnost těchto firem je však 

zaznamenána pouze pomocí uzavřených pracovních smluv. V budově se nenachází žádná 

návštěvní kniha, ve které by bylo možno dohledat osoby vyskytující se v objektu během roku 

z řad rodinných příslušníků, návštěv nebo veřejnosti.  

5.5 Subjektivní hodnocení současného zabezpečení budovy 

 Po vlastním přezkoumání během návštěv objektu jsem nalezl některé kladné a záporné 

stránky. 

 Kladně hodnotím instalaci oken s bezpečnostním dvojsklem Connex, které jsou 

dobrou variantou zabezpečeni okenních vstupů. Dále dostatečný počet PIR detektorů v celém 

objektu a jejich správné rozmístění, které efektivně střeží vnitřní obvod objektu. 

 Záporně hodnotím nevypracování žádné jednotné vnitřní směrnice, která by 

komplexně upravovala režimovou ochranu. Díky této absenci vznikají další nedostatky 

v zabezpečení, jako je například nestanovení jasných pravidel při opuštění objektu. Dalším 
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nedostatkem, dle mého názoru, je chybějící obvodová ochrana v podobě plotu, zdi či jiného 

prvku MZS patřící do obvodové ochrany. 
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6 Analýza rizik fyzické ochrany budovy horské služby 

Analýza (z řečtiny ana–lyó, rozvazovat, rozebírat) je vědecká metoda, která je 

založena na principu rozkládání složitých částí na jejich elementární časti s cílem 

identifikovat podstatné vlastnosti těchto částí. Riziko je slovo znamenající v technicko-

ekonomickém významu hodnotu s vysokou mírou pravděpodobnosti ztráty nebo nezdaru. 

Analýza rizik komplexně popisuje existenci reálných rizik, kterým je subjekt přímo vystaven 

a udává, jak moc jsou aktiva subjektu vůči těmto hrozbám zranitelná. Analýza rizik je časově 

omezená, jelikož získané informace vychází ze skutečností ověřených či známých v době 

zpracování. Z tohoto důvodu, nastanou-li podstatné změny, které mohou ovlivnit závěry 

vyplývající z provedené analýzy, je nutno provést novou analýzu.  

Na základě analýzy se provádí hodnocení rizika, jedná se o proces, při kterém je 

obecně stanovena hranice přijatelnosti rizika a je možné veškeré nalezené rizika rozdělit do 

dvou skupin – přijatelná rizika a nepřijatelná rizika. Stanovení této hranice je však ryze 

manažerskou úlohou, jelikož tuto hranici ovlivňují různé faktory a jedná se tedy o subjektivní 

problematiku. [8] 

V poslední době dochází v technicko-ekonomických, ale i jiných sférách k velké 

potřebě cokoli analyzovat. Proto vzniklo velké množství analytických metod, které mají 

napomoci zefektivnit proces zjišťování rizik podle daného charakteru subjektu. V této práci 

budou použity pro analýzu rizika fyzické ochrany budovy horské služby dvě analytické 

metody – Ishikawův diagram a Analýza příčin a následků poruch. Tyto metody jsou záměrně 

zvoleny pro svou společnou závislost na zkoumání příčin určitého následku a v určitém 

smyslu na sebe navazují. Další výhodou těchto metod je jejich grafické zpracování. 

6.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawův diagram, také nazýván diagram příčin a následků či diagram „rybí kost“ je 

jednoduchou analytickou technikou pro zobrazení a následné analýzy příčin a následků.  Jeho 

tvůrcem a duševním otcem je japonsky univerzitní profesor Kaoru Ishikawa. [30] 

 Tento diagram je založen na principu jednoduché kauzality – každý následek 

(porucha) má svou vlastní příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho záměrem je tudíž analyzovat 

a určit nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. [30] Ukázka Ishikawova diagramu je 

zobrazena na obrázku 3. 
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Obrázek 3: Ishikawův diagram [autor] 

 Díky své univerzalitě, je diagram využíván v oblasti kvality při hledání příčin poruch 

a vad, ale také v oblasti bezpečnosti. Během vytváření Ishikawova diagramu se využívá 

skupinová technika zvaná brainstorming. Jedná se o formu debaty, při které dochází 

k logickému a systematickému řešení daného problému. Jednotliví členové skupiny pocházejí 

z řad odborníky pro danou problematiku.   

 V této části bakalářské práce bude zanalyzován současný stav fyzické ochrany 

objektu. Budou zde odhalena slabá místa v jednotlivých částech fyzické ochrany, tedy 

v mechanických zábranných systémech, poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémech, fyzické ostraze a režimové ochraně.  

Základní struktura Ishikawova diagramu je: 

- následek: 1. Překonání fyzické ochrany objektu, 

- příčiny: 1. Překonání mechanických zábranných systému, 

2. Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

3. Překonání fyzické ostrahy, 

4. Nedostatečná režimová ochrana, 

Překonání mechanických zábranných systémů 

 Zde jsou uvedeny jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- možnost vniknutí do objektu přes garážová vrata, 

- možnost vniknutí do objektu přes okna, 

- možnost vniknutí do objektu přes vstupní dveře, 

- absence předmětové ochrany, 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu, 

- volný pohyb osob v blízkém okolí objektu. 
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Základním faktorem této příčiny je nedostatečná funkce a absence některých prvků 

mechanických zábranných systému zajišťující spolehlivou ochranu.  

Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

 Zde jsou uvedeny jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- nekontrolovaný pohyb a činnost osob v blízkém okolí objektu, 

- výpadek elektrického proudu, 

- špatná funkce PZTS. 

Postatou této příčiny je nesprávná funkce, špatná instalace a neexistence některých 

prvků.  

Překonání fyzické ostrahy 

 Zde jsou uvedeny jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- absence kvalifikované strážní služby. 

Podstatou příčiny překonání fyzické ostrahy je nedostatečná znalost a nespolehlivost 

jednotlivých členů horské služby, zejména dobrovolníků. Tyto faktory poté mohou vést 

k narušení ochrany objektu. 

Nedostatečná režimová ochrana 

Zde jsou uvedeny jednotlivé úrovně zkoumané příčiny. 

- žádná vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu, 

- nedodržování vnitřního řádu, 

- absence záznamů o pohybu osob v objektu. 

Jádrem příčiny je zde nevytvořeni jednotné vnitřní směrnice, která by upravovala samotnou 

režimovou ochranu. Na základě této chybějící části vnikají značné nedostatky v rámci 

vnitřního chodu objektu z hlediska fyzické ochrany. Tyto skutečnosti pak mohou vést 

k narušení ochrany objektu.  

Grafické znázornění těchto příčin a jejich jednotlivých úrovní je zobrazen pomocí 

Ishikawova diagramu na níže uvedeném obrázku 4. 
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Obrázek 4: Nedostatky fyzické ochrany objektu [autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

 Analýza příčin a následků poruch, jejíž anglický název zní Failure mode and effect 

analysis (dále jen FMEA), je velmi kvalitní analytická metoda používaná k identifikaci 

a výpočtu pravděpodobnosti vzniku příčin rizika, které mají za následek ovlivnění správné 

funkce hodnoceného systému nebo procesu. 

 Poprvé byla tato metoda použita v 60. letech dvacátého století, při analyzování 

složitých systémů v kosmickém program, který v této době zažíval svou největší slávu. Poté 

se tato metoda pro svou efektivitu začala používat i v jaderném a automobilovém průmyslu. 

V dnešní době se FMEA využívá ve veškerých odvětvích. 

Tuto metodu lze aplikovat jak při tvorbě nového systému či procesu, tak i na již 

zavedený systém nebo proces za účelem jeho zlepšení či zefektivnění. Základem metody je 

vyhledání jednotlivých poruch, stanovení jejich příčina a dopad na analyzovaný systém nebo 

proces. Poté je vypočtena míra rizika R podle vzorce (1), která je základním hodnotícím 

parametrem. Vše je zapsáno do přehledné tabulky. 

    = × ×      (1) 

R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku  

N – závažnost následků   

H – odhalitelnost 

V Průmyslu se při provádění této analýzy používá 10 úrovní jednotlivých parametrů, 

avšak v této práci bude vytvořenou pouze pět úrovní, analýza se tak stane přehlednější, ale 

nikterak to neovlivní její správnost. Hodnoty jednotlivých parametrů určují níže uvedené 

tabulka 2 až 5. 

Tabulka 2: Hodnoty rizikovosti R [8] 

R Výsledná rizikovost poruchy 

0 - 3    bezvýznamné  

4 - 10    akceptovatelné  

11 - 50    mírné  

51 - 100    nežádoucí  

101 - 125    nepřijatelné 
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Tabulka 3: Hodnoty pravděpodobnosti vzniku [8] 

P Pravděpodobnost vzniku 

1    nepravděpodobná 

2    velmi malá 

3    mírná 

4    vysoká 

5    velmi vysoká 

 

Tabulka 4: Hodnoty závažnosti následků [8] 

N Závažnost následků 

1    malá 

2    větší 

3    vyšší 

4    vysoká 

5    velmi vysoká 

 

Tabulka 5: Hodnoty odhalitelnosti [8] 

H Odhalitelnost 

1    v době vzniku 

2    do několika minut 

3    do jednoho dne 

4    do několika dní 

5    nemožná 

 

Aplikace metody FMEA 

 Nejprve je zapotřebí vytvořit tabulku s jednotlivými poruchami vedoucí k překonání 

fyzické ochrany budovy horské služby. Zde vycházíme z dat uvedených ve výše vytvořeném 

Ishikawově diagramu. Jako poruchami se zde rozumí jednotlivé úrovně v diagramu. Dále jsou 

zde logicky doplněny příčiny a důsledky zmíněných poruch. V poslední části tabulky jsou 

přiřazeny jednotlivé hodnoty pro parametry P, N a H a pomocí jejich součinu vypočtena míra 

rizikovosti R. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. 
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Tabulka 6: Poruchy, jejich příčiny a důsledky [autor] 

Číslo Porucha Příčina poruchy Důsledek poruchy P N H R 

1 
Možnost vniknutí do 

objektu přes garážová vrata 
Špatná funkce PZTS, špatná 

funkce MZS, pochybení 

zaměstnance 
Odcizení majetku, 

poškození majetku 

4 5 3 60 

2 
Možnost vniknutí do 

objektu přes vstupní dveře 
3 5 3 45 

3 
Možnost vniknutí do 

objektu přes okna 

Špatná funkce PZTS, špatná 

funkce MZS, pochybení 

zaměstnance, využití okolního 

prostředí (stromy) 

2 5 4 40 

4 

Nedostatečná ochrana proti 

vniknutí do dalších 

místností objektu 

Nedostatečné MZS, nedostatečné 

PZTS, pochybení členů horské 

služby 

Volný pohyb osob v celém 

objektu, odcizení majetku, 

poškození majetku 

3 4 4 48 

5 
Volný pohyb osob 

v blízkém okolí objektu 

Žádné prvky perimetrické 

ochrany MZS 
Poškození objektu, 

možnost vloupání 

4 3 4 48 

6 

Nekontrolovaný pohyb a 

činnost osob v blízkém 

okolí objektu 

Žádné prvky perimetrické 

ochrany PZTS 
4 3 4 48 

7 
Absence předmětové 

ochrany 

Nepořízení příslušných prvků, 

nedostatek financí 
Odcizení cenného majetku 5 3 3 45 

8 
Výpadek elektrického 

proudu 

Porucha elektrického vedení, 

úmyslné poškození 
Nefunkčnost PZTS 3 5 1 15 

9 Špatná funkce PZTS 
Opotřebení, úmyslné poškození, 

pochybení členů horské služby 
Selhání funkčnosti PZTS 3 4 4 48 

10 
Absence záznamů o 

pohybu osob v objektu 

Selhání zaměstnance, neexistence 

návštěvní knihy 

Nemožná identifikace 

osob 
3 3 2 18 

11 
Nedodržování vnitřního 

řádu 

Nedostatečné školení, 

nedostatečná právní úprava 
Možnost vniknutí do 

objektu 

3 5 2 30 

12 

Žádná vnitřní směrnice 

upravující režimovou 

ochranu 

Chybějící právní předpisy 5 5 4 100 

13 
Absence kvalifikované 

strážní služby 
Nedostatek financí Selhání fyzické ostrahy 5 3 4 60 
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Pro lepší přehlednost je zde uveden příklad výpočtu výsledné rizikovosti R pro poruchu 

číslo 13 zaznamenanou v tabulce 6. 

= × ×  

= 5 × 3 × 4 

= 60 

6.3 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

 Účelem vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou je stanovení hranice 

závažnosti nalezených poruchu, které mají zásadní vliv na bezpečnost objektu. Diagram 

vychází z dat kumulativní četnosti výsledné rizikovosti R a Lorenzova křivka je tvořena 

relativní kumulativní četností výsledné rizikovosti R. První fází je sestavení tabulky, kde jsou 

seřazeny jednotlivé rizikovosti příslušných poruch od největší po nejmenší. Vycházíme 

z hodnot vypočtených v předchozí tabulce 5. Poté jsou vypočteny kumulativní a relativní 

kumulativní četnosti podle vzorců 2 a 3. Posledním krokem je vytvoření celistvého grafu. 

 

            (2) 

 

   

N1 = kumulativní četnost poruchy 

n1 – n2 = hodnoty poruchy (Ri) 

  

            (3) 

 

 Fi = relativní kumulativní četnost poruchy 

 Ni = kumulativní četnost poruchy 

 N = celková kumulativní četnost poruch 

 Hodnoty kumulativních četností a relativních kumulativních četností výsledné 

rizikovosti R jsou uvedeny v tabulce 7. 
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Tabulka 7: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost rizikovosti R [autor] 

Číslo Porucha R 
Kumulativní četnost 

R 

Relativní kumulativní četnost 

R (%) 

12 
Žádná vnitřní směrnice upravující režimovou 

ochranu 
100 100 16,65 

1 Možnost vniknutí do objektu přes garážová vrata 60 160 26,45 

13 Absence kvalifikované strážní služby 60 220 36,36 

4 
Nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších 

místností objektu 
48 268 44,30 

5 Volný pohyb osob v blízkém okolí objektu 48 316 52,23 

6 
Nekontrolovaný pohyb a činnost osob v blízkém 

okolí objektu 
48 364 60,17 

9 Špatná funkce PZTS 48 412 68,10 

2 Možnost vniknutí do objektu přes vstupní dveře 45 457 75,54 

7 Absence předmětové ochrany 45 502 82,98 

3 Možnost vniknutí do objektu přes okna 40 542 89,59 

11 Nedodržování vnitřního řádu 30 572 94,55 

10 Absence záznamů o pohybu osob v objektu 18 590 97,52 

8 Výpadek elektrického proudu 15 605 100,00 

 

 Pro přehlednost uvádím výpočty kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti 

rizikovosti R poruchy číslo 13, která je v tabulce uvedena na třetím místě – N3. Použité 

hodnoty vycházejí z tabulky 7. 

 Kumulativní četnost:     Relativní kumulativní četnost: 

= ∑ = + + +⋯+   = × 100	 %  

= + +      = × 100	 %  

= 100 + 60 + 60 = 220    = × 100 = 35,43 

Výsledné kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti jsou zaneseny do 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Tento graf je zobrazen na obrázku 5. 



41 

 

Obrázek 5: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

 

V diagramu bylo aplikováno pravidlo 80/20, znázorněné zelenou čárou v předchozím 

obrázku, ze kterého vyplývá, že 80% zaznamenaných poruch (poruchy 12, 1, 13, 4, 5, 6, 9, 2 a 7) 

mají zásadní vliv na bezpečnost budovy. Ostatním poruchy (poruchy 3, 11, 10 a 8) nejeví příliš 

velké riziko, a jejich dopad na bezpečnost budovy horské služby je zanedbatelný. 

V další kapitole této práce bude navrženo opatření zaměřující se na minimalizaci poruch 

12, 1, 13, 4, 5, 6, 9, 2 a 7. 
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany budovy horské 

služby 

 V rámci navrhování nových opatření fyzické ochrany budovy horské služby je 

zapotřebí si uvědomit několik omezujících faktorů, které mohou ovlivnit možnosti realizace 

některých prvků. Hlavním omezením při zavádění, případně výstavbě některých částí nového 

zabezpečení je finanční stránka. Z tohoto hlediska vycházíme z pravidla, že hodnota nového 

zabezpečení by se měla pohybovat okolo 10 % celkové hodnoty objektu. To znamená hodnota 

samotného objektu a chráněných aktiv uvnitř (vybavení apod.). Další omezení vyplývá 

z oblasti, ve kterém se objekt nachází. Celá oblast je v ochranném pásmu národní kulturní 

památky a zařazena do CHKO České republiky, a proto je nutno brát v potaz, že není žádoucí 

zasahovat do celkového rázu a vzhledu okolní krajiny výstavbou některých prvků fyzické 

ochrany.  

 Celková hodnota samotné budovy horské služby byla znalcem odhadnuta na 8 miliónů 

Kč a hodnota chráněných aktiv uvnitř budovy byla stanovena na 1 526 000 Kč (viz kapitola 5, 

tabulka 1). Při navrhování nového zabezpečení by mělo být vycházeno ze součtu výše 

zmíněných hodnot, tedy 9 526 000 Kč. Ovšem podstatou této práce je zlepšit zabezpečení 

chránící aktiva uvnitř objektu, proto budeme vycházet pouze z hodnoty 1 526 000 Kč. 

Celková cena nových prvků zabezpečení by se tedy neměla pohybovat okolo 152 600 Kč. 

 Je zapotřebí si také uvědomit faktor, díky kterému je žádoucí lépe zabezpečit budovu 

horské služby, avšak tento faktor nelze vyčíslit finanční hodnotou. Jedná se o skutečnost, že 

případné poškození či odcizení důležitého vybavení, zejména transportní techniky, může vést 

k omezení včasného a efektivního zásahu. Tyto okolnosti poté mohou zapříčinit i ztrátu na 

životech. 

 Cílem této kapitoly je navržení nových opatření, které povedou k minimalizaci poruch, 

které byly nalezeny a uvedeny v předchozí části této práce. Jednotlivé poruchy budou 

rozčleněny do příslušných oblastí a to do oblastí poruch týkajících se režimové ochrany, 

fyzické ostrahy, mechanických zábranných systémů a poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systému. 

7.1 Návrh opatření v rámci režimové ochrany 

Zde jsou uvedeny poruchy ovlivňující režimovou ochranu. 

- žádná vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu. 
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Žádná vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu 

 Ze zpracované analýzy v kapitole 5 je patrné, že absence tohoto dokumentu je 

nejzávažnější poruchou v celkovém stávajícím zabezpečení objektu. Tato skutečnost má za 

následek chaotické fungování ve vnitřním chodu budovy. Zejména v případě chování 

jednotlivých zaměstnanců horské služby během každodenní činnosti. Kdy díky pochybení 

zaměstnance může dojít k vážnému narušení bezpečnosti objektu. 

 Z tohoto důvodu je navržena náprava ve formě zpracování jednotné vnitřní směrnice, 

která komplexně upraví režimovou ochranu. Tento dokument konkrétně popíše činnost 

zaměstnanců při opouštění budovy po uplynutí pracovní doby, při opouštění budovy v rámci 

zásahu během mimořádné události, dále popíše postupy ukládání důležitého materiálu, klíčů 

apod., stanoví konkrétní postupy při ovládání a nastavování PZTS, vyčlení pravomoci 

příslušných zaměstnanců v rámci fyzické ochrany, stanoví časové intervaly mezi jednotlivými 

školeními všech zaměstnanců a důkladně popíše jednotlivé činnosti pověřených pracovníků 

během narušení bezpečnosti. Při zavádění tohoto opatření je důležité, aby byli všichni 

zaměstnanci, včetně dobrovolníků, seznámeni s podrobným obsahem této směrnice. Také je 

potřeba tento dokument v pravidelných intervalech aktualizovat. 

 Náklady na pořízení tohoto dokumentu vycházejí ze smluvní ceny stanovené firmou, 

která bude dokument vypracovávat. Průměrná hodinová sazba se pohybuje kolem 800 Kč 

a předpokládaná doba vyhotovení je 10 hodin. Z toho vyplývá, že konečné náklady budou 

činit částku kolem 8 000 Kč. 

7.2 Návrh opatření v rámci fyzické ostrahy 

Zde jsou uvedeny poruchy ovlivňující fyzickou ostrahu 

- absence kvalifikované strážní služby. 

Absence kvalifikované strážní služby 

 Skutečnost, že objekt není hlídán žádným kvalifikovaným strážným, je velkým, avšak 

těžko řešitelným nedostatkem celkového zabezpečení. Lze říci, že by bylo vhodné najmout si 

kvalifikované osoby u soukromé bezpečnostní služby nebo si zajistit další dobrovolníky, 

jejichž náplní by bylo nepřetržité hlídání budovy, ale je nutné uvědomit si, že z dlouhodobého 

hlediska by byla realizace tohoto opatření finančně velice nákladná. Navíc během celého 

roku, je v budově zajištěn pohyb zaměstnanců nebo dobrovolníků. Jen během určitých 

událostí se v objektu nikdo nenachází. Jedná se zejména o noční dobu během letní sezóny 
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nebo dobu, kdy členové horské služby vykonávají záchranné či jiné mimořádné práce. 

V těchto nepravidelných intervalech by měl být objekt zabezpečen pomocí MZS a PZTS. 

Proto zde není navrženo zajištění kvalifikované strážní služby, ale hlavním opatřením bude 

zapracování potřebných činností jednotlivých zaměstnanců a dobrovolníků do jednotné 

vnitřní směrnice upravující režimovou ochranu a také bude kladen větší důraz na zlepšení 

zabezpečení v rámci MZS a PZTS. 

7.3 Návrh opatření v rámci MZS 

Zde jsou uvedeny poruchy ovlivňující MZS. 

- možnost vniknutí do objektu přes vstupní dveře, 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu, 

- možnost vniknutí do objektu přes garážová vrata, 

- volný pohyb v blízkém okolí objektu, 

- absence předmětové ochrany. 

Možnost vniknutí do objektu přes vstupní dveře 

 Potřeba lépe zabezpečit oba vchody, vzniká z důvodu, že budova je často prázdná. 

Tento stav nelze dopředu odhadnou s výjimkou letní sezóny, kdy v nočních hodinách členové 

horské služby drží pohotovost z domova a tudíž je objekt prázdný, ale je zabezpečen pomocí 

stávajícího PZTS. Pozornost se však vztahuje na dobu, kdy dochází k potřebě zasáhnout 

u mimořádné události, v těchto nepravidelných intervalech je zabezpečení budovy velmi 

zranitelné, jelikož se stává, že členové horské služby, při potřebě okamžitého zásahu 

neaktivují PZTS. Z toho vyplývá, že v těchto situacích stojí zabezpečení budovy na MZS.  

 Oba vstupní vchody jsou velmi zranitelnými místy. Jedná se o prosklené dveře Euro. 

Jejich zasklení je tvořeno bezpečnostním dvojsklem Connex a jsou opatřeny kováním, avšak 

nebyly použity vhodné zámky a závěsy nejsou chráněny proti vysazení. Proto je navrženo, 

aby v obou vchodech byly nahrazeny stávající zámky. Vhodnou náhradou je použití 

zadlabávacího zámku s cylindrickou vložkou s knoflíkem FAB 1000, která je dle normy ČSN 

P ENV 1627 zařazena do bezpečnostní třídy 4. Tato vložka se vyznačuje zvýšenou odolností 

proti odvrtání a planžetování a úplnou odolností proti dynamické metodě. Dále budou oba 

vchody opatřeny bezpečnostním kováním FAB S408 (klika – madlo). Toto kování je zařazeno 

dle normy do bezpečnostní třídy 3. Závěsy budou chráněny pojistkou, která zamezí násilnému 

vysazení těchto dveří. 
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 Přidělení patřičných klíčů spolu s jejich bezpečným ukládáním bude řešeno v jednotné 

směrnici upravující režimovou ochranu. Můře však dojít k pochybení zaměstnance, v tomto 

směru jsou jakákoli opatření neúčinná. 

Nedostatečná ochrana proti vniknutí do dalších místností objektu 

 V tomto směru bude řešeno pouze zabezpečení 1. PP a 1. NP. 2. NP je určeno 

výhradně odpočinek členů horské služby a není zde uloženo žádné důležité vybavení. 

V objektu se nachází několik místností, avšak dvě z nich se vyznačují zvýšenou důležitosti – 

místnost dispečinku a garáž. V těchto místnostech je uloženo důležité vybavení vysoké 

materiální i nemateriální hodnoty. Proto jsou navržena opatření, která zamezí vstupu do těchto 

místností v případě, kdy dojde k narušení plášťové ochrany a tedy vniknutí pachatele do 

objektu. Také tímto navrženým opatřením dojde k znesnadnění přechodu mezi zmíněnými 

patry. 

 Pro zamezení volného pohybu osob po objektu s možností vstupu do důležitých 

místností, je navrženo instalování cylindrické vložky FAB 200 do dveří dispečinku a do tří 

vnitřních dveří umožňujících průchod mezi 1. PP a 1. NP. Tato vložka je zařazena dle normy 

ČSN P ENV do bezpečnostní třídy 3. Dále budou dveře v 1. PP opatřeny bezpečnostním 

kováním FAB S403 (klika – klika), zařazené dle normy do bezpečnostní třídy 3. Závěsy 

budou opatřeny pojistkou proti jejich vysazení. Dveře dispečerské místnosti budou opatřeny 

bezpečnostním kováním FAB S408 (klika – madlo) zařazené do bezpečnostní třídy 3. Závěsy 

budou opět opatřeny pojistkou proti vysazení. 

Možnost vniknutí do objektu přes garážová vrata 

 Vjezd do garáže je řešen dvěmi sekčními vraty na elektromotor. Do prvních, menších 

vrat jsou vsazeny vstupní dveře, které jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou, tuto 

vložku je však nutno nahradit spolehlivějším typem, nejlépe cylindrickou vložkou 

s knoflíkem FAB 1000, která je dle příslušné normy zařazena do bezpečnostní třídy 4. Závěsy 

u toho typu dveří jsou těžko vysaditelná, proto nebudou pořízeny pojistky závěsů proti 

vysazení. Druhé sekční vrata, která slouží pro výjezd hlavní transportní techniky, jsou 

opatřena bezpečnostním prvkem proti vypáčení, formou automatického zajištění proti 

posunutí v dorazu vodící kolejnice, ke kterému dojde při zavření vrat. Toto zabezpečení je 

však nefunkční v případě výpadku elektrického proudu. Možným východiskem by bylo 

pořídit stejný mechanismus zavírání od firmy Hörmann, jehož správná funkce není ovlivněna 

při výpadku proudu. Toto řešení se však jeví jako velice nákladné, proto je navržena 
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alternativa ve formě zakoupení vnitřního mechanického zajišťovacího systému na klíč, které 

by mělo být dodáno firmou, u které byla stávající vrata zakoupena.  

Volný pohyb v blízkém okolí objektu 

 Hranice pozemku není nijak ohraničena. Objekt není obehnán žádným plotem, zídkou 

či jiným prvkem MZS. Z tohoto hlediska se jedna o poruchu, která má za následek neefektivní 

zabezpečení. Avšak při návrhu opatření ve formě výstavby bezpečnostního plotu dochází 

k omezení několika faktory, které znemožní realizaci tohoto návrhu. Jedná se o skutečnost, že 

objekt je postaven v CHKO České republiky, tudíž by výstavba jakéhokoli prvku MZS 

chránící perimetr zasáhla do přírodního rázu krajiny. Ani samotné vedení horské služby si 

nepřeje, aby došlo k výstavbě plotu, jelikož v zimních měsících dochází k častému průjezdu 

rolby přes tento pozemek a mohlo by dojít k znemožnění průjezdu popřípadě k poškození 

tohoto plotu. Rovněž musí být objekt volně přístupný návštěvníkům horské oblasti pro případ 

nahlášení mimořádné události. Posledním faktorem ovlivňujícím výstavbu plotu je možnost 

omezení samotné činnosti horské služby. Je zapotřebí volného prostoru pro výjezd nebo 

příjezd transportní techniky.  

 V tomto specifickém případě se jeví náprava v podobě výstavby plotu jako nežádoucí, 

a proto nebude řešena. Ochrana perimetru tedy nebude zabezpečena formou MZS. 

Absence předmětové ochrany 

 V objektu se nachází několik druhů menšího vybavení, které je velmi důležité pro 

bezpečný chod budovy i pro efektivní zajištění zásahu horské služby. Jedná se o předměty, 

jako jsou radiostanice, klíče od objektu, klíče od transportní techniky apod. Tyto předměty je 

žádoucí chránit před odcizením, proto je navrženo opatření ve formě zakoupení nábytkového 

trezoru Toscana 85 od firmy Enprag. Tento trezor je zařazen podle normy EN 1143-1 do 

bezpečnostní třídy 1. Jedná se o čtyřstranný uzamykací systém s víceplášťovými dveřmi 

tloušťky 12 mm s třístranným rozvorovým zámkem s průměrem zamykacích čepů 25 mm. 

Vnější rozměry trezoru jsou 860 mm výška, 490 mm šířka a 470 mm hloubka. Vnitřní 

rozměry jsou 749 mm výška, 420 mm šířka a 311 mm hloubka. Celkový objem trezoru činí 

98 litrů a jeho váha je 93 kg. Uzamykání trezoru je řešeno formou klíče nebo elektronicky. 

 Přehled celkových finančních nákladů potřebných k výše uvedeným opatřením 

v rámci MZS je uveden v tabulce 8. Jedná se o ceny včetně DPH. Rozmístění jednotlivých 

prvků je zobrazeno v přílohách 4 a 5. 
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Tabulka 8: Přehled finančních nákladů pro MZS [autor] 

Prvek Typ Cena za kus (Kč) Počet kusů Cena celkem (Kč) 

Cylindrická vložka s knoflíkem FAB 1000 1041 3 3123 

Cylindrická vložka FAB 200 532 4 2128 

Bezpečnostní kování FAB S408 3723 3 11169 

Bezpečnostní kování FAB S403 3570 3 10710 

Pojistka dveřních závěsu nespecifikováno 149 6 894 

Vnitřní zajišťovací systém vrat nespecifikováno 590 2 1180 

Trezor Toscana 85 16311 1 16311 

Celková cena všech prvků 45515 

 

7.4 Návrh opatření v rámci PZTS 

Zde jsou uvedeny poruchy ovlivňující PZTS. 

- špatná funkce PZTS, 

- nekontrolovaný pohyb a činnost osob v blízkém okolí objektu. 

Špatná funkce PZTS 

 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, který je v budově instalován, zajišťuje 

ochranu objektu v době, kdy nejsou v budově přítomni zaměstnanci horské služby. V této 

době se PZTS stává jedním z hlavních prvků fyzické ochrany, proto je velmi důležité, aby 

tento systém správně fungoval a jeho prvky byly správně instalovány. 

 Z tohoto hlediska je navrženo, aby byl přizván specializovaný technik, který provede 

kontrolu správné instalace jednotlivých částí PZTS (PIR detektory, ovládací klávesnice 

a ústředna) a zároveň zhodnotí míru opotřebení těchto prvků. Na základě zjištěných informací 

se provedou patřičná opatření. Dále je třeba zajistit dostatečné proškolení všech pověřených 

osob, které budou s tímto systémem pracovat. V tomto směru však nelze zajistit dostačující 

nápravu, jelikož je tento problém ovlivněn lidským faktorem. 

 Rozmístění a počet PIR detektorů je z hlediska bezpečnosti považováno za dostačující 

a spolu s výše navrhovanými opatřeními, zejména v oblasti MZS, zajišťuje PZTS efektivní 

ochranu objektu.  

Nekontrolovaný pohyb a činnost osob v blízkém okolí objektu 

 Z výše uvedených informací vyplývá, že chata horské služby není na perimetru 

chráněna žádnými prvky mechanického zabezpečení a současný stav tedy nezabezpečuje 

dostatečnou ochranu a přehled o činnostech osob v blízkosti budovy. Je třeba připomenout, že 

není v zájmu horské služby, aby došlo k omezení pohybu osob v okolí objektu. Avšak je také 



48 

 

nutné zajistit dostatečnou ochranu objektu před možností vniknutí osob do vnitřních častí 

budovy. Proto je na základě požadavků investora navrženo instalování vnějšího kamerového 

systému se záznamem. Toto opatření se řídí zákonem číslo 101/200 Sb. o ochraně osobních 

údajů a je potřeba pro jeho realizaci získat povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

Příčinou instalace kamerového systému se záznamem je absence stálého pracovníka, který by 

zajišťoval nepřetržité monitorování, dále má toto opatření poskytnout možnost identifikace 

pachatele, který se dopustil protiprávního činu na zájmovém objektu. 

 Pro tyto účely budou zakoupeny a instalovaný dvě venkovní IP kamery IP8330 

Kompakt H264 od firmy Vivotek Inc. Tento typ kamery zajišťují až 60 snímků za vteřinu 

s citlivostí 0,1 Lux, dále jsou opatřena mechanickým IR-cut filtrem se zabudovaným IR 

přísvitem, který zaručuje možnost snímání v nočních podmínkách. Tato kamera je také 

vybavena sabotážní detekcí či slotem pro MicroSD/SDHC.   K těmto prvkům bude zakoupeno 

záznamové zařízení AVerDiGi MXR 6004 s operačním systémem Embadded Llinux 

s možností napojení 4 IP kamer, rychlostí nahrávání 120 fps, obsahující 1 interní HDD, dále 

je možné vzdálené zálohování pomocí DVD-RW, USB flash, externí HDD, RAID nebo NAS. 

Toto záznamové zařízení bude připojeno ke stávajícímu PC, který splňuje hardwarové 

požadavky. Cely systém CCTV bude pak napojen na současný PZTS. Rozmístění 

jednotlivých prvků bude následující. Záznamové zařízení bude instalováno v místnosti 

dispečinku v blízkosti výpočetní techniky tak, aby bylo možno co nejjednoduššího napojení. 

První ze dvou zmíněných kamer bude umístěna do potřebné výšky, která zaručí bezpečnost 

tohoto zařízení před možnou manipulací, Tato kamera bude instalována na rohu východní 

a jižní stěny. Druhá kamera bude rovněž umístěna v potřebné výšce na roh severní a západní 

stěny. Graficky je umístění zobrazeno v příloze 5. 

 Při realizaci tohoto opatření je nutné určit správce, který zpracuje písemné ohlášení 

a sepíše příslušný formulář, ve kterém informuje o podmínkách a podrobnostech souvisejících 

se zpracováním dat. Zde musí být uvedeno, k čemu a jakým způsobem se budou tyto 

informace využívat a uvede se důvod použití právě kamerového systému se záznamem. Tento 

formulář je pak zaslán na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pokud dojde k souhlasu 

k instalaci kamerového systému, budou zakoupena potřebná zařízení zajišťující dohled nad 

okolím budovy. Dojde-li k zamítnutí této žádosti, je navrženo pořízení dvou atrap kamer, 

které znázorňují instalaci reálného kamerového systému. Tyto atrapy jsou prodávány spolu 

s příslušným označením informujícím o využívání kamerového systému. Toto rezervní 

opatření má pouze preventivní charakter. Jinými slovy má pouze upoutat pozornost pachatele, 
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který si uvědomí možnost instalace reálného kamerového systému a může tedy upustit od 

svého jednání. 

 Celkový přehled nákladu potřebných k realizaci opatření v rámci PZTS a CCTV je 

zobrazen v následující tabulce 9 a 10. Tyto ceny jsou uvedeny včetně DPH.  

Tabulka 9: Přehled finančních nákladů na CCTV – realizace systému [autor] 

Prvek Typ Cena za kus (Kč) Počet kusů Cena celkem (Kč) 

IP kamera IP8330 Kompakt H264 6687 2 13374 

Záznamové zařízení AVerDiGi MXR 6004 4949 1 4949 

Celková cena všech prvků 18323 
 

Tabulka 10: Přehled finančních nákladů na CCTV – náhradní řešení [autor] 

Prvek Typ Cena za kus (Kč) Počet kusů Cena celkem (Kč) 

Atrapa kamery nespecifikováno 538 2 1076 

Celková cena všech prvků 1076 

 

7.5 Souhrn nákladů potřebných k realizaci navrhovaných opatření  

 Zde jsou uvedeny dvě souhrnné tabulky celkových nákladů potřebných pro 

uskutečnění navrhovaných opatření. Tabulka 11 obsahuje náklady na pořízení CCTV. 

Tabulka 12 obsahuje náklady při realizaci náhradního řešení v oblasti CCTV. 

Tabulka 11: Přehled celkových finančních nákladů 1 [autor] 

Skupina Cena (Kč) 

Režimová ochrana 8000 

Mechanické zábranné systémy 45515 

CCTV – realizace systému 18323 

Celková cena všech prvků 71838 

 

Tabulka 12: Přehled celkových finančních nákladů 2 [autor] 

Skupina Cena (Kč) 

Režimová ochrana 8000 

Mechanické zábranné systémy 45515 

CCTV – náhradní řešení 1076 

Celková cena všech prvků 54591 
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 Po sečtení veškerých nákladů docházíme k závěru, že oba typy řešení splňují 

požadovanou hodnotu 10% z celkové hodnoty chráněných aktiv. Zbylé peníze však budou 

investovaný do odborné instalace a revize jednotlivých prvků zabezpečení. 
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Závěr 

Práce se, jak už plyne z jejího názvu, zabývá fyzickou ochranou budovy horské 

služby, avšak přesné umístění tohoto objektu není na žádost Horské služby ČR, o.p.s. 

uvedeno. Jednotlivé kapitoly, tak jak následuji za sebou, pojednávají o celkové problematice 

fyzické ochrany, od příslušných právních předpisů, technických norem až k vysvětlení 

jednotlivých pojmů. V následující části je uveden technický popis budovy spolu s dispozičním 

řešením a současným stavem fyzické ochrany. 

Cílem této práce bylo zhodnotit současný stav fyzické ochrany budovy a na základě 

získaných informací navrhnout patřičná opatření, která povedou k zlepšení zabezpečení 

objektu. Pro tento úkol byly vybrány a aplikovány dvě analytické metody – Ishikawův 

diagram a Analýza příčin a následků poruch. Metody byly záměrně vybrány pro svou 

návaznost a grafické zpracování. Výsledky jsou poté vyhodnoceny pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou. Tato křivka rozděluje zjištěné poruchy na poruchy mající zásadní vliv 

na efektivní funkci fyzické ochrany a na poruchy, které nepředstavují příliš velké 

bezpečnostní riziko. Poté následuje návrh opatření, která mají vyřešit nalezené nedostatky 

(poruchy). Tento návrh je opatřen finanční náročností jednotlivých prvků, jejichž pořízení je 

nutné při zavádění navrhovaných opatření. 

 Velká pozornost byla v rámci navržených opatření věnována prvkům mechanického 

zábranného systému a také kamerovému systému. MZS byly doplněny u vstupních dveří 

a garážových vrat, jelikož jejich současný stav vykazoval velmi vysokou rizikovost. Potřeba 

vybudování kamerového systému vyplývá ze skutečnosti, že perimetr objektu není nikterak 

zabezpečen a pořízení oplocení se jeví jako velmi nežádoucí. Je nutno podotknout, že 

kamerový systém má své specifické požadavky a omezení a nemusí dojít k povolení jeho 

realizace. Největší rizikovost byla však vypočítána v oblasti režimové ochrany a to v podobě 

absence jednotné vnitřní směrnice upravující právě tuto část fyzické ochrany. Proto by první 

kroky nápravy měly směřovat k vypracování tohoto dokumentu. 

 Během vypracovávání této práce byly získány cenné zkušenosti a poznatky v oboru 

technické bezpečnosti osob a majetku, zejména díky specifickému charakteru objektu, který 

pro své umístění v CHKO ČR a v ochranném pásmu národní kulturní památky omezuje 

některé možnosti při realizaci nápravných opatření.    
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