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Anotace 

 

ŠÍMA, Jaromír. Zabezpečení centra volného času. 84 stran. 4 Přílohy. Diplomová práce. 

 

Práce se zabývá zabezpečením centra volného času s přihlédnutím k místně příslušné 

kriminalitě a vyhodnocením prevence kriminality prostřednictvím budov podle příslušné 

normy. V teoretické části jsou uvedeny základní teoreticky – právní poznatky z dané 

oblasti. V praktické části je pak popsán samotný objekt společně se základními 

informacemi o něm, je zde vyhodnocena místně příslušná kriminality s vyhodnocení 

prevence kriminality budovy a provedeny analýzy rizik na základě, kterých je pak navržen 

bezpečnostní systém pro objekt. 

 

Klíčová slova:analýza rizik, poplachový tísňový a zabezpečovací systém, prevence 

kriminality, zabezpečení objektu 

 

 

 

This work deals with security of the leisure activities centre with the local criminality and 

its prevention evaluation taken into consideration. The basic theoretic and legal findings 

from investigated area are contained in the theoretical part of the work. In the practical part 

the description of the investigated object can be found as well as the basic information 

about it, the local criminality and the prevention of the criminality of the object is also 

evaluated here with appropriate analysis of possible danger. On this base the security 

system for the object is designed. 

 

Key words:analysis of possible danger, alarm security system, criminality prevention, 

security of the object   
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1 ÚVOD 

Ochrana obydlí je pro mnoho lidí přirozenou činností. Každý byt, dům či jakákoli 

jiná budova je automaticky chráněná proti neoprávněnému vstupu nezvaných osob 

v případě naší nepřítomnosti. Možná si to ani neuvědomujeme ale i kukátko ve dveřích je 

součástí této ochrany. Doby kdy se běžně využívalo pouze obyčejných dveří 

s jednoduchou cylindrickou vložkou, bez jakýchkoli dalších zabezpečení už jsou pryč a i 

pojišťovny již vyžadují určitou míru zabezpečení z důvodu poskytovaného pojištění. 

Podobně snad již každá firma v rámci svého návrhu objektů počítá s tím, že jisté náklady 

bude představovat bezpečnostní systém, jež bude chránit aktiva uvnitř firmy. Nejsou to 

však pouze aktiva, která se těmito systémy chrání. Obecně lze říct, že objekt 

zabezpečujeme proti útoku pachatele za jakýmkoli účelem, ať už je to poškození majetku, 

jeho odcizení nebo dokonce útok na osobu nacházející se v objektu. Je přirozené, že 

většina bezpečnostních systémů je zaměřena na ochranu majetku, jelikož je mnohem 

pravděpodobnější že pachateli půjde právě o něj, nicméně z hlediska závažnosti je vždy 

nejvýše ohrožení zdraví a života osob.  

Možnosti ochrany jsou pak různé, od režimových opatření v podobě řízení a 

kontroly vstupujících osob a vozidel a přes komplikovanější a nákladnější mechanické a 

lektronické zabezpečovací systémy. Tyto zmíněné systémy pak obvykle respektují jistá 

ekonomická pravidla, která stanovují, vzhledem k chráněnému majetku, účelnost systému, 

ale také jeho rozpočet. Jak bychom ale toto řešili u objektu, jehož účelem není zisk, u 

objektu kde má veřejnost přístup dvanáct hodin bez jakéhokoli omezení, na to se budu 

snažit odpovědět v této práci. 

Objekt centra volného času, které jsem si vybral pro tuto práci, tedy objektu, jehož 

účel je prevence kriminality ve formě nabídnutí účelového využití volného času ve formě 

organizace volnočasových aktivit nebo zapůjčení sportovního a herního vybavení nejen 

mládeži a nikoli tvorbě zisku. Samozřejmě se tento objekt může stát, a stává, místem pro 

setkávání většího množství lidí setkává se zde například i starosta s občany.Na základní 

otázky týkající se bezpečnosti takového objektu, jako například jaká úroveň zabezpečení je 

adekvátní, jaká míra rizika takovému objektu hrozí a jaká režimová opatření by byla 



  

11 

 

vhodná, nebo zda je vůbec nutné vzhledem ke kriminalitě v dané oblasti se zabezpečením 

veřejně prospěšného objektu zabývat se pokusím odpovědět v této práci.  

2 REŠERŠE 

LUDĚK, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management I. Nosova 

tiskána, Brno, 2011, 316 s., ISBN 978-80-87500-05-7. Tato publikace mi byla hodnotným 

pomocníkem při řešení a orientaci v dané problematice. Kniha se komplexně zabývá 

bezpečnostní problematikou od popisu zabezpečovacích čidel přes analýzy rizik ale řeší 

také právní oblast a bezpečnostní posouzení objektu. 

 

LUDĚK, L. a kolektiv: Bezpečnostní technologie, systémy a management II. Nosova 

tiskána, Brno, 2012, 387 s., ISBN 978-80-87500-19-4. Pokračování prvního dílu knihy mi 

bylo nápomocno zejména díky teorii řízení rizik v bezpečnostní praxi ale také díky svému 

zaměření na kamerové systémy a jejich využití.  

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Tento materiál jsem 

využil zejména při provádění analýzy, která je zde uvedena na příkladu letiště. Pomocí této 

publikace jsem následně pochopil a aplikoval metodu FMEA na mnou řešen objekt. 

 

BRABEC, František a kolektiv: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: 2001. 400 s. 

ISBN 80-86445-04-06.  Tato publikace se zabývá zejména teorií bezpečnostního projektu, 

kterou jsem využil při svém postupu a praktickém řešení návrhu systému.  
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3 POJMY A DEFINICE 

Aktivum: Chráněný zájem ať už materiální nebo duševní, jehož si ceníme. 

Analýza rizik: Proces poznání a identifikace rizik zvolenou metodikou. 

Bezpečnost: Stav, kdy jsou hrozby minimalizovány na nenižší možnou míru v rámci 

objektu a kdy objekt k potenciálním hrozbám efektivně vybaven, připraven a ochoten při 

jejím vzniku spolupracovat. 

Čidlo: Prvek poplachového zabezpečovacího a tísňového systému schopný zaznamenat 

změnu v prostředí a na základě tohoto detekovat narušení. 

Homologace: Potvrzení shody požadavků na výrobek s právním předpisem či normou. 

Hrozba: Nezávisle existující činitel, který může, nebo chce způsobit újmu konkrétní 

hodnotě. Závažnost hrozby závisí na povaze hodnoty a důležitosti jakou jí přiřazujeme.  

Nebezpečí: Vlastnost předmětu nebo látky, která může způsobit škodu na majetku, zdraví 

či životě. 

Riziko: Je kombinace pravděpodobnosti že dojde k negativnímu jevu a míry následků.  

Stupeň zabezpečení: kategorie rizikovosti podle normy, určená na základě úrovně 

významu a rizika. 
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4 TECHNICKÉ NORMY A PRÁVNÍ PŘEDPISY V OBLASTI 

OCHRANY OSOB A MAJETKU 

 Pro zorientování se v problematice je vedle teoretických poznatků důležité vymezit 

právní a technický rámec vymezený právními předpisy a technickými normami. Dále 

zmiňuji nejdůležitější zákony v oblasti ochrany zdraví a majetku a stručný popis norem, jež 

jsou důležitou součástí pro návrh bezpečnostního systému a volbu jednotlivých prvků. 

4.1 Právní předpisy 

Právní předpisy České Republiky věnují pozornostochranězdraví a života osob 

stejně jako práva vlastnit majetek v mnoha zákonech. Základním právním kamenem pro 

ochranu osob a majetku je Ústava České Republiky, jež hned v preambuli deklaruje, že 

občané české republiky si jsou vědomi svých povinností vůči druhým, a dále uvádí, že 

Česká republika je stát založený na úctě k lidským právům. Součástí ústavního pořádku je 

také Listina základních práv a svobod, která stanovuje právo na ochranu života a to již před 

narozením dále svým ustanovením umožňuje vlastnit majetek.  

Ústava České republiky i Základní listina práv a svobod v hlavě 1, článku 2 odst.(4) 

a Listina základních práv a svobod pak v hlavě 1, článku 2 odst.(3)také stanovuje, že 

„každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon 

neukládá.“[33, 34] 

Z hlediska ochrany osob a majetku jsou proto jednání ohrožující nebo poškozující 

tyto zájmy popsány a označeny v dalších právních předpisech. Přehled zákonů týkajících 

se ochrany osob a majetku uvádím níže. 

4.1.1 Ústava České republiky 

Jedná se o ústavní zákon č. 1/1993 Sb. - Ústava České republiky. Ústava České 

republiky je členěna do preambule a osmi hlav celkově o 113 článcích, které popisují 

základní práva, moc zákonodárnou, soudní a výkonnou, územní samosprávu a důležité 

orgány z hlediska fungování demokratického státu. Z právního hlediska je zákonem 

s největší vahou, a proto musí být všechny následně přijaté zákony v souladu s ústavou. 

Ústava ČR definuje Českou republiku jako demokratický stát, jehož základní povinnosti je 

zachování celistvosti a svrchovanosti území ČR dále ochrana zdraví, životů a majetkových 

hodnot. Součástí ústavy ČR je Základní listina práv a svobod.[33] 
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4.1.2 Listina základních práv a svobod 

Jedná se o ústavní zákon č. 2/1993 Sb. - Listina základních práv a svobod. Listina 

základních práv a svobod je členěna do šesti hlav o 44 článcích, jež popisují zejména 

základní lidská práva a svobody, kulturní a sociální práva, práva menšin, hospodářská 

práva, a práva na soudní ochranu. Listina základních práv a svobod v článku 1 

stanovuježe„základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a 

nezrušitelné.“[34] 

4.1.3 Trestní zákoník 

Jedná se o zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.Tento právní předpis uceleně 

upravuje hmotné trestní právo, popisuje trestné činy, podmínky pro trestní odpovědnost a 

také sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Je rozdělen do dvou částí, na část obecnou 

a část zvláštní.  Obecná část má osm hlav, které se věnují definici trestného činu, jeho 

dělením a odstupňováním podle závažnosti a stupně nebezpečí pro zájem chráněný tímto 

zákonem. Stanovuje podmínky pro trestní odpovědnost a rozlišuje také zavinění trestného 

činu. Ve zvláštní části, jež je členěna na třináct hlav, pak můžeme nalézt taxativně 

vyjmenované trestné činy. Trestní zákoník také v hlavě druhé §28 - §30 popisuje okolnosti 

vylučující protiprávnost činu, čímž dává občanům možnost účinně zakročit proti útoku či 

nebezpečí, stejně jako dává možnost rozhodovat o sobě samém ve formě svolení 

poškozeného či umožňuje beztrestně používat např. lékařské zákroky a metody, jež tělo 

zraní v zájmu jeho uzdravení. Pro potřeby této práce uvádím výše zmíněné okolnosti 

vylučující protiprávnost a další trestné činy, jež se bezprostředně dotýkají narušení objektu 

nebo odcizení věcí. 

§ 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 
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(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. 

§ 205 Krádež 

(1) Kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a 

 a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

 b) čin spáchá vloupáním, 

 c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou 

bezprostředního násilí, 

 d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo 

 e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, 

 bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci 

nebo jiné majetkové hodnoty. 

§ 228 Poškození cizí věci 

(1) Kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou cizí věc, a způsobí tak na cizím majetku 

škodu nikoli nepatrnou, bude  

potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo 

jiné majetkové hodnoty. 

(2) Stejně bude potrestán, kdo poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše 

barvou nebo jinou látkou. 

[35] 

4.1.4 Trestní řád 

Jedná se o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. Trestní řád upravuje 

práva a povinnosti osob a orgánů činných v trestním řízení. Je členěn na čtyři části o 25 

hlavách. Tento právní předpis se zejména zabývá činností a postupem orgánů činných 

v trestním řízení a to při zjišťování trestných činů jejich dokazování a následném potrestání 

pachatelů.  Pro účely této práce bych pak zvlášť zmínil  
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§ 76 Zadržení osoby podezřelé 

(2) 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. 

[37] 

4.1.5 Přestupkový zákon 

Jedná se o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Zákon je členěn do čtyř částí, jež 

popisují pojem přestupek, stanovují odpovědnost za něj, stanovuje sankce a jednotlivé 

přestupky vyjmenovává a dělí podle úseku podobně jako trestní zákoník. Z oblasti 

majetkové bych zmínil   

§ 50 Přestupky proti majetku 

(1) Přestupku se 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, 

[38] 

4.1.6 Občanský zákoník 

Jedná se o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tento zákon prošel zásadní 

úpravou na začátku roku 2014, kdy proběhla rekodifikace soukromého práva. Občanský 

zákoník tedy nahradil hned dva právní předpisy, občanský zákoník a obchodní zákoník, ale 

také řadu dalších předpisů. Nový občanský zákoník je členěn do pěti hlav a má 3081 

paragrafů. Pojednává o právu soukromém, občanském a obchodním. Popisuje obchodní 

vztahy, vzniky společností, dědické právo, právo na užívání a spoustu dalších. Pro potřeby 

této práce zmíním jen obecnou část která v oblasti soukromého práva jasně stanovuje: 

§ 3 
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(1) Soukromé právo chrání důstojnost a svobodu člověka i jeho přirozené právo brát se o 

vlastní štěstí a štěstí jeho rodiny nebo lidí jemu blízkých takovým způsobem, jenž nepůsobí 

bezdůvodně újmu druhým. 

(2) Soukromé právo spočívá zejména na zásadách, že 

 a) každý má právo na ochranu svého života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a 

soukromí, 

 b) rodina, rodičovství a manželství požívají zvláštní zákonné ochrany, 

e) vlastnické právo je chráněno zákonem a jen zákon může stanovit, jak vlastnické právo 

vzniká a zaniká, a 

 f) nikomu nelze odepřít, co mu po právu náleží. 

(3) Soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznaných zásad spravedlnosti a práva. 

[36] 

4.1.7 Zákoník práce 

Jedná se o zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákoník práce stanovuje základní 

požadavky na zaměstnance a zaměstnavatele, upravuje oblast pracovního práva a 

odměňování. Zákoník práce je členěn do patnácti částí. Z hlediska ochrany zdraví a života 

je důležitá část pátá, kde se zákoník věnuje bezpečnosti a ochraně zdraví. V hlavě II. pak 

věnuje pozornost povinnostem zaměstnavatele v oblasti ochrany svých zaměstnanců před 

negativními účinky prostředí a prevence rizik. 

§ 103 

(1) Zaměstnavatel je povinen 

f) zajistit zaměstnancům, zejména zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, 

zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému 

zaměstnavateli, mladistvým zaměstnancům, podle potřeb vykonávané práce dostatečné a 

přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle tohoto 

zákona a podle zvláštních právních předpisů, zejména formou seznámení s riziky, výsledky 

vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají 

jejich práce a pracoviště,  
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 g) zabezpečit, aby zaměstnanci jiného zaměstnavatele vykonávající práce na jeho 

pracovištích obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a o přijatých opatřeních, zejména ke 

zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě 

mimořádných událostí. 

[39] 

4.2 Technické normy z oblasti bezpečnostních systémů a prevence 

kriminality 

Technické normy týkající se bezpečnostních systémů jsou důležitým prvkem při 

realizaci mnoha bezpečnostních projektů. Jelikož neexistuje jednotná norma, jež by 

popisovala technická doporučení pro bezpečnostní systémy, existuje velké množství 

norem. Níže uvádím pouze ty normy, které byly relevantní pro vypracování této práce.  

4.2.1 ČSN EN 50131-1 ed.2 – Systémové požadavky 

Norma se zabývá obecnými požadavky na bezpečnostní systém. Rozdělení prostor 

do tříd prostředí a k nim stanovuje požadavky na prvky poplachových tísňových a 

zabezpečovacích signálů (dále jen PZTS), které dělí podle tříd zabezpečení. Účelem normy 

je poskytnout vlastníkům objektu specifikaci nutné úrovně zabezpečovacího systému pro 

potřeby pojištění. Stanovuje tedy, do jaké míry má být čidlo odolné proti poruchám a 

cílenému útoku narušitele, stejně jako stanovuje potřebnou konstrukci pro funkce 

v jednotlivých třídách prostředí. Norma také neopomíná potřebu doplnit elektronický 

zabezpečovací systém o vhodné prvky fyzické ochrany.[2] 

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

 Podobně jako norma ČSN 1300 stanovuje požadované odolnosti oken, dveří a 

uzávěrů proti neoprávněnému vniknutí.[4] 

4.2.3 ČSN EN 50132-2-1 – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích 

 Norma stanovuje požadované parametry pro přenos signálu pro vysílací zařízení za 

účelem provozu CCTV sledovacího systému. Dále stanovuje nutné odolnosti proti 

klimatickým vlivům a v neposlední řadě také popisuje metody pro ověření dosažení 

požadovaných kritérií. [11] 
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4.2.4 ČSN P CEN/TR 14 383 -2 -Prevence kriminality prostřednictvím návrhu 

budov 

 Tato norma se zabývá vhodným projektováním a plánováním jednotlivých staveb, 

ale i větších seskupení budov až po celá města. Poskytuje metodické pomůcky pro 

zhodnocení rizika vloupání do objektu z hlediska jeho schopnosti odradit pachatele svým 

projekčním řešením a vhodně postaveným okolím či umístěním. Norma má návaznost na 

normy ČSN EN 1627 a ČSN 50 131 kdy doplňuje další doporučená opatření ke 

konkrétnímustupnizabezpečení.[8] 
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5 TEORIE OCHRANY OSOB A MAJETKU 

Ochranou objektu se rozumí opatření různých druhů, která budou popsána dále, jež 

mají za úkol zajistit relativně bezpečné prostředí. Bezpečným prostředím pak rozumíme 

takový stav, v němž jsou rizika minimalizována na přijatelnou úroveň.  

Hlavní hrozby z hlediska objektu jsou kriminální činnosti ať už skupin či 

jednotlivců, jejichž cílem je ohrozit chráněná aktiva ve smyslu neoprávněné manipulace, 

odcizení či jejich zničení. Proti takovýmto hrozbám je třeba správně nadimenzovat 

bezpečnostní systém, jenž má objekt chránit. Bezpečnostní systém objektu je dimenzován 

zejména podle předpokládaného způsobu, znalosti bezpečnostních systémů a vybavení 

potencionálního pachatele. Pokud má být bezpečnostní systém účinný, musí být připraven 

na různé druhy aktivit, které jsou konány za účelem jeho narušení, avšak pokrýt všechny 

možné způsoby by bylo značně ekonomicky náročné a ve svém důsledku nevýhodné.  

Ochranu objektu můžeme obecně rozdělit do tří kategorií podle toho, zda se jedná o 

ochranu prostřednictvím nařízení a organizačních směrnic, o ochranu zprostředkovanou 

výkonem fyzické ostrahy či ochranou poskytovanou prostřednictvím elektronických a 

jiných technických zařízení pro účinnou detekci pachatele. Systém ochrany objektu tedy 

dělíme na: 

- Režimová ochrana 

- Fyzická ostraha 

- Technická ochrana  

Účinný bezpečnostní systém je však vhodnou kombinací prvků těchto kategorií. 

Zejména režimová a organizační opatření jsou často podceňována a mají za důsledek 

zbytečné znehodnocení jinak účinného bezpečnostního systému. Pro bližší popis 

jednotlivých kategorií uvádím níže jejich stručný popis.[1,13,31] 

5.1 Režimová ochrana 

 Je soubor opatření ve formě organizačních, věcných a administrativních nařízení, 

jež mají zajistit bezporuchový běh bezpečnostního systému. Patří sem zejména režim 

vstupu, výstupu a pohybu osob prostřednictvím evidence, propustkové služby, 
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propustkového systému nebo rozdělením objektu na zóny, ve kterých se mohou pohybovat 

pouze oprávnění zaměstnanci. Dalším důležitým prvkem režimové ochrany jsou režimová 

opatření týkající se nakládání s klíči, dokumentací a technickým vybavením objektu. 

 Obecně se režimová ochrana týká zejména osob, které se v objektu běžně pohybují 

a jejich činnosti, chování osob příchozích včetně jejich evidence a oběhu 

dokumentace.[1,13,31] 

5.2 Fyzická ostraha 

 Fyzickou ostrahou rozumíme soubor činností prováděných k tomu určenou a 

proškolenou osobou. Úkolem členů fyzické ostrahy je ochrana majetku ať už hmotného či 

nehmotného a ochrana zdraví a života osob. Svou trvalou přítomností v objektu zvyšují 

povědomí o bezpečnosti objektu a v případě vzniku nebezpečné situace rychle a adekvátně 

reagují.  

 Skutečnost že ostrahu objektu vykonává člověk, který je schopen pružně reagovat 

na vzniklé situace značně zvyšuje míru pokrytí možných scénářů, které mohou ohrozit 

chráněná aktiva. Jedná se např. o identifikaci pachatele ještě před spácháním protiprávního 

jednání, aktivní účast na evakuaci osob v případě vzniku mimořádných událostí či narušení 

objektu neoprávněnou osobou, aktivní účast na odhalování bezpečnostních závad a situací 

na denním základě. Fyzická ostraha může být prováděna zaměstnanci daného objektu nebo 

zprostředkována bezpečnostní agenturou.  Každá z těchto možností má své výhody a 

nevýhody avšak mají jedno společné, a to fakt, že zabezpečení objektu prostřednictvím 

fyzické ochrany je jedním z nejnákladnějších způsobů ochrany.[1,13,31] 

5.3 Technická ochrana 

Technická ochrana představuje skupinu prostředků, jejichž úkolem je svou fyzickou 

přítomností zabránit vniknutí pachatele do objektu nebo alespoň detekovat toto narušení. 

Technické prostředky rozdělujeme do dvou kategorií na: 

- Mechanické zábranné systémy 

- Elektronické bezpečnostní systémy 

Protože v rámci návrhu nového bezpečnostního systému pro objekt centra volného času 

bude potřeba dbát pozornosti oběma těmto kategoriím, rozepíši jejich popis a další 

rozdělení podrobněji v následujících kapitolách.[1,13,31] 
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5.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Hlavním úkolem mechanických zábranných systémů je ztížit pachateli narušení objektu 

nebo mu tuto činnost ztížit a prodloužit tak dobu kdy se dostane k chráněným aktivům. 

Podle odolnosti prvků, a tedy jejich schopnosti odolávat různým druhům mechanického či 

chemického namáhání je pyramida bezpečnosti rozděluje do čtyř kategorií. Pyramida 

bezpečnosti je obecně přijaté rozdělení, které napomáhá pojišťovnám a kupujícím určit 

míru zabezpečení.Tyto kategorie názorně ukazuje obrázekč.1.Obecně platí, že mechanický 

prvek by měl mít svou dobu potřebnou k překonání (průlomovou odolnost) větší, než je 

doba pro příjezd policie z místa jejich nejbližší služebny.[1,13,31] 

 

Obrázek 1 - Pyramida bezpečnosti[41] 

 

Mechanické prvky obecně bychom rozdělit na tři skupiny. První jsou stavební 

prvky budov, jež představují ochranu typickou pro jakoukoli budovu. Mluvíme tedy o 

zdech, střeše a z hlediska zabezpečení sem pak řadíme také okapy, které mohou pachateli 

poskytnout přístupovou cestu na střechu. 

Druhou skupinou jsou otvorové výplně. Podobně jako u zdí a střechy, bychom tyto 

prvky mohli označit jako typické pro jakoukoli budovu, nicméně na rozdíl od zdí či střechy 

jsou právě tyto otvory nejčastější, a často jedinou možnou přístupovou cestou pro 

narušitele. Mezi otvorové výplně řadíme zejména dveře a okna ale také mříže, žaluzie, 

bezpečnostní ochranné folie, bezpečnostní skla či rolety. Samozřejmě do této kategorie 

spadají i jednotlivé menší bezpečnostní prvky jako cylindrická vložka, visací zámky atp. 

nicméně pro pochopení problematiky je výše uvedený výčet dostatečný. 

Třetí skupinou jsou pak ploty a další prvky zabraňující nebo regulující vstup osob 

do objektu a jeho pozemku, překonání perimetru, patří sem tedy i závory, turnikety či 
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retardéry. Podobně jako otvorových výplní, je nepřeberné množství druhů plotů. Obecně je 

rozlišujeme na ploty klasické, bezpečnostní a vysoce bezpečnostní podle jejich schopnosti 

zabraňovat pachateli v jejich překonání. Krom budov speciálního významu se nejčastěji 

setkáme s ploty klasickými, které ani nemůžeme považovat za nějaký druh ochrany. Tyto 

klasické ploty slouží spíše pro vymezení pozemku patřícího k objektu a také pro splnění 

požadavku pojišťoven pro pojištění.[1,13,31] 

5.3.2 Elektronické systémy 

 Pojem elektronický zabezpečovací systém, jež reprezentoval tuto kategorii ochrany, 

byl nahrazen pojmem „Poplachové tísňové a zabezpečovací systémy“ déle jen PZTS. 

Podstatnou úlohou těchto systému však není aktivní působení proti pachateli ale oznámení 

jeho přítomnosti na příslušná místa, popřípadě stojí za zmínku i jejich odstrašující efekt 

v případech kdy jsou prvky systému namontovány na viditelných místech.  

 Strukturu poplachového tísňového a bezpečnostního systému tvoříčidla, 

přenosovácesta, ústředna, zdroj (a záložní zdroj), signalizační prostředek a doplňkové 

zařízení jak ukazuje obrázek č.2.Každý z těchto prvků musí v rámci své funkce v systému 

splňovat požadavky normy ČSN EN 50131-1 ed.2. Jedná se o požadavky na konstrukci a 

schopnost bezporuchového fungování s co možná nejmenším množstvím planých 

poplachů.  

 

Obrázek 2 - Struktura PZTS[Autor] 
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6 TEORIE POSUZOVÁNÍ OBJEKTU Z HLEDISKA 

ZRANITELNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ 

 V této kapitole se budu věnovat objektu centra volného času z hlediska jeho 

dispozičního řešení. Pro prevenci kriminality, tedy pravděpodobnosti, že se pachatel 

rozhodne vloupat právě do tohoto objektu, jsou důležité různé okolnosti. V identifikaci 

těchto skutečností můžeme využít normy ČSN/TS 14383. Okolnosti důležité z hlediska 

ovlivnění ochrany proti vloupání nebo agresivnímu jednání, což mohou být různé typy 

vandalství, rozdělujeme podle prostředí působnosti, na okolní prostředí, bezpečnostní 

blízkost obydlí a dále prostory vnitřní ve vlastních objektech. 

6.1 Okolní prostředí 

Do této skupiny řadíme zejména přístupové cesty a možnost jejich sledování, nebo 

spíše přirozeného dohledu. Dále sem spadají také možnosti osvětlení okolí objektu a 

samozřejmě také zabydlenost dané lokality. Zabydlenost lokality spadá do této kategorie 

zejména pro možnost, nebo alespoň pocit pachatele, že daná lokalita je hustě obydlena a je 

tedy pravděpodobné, že jej některý z občanů uvidí u zamýšleného protiprávního jednání. 

Podobně tomuto pocitu může napomáhat dostatečné osvětlení či otevřený prostor bez 

zbytečných překážek, jež by bránili výhledu na nebo z objektu. Hlavním úkolem okolního 

prostředí je vyvolat pocit bezpečí u obyvatel daného okolí a potlačit možnost tvorby míst 

pro patologické chování. Mezi příklady jak toho dosáhnout uvedu rozdělení území na tzv. 

obranný prostor, což spočívá v rozdělení území do čtyř kategorií podle míry soukromí, jež 

poskytují na pozemek veřejný, poloveřejný, polosoukromý a soukromý. Je zřejmé, že 

riziko spojené s vniknutím do objektu je tím větší, čím více soukromí rozdělení poskytuje. 

Dále se toto riziko zvyšuje s umělými překážkami, jež od sebe tato území oddělují. [8] 

6.2 Bezprostřední okolí objektu 

 Do této skupiny řadíme perimetrické zábrany tedy ploty či zdi a dále také prostory 

vně budov, venkovní osvětlení bezprostředních prostor kolem objektu a opatření 

k zabezpečení vozidel zaparkovaných v blízkosti objektu proti odcizení. Z hlediska 

bezpečnosti okolí mluvíme například o nářadí, které se může volně vyskytovat kolem 

objektu jako např. žebříky či běžné vybavení, které lze nalézt garáži či v případě centra 

volného času sportovní vybavení, které by mohlo posloužit jako nástroj pro rozbití okna či 

v případě žebříku jako přístupová cesta na střechu. Hlavní pozornost v oblasti 
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bezprostředního okolí objektu však norma věnuje osvětlení. Osvětlovací systémy, jež svou 

přítomností odrazují potencionálního pachatele, protože mu hrozí, že bude vidět. 

Osvětlovací systémy pak poskytují takovou ochranu všem prostorám, které osvětlují. Pro 

správný efekt osvětlení okolí objektu je zapotřebí nejen vhodně rozmístit, ale zvolit 

správný typ osvětlení. V odlehlých lokalitách by mohl osvětlovací systém napojený na 

pohybová čidla pachateli spíše pomoci, zatímco v obydlené části by svým rozsvícením 

spíše přilákal pozornost kolemjdoucích. Obecně platí, že dobře osvětlená by měla být 

přístupová cesta do objektu a to takovým způsobem aby napomáhal k identifikaci 

osvětlené osoby. Světlo svítící přímo na tvář osoby je nevhodné, světla by měla svítit ze 

stran na osobu. Světla by zároveň měla být chráněna proti neoprávněné manipulaci a 

popřípadě jednoduchému rozbití, např. chráněním samotného světla ještě mechanickou 

mřížkou či vhodnou úpravou skla světla či umístěním do těžklo přístupných míst. Další 

funkci má osvětlení v případě příjezdů bezpečnostních sborů kdy by měly dostatečně 

osvětlovat identifikační údaje objektu jako je cedulka s adresou.[8] 

6.3 Vnitřní prostory objektu 

K průniku do vnitřních prostor objektu je nejprve nutné překonat plášť budovy. 

Typická místa pro narušení pláště budovy jsou okna a dveře. Pravděpodobnost útoku je 

pak ovlivněna několika faktory. Samozřejmě důležitým faktorem je odolnost otvorové 

výplně a jejich kování, ale také viditelnost daného místa a senzitivity okolí vůči hluku či 

dostupnosti k místu otvoru. Nejčastějším způsobem překonání pláště budovy je užitím 

fyzické síly, pomocí nástrojů a nářadí a manipulací se zámky. Prevence kriminality je 

v rámci plášťové ochrany realizována zejména vhodným umístěním oken a dveří. Obecně 

se snažíme, aby okna nebyla snadno přístupná.Jako snadno přístupná okna pak považujeme 

taková okna, která umožňují pachateli snadné napadení, jako jsou okna v přízemí, 

suterénech a balkonová okna. Nesnadno přístupná okna jsou pak taková, k jejichž dosažení 

je zapotřebí užití žebříků či jiného prostředku ke šplhu apod. Samotný fakt těžkého nebo 

zdlouhavého zdolávání cesty k oknu může mít pak kýžený odrazující účinek na pachatele.  

Po překonání pláště objektu je i z hlediska prevence nejdůležitější poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém. Podobně jako u ostatních skupin je i tady důležitý prvek 

zejména schopnost systému potencionálního pachatele odradit už jen svou přítomností. 

Můžeme tedy některé z prvků zabezpečovacího systému úmyslně umístit na dobře 

viditelné místo tak, aby bylo jasné, že prostor je střežen. Jako dobře viditelné prvky lze 
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zvolit také makety daných zařízení což je levnější varianta, která může být podobný 

účinek. Viditelná čidla však mají také své nevýhody. Jedna z nich je možnost přípravy 

pachatele, který na základě prvotní obhlídky zjistí přítomnost konkrétního zabezpečení a 

připraví se na překonání daných prvků. Pro minimalizaci škod je také možná varianta 

akustického poplachu v případě narušení což může mít za následek paniku pachatele nebo 

zbrklé jednání kdy nestihne odcizit tolik majetku. Důležitý je však vždy rychlý zásah po 

detekci narušení. Jako nejlepší forma se jeví připojení objektu na pult centralizované 

ochrany.[8] 

7 POSOUZENÍ KRIMINALITY ZA ROK 2013 SE ZAMĚŘENÍM NA 

VLOUPÁNÍ 

Hodnocení kriminality pro území ČR provádí a zveřejňuje policie ČR. Data jsou 

aktualizována v průběhu roku a dostupná široké veřejnosti na stránkách policie ČR. I na 

základě těchto vyhodnocení se pak každý majitel objektu může rozhodovat o míře ochrany 

svého majetku. 

Níže uváděná data jsou data za rok 2013, vzhledem k tomu, že tato práce je 

zpracovávána v průběhu ledna – března roku 2014, jedná se o nejaktuálnější data, se 

kterými lze pracovat. 

Ze zmiňovaných vyhodnocení vyplývá, že celkový počet krádeží vloupáním na 

území ČR je 62 384 což činí 12,15% celkové kriminality a krádeže vloupáním řadí na 

3. místo nejčastěji páchané kriminality. Bližší přehled poskytuje obrázek č. 3.[27] 
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 Jak lze vidět na obrýzkuč. 4, za posledních 5 let se počty krádeží vloupáním 

s jedinou výjimkou pravidelně zvyšují. Rozdíl mezi rokem 2008 a rokem 2013 činí nárůst 

o 16,87%. Tento trend je jasnou známkou toho že chránit svůj objekt před vloupáním 

nabývá s každým rokem na důležitosti. 

Tabulka 1- Data k obrázku č.4[Autor] 

Moravskoslezský kraj 

Rok Krádeže vloupáním celkem Nárůst oproti minulému roku [%] 

2008 53 381 x 

2009 54 848 2,75 

2010 58 758 7,13 

2011 59 672 1,56 

2012 55 554 -6,90 

2013 62 384 12,29 

 

 

Obrázek 3 - Kriminalita v ČR za rok 2013  [Autor] 
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Obrázek 4 - Graf vývoje krádeží v ČR[Autor] 

 

7.1 Vyhodnocení místně příslušné kriminality se zaměřením na vloupání 

Moravskoslezský kraj je z hlediska kriminality na 3. místě co do počtu zjištěných trestných 

činů. Četnost protiprávních jednání se drží trendu, který se platí pro území ČR, nicméně 

zde můžeme zaznamenat strmější nárůst krádeží vloupáním. Z celkového počtu krádeží 

vloupáním za rok 2013 což je 62 384 se 9147 zjistilo v Moravskoslezském kraji, což je 

14,6% celkového počtu. Přehled je pak znázorněn v tabulce č.2 a obrázku č.5Rozdíl 

v počtu vloupání mezi lety 2008 a 2013 činí nárůst o celých 44,8%. 

 

Tabulka 2 - Data k obrázku č. 5[Autor] 

Moravskoslezský kraj 

Rok Krádeže vloupáním celkem Nárůst oproti minulému roku [%] 

2008 6 316 x 

2009 6 996 10,77 

2010 7 578 8,32 

2011 8 774 15,78 

2012 8 248 -5,99 

2013 9 147 10,90 
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Obrázek 5 - Graf vývoje krádeží vloupáním v Moravskoslezském kraji[Autor] 

 

V Ostravě Porubě se pak za rok 2013 zaznamenalo v součtu 118 případů vloupání 

do obydlí a vloupání do chat a chalup, což znamená, že k takovému vloupání došlo jednou 

za tři dny. Data použitá pro vyhodnocení kriminality v jemnějším měřítku než pro kraj jsou 

převzaty z mapy kriminality, která je dostupná na internetu.  

Z výše uvedených dat můžeme vyčíst zejména jeden fakt, a to neustále se zvyšující 

počet vloupání do objektu. Ochrana proti takovému jednání je logickým krokem ze strany 

vlastníků objektu k ochraně svého majetku. Mnoho podnikatelů a vlastníků obecně, 

nepřistupuje k zabezpečení objektu z důvodu ekonomické stránky věci. Je poměrně složité 

určit na kolik se investice do zabezpečovacího systému vyplatí, proto uvedu několik čísel. 

 Celkové škody způsobené vloupáním na území moravskoslezského kraje za rok 2013 činí 

255 750 000kč. Při 9 147 případech v daném období to znamená, že průměrná škoda 

způsobená vloupáním je 27 960kč. 
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8 ZÁKALDNÍ INFORMACE O OBJEKTU A JEHO OKOLÍ 

 V této kapitole zmíním základní informace týkající se objektu a jeho okolí, dále pak 

uvedu některá data důležitá pro plánování bezpečnostního systému a vytvoření si představy 

o návštěvnosti, umístění, pozemku a aktivech v objektu.  

8.1 Umístění objektu 

 Centrum volného času se nachází v Ostravě - Porubě na ulici Vietnamská 1541. 

Umístění objektu v rámci Ostravy je znázorněno na obrázku č.6. 

 

Jedná se obytnou část města, kde v okolí stojí převážně panelové domy.V blízkém 

okolí je také základní škola, dvě hospody, dům mládeže a obchodní dům. Jedná se o hustě 

osídlenou oblast kde vzhledem k tomu, že budova slouží pro veřejnost a v okolí se nachází 

množství budov, které jsou taktéž přístupné veřejnosti, lze počítat se zvýšenou frekvencí 

výskytu osob, jež v okolí nebydlí. Umístění objektu do zástavby města je jedním z faktorů, 

které ovlivňují bezpečnost samotného objektu – čím více se daná oblast zdá osídlená, tím 

menší je pravděpodobnost že si pachatel vybere objekt v této oblasti.Z tohoto důvodu je na 

Obrázek 6 - Umístění řešeného objektu v rámci ostravy [Autor] 
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obrázku č.7 situační mapa s rozdělením budov na budovy obytné, veřejnosti volně 

přístupné, veřejnosti částečně přístupné a veřejnosti nepřístupné. Režimy těchto budov do 

značné míry ovlivňují množství obyvatel, jež se zde přes den pohybují právě za účelem 

návštěvy těchto budov a tím ovlivňují míru přirozeného dohledu. 

 

 

Obrázek 7 - Režimy okolních budov[Autor] 
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8.2 Popisobjektu a přilehlého areálu 

 Jedná se o dvoupodlažní budovu.. K budově patří také areál, který je bezprostředně 

kolem budovy. Budova původně sloužila jako mateřská školka. Činnost školky byla, kvůli 

nedostatku žáků, ukončena v r.1990 a následně objekt nebyl využíván ž do r. 2002, kdy 

proběhla rekonstrukce budovy a areálu. Po rekonstrukci v rámci níž byl nainstalován i 

bezpečnostní systém, se budova začala využívat jako součást strategie města ke snižování 

kriminality, jako centrum volného času.  

 V objektu samotném se pak nacházejí hned dvě městská zařízení. Již zmíněné 

centrum volného času, jež nabízí návštěvníkům sportovní a herní vyžití včetně zapůjčení 

potřebných pomůcek a možnosti využití hřišť nacházejících se v jeho areálu či možnost 

využití klubovny k volnočasovým aktivitám a také možnost přístupu na internet. Celou 1/3 

prostor pak zabírá knihovna, která v původním projektu nebyla plánovaná, nicméně se zde 

časem umístila. 

Objekt samotný má pět možných vstupů, přičemž dva jsou určeny jako hlavní do 

jednotlivých objektů centra volného času a knihovny. Zbylé tři jsou pak dveře určené 

k výstupu z objektu na přilehlou terasu. Objekt má dohromady 58 oken, z toho 25 

v přízemí. 

Přilehlý pozemek patřící k centru volného času je ohraničen oplocením. Na 

pozemku se nachází betonové hřiště, které je samostatně ohraničeno plastovými mantinely. 

Na pozemku centra volného času se také nachází posilovací stroje, jež sem byli 

nainstalovány v rámci dalšího projektu města Ostravy. na pozemku se uchovávají branky 

v oploceném prostoru za hřištěm. Součástí pozemku je také několik stromů, pod kterými je 

zřízen malý parčík s mobiliářem k tomu určeným adáledětským hřištěm a lezeckou stěnou. 

Fotografie zobrazující objekt a přilehlý areál se nacházejí v příloze č.4 

8.3 Aktiva objektu a areálu 

Aktivum je definováno jako chráněný zájem ať už materiální nebo duševní, jehož si 

ceníme. V případě objektu CVČ a přilehlého areálu se jedná hlavně o nábytek, elektroniku 

a herní a sportovní vybavení. V objektu jsou také na nosičích informací uložena data 

týkající se docházky návštěvníků a software instalovaný v počítačích. Aktiva jsem 

z důvodu přehlednosti rozdělil na aktiva uvnitř objektu a aktiva nacházející se na pozemku 

patřícího k objektu jak znázorňuje tabulka č. 3. V tabulce č. 3. jsou uvedeny hodnoty 
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součtů jednotlivých druhů aktiv tak jak jsem je rozdělil. Celková hodnota aktiv se 

pohybuje kolem 3,4 milionů korun bez započítání ceny samotného objektu. Podle pravidla 

ALARA by tedy zabezpečovací systém měl stát maximálně 10% této hodnoty což je 

340 000. Vzhledem ke stáří některých věcí nacházejících se uvnitř objektu by výsledná 

částka měla být ještě nižší. 

 

Tabulka 3 - Soupis aktiv[Autor] 

Aktiva uvnitř objektu 

Druh aktiv Hodnota celkem 

Nábytek 1 719 328 

Elektronika 663 408 

Herní a sportovní vybavení 356 424 

Sofware 38 900 

Ostatní  109 612 

Aktiva na pozemku objektu 

Druh aktiv Hodnota celkem 

Venkovní posilovna 179 780 

Vybavení hřišť 476 033 

Aktiva celkem 

Druh aktiv Hodnota celkem 

Aktiva uvnitř objektu 2 887 672 

Aktiva vně objektu 659 755 

CVČ Vietnamská 1541 27 981 214 
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9 POPIS STÁVAJÍCÍHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

Bezpečnost objektu centra volného času je zajišťována zejména PZTS systémem a 

použitím uzamykatelných oken v některých částech objektu. PZTS je instalován zejména 

ve spojovacích chodbách a uzlových místech objektu. V této kapitole blíže popíši systém 

ochrany a opatření, která jsou v rámci objektu nainstalovány a platná režimová opatření.  

9.1 Stávající režimová ochrana 

V objektu je zaměstnáváno celkově šest osob, přičemž v objektu se vždy nacházejí 

alespoň dvě. Jedná se o dvě uklízečky a 4 vrátné. Uklízečky navštěvují objekt denně těsně 

před otevřením objektu z důvodu úklidu a vrátní jsou zde hodinu pře otevírací dobou. 

Každý ze zaměstnanců disponuje kódem pro odjištění a zajištění PZTS.  

Za normálního provozu sedí vždy jeden ze zaměstnanců na vrátnici u vstupu, kde 

slouží, jako místo, kde si lze zapůjčit sportovní a herní vybavení, popř. klíče od kluboven, 

které nejsou normálně přístupné a druhý zaměstnanec slouží jako dozor nad děním 

v objektu.  

9.1.1 Pohyb osob v objektu a areálu 

Vstup do objektu samotného není omezen. Jedná se o budovu veřejně přístupnou a 

jedinou podmínkou pro vstup je nahlášení vrátné jména a příjmení, společně s bydlištěm 

při vstupu. Tyto údaje nejsou nijak ověřovány a následně zaznamenány do počítače. Pro 

časté návštěvníky je zde možnost nechat si vystavit průkazku s fotkou, díky které se 

návštěvník nemusí pokaždé hlásit. Následný pohyb v objektu je sledován pomocí CCTV 

systému a omezen pomocí zamčených dveří. Místnosti veřejnosti přístupné, veřejnosti 

přístupné na požádání a místnosti veřejnosti nepřístupné ukazujeobrázcíchč.8 a č.9. 

Místnosti veřejnosti přístupné na požádání jsou zpřístupněny pomocí klíče 

zapůjčeného na vrátnici. Některé místnosti jsou v trvalém pronájmu a proto jsou označeny 

jako nepřístupné. Do všech ostatních prostor vyjma prostor určených pro zaměstnance není 

pohyb nijak omezen. 

Pohyb osob na pozemku areálu také není nijak omezen. Návštěvníci mohou vstoupit 

otevřenou vstupní branou a jakkoli se pohybovat na pozemku. Na svou přítomnost 

upozorňují v případě, že si chtějí zapůjčit některé z vybavení. Posilovací vybavení, stejně 

jako hřiště a parkový mobiliář jsou volně k užití. 
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9.1.2 Klíčový režim 

Obrázek 8 - Rozdělení místností podle režimu 

Obrázek 9 - Rozdělení místností podle režimu 

 

Obrázek 8 - Rozdělení místností podle režimu[Autor] 

Obrázek 9 - Rozdělení místností podle režimu[Autor] 
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Všichni kmenoví zaměstnanci disponují klíči k hlavním dveřím budovy, klíč 

k ovládacímu prvku PZTS - klávesnice a klíč ke dveřím vrátnice. Ostatní klíče jsou pak 

uloženy na vrátnici pod neustálým dohledem vrátného. Vrátnice je od veřejných prostor 

oddělena dřevěnou stěnou se zesíleným sklem, podobně jako na poště, takže je 

minimalizováno riziko na odcizení jednotlivých klíčů v objektu.  

 Na konci pracovního dne mají sloužící zaměstnanci za povinnost zkontrolovat 

uzavření všech oken, zapnout PZTS a uzamknout hlavní dveře včetně vstupní brány. 

9.2 Stávající mechanická ochrana objektu 

Budova samotná je zděná, postavená z cihel se střechou tvořenou pálenými taškami. 

Otvorové výplně představují plastová okna se skelnou výplní, která jsou v přízemí a 

v místech přístupných ze střechy opatřena zámkem. Okna nejsou chráněná roletou, okenicí 

či mříží nebo bezpečnostní výplní. Všechny dveře do objektu jsou taktéž plastové se 

skelnou výplní. Dveře u hlavního vstupu, která jsou dvoukřídlá, jsou opatřena ochranou 

proti vysazení, ochranou proti, vyháčkování a bezpečnostní cylindrickou vložkou. 

Perimetrická ochrana je pak realizovány prostřednictvím plotu z drátěného pletiva 

s betonovou patkou o celkové výšce cca 1,7m. Plot, byl již několikrát vyspravován na 

několika místech. Obecně lze říci, že plot zde plní spíše funkci vymezení pozemku 

patřícího k areálu než funkci ochrannou. 

9.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém nacházející se v objektu 

V objektu se nachází PZTS, která má za úkol pokrýt zejména spojovací části v objektu 

a vstupní prostory, a dále je zde instalován CCTV systém se záznamem za účelem 

efektivního dohledu nad návštěvníky z místa vrátnice. Konkrétní údaje, nákresy a 

rozmístění čidel mi pro účely této práce sice byly poskytnuty, ale na základě žádosti úřadu 

městského obvodu zde nebudou uvedeny. Z hlediska napadení objektu je však důležitý 

fakt, že čidla a kamery jsou v objektu umístěny na viditelných místech. Čidla, kamery a 

další prvky, které může jakýkoli návštěvník zahlédnout v rámci běžného pohybu po 

objektu zobrazuje příloha č.2, jedná se zejména o PIR čidla a kamery, protože některé 

z ostatních zabezpečení jsou viditelné až při bližším soustředěném ohledání nebo vůbec. 
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10 POSOUZENÍ ZRANITELNOSTI PROTI VLOUPÁNÍ OBJEKTU 

CENTRA VOLNÉHO ČASU 

 Posouzení objektu z hlediska prevence kriminality je provedeno za pomocí normy 

ČSN/TS 14383. V této kapitole je popsán stav objektu z hlediska prevence kriminality jak 

slovně, tak následně uvedena analýza tykající se zranitelnosti objektu proti vloupání.  

10.1 Okolí objektu centra volného času 

Jak objekt, tak areál je pod přirozeným dohledem okolních obytných domů, jak 

můžeme vidět na obrázku č. 7 Přímou viditelnost na objekt mají obyvatelé dvou 

panelových domů, které jsou situovány naproti centra volného času. V okolí je i zvýšený 

pohyb obyvatel vlivem sousedící školy a hospody umístěné mezi obytnými domy. 

V blízkém okolí je také travnatá plocha často využívána pro venčení psů. Tyto vysoce 

frekventované prostory společně vytváří dojem vysoké zabydlenosti oblasti. Dojem vysoké 

zabydlenosti pak působí odstrašujícím dojmem na potenciálního pachatele, který má pocit, 

že bude s velkou pravděpodobností viděn. 

Hlavní vstup do areálu vedoucí skrze bránu je pod neustálým dohledem ze 

sousedních budov a to i v nočních hodinách. Dva přední vstupy vedoucí přímo do objektu 

jsou také pod přirozeným dohledem sousedních budov, nicméně tři vchody na terasu, jež 

mohou být i potencionálním vchodem pro pachatele přístupné z areálu objektu jsou na 

odvrácené straně obydlených budov. Pro okna je situace podobná, strana oken směřujících 

do areálu objektu je v přirozeném dohledu pouze domu mládeže kde není žádný noční 

provoz. 

Z pohledu možného narušitele stojí za zmínku také stromy, jež se v areálu 

vyskytují. Dva ze stromů poskytují jednoduchou přístupovou cestu na střechu objektu a 

navíc brání ve výhledu do areálu. Na objektu jsou také umístěny tři hromosvody a tři 

okapy, které může potenciální narušitel vyhodnotit jako přístupovou cestu, což podpoří 

jeho odhodlání narušit objekt, byť se jedná o náročnou a nebezpečnou přístupovou cestu na 

střechu. 

10.2 Bezprostřední okolí centra volného času 

Jak již bylo zmíněno výše, objekt je pod dobrým přirozeným dohledem zejména 

díky veřejně přístupným místům a panelovým domům v sousedství. V bezprostředním 

okolí se nachází také parkoviště, které zaručuje alespoň malou frekvenci pochůzky 
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obyvatel téměř v jakoukoli hodinu. Opět však platí, že se jedná o přední stranu objektu. 

Kolem areálu pak vede chodník pro pěší vedoucí k nákupnímu centru, což také zajišťuje 

jistou míru frekvence kolemjdoucích a to i pro zadní část objektu. 

V teoretické části vyhodnocení objektu z hlediska prevence kriminality jsem 

zmínil, že nejdůležitější částí bezprostředního okolí objektu z hlediska prevence 

kriminality je osvětlení. Osvětlení napomáhá přirozenému dohledu v nočních hodinách, 

kdy je frekvence kolemjdoucí značně nižší než za dne. Obrázek č. 10 znázorňuje 

rozmístění pouličních lamp a také instalovaných osvětlovacích systémů. 

Do kategorie bezprostředního okolí spadají také zde instalované ploty. Jejich 

funkce však spočívá spíše ve vymezení pozemku spíše, než jako perimetrická zábrana proti 

pachateli. Jedná se o plot vysoký přibližně 1.6m jednoduché konstrukce bez jakýchkoli 

přídavných ochran, který je snadno překonatelný a svou konstrukcí nijak pachatele 

neodrazuje. Plot je v jednom místě vyspraven pletivem tak, aby zakrylo zde vzniklou díru. 

 

Obrázek 10 - Rozmístění osvětlení kolem objektu[Autor] 
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10.3 Vnitřní prostory centra volného času 

V současné době objekt disponuje kamerovým systémem a systémem PZTS. 

Kamerový systém zde však slouží pro dohled nad návštěvníky a v době uzavření objektu 

není zapnut. Čidla systému PZTS jsou pak umístěna na nejfrekventovanějších místech 

v objektu, převážně na viditelných místech což může mít odstrašující efekt. Hned u 

hlavního vstupu je vevnitř objektu umístěna vrátnice zasklená plastovým sklem bez 

možnosti přístupu návštěvníků což vylučuje možnost napadení zaměstnance centra 

volného času. Vnitřní prostory areálu pak působí zachovale, až nově což zvyšuje 

atraktivitu objektu z pohledu útočníka. Bližší popis systému pak uvádím v dalších 

kapitolách. 

10.4 Aplikace analýzy rizika zranitelnosti objektu proti vloupání 

Pro konečné posouzení toho, do jaké míry objekt preventivně působí na možného 

útočníka, jsem použil analýzu z normy ČSN/TS 14383. Tato norma pomocí jednoduchého 

dotazníku na základě zvolené odpovědi přiřazuje bodovou hodnotu dané odpovědi a na 

základě přiřazených hodnot pak stanovuje celkový potenciální význam a potenciální riziko 

za účelem stanovení úrovně rizika, podle této úrovně následně stanoví doporučenou úroveň 

zabezpečení. Z výsledků analýzy je možné vyčíst i slabá místa z hlediska ochrany objektu. 

 Analýza zohledňuje všechny aspekty, které jsem popsal ve výše uvedených 

kapitolách. Níže uvádím výsledky této analýzy. Úplný přehled jednotlivých hodnocení a 

postup analýzy je v příloze č.1. 

10.4.1 Stanovení potenciálního významu 

 Stanovení potenciálního významu hodnotí zejména aktiva objektu a to jak hmotná 

tak nehmotná, dále zohledňuje druh pachatele a nejvíce obávaný druh napadení. Tabulka 

č.4 zobrazuje výsledky jednotlivých mezivýpočtů a výsledný potenciální význam. Úplné 

hodnocení je uvedeno v příloze č.1 

Tabulka 4 - Potenciální význam objektu[Autor] 

POTENCIONÁLNÍ VÝZNAM 

  Oblasti potenciálního významu Bodové honocení   Hodnocení [%] 

1 Objektivní význam hodnot: 11 = 24,44 

2 Subjektivní význam hodnot: 21 = 56,76 

3 Typ pachatele: 7 = 35,00 

  CELKOVÝ POTENCIONÁLNÍ VÝZNAM: 39 = 38,24 



  

40 

 

10.4.2 Stanovení potenciálního rizika 

 Potenciálního riziko je závislé na více faktorech než potenciální význam. Svou roli 

zde hraje jak okolí objektu tak společenské prostředí v dané lokalitě a samozřejmě také 

konstrukce samotného objektu nebo míra jeho užívání. Konkrétní rozdělení a hodnoty pro 

centrum volného času uvádí tabulka č. 5. Úplné hodnocení je uvedeno v příloze č.1 

Tabulka 5 - Potenciální riziko objektu[Autor] 

POTENCIONÁLNÍ RIZIKO 

  Oblasti potenciálního rizika 

Bodové 

hodnocení   

Hodnocení 

[%] 

1 Lokalita a fyzické prostředí 21 = 25,93 

2 Lidské a sociální faktory 28 = 56,00 

3 Způsob a využívání objektu 20 = 51,28 

4 Fyzické charakteristiky objektu 52 = 37,41 

4.1 Nebytové prostory 0 = 0,00 

4.2 Střecha 10 = 38,46 

4.3 Okna a francouzská okna 26 = 46,43 

4.4 Venkovní dveře 16 = 34,78 

5 Perimetrické faktory a faktory ovlivnitelné obyvateli 50 = 40,98 

5.1 Kontrola vstupu 24 = 54,55 

5.2 Vzhled obydlí 18 = 36,73 

  CELKOVÉ POTENCIONÁLNÍ RIZIKO 223 = 51,74 
 

10.4.3 Vyhodnocení úrovně rizika 

Výsledné hodnoty potenciálního významu a potenciálního rizika se porovnají 

s příslušnými tabulkami č.6 a č.7 za účelem získání jejich úrovně.  

Tabulka 6 - Úrovně potenciálního významu[Autor] 

URČENÍ ÚROVNĚ POTENCIÁLNÍHO VÝZNAMU 

Úroveň 1 < 25% 

Úroveň 2 25 - 40 % 

Úroveň 3 > 40 % 

 

Tabulka 7 - Úrovně potenciálního rizika[Autor] 

URČENÍ ÚROVNĚ POTENCIÁLNÍHO RIZIKA 

Úroveň 1 < 30% 

Úroveň 2 30 - 60% 

Úroveň 3 > 60% 
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Úroveň potenciálního významu a potenciálního rizika pak použijeme pro 

vyhodnocení pomocí matice, kterou reprezentuje tabulkač.8. 

Tabulka 8 - Matice pro určení výsledné úrovně zabezpečení[Autor] 
Ú

ro
v

eň
 p

o
te

n
ci

ál
n
íh

o
 r

iz
ik

a
 

3 3 4 5 

2 2 3 4 

1 1 2 3 

  

1 2 3 

  

Úroveň potenciálního významu 

   

Průsečíkem získaných úrovní potenciálního významu (úroveň 2) a potenciálního 

rizika (úroveň 2) získáváme výslednou úroveň rizika a to úroveň 3 – střední. 

Úroveň získaná z matice pak odpovídá určitému zabezpečení jak ukazuje tabulka č.9. 

Centrum volného času by tedy mělo být, podle výsledku této analýzy, zabezpečeno 

zvýšeným mechanickým zabezpečením a minimálním elektronickým zabezpečením. 

Tabulka 9 - Úrovně rizika a způsoby zabezpečení[8] 

ÚROVEŇ RIZIKA A ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ 

Úroveň 

zabezpečení Úroveň rizika Preventivní opatření 

1 velmi nízké Jednoduché mechanické zabezpečení 

2 nízké Zvýšení mechanické zabezpečení 

3 středí Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální elektronické zabezpečení 

4 vysoké Rozsáhlé mechanické zabezpečení a střední elektronické zabezpečení 

5 velmi vysoké Rozsáhlé mechanické zabezpečení a vysoké elektronické zabezpečení 

 

10.4.4 Vyhodnocení analýzy rizika zranitelnosti objektu proti vloupání 

Na základě hodnot vložených do analýzy, lze říci, že nejvíce negativně ovlivňuje 

zranitelnost centra volného času lidské a sociální faktory, které však, nelze ovlivnit. 

Vysoké riziko plyna z faktu, že objekt je veřejný a okolní obyvatelé k němu tedy nemají 

vztah. Druhým faktorem výrazně negativně ovlivňujícím zranitelnost je samotné užívání 

objektu. Do objektu může vstoupit kdokoli otevřenou přístupovou cestou a to denně bez 
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větší kontroly. Dalším faktorem jsou pak okna objektu, která jsou snadno přístupná ze 

všech stran objektu a zabezpečena jsou pouze některá zámkem.  
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11 IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ RIZIK CENTRA VOLNÉHO 

ČASU 

Pro identifikaci rizik v objektech se užívá mnoha metod a postupů, které mají zajistit 

identifikaci co možná největšího počtu rizik. Po identifikaci rizika vždy následuje jeho 

hodnocení a určení závažnosti na základě pravděpodobnosti a míry negativního důsledku 

z rizika vyplývající.  

Pro správnou práci je nejprve vhodné rizika modelovat pomocí jedné z dostupných 

metod za účelem jejich přehledného rozdělení a snadnější práci při používání složitějších 

metod analýzy rizik, které již mají za úkol i jejich zhodnocení a seřazení podle závažnosti. 

Dalším vhodným postupem je rozdělení rizik na procesní a strukturální. Pro účely analýzy 

rizik v centru volného času použiji metodu ishikawova diagramu pro modelaci rizik a 

následně metodu FMEA a metodu souvztažností pro jejich bližší identifikaci a hodnocení. 

11.1 Modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

 

Ishikawova diagram je také známý pod názvem diagram příčin a následků nebo také 

diagram rybí kosti, a to pro svého typického grafického vyjádření. Metoda nachází příčiny 

k danému důsledku, rozděluje primární rizika na sekundární a terciální přičemž jim pomocí 

nákresu přiřazuje i danou hierarchii. K důsledku, v mém případě narušení bezpečnosti 

objektu centra volného času, identifikuje příčiny a to neoprávněné narušení perimetru 

areálu, narušení pláště budovy, narušení prostorové ochrany, narušení předmětové 

ochrany, selhání režimové ochrany a selhání technických zařízení. K těmto příčinám jsou 

dále přiřazeny sekundární příčiny vedoucí k příčinám primárním.Ishikawův diagram 

aplikovaný na objekt centra volného času zobrazuje obrázek č.11 na následující straně. 
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Obrázek 11 - Ishikawův diagram 
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11.2 Aplikace analýzy možných vad a důsledků 

Analýza možných vad a důsledků je metoda hodnotící rizika z hlediska jejich 

závažnosti, pravděpodobnosti vzniku a odhalitelnosti. Za vadu se pro potřeby aplikace na 

bezpečnostní systém považuje jakákoli situace, stav či jednání, které v konečném důsledku 

zapříčiňuje, nebo může zapříčinit vznik rizika či ovlivnit jeho míru. Na základě těchto 

hodnot jim pak vypočítává výslednou rizikovost a podle této hodnoty přiřazuje slovní 

vyjádření jak zobrazuje tabulka č.10. 

Abychom mohli vypočítat výslednou rizikovost, musíme nejdříve každé 

identifikované riziko ohodnotit bodovou hodnotou od 1 do 5, přičemž s vyšší hodnotou 

stoupá závažnost. Hodnocená rizika jsou převzatá z modelace rizik pomocí ishikawova 

diagramu z předchozí kapitoly. Tato identifikovaná rizika jsem dále rozdělil na rizika 

procesní a strukturální. Rizikovost se pak vypočte pomocí vzorce (1). 

R                (1) 

kde:  

P –pravděpodobnost vzniku závady 

H – odhalitelnost závady 

N – závažnost následků závady 

R – Výsledná rizikovost závady. 

Hodnocení rizik je subjektivní a to na základě přiřazení hodnoty danému faktoru 

podle textového vyjádření u dané hodnoty. Při hodnocení jsem přihlížel krom odhadu také 

na dílčí výsledky analýzy zranitelnosti objektu proti vloupání užité v předchozích 

kapitolách. Hodnoty a jejich vyjádření ukazuje tabulka č.10 na následující straně. 

Hodnocení bylo prováděno na stupnici od 0 do 5. Norma doporučuje stupnici o 10ti 

bodech, nicméně pro přehlednost a odstupňování rizik pro potřeby této práce je dostačující 

stupnice o pěti bodech. 
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Tabulka 10 - Hodnocené parametry metody FMEA[Autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po hodnocení rizik a výpočtu výsledné rizikovosti následuje tvorbaparetova 

diagramu, který je výstupem této analýzy. Pomocí paretova diagramu a použití námi 

zvoleného kritéria, které představuje tzv. užitečnou většinu, jaká rizika jsou pro nás 

závažná. Výsledný graf je tvořen proložením lorenzovy křivky a histogramu.K tvorbě 

tohoto grafu jsou zapotřebí výpočty relativní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti 

výsledné rizikovosti R. Výpočty relativní kumulativní četnosti a kumulativní četnosti 

provedeme podle vzorců (2) a (3). 

i

i

k

ki nnnnnN 
1

321 
     (2)    

Ni – kumulativní četnost závady     

n1 – ni – hodnoty závady  

 

 %100
N

N
F i
i

       
(3)  

 

H Odhalitelnost N Závažnost následků  

1 odhalitelná v době vzniku 1 malá 

2 odhalitelná krátce po vzniku 2 větší 

3 odhalitelná do jednoho dne 3 vyšší 

4 nesnadno odhalitelná 4 vysoká 

5 neodhalitelná 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku R Výsledná rizikovost 

1 velice nepravděpodobná 0 - 3 bezvýznamné riziko 

2 spíše pravděpodobná 4 - 10 akceptovatelné riziko 

3 pravděpodobná 11 - 50 mírné riziko 

4 velmi pravděpodobná 51 - 100 nežádoucí riziko 

5 trvalá hrozba 101 - 125 nepřijatelné riziko 
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Fi – relativní kumulativní četnost závady 

Ni – kumulativní četnost závady 

N – kumulativní četnost všech hodnot závad 

Výslednou rizikovost R a příslušný graf je zpracován pro procesní a strukturální 

rizika zvlášť za účelem lepšího rozpoznání příčiny. 

11.2.1 Aplikace metody možných vad a důsledků pro procesní rizika 

Procesními riziky rozumíme taková rizika, která mají příčinu převážně v člověku. 

Lidská chyba je stejně jako v mnoha jiných procesech jedním z nejdůležitějších prvků 

bezpečnostního systému. Zároveň je však také nejméně spolehlivým prvkem což 

procesním rizikům dodává na důležitosti. Prevence proti selhání lidského činitele v oblasti 

ochrany objektu spočívá v důsledném dodržování nastavené režimové ochrany objektu. Do 

procesních rizik však zařazuji i chybný návrh systému či špatnou údržbu, protože i toto je 

v důsledku chyba způsobená člověkem. Konkrétní procesní rizika identifikovaná pro 

objekt CVČ včetně hodnot přiřazených jednotlivým faktorům znázorňuje tabulka 

č.11.Hodnoty pro relativní a kumulativní četnost procesních rizik zobrazuje tabulka č.12. 

Na základě těchto hodnot je pak zpracován graf, který je zobrazen na obrázkuč.12 

 

Příklad výpočtu pro tabulku č.11 první řádek: 

R                 (1) 

           

Příklad výpočtu pro tabulku č.12 kumulativní četnost, druhý řádek: 

 (2) 
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Příklad výpočtu pro tabulku č.12 relativní kumulativní četnost druhý řádek: 

 %100
N

N
F i
i

         
(3) 

%95,25100
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N

N
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Tabulka 11 - Procesní rizika s přidělenými hodnotami P, N, H a vypočteným R[Autor] 

PROCESNÍ RIZIKA 

P.Č. 
Identifikované 

Riziko 
Vznik závady Možné důsledky závady P N H R 

6 Nezavřená okna Selhání zaměstnanců 

Snadné vniknutí do objektu, 

viditelné otevřené okno může 

povzbudit pachatele k činu 

3 4 3 36 

15 

Spolupráce 

zaměstnanců s 

pachatelem 

Selhání obsluhy, slabá 

motivace 

zaměstnanců, msta 

Omezení funkčnosti PZTS, 

možnost absence detekce pachatele 
2 4 4 32 

3 
Válející se předměty 

na pozemku areálu 

Nedostatečná údržba 

areálu 

Usnadnění narušení objektu 

pachatelem  
4 2 3 24 

4 Schovaný návštěvník Selhání zaměstnanců 
Narušení objektu, škody na 

majetku, odcizení majetku 
2 4 3 24 

7 Nezamknuté dveře Selhání zaměstnanců 

Snadné vniknutí do objektu, 

viditelné otevřené dveře mohou 

povzbudit pachatele k činu 

2 4 3 24 

12 Odcizení klíčů Selhání zaměstnanců Snadné narušení objektu 2 3 3 18 

9 
Vyzrazení kódu k  

PZTS 
Selhání zaměstnanců 

Vypnutí systému PZTS, absence 

detekce narušení objektu 
1 4 4 16 

10 
Ponechání klíčů na 

dostupném místě 
Selhání zaměstnanců 

Odcizení klíčů, snadné narušení 

objektu 
1 5 3 15 

5 
Nezapnutý PZTS 

systém 
Selhání zaměstnanců 

Usnadnění narušení objektu 

pachatelem, absence detekce 

narušení objektu 

1 5 3 15 

13 
Nevhodné rozmístění 

čidel 
Chybný návrh 

Omezení funkčnosti PZTS, 

možnost absence detekce narušení 
2 2 3 12 

14 
Špatná konfigurace 

prvků 
Chyba technika 

Omezení funkčnosti PZTS, 

množství planých poplachů  
1 3 3 9 

8 Nezamknutý trezor Selhání zaměstnanců 
Zvýšená pravděpodobnost 

skřípnutí, pádu, zachycení 
2 2 2 8 

1 
Průchod nezamčenou 

vstupní branou 
Selhání obsluhy 

Narušení perimetru, možnost 

odcizení větších předmětů 
2 1 2 4 

11 
Nezapnuté venkovní 

osvětlovací systémy 
Selhání zaměstnanců 

Omezení přirozeného dohledu z 

okolí, absence odstrašujícího efektu 

dobré viditelnosti na objekt 

2 1 2 4 

2 Absence oplocení Chyba v projektu 
Snadný přístup k objektu, možnost 

odcizení i větších předmětů 
1 1 1 1 
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V tabulce č.11 jsou uvedeny výsledné hodnoty společně s dílčím hodnocením. 

Jednotlivá rizika jsou seřazena podle závažnosti od nejzávažnějšího nahoře po nejméně 

závažné ve spodní části tabulky. Většina rizik vyšla v hodnotách pro mírné riziko. 

z důvodů nižších hodnot přiřazovaných pravděpodobnosti vzniku, díky odkrytému PZTS a 

jeho schopnosti detekce a v otevírací době neustálé přítomnosti zaměstnanců CVČ. 

Tabulka 12 - Seřazená rizika s kumulativní a relativní kumulativní četností[Autor] 

 

Příklad výpočtu pro tabulku č.12 kumulativní četnost, druhý řádek: 

 

      (2) 

 

  

P.Č. Identifikované Riziko R 

Kumulativní 

četnost Ni 

Relativní kumulativní 

četnost Fi[%] 

6 Nezavřená okna 36 36 13,74 

15 
Spolupráce zaměstnanců s 

pachatelem 
32 68 25,95 

3 
Válející se předměty na 

pozemku areálu 
24 92 35,11 

4 Schovaný návštěvník 24 116 44,27 

7 Nezamknuté dveře 24 140 53,44 

12 Odcizení klíčů 18 158 60,31 

9 Vyzrazení kódu k  PZTS 36 194 74,05 

10 
Ponechání klíčů na 

dostupném místě 
15 209 79,77 

5 Nezapnutý PZTS systém 15 224 85,50 

13 Nevhodné rozmístění čidel 12 236 90,08 

14 Špatná konfigurace prvků 9 245 93,51 

8 Nezamknutý trezor 8 253 96,56 

1 
Průchod nezamčenou 

vstupní branou 
4 257 98,09 

11 
Nezapnuté venkovní 

osvětlovací systémy 
4 261 99,62 

2 Absence oplocení 1 262 100,00 

6832362
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11.2.2 Aplikace metody možných vad a důsledků pro strukturální rizika 

Strukturální rizika jsou taková rizika, která mají příčinu v technickém stavu daných 

zařízení či v jejich kvalitě výroby, životnosti, či naprogramování, instalaci a celkově 

spolehlivosti výrobků. Konkrétní identifikovaná strukturální rizika jsou uvedena v tabulce 

č.13. Hodnoty pro relativní a kumulativní četnost procesních rizik zobrazuje tabulka č.14. 

Na základě těchto hodnot je pak zpracován graf, který je zobrazen na obrázku č.12. 

 

Příklad výpočtu pro tabulku č.12 první řádek: 

R                 (1) 

           

  

Obrázek 12 - Výsledný graf metody FMEA pro procesní rizika[Autor] 
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Tabulka 13 - Strukturální rizika s hodnotami P, N, H a vypočteným R[Autor] 

STRUKTURÁLNÍ RIZIKA 

P.Č. Identifikované Riziko Vznik závady Možné důsledky závady P N H R 

5 Násilný průnik oknem 
Selhání 

zaměstnanců 
Narušení plíště budovy, způsobená škoda 4 3 3 36 

6 
Průnik prostřednictvím 

střechy 

Selhání 

zaměstnanců 
Narušení pláště budovy, odcizení majetku 3 3 3 27 

16 
Sabotáž ze strany 

pachatele 

Nedostatečná 

údržba areálu 

Omezení funkčnosti PZTS, možnost 

absence detekce pachatele 
3 3 3 27 

7 Násilný průnik dveřmi 
Selhání 

zaměstnanců 
Narušení pláště objektu, škoda na dveřích  2 3 3 18 

9 Překonání zámku dveří 
Selhání 

zaměstnanců 
Narušení pláště budovy, poškození zámku 2 3 3 18 

12 Poškození prvků PZTS 
Selhání 

zaměstnanců 

Omezení funkce PZTS, možná absence 

detekce pachatele 
2 3 2 12 

17 
Násilné vniknutí do 

trezoru 

Selhání 

zaměstnanců 

Odcizení osobních věcí zaměstnanců, 

škoda na trezoru 
2 2 2 8 

4 Přelezení oplocení 
Selhání 

zaměstnanců 
Narušení perimetru areálu 4 1 2 8 

10 Požár 
Technická 

závada 

Značné škody na budově, možné ohrožení 

zdraví 
1 4 2 8 

15 Porucha prvků PZTS 
Chyba v 

projektu 

Omezení funkčnosti PZTS, možnost 

absence detekce pachatele 
2 2 2 8 

18 Zničení kladek 
Selhání 

zaměstnanců 

Přístup ke sportovnímu vybavení, možnost 

odcizení sportovního vybavení 
2 1 3 6 

3 
Násilné překonání 

oplocení 

Nedostatečná 

údržba areálu 

Snadnější narušení perimetru, škoda na 

plotě 
2 1 3 6 

8 Proražení zdi vozidlem 
Selhání 

zaměstnanců 

Značné škody na budově, narušení pláště 

budovy 
1 5 1 5 

11 
Úmyslné narušení přívodu 

el. Energie 

Selhání 

zaměstnanců 

Vypnutí osvětlovacích systémů, běh PZTS 

na záložní zdroj 
2 2 1 4 

13 Nepovolený pohyb osob Chybný návrh 
Zmapování systému PZTS, dobré 

zmapování objektu 
2 1 2 4 

14 Výpadek el. Energie 
Chyba 

technika 

Vypnutí osvětlovacích systémů, běh PZTS 

na záložní zdroj 
2 1 2 4 

2 Podhrabání oplocení 
Chyba v 

projektu 
Narušení perimetru 1 1 2 2 

1 Proražení plotu vozidlem 
Selhání 

obsluhy 

Narušení perimetru, možnost odcizení 

větších předmětů 
1 1 1 1 
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V tabulce č.14 jsou uvedeny výsledné hodnoty společně s dílčím hodnocením. 

Jednotlivá rizika jsou seřazena podle závažnosti od nejzávažnějšího nahoře po nejméně 

závažné ve spodní části tabulky. I u strukturálních rizik vyšla  většina v hodnotách pro 

mírné rizik z důvodů nižších hodnot přiřazovaných pravděpodobnosti vzniku, díky 

odkrytému PZTS a jeho schopnosti detekce a v otevírací době neustálé přítomnosti 

zaměstnanců CVČ.  

Tabulka 14 - Kumulativní a relativní kumulativní četnost strukturálních rizik[Autor] 

 

Příklad výpočtu pro tabulku č.14 relativní kumulativní četnost druhý řádek  

 %100
N

N
F i
i

         
(3) 

%19,31100
202

63
1002

2 
N

N
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P.Č. Identifikované Riziko R 

Kumulativní 

četnost R 

Relativní kumulativní 

četnost R (%) 

5 Násilný průnik oknem 36 36 17,82 

6 Průnik prostřednictvím střechy 27 63 31,19 

16 Sabotáž ze strany pachatele 27 90 44,55 

7 Násilný průnik dveřmi 18 108 53,47 

9 Překonání zámku dveří 18 126 62,38 

12 Požkození prvků PZTS 12 138 68,32 

17 Násilné vniknutí do trezoru 8 146 72,28 

4 Přelezení oplocení 8 154 76,24 

10 Požár 8 162 80,20 

15 Porucha prvků PZTS 8 170 84,16 

18 Zničení kladek 6 176 87,13 

3 Násilné překonání oplocení 6 182 90,10 

8 Proražení zdi vozidlem 5 187 92,57 

11 Úmyslné narušení přívodu el. Energie 4 191 94,55 

13 Nepovolený pohyb osob 4 195 96,53 

14 Výpadek el. Energie 4 199 98,51 

2 Podhrabání oplocení 2 201 99,50 

1 Proražení plotu vozidlem 1 202 100,00 
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Závady 

11.2.3 Vyhodnocení analýzy možných vad a důsledků 

Většina identifikovaných rizik vyšla v hodnotách označených jako mírné riziko. 

Celkově nižší rizikovost R je způsobena zejména nižšími hodnotami udělenými 

jednotlivým rizikům z hlediska pravděpodobnosti vzniku, protože přítomnost 

jednoduchého PZTS zajišťuje alespoň nějaký odstrašující efekt propotenciálního narušitele 

a tím snižuje pravděpodobnost, že se např. v nočních hodinách v nepřítomnosti 

zaměstnanců pokusí o vloupání. Z obrázků grafů č.12 a č.13  můžeme vyčíst jednotlivé 

pořadí rizik, ale hlavně ty kterými bychom se i přes celkově nižší hodnoty měly zabývat. 

Jedná se o rizika uvedená v tabulce č.15. 

  

Obrázek 13- Výsledný graf metody FMEA pro strukturální rizika[Autor] 
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Tabulka 15 - Výsledná rizika[Autor] 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA 

Procesní Rizika  Rizika strukturální 

Nezavřená okna Násilný průnik oknem 

Spolupráce zaměstnanců s pachatelem Průnik prostřednictvím střechy 

Válející se předměty na pozemku areálu Sabotáž ze strany pachatele 

Schovaný návštěvník Násilný průnik dveřmi 

Nezamknuté dveře Překonání zámku dveří 

Odcizení klíčů Poškození prvků PZTS 

Vyzrazení kódu k  PZTS Násilné vniknutí do trezoru 

Ponechání klíčů na dostupném místě Přelezení oplocení 

Nezapnutý PZTS systém Požár 

 

V rámci zabezpečení objektu novým zabezpečením bude na potlačení těchto rizik 

kladen zvýšený důraz. V případě procesních rizik budou přímá opatření proti těmto 

rizikům zahrnuta v režimové ochraně a rizika strukturální pak přímo v návrhu systému a 

zvolených prostředcích ochrany. Provázanost nejzávažnějších strukturálních a procesních 

rizik je analyzována a vyhodnocena v následující kapitole pomocí metody souvztažností. 

11.3 Aplikace metody souvztažností 

Metoda souvztažnosti pomáhá hledat provázanost mezi jednotlivými riziky a hodnotí 

je na základě této provázanosti. Každé riziko je hodnoceno z hlediska toho, zda souvisí 

s dalším rizikem. V případě že ano, je do hodnotící matice zapsána 1, pokud ne, je zapsána 

0. Pomocí tohoto systému je ohodnoceno každé riziko s každým a následně proveden 

součet hodnot v sloupci a v řádku. Tyto hodnoty se pak využívají pro tvorbu os, pomocí 

kterých je určena závažnost rizika.  

 Pro hodnocení metodou souvztažnosti byla vybrána rizika, která podle metody 

FMEA v předešlé kapitole vyšla v užitečné většině. Hodnotící matice těchto rizik je 

zobrazena na obrázku č.14 
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Hodnoty z matice na obrázku č.13 v řádcích i sloupcích se sečtou a podle vzorců (4) 

a (5) dostaneme koeficienty Kar a Kbr potřebné pro výpočet os. X je počet hodnocených 

rizik z obrázku č.13. 

 

    (
∑   

   
)               (4) 

 

    (
∑   

   
)               (5) 

 

Příklad výpočtu Kar z obrázku č.14 první řádek 

 

    (
∑   

   
)               (4) 

 

Obrázek 14 - Matice rizik metody souvztažností[Autor] 
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    (
 

    
)      

 

              
 

         
 

Výsledky Kar a Kbr jsou přehledně uvedeny v tabulce č.16. 

 

Tabulka 16–Hodnoty Kar a Kbr pro jednotlivá rizika[Autor] 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

∑Kar  29,41 47,06 41,18 47,06 41,18 41,18 5,88 47,06 41,18 

∑Kbr 41,18 47,06 41,18 47,06 41,18 41,18 47,06 47,06 47,06 

 

10 11 12 13 14 15 16 17 18 

∑Kar  35,29 52,94 52,94 35,29 35,29 11,76 88,24 76,47 5,88 

∑Kbr 41,18 41,18 41,18 41,18 41,18 29,41 23,53 76,47 0,00 

 

Pro výpočet os jsou z této tabulky důležité maximum a minimum každého 

koeficientu.Hodnota s je zvolená spolehlivost systémy, pro účely této práce zvolena stejně 

jako u předešle metody na 80%. 

Kar max = 88,24 Kbrmax = 76,47 

Kar min = 5,88 Kbr min = 0 

S těmito hodnotami je následně podle vzorců (5) a (6) proveden výpočet os. 

   (
              

   
)              (5)

  

   (
              

   
)              (6) 
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Příklad výpočtu pro O1: 

   (
              

   
)              (5) 

   
          

   
    

         

Jednotlivé výsledky os jsou: 

O1 = 34,12 

O2 = 38,8 

Po vypočtení os následuje tvorba grafického zobrazení výsledku analýzy 

souvztažností. Podle souřadnic bodů uvedených v tabulce č.16 kde hodnota Kar je zároveň 

hodnotou pro osu 1 a hodnota Kbr je zároveň hodnotou pro osu 2 jsou jednotlivé body 

umístěny, toto zobrazuje obrázek č.15. 

 

Obrázek 15 - grafický výstup analýzy souvztažností[Autor] 



  

59 

 

Tabulka 17- Popis kvadrantů k obrázku č.15[Autor] 

ZÁVAŽNOST RIZIK V KVADRANTECH 

I. Kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. Kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. Kvadrant Žádná primární nebezpečí 

IV. Kvadrant Relativní bezpečnost 

 

11.3.1 Vyhodnocení metody souvztažností 

 

Podobně jako u předešlé metody vyšly identifikovaná rizika v úrovni následující po 

nejzávažnější, což také potvrzuje správnost provedení analýz. V oblastech pro primární a 

sekundární rizika, tedy rizika, u kterých bychom měli dbát zvýšené pozornosti při 

navrhování bezpečnostního systému, ukazuje tabulka č.18. Rizika byla pro přehlednost 

opět rozdělena na strukturální a procesní. 

Tabulka 18 - Nejzávažnější rizika[Autor] 

NEJZÁVAŽNĚJŠÍ RIZIKA VYHODNOCENÁ METODOU 

SOUVZTAŽNOSTI 

Procesní Rizika  Rizika strukturální 

Nezavřená okna Násilný průnik oknem 

Spolupráce zaměstnanců s pachatelem Průnik prostřednictvím střechy 

Válející se předměty na pozemku areálu Sabotáž ze strany pachatele 

Schovaný návštěvník Násilný průnik dveřmi 

Nezamknuté dveře Překonání zámku dveří 

Odcizení klíčů Přelezení oplocení 

Ponechání klíčů na dostupném místě 
 

Nezapnutý PZTS systém 
 

 

11.4 Vyhodnocení provedených analýz 

Z provedených analýz vyplývá, že největší rizika spojená s objektem centra volného 

času jsou v oblasti otvorových výplní a průnikem prostřednictvím střechy. Průnik pomocí 

střechy je pravděpodobný zejména díky stromu, který se nachází u vstupního vchodu a je 

možnou přístupovou cestou pro pachatele. Dalšími riziky, které vyšly ve vyšší závažnosti 

jsou rizika spojená úmyslným plánováním pachatele jako ponechání předmětů na pozemku 

areálu nebo přímé skytí se, v objektu po zavírací době.  
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12 NÁVRH ZABEZPEČENÍ CENTRA VOLNÉHO ČASU 

Pro zabezpečení objektu je možné navrhnout nespočet řešení. V této kapitole uvádím  

3 návrhy zabezpečení. Všechny návrhy však musejí mít společného dodavatele 

zabezpečovacích služeb, protože objekt centra volného času je, co se zabezpečení týče, 

smluvně vázán ke společnosti KELCOM International OSTRAVA, spol. s r.o., která 

zajišťuje zabezpečení a ostrahu prostřednictvím pultu centralizované ochrany pro všechny 

objekty ve správě městského obvodu Poruba. 

12.1 Varianta zabezpečení I. 

Tato varianta je zaměřena na použití mechanických prvků ochrany doplněných o 

PZTS systém v objektu již nainstalovaný. Přítomnost mechanických prvků, navrhnutých 

v této variantě, má zvýšit ochranu otvorových výplní a snížit pravděpodobnost přelezení 

oplocení. V rámci této varianty je také počítáno s bezpečnostními zámky do všech 

vstupních dveří. 

12.1.1 Režimová ochrana varianty I. 

Režimová ochrana počítá s dopracováním povinností zaměstnanců v oblasti 

prevence kriminality. Těmito činnostmi se rozumí například důkladnější obchůzka objektu 

při jeho zavírání či obchůzka areálu za účelem odstranění zapomenutých předmětů, které 

by mohly být využity ke snadnějšímu vloupání. 

12.1.2 Mechanická ochrana varianty I. 

Mechanická ochrana této varianty počítá s výměnou oplocení a vybavení oken 

spodního patra a oken dostupných ze střechy objektu mřížemi. Dále počítá s instalací 

zámků bezpečnostní třídy 3 u všech vstupních dveří. Objekt je již vybaven bezpečnostními 

zámky, nicméně pro účely kalkulace jsou započítány ceny nových zámků. Dveře, stejně 

jako okna jsou ponechány původní s ohledem na jejich zabezpečení. Prvky mechanické 

ochrany varianty I. jsou vyjmenovány na následující straně. 
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Plotový sloupek k plotu Oplocení NYLOFOR 2D 

Specifikace: 

- Průřez: obdélníkový 40 x 60mm 

- Síla stěny: 1,5mm     

- Povrchová úprava: pozinkování + vypalovaný polyester RAL 6005 

- Vhodné panely: Panely 3D a 2D 2030 mm Zinek+PVC 

 

Oplocení NYLOFOR 2D 

Specifikace: 

Panelové oplocení z pozinkovaných svařovaných prutů s dvojitými horizontálními dráty a 

systémem „bekasport“ pro zastavování míčů. 

- Typ: panelové oplocení 

- Šířka: 2500mm        

- Velikost oka: 200 x 50 mm 

- Průměr drátu svislý/vodorovný: 5,0/2x6,0mm 

2034kč/ks plus sloupky za 606kč/ks 

 

Mříže MPK 2001 B 

Specifikace: 

Pevné mříže certifikované do bezpečnostní třídy 3. 

- Velikost oka: 30x40mm 

- Povrchová úprava: Zinek   lak 
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Klíčový systém  GeGePextra 

Specifikace: 

- Ochrana proti vyhmatání    - Ochrana proti odvrtání 

- Dodatečná ochrana proti SG metodě  - Třída odolnosti proti vloupání 2 

- 7 vertikálních odpružených párů stavítek 

   

12.1.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém varianty I. 

Pro tuto variantu je uvažováno ponechání stávajícího PZTS beze změny. 

Rozmístění čidel viditelných pro pachatele je znázorněn vpříloze č. 2 Detektory chráněná 

místa jsou tedy zejména vstupní vchod, spojovací chodby a všechny vstupní dveře prvního 

patra společně s monitorováním některých místností pomocí CCTV. 

12.1.4 Ekonomické vyhodnocení varianty I. 

Jak lze vidět v tabulce č.19 celkové náklady na tuto variantu jsou 337 982 Kč. Ceny 

pro montáž a demontáž jsou pouze orientační spočítané na základě sazby za běžné služby 

související s demontáží a montáží plotu v těchto položkách jsou také započítány ceny za 

drobný materiál potřebný k instalaci. Ceny pro mechanické prvky jsou počítány podle 

ceníku dodavatele, což je v tomto případě AD Security s.r.o. 

 

Tabulka 19 - Ekonomické zhodnocení varianty I.[Autor] 

Prvek Počet [ks] Cena [kč] Celkem [kč] 

Mechanické prvky 

Oplocení NYLOFOR 2D 78 1 534 119 652 

Mříže MPK 2001 B 62 1 640 101 680 

Klíčový systém  GeGe Pextra 7 950 6 650 

Instalace a služby 

Demontáž starého oplocení x 80 000 80 000 

Montáž  x 30 000 30 000 

CELKEM x 337 982 337 982 
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12.2 Varianta zabezpečení II. 

Varianta II. se zaměří na minimalizaci nejzávažnějších rizik zejména prostřednictvím 

PZTS.  Stávající systém bude inovován a doplněn o další prvky do míst, kde dosud žádná 

detekce pachatele není. Podobně bude doplněna plášťová ochrana objektu,kde bude 

věnována zvýšená pozornost na odolnost oken a dveří proti násilnému vniknutí. 

12.2.1 Režimová ochrana varianty II. 

Režimová ochrana počítá s dopracováním povinností zaměstnanců v oblasti 

prevence kriminality. Těmito činnostmi se rozumí například důkladnější obchůzka objektu 

při jeho zavírání či obchůzka areálu za účelem odstranění zapomenutých předmětů, které 

by mohly být využity ke snadnějšímu vloupání. 

12.2.2 Mechanická ochrana varianty II. 

Mechanická ochrana bude rozšířena o doplňkovou ochranu přízemních oken a také 

oken dostupných ze stříšky u vchodu, proti rozbití pomocí bezpečnostních fólií a dále 

ostnatým drátem umístěném na stříšce u vstupu za účelem odstrašujícího efektu pro 

potenciálního pachatele.Hlavní prvky této varianty jsou uvedeny níže. 

 

Okenní fólie SCL SR PS8 

Bezpečnostní fólie zpomaluje postup útočníka do objektu a značně ztěžuje snahu o 

narušení pláště budovy prostřednictvím oken. Dále zabraňuje vysypání skleněné výplně 

v případě rozbití skla úderem nebo vhozením pevného předmětu, kdy sklo zůstane 

nalepené na fólii. Okenní folie se na tento objekt hodí i díky potenciální možnosti nárazů 

míčů do skleněných výplní vlivem her probíhajících v areálu, stejně jako proti vandalům. 

Fólie je čirá, takže nemá negativní efekt na vzhled budovy. 

Specifikace: 

- Zabarvení: čiré 

- Potlačení sluneční energie: 16% 

- Přenos světla: 88% 

- Tloušťka vrstvy: 150µm   
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Drát ostnatý - PVC zelený 

Drát tvoří dva spletené dráty, mezi kterými je v určitých pravidelných 

vzdálenostech vpleteny ostny – příčné dráty. Pro objekt centra volného času je vhodnější 

drát z PVC než pozinkovaný díky svému zelenému vzhledu, který nenaruší vzhled budovy 

tolik jako pozinkovaný, stříbrný drát. 

Specifikace: 

- Materiál: PVC zelená 

- Vzdálenost spletených ostnů: 10cm 

- Průměr průběžného drátu: 2mm 

- Průměr drátů ostnů: 1,8mm 

 

Bavolet jednostranný - PVC zelený 

Jedná se o nástavec na kruhový sloupek potřebný pro instalaci a uchycení ostnatého 

drátu.  

Specifikace: 

- Materiál:PVC zelená 

- Profil: 48mm 

- Provedení: bavolet jednostranný 

 

Sloupek kruhový PVC zelený 

Sloupek sloužící k uchycení maximálně 3 řad ostnatého drátu. 

Specifikace: 

- Materiál: PVC zelený 

- Profil: 48mm 

- Výška: 2000mm   

 



  

65 

 

12.2.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém varianty II. 

PZTS této varianty je doplněn tak aby snižoval největší zjištěné riziko, tedy 

otevřená okna, dále je doplněn o PIR čidla, osvětlení a také okenní fólie. Součástí této 

varianty zabezpečení jsou také makety venkovních kamer namířené do areálu pro 

odstrašující účinek pachatele ale také pro účinek na návštěvníky, kteří budou vlivem pocitu 

dohledu ukázněnější. 

JA-82K Ústředna 

Zvolená ústředna je navržena jako stavebnicový systém, což znamená, že pomocí 

přídavných modulů lze základní parametry rozšířit. Ústředna má čtyři drátové vstupy a dva 

programovatelné výstupy. Pro potřeby objektu budou zapotřebí dvě ústředny protože je 

nutné zajistit dva různé režimy, jeden pro CVČ a druhý pro knihovnu, která je jeho 

součástí, ale má jinou pracovní dobu. 

Specifikace: 

- Napájení ústředny: 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II 

- Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,2 Ah, životnost max. 5 let 

- Počet drátových vstupů: 4 dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, jejich 

reakce je nastavitelná. 

- Paměť událostí: 255 posledních událostí včetně data a času 

- Pracovní frekvence: 868 MHz 

- Určeno pro prostředí: II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 

 

JA-81E Drátová klávesnice 

Klávesnice obsahující také čtečku ID karet a možnost připojení detektoru otevření 

dveří. Klávesnice bude k ústředně připojena kabelem. 

Specifikace: 

- Napájení: Ze sběrnice ústředny 

- Klidový odběr proudu: Do 30mA 

- Délka připojovacího kabelu sběrnice: Max. 100m 
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- Rozměry: 120 x 130 x 30 mm 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: II. vnitřní všeobecné (rozsah pracovních teplot  -10 až 

+40 °C) 

JA-82Y GSM komunikátor 

Komunikátor umožňující přenos stavu ústředny na pult centralizované ochrany a 

ovládání ústředny pomocí internetu či mobilu. Dále je schopen zasílat SMS zprávy o stavu 

ústředny na mobilní telefon, popřípadě i zasílat snímky jednotlivých prvků systému. 

Specifikace: 

- Napájení komunikátoru: 12V DC (z ústředny) 

- Proudový odběr (střední hodnota): cca 35 mA  

- Pracovní pásmo GSM modulu: 850/900/1800/1900MHz 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: Vnitřní všeobecné  

JS-20 PIR detektor 

Detektory PIR pro zvýšení detekčníh prostoru objektu, jedná se o klasiký PIR 

detektor. 

Specifikace: 

- Napájení: 12 V  

- Klidový odběr:  max.10 mA 

- Úhel detekce / délka záběru:  120° / 12 m (se základní čočkou) 

- Doba stabilizace po zapnutí: max. 180 s 

- Zatížitelnost výstupu PIR:  spínač max. 60V / 50 mA 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1:  II. vnitřní všeobecné 

  



  

67 

 

JS-25 PIR + GBS detektor 

 PIR čidlov kombinaci s čidlem tříštění skla pro ochranu jak prostorovou tak 

plášťovou zároveň.  

Specifikace: 

- Napájení: 12 V  

- Klidový odběr : max.10 mA 

- Parametry pohybového detektoru (PIR)  

- Úhel detekce/délka záběru:  120°/12 m  

- Doba stabilizace po zapnutí:  max. 180 s 

Parametry detektoru tříštění skla (GBS)  

- Detekční vzdálenost: do 9 m 

- Minimální plocha skleněné výplně: 0,6 x 0,6 m 

- Doba stabilizace po zapnutí: max. 90 s 

 

SM-50TB Magnetický kontakt 

Magnetické kontakty s vyvedeným vodičem pro signalizaci stavu zavřeno/otevřeno. 

Specifikace: 

- Provedení: Plast 

- Rozměr ( průměr x v ) : 11 x 20 mm 

- Pracovní vzdálenost: 20 mm 

  



  

68 

 

SA-402 Interiérová siréna 

Pro akustickou signalizaci poplachu a ztížení činnosti pachatele v objektu jsou 

v této variantě také interní sirény. 

Specifikace: 

- Napájení: 6 - 16 V DC 

- Odběr: 500 mA 

- Akustický výkon: 115 dB/m 

 

Atrapy kamer 

Atrapy kamer budou umístěny na terase objektu směrem do zahrady za účelem 

vyvolání zdání sledování návštěvníku. Tento efekt by měl odradit pachatele a zároveň 

působit na chování návštěvníků v zahradě. 

 

BAZO - Reflektor 

Specifikace 

- Napájení: 230V/50Hz 

- Patice světelného zdroje: R7s - dvoupatickové halogenové žárovky. 

- Způsob připojení svítidla: Přívodní kabel se zapojí do svorkovnice. 

- Krytí: IP55 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, venkovní prostory 

vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory 

- Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit ochranný vodič PE. 

- Rozměry: 140x85x80mm  

- Materiál těleso: Hliník. 

- Povrchová úprava tělesa: barva bílá / černá 
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12.2.4 Ekonomické zhodnocení varianty II. 

V tabulce č.20 uvádím  ekonomické zhodnocení varianty II. Celkové náklady této 

varianty jsou 100 865kč. 

 

Tabulka 20 - Ekonomické zhodnocení varianty II.[Autor] 

Prvek Počet [ks] Cena [kč] Celkem [kč] 

Mechanické prvky 

Okenní fólie SCL SR PS8 62 995 61 690 

Drát ostnatý - PVC zelený 1 251 251 

Bavolet jednostranný - PVC zelený 4 237 948 

Sloupek kruhový PVC zelený 4 203 812 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

JA-82K Ústředna 0 1 541 0 

JA-81E Drátová klávesnice 0 1 855 0 

JA-82Y GSM komunikátor 0 5 480 0 

JS-25 PIR + GBS detektor 3 893 2 679 

SM-50TB Magnetický kontakt  75 103 7 725 

SA-402 Interiérová siréna 1 1 330 1 330 

JS-20 PIR detektor 5 893 4 465 

Maketa venkovní kamery 2 300 600 

Osvětlení 1 365 365 

Instalace a služby 

Instalace mechanických prvků x 10 000 10 000 

Instalace PZTS x 10 000 10 000 

Ceny celkem 

Mechanické prvky 71 63 701 63 701 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 79 17 164 17 164 

Instalace x 20 000 20 000 

CELKEM x 100 865 100 865 
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12.3 Varianta zabezpečení III. 

Tato varianta kombinuje předešlé dvě varianty, přičemž se dále zaměřuje na 

bezpečnost uvnitř objektu. Mechanické prvky budou posíleny tak, aby byl ztížen průnik do 

objektu prostřednictvím oken a PZTS bude posílen další kamery pro zvýšení dohledu a 

možnosti prokazatelnosti v případě potřeby důkazů.  

 

12.3.1 Režimová ochrana varianty III. 

Režimová ochrana počítá s dopracováním povinností zaměstnanců v oblasti 

prevence kriminality. Těmito činnostmi se rozumí například důkladnější obchůzka objektu 

při jeho zavírání či obchůzka areálu za účelem odstranění zapomenutých předmětů, které 

by mohly být využity ke snadnějšímu vloupání. 

12.3.2 Mechanická ochrana varianty III. 

Varianta III. Počítá s rozšířením mechanických prvků o bezpečnostní fólie a 

mřížové kryty venkovního osvětlení. Použité prvky jsou vypsány níže. 

 

Okenní fólie SCL SR PS8 

Specifikace: 

- Zabarvení: čiré 

- Potlačení sluneční energie: 16% 

- Přenos světla: 88% 

- Tloušťka vrstvy: 150µm  (850m2) 

 

Ochranná kovová mřížka pro přisazená svítidla (750kč) 

Jedná se o přídavnou mříž s možností jejího usazení ve střeše. Účelem mřížky je 

ochrana světel proti jejich vyřazení a poničení.  

Specifikace: 

- Velikost oka: 30x20mm 

- Povrchová úprava: zinek   lak 
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12.3.3 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém varianty III. 

Systém bude rozšířen o další kamery se záznamem do všech místností. Do 

venkovních míst budou instalovány makety kamer pro vytvoření domnění vysokého 

dohledu nad areálem CVČ. Jednotlivé prvky jsou vypsány níže. 

JA-82K Ústředna 

Specifikace: 

- Napájení ústředny: 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II 

- Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,2 Ah, životnost max. 5 let 

- Počet drátových vstupů: 4 dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, jejich 

reakce je nastavitelná. 

- Paměť událostí: 255 posledních událostí včetně data a času 

- Pracovní frekvence: 868 MHz 

- Určeno pro prostředí: II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 

 

A-81E Drátová klávesnice 

Klávesnice obsahující také čtečku ID karet a možnost připojení detektoru otevření 

dveří. Klávesnice bude k ústředně připojena kabelem. 

Specifikace: 

- Napájení: Ze sběrnice ústředny 

- Klidový odběr proudu: Do 30mA 

- Délka připojovacího kabelu sběrnice: Max. 100m 

- Rozměry: 120 x 130 x 30 mm 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: II. vnitřní všeobecné (rozsah pracovních teplot  -10 až 

+40 °C) 
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JA-82Y GSM komunikátor 

Komunikátor umožňující přenos stavu ústředny na pult centralizované ochrany a 

ovládání ústředny pomocí internetu či mobilu. Dále je schopen zasílat SMS zprávy o stavu 

ústředny na mobilní telefon, popřípadě i zasílat snímky jednotlivých prvků systému. 

Specifikace: 

- Napájení komunikátoru: 12V DC  

- Proudový odběr (střední hodnota): cca 35 mA  

- Pracovní pásmo GSM modulu: 850/900/1800/1900MHz 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: Vnitřní všeobecné  

 

JA-82R Radiový modul 

Modul pro ústředny řady JA 8x pomocí kterého ústředna může rozeznat až 50 

bezdrátových periférií. 

Specifikace: 

- Pásmo pracovních kmitočtů: 868,5 / 868,1 MHz  

- Vf výkon: < 25 mW 

- Druh vysílání: 70K0F1DAN 

 

Černobílá kamera se záznamem CCTV KPC-303BH 

CCTV systém již fungující v objektu bude rozšířen o další kamery pro zvýšenou 

možnost pozorování návštěvníků. 

- Snímací systém: 2:1 prokládaně 

- Celkové rozlišení: EIA :537(H) x 505(V) 270K/CCIR :537(H) x 597(V) 320K 

- Efektivní rozlišení: EIA :510(H) x 492(V) 250K/CCIR :500(H) x 582(V) 270K 

- H. rozlišení: 420 TV řádků 

- Proudový odběr: 180 mA  
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Bezdrátový PIR detektor JA-83P 

Jedná se o bezdrátový detektor pohybu osob s možností výměny čočky za verzi pro 

dlouhé chodby. Citlivost detektoru je nastavitelná pomocí propojky. 

Specifikace: 

- Napájení: Lithiová baterie typ CR 123A 3,0V 1,5Ah (zdroj typu C) 

- Typická životnost baterie: 3 roky  

- Komunikační pásmo: 868 MHz, protokol Oasis 

- Komunikační dosah: 300m  

- Úhel detekce / délka záběru: 120° / 12 m (se základní čočkou) 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: Vnitřní všeobecné 

- Rozměry: 85 x 60 x 55 mm 

 

Atrapa kamery abtech bílá (300kč) 

Tyto kamery budou rozmístěny kolem objektu a na terase objektu. Cílem je 

vyvolání zdání o monitorování areálu. Součástí tohoto opatření jsou cedulky 

s upozorněním na přítomnost kamer umístěné na stromě v zahradě, u parkového mobiliáře, 

na plotech a u vstupu do objektu. 

Specifikace: 

Vzhled maket zobrazuje obrázek č.16 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č.16 - Atrapa venkovní kamery [20] 
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12.3.4 Ekonomické zhodnocení varianty III. 

Výsledné náklady na variantu III. Jsou celkově 90 884kč což zobrazuje tabulka č.21 

Tabulka 21 - Ekonomické zhodnocení varianty III.[Autor] 

Prvek Počet [ks] Cena [kč] Celkem [kč] 

Mechanické prvky 

Okenní fólie SCL SR PS8 62 995 61 690 

Ochranná kovová mřížka pro přisazená svítidla  2 750 1 500 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

JA-82K Ústředna 0 1 541 0 

JA-81E Drátová klávesnice 0 1 855 0 

JA-82Y GSM komunikátor 0 5 480 0 

JA-82R Radiový modul 1 2 520 2 520 

Černobílá kamera se záznamem CCTV KPC-303BH 4 905 3 620 

Bezdrátový PIR detektor JA-83P 3 1 318 3 954 

Atrapa kamery abtech bílá  2 300 600 

Instalace a služby 

Instalace mechanických prvků x 9 000 9 000 

Instalce PZTS x 8 000 8 000 

Ceny celkem 

Mechanické prvky 64 63 190 63 190 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 10 10 694 10 694 

Instalace x 17 000 17 000 

CELKEM x 90 884 90 884 
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12.4 Výběr nejvhodnější varianty zabezpečení 

Pro výběr nejvhodnější varianty zabezpečení bude použita Saatyho metoda vah 

kritérií. Pomocí této metody je prováděno párové srovnávíní dvojic kritérií. 

12.4.1 Aplikace Saatyho metody pro výběr vhodné varianty 

 

Saatyho metoda stanovuje váhu zvolených kritérií vzhledem k jejich preferenci. 

Metoda e prováděna ve dvou krocích, prvním je stanovení preferencí jednotlivých kritérií 

vůči druhým a dalším krokem je stanovení jejich váhy. Zvolená kritéria a jejich označení 

zobrazuje tabulka č.22. 

Tabulka 22 - Zvolená kritéria hodnocení[Autor] 

Označení Zvolená kritéria 

K1 Spolehlivost zabezpečení 

K2 Náklady na zabezpečení 

K3 Přiměřenost nákladů na zabezpečení vzhledem k minimalizaci rizik 

K4 Záruka, servis a údržba 

K5 Zásah do vzhledu objektu 

 

Tato kritéria se vloží do saatyho matice jak ukazuje tabulka č.24. Následně se 

kriteríím přiřazuje preference podle tabulky č.23. Vždy se hodnotí kritérium v řádku 

vzhledem ke kritériu v sloupci a to hodnotou, která nejvíce odpovídá popisu v tabulce č.23. 

Tabulka 23 - Hodnoty pro hodnocení preference[Autor] 

Počet bodů Popis 

1 Kriteria jsou stejně významná 

3 První kriterium je slabě významnější než druhé 

5 První kriterium je dosti významnější než druhé 

7 První kriterium je prokazatelně významnější než druhé 

9 První kriterium je absolutně významnější než druhé 

 

Tabulka 24 - Saatyho matice s provedeným hodnocením[Autor] 

 
K1 K2 K3 K4 K5 

K1 1 3 3 5 5 

K2 1/3 1 1 5 5 

K3 1/3 1 1 5 5 

K4 1/5 1/5 1/5 1 2 

K5 1/5 1/5 1/5 1/2 1 
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Z hodnot uvedených v saatyho matici se následně vypočte geometrický průměr G 

každého řádku podle vzorce (6). Geometrické průměry pro jednotlivé řádky zobrazuje 

tabulka č.25 

  √         
 

       (6) 

Příklad výpočtu pro tabulku č.22 první řádek: 

  √         
 

      (6) 

  √         
 

      

Tabulka 25 - Matice s vypočtenými geometrickými průměry[Autor] 

 
K1 K2 K3 K4 K5 Geometrický průměr 

K1 1 3 3 5 5 2,95 

K2 1/3 1 1 5 5 1,38 

K3 1/3 1 1 5 5 1,53 

K4 1/5 1/5 1/5 1 2 0,44 

K5 1/5 1/5 1/5 1/2 1 0,33 

 

Normovaná váha každého kritéria V se pak vypočítá za použití hodnoty 

geometrického průměru řádku, a součtu všech geometrických průměrů podle vzorce (7). 

Váhu jednotlivých kritérií zobrazuje tabulka č. 26. 

   
  

∑   
 
   

         (7) 

 

Tabulka 26 - Normované váhy kritérií[Autor] 

Kritérium Normovaná váha Vi 

Spolehlivost zabezpečení 0,45 

Přiměřenost nákladů na zabezpečení vzhledem k 

minimalizaci rizik 0,23 

Náklady na zabezpečení 0,21 

Záruka, servis a údržba 0,07 

Zásah do vzhledu objektu 0,05 

 

Příklad výpočtu pro tabulku č.24 první řádek. 

   
  

∑   
 
   

         (7) 



  

77 

 

   
    

    
      

 

 

Po výpočtu normované váhy každého kritéria následuje hodnocení. Hodnocení je 

provedeno bodovým ziskem od 1 do 5 pro každé kritérium. Takto přidělená hodnota bude 

vždy vynásobena váhou kritéria. Tabulka č.27. zobrazuje hodnoty přidělené každému 

kritériu u každé varianty. Tabulka č.28 pak výsledný bodový zisk. 

Tabulka 27 - Hodnocení jednotlivých variant zabezpečení 

 

Varianta 

zabezpečení I. 

Varianta 

zabezpečení II. 

Varianta 

zabezpečení III. 

Spolehlivost zabezpečení 3 4 3 

Náklady na zabezpečení 1 3 4 

Přiměřenost nákladů na zabezpečení 

vzhledem k minimalizaci rizik 
2 4 3 

Záruka, servis a údrţba 3 4 4 

Zásah do vzhledu objektu 1 5 5 

 

Tabulka 28 - Výsledné hodnoty variant zabezpečení 

 

Varianta 

zabezpečení I. 

Varianta 

zabezpečení II. 

Varianta 

zabezpečení III. 

Spolehlivost zabezpečení 1,34 1,78 1,34 

Náklady na zabezpečení 0,21 0,63 0,84 

Přiměřenost nákladů na zabezpečení 

vzhledem k minimalizaci rizik 0,46 0,92 0,69 

Záruka, servis a údrţba 0,21 0,28 0,28 

Zásah do vzhledu objektu 0,05 0,25 0,25 

CELKEM 2,27 3,86 3,40 

 

Hodnoty v tabulce č.28 jsou spočítány podle vzorce (8). 

Výsledná hodnota = Bodový zisk x Vi      (8) 

Příklad výpočtu pro tabulku č.28 první řádek, první sloupec. 

Výsledná hodnota = Bodový zisk x Vi      (8) 

Výsledná hodnota = 3 x 0,45 = 1,34 
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12.4.2 Vyhodnocení saatyho metody pro výběr vhodné varianty 

Z tabulky č.28 vyplývá, že nejvhodnější varianta zabezpečení vzhledem ke své 

spolehlivosti, finanční náročnosti, servisu, přiměřenosti nákladů a zásahu vzhledu do 

objektu je varianta II. Tato varianta bude v následující kapitola podrobněji popsána. 
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13 BLIŽŠÍ POPIS NEJVHODNĚJŠÍ VARIANTY ZABEZPEČENÍ 

Všechny prvky bezpečnostního systému v rámci vítězné varianty II. jsou již 

vyjmenovány na stránkách 54 – 57.Tato kapitola tedy znázorní zejména rozmístění prvků 

bezpečnostního systému a rozpracuje režimová opatření v objektu.  

13.1 Režimová ochrana vítězné varianty 

Režimová opatření budou nastavena tak, aby se předcházelo rizikům, která vyšla 

jako nejzávažnější ve výsledcích provedených analýz. Jedná se tedy o rizika nezavřeného 

okna, schovaného návštěvníka či zapomenutých a odcizených klíčů. Některá pravidla jako 

postup při uzavírání objektu jsou již nastavena a proto se bude tato režimová ochrana 

zabývat jen opatřeními, která mají vliv na identifikovaná rizika.  

Zaměstnanec mající službu by měl objekt při jeho uzavírání projít za účelem zjištění, 

zda se v objektu ještě někdo nenachází. Při této obchůzce také zkontroluje zavření všech 

oken, a to i v místnostech veřejnosti nepřístupných. Před uzavřením areálu projde také 

tento za účelem odklizení předmětů, které by mohly usnadnit pachateli vnik do objektu. 

13.2 Rozmístění prvků 

Rozmístění jednotlivých prvků PZTS je znázorněno v příloze č.3 společně s obrázky 

daných prvků. Některé z prvků jsou původní a jsou ponechány na svém místě. Další prvky 

jako např. magnetické kontakty jsou umístěny ve všech oknech jednoduše přístupných – 

tedy oknech přízemí, a oknech dostupnýchze stříšky u vstupu. Tyto magnetické kontakty 

by měly zajistit, aby všechna jednoduše přístupná okna byla zavřena a v případě že na ně 

zaměstnanci zapomenou, bude toto signalizovat ústředna. Tato okna jsou také vybavena 

okenní fólií pro ztížení narušení objektu průnikem přes okno a také jako prevence proti 

rozbití oken vlivem her probíhajících v areálu objektu. V objektu jsou také umístěny 

interiérové sirény za účelem vystrašení a ztížení činnosti pachateli. Objekt je napojen na 

pult centralizované ochrany.  
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14 ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo zabezpečení budovy centra volného času. Cíl práce jsem naplnil 

návrhem zabezpečovacího systému skládajícího se z režimových opatření, mechanických 

prvků a také poplachového zabezpečovacího a tísňového systému. Pro správný postup, 

návrh a pochopení bezpečnostního systému jsem ve své práci, v teoretické části, také uvedl 

teorii, ze které jsem vycházel. 

 V úvodní části práce jsem vyjmenoval zákony, které se vztahují k bezpečnosti 

majetku ale i osob a dále normy, které jsou důležité při realizaci zabezpečení. Dále jsem 

stručně popsal základní teorii týkající se bezpečnosti. V další části jsem popisoval teorii 

týkající se bezpečnostního posouzení objektu z hlediska prevence kriminality. K napsání 

této kapitoly mi napomohla norma ČSN/TS 14383, která je v době napsání této práce 

označena jako předběžná. Jedná se tedy o přístup k prevenci kriminality prostřednictvím 

návrhu budov. Byť se v mém případě jednalo o budovu již postavenou, a tedy jsem faktory 

ovlivňující tuto prevenci nemohl ovlivnit, byla mi norma a analýza, která je součástí této 

normy, nápomocna pro určení slabých míst objektu a rozpoznání míst, kde by se z hlediska 

této prevence dal objekt vylepšit.  

Vedle teoretických informací, z nichž jsem vycházel, jsem také z důvodu 

opodstatněnosti zabezpečení uvedl data týkající se kriminality v dané oblasti v kontextu 

kriminality na území moravskoslezského kraje. 

Po dokončení teoretické části práce jsem v následujících kapitolách uplatnil poznatky 

vypsané v teoretické části. Provedl jsem popis a následně i hodnocení zranitelnosti objektu 

proti vloupání a uvedl základní informace ke zvolenému objektu podle již zmíněné normy. 

Protože se jedná o normu, označenou jako předběžnou, považoval jsem výsledky získané 

pomocí postupu popsaného v normě jako předběžné a podpůrné informace pro analýzu 

rizik, kterou jsem následně prováděl. V rámci analýzy rizik jsem nejdříve pomocí 

ishikawova diagramu rizika namodeloval a následně identifikoval a hodnotil pomocí 

metody FMEA a metody souvztažnosti. Podle výsledků získaných těmito metodami jsem 

v následujících kapitolách navrhoval varianty zabezpečení. 

 Z navržených variant zabezpečení jsem následně pomocí saatyho metody vypočítal 

důležitost zvolených kritérií a následně obodoval jednotlivé varianty zabezpečení. Podle 
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výsledného hodnocení jsem pak vybral nejvhodnější variantu, kterou jsem blíže popsal 

v závěru své práce. 
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Příloha č.1 – Analýza zranitelnosti objektu proti vloupání 

Tabulkač.1-Určení objektivního významu objektu[8] 

1 OBJEKTIVNÍ VÝZNAM MAJETKU 

 1.1 Tržní hodnota předmětu v objektu   

    Vysoká >50 000 € 15   

   Střední 20 000 << 50 000 € 7 7 

   Nízká < 20 000 € 1   

 1.2 Typ dokumentů nacházejících se v objektu   

    Úřední dokumenty vyhrazené 14   

   Úřední dokumenty obchodního charakteru, důverné dokumenty 11   

   Soukromé dokumenty důvěrného charakteru 9   

   Běžné dokumenty 4 4 

 1.3 Nenahraditelné dokumenty nacházející se v objektu   

    Prototypy 12   

   Sbírky 16   

   Umělecké předměty, historické záznamy 13   

   Vzácný, případně starožitný majetek 13   

   Současná přítomnost několika z uvedených hodnot 16   

   Nenachází se 0 0 

         max1 

  Mezisoučet 1 - objektivní hodnota   11 45 

  Odhad souvisejícího rizika 1   24,44 % 

            ∑          = 11 

                             (
            

    
)      (

  

  
)                
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Tabulka č.2 - Určení subjektivního významu majetku[8] 

 

            ∑         = 21 

                             (
            

    
)      (

  

  
)               

 

Tabulka č.3- Určení hodnoty pro druh pachatele[8] 

3 TYP PACHATELE 

   Příležitostný pachatel 7 7 

   Zkušený pachatel 10   

   Profesionální pachatel 13   

   Bandité, terorismus (únos, násilí, vražda) 20   

         max3 

  Mezisoučet 3 - typ pachatele   7 20 

   Odhad souvisejícího rizika 3   35 % 

 

             ∑         = 7 

                             (
            

    
)      (

 

  
)              

2 SUBJEKTIVNÍ VÝZNAM MAJETKU 

 2.1 Odhadnutá hodnota předmětů nacházejících se v objektu   5 

   Vysoká 9   

   Střední 5 5 

   Nulová/nízká 1   

 2.2 Vážnost vloupání při němž nedojde ke krádeži nebo jakékoli další újmě   8 

   Vždy vysoká 13   

   Vysoká je-li někdo přítomen 11   

   Vysoká není-li nikdo přítomen 8 8 

   Střední v každém případě 5   

 2.3 Nejvíce obávaný způsob napadení    8 

   Vandalismus 8 8 

   Krádež cenných předmětůnebo rodinných či osobních věcí 10   

   Fyzické násilí 13   

   Krádež s fyzickým násilím 15   

         max2 

  Mezisoučet 2 - Subjektivní hodnota   21 37 

   Odhad souvisejícího rizika 2   56,76 % 
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 Tabulka č.4 - Hodnoty potenciálního významu[8] 

    (
                                          

                  
)      

 

     (
       

        
)      (

  

   
)            [%] 

 

Tabulka č.5 - Určení úrovně potenciálního významu[8] 

URČENÍ ÚROVNĚ POTENCIÁLNÍHO VÝZNAMU 

Úroveň 1 < 25% 

Úroveň 2 25 - 40 % 

Úroveň 3 > 40 % 

 

  

POTENCIONÁLNÍ VÝZNAM 

  Oblasti potenciálního významu Bodové honocení   Hodnocení [%] 

1 Objektivní význam hodnot: 11 = 24,44 

2 Subjektivní význam hodnot: 21 = 56,76 

3 Typ pachatele: 7 = 35,00 

  
CELKOVÝ POTENCIONÁLNÍ 

VÝZNAM: 39 = 38,24 
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Tabulka č.6 - Hodnocení okolního prostředí[8] 

Tabulka č.6 –  

             ∑          

                             (
            

    
)         

 

 

1 LOKALITA A OKOLNÍ PROSTŘEDÍ 

1.1 Hustota osídlení   Hodnocení 

  Řídce 12   

  Středně 7   

  hustě 1 1 

1.2 Přístup a síť komunikací     

  Přístup z několika komunikací, blízko křižovatky 10   

  Komunikace s obousměrným provozem 6   

  Cesta s jedním jízdním pruhem nebo slepá 3 3 

1.3 Typ přístupu     

  Veřejná komunikace 11   

  Poloveřejná komunikace 8 8 

  Soukromá cesta 5   

  Přístup pod dohledem 1   

1.4 Bezprostřední okolí objektu     

  Izolované obydlí 11   

  Sousedící obydlí po jedné straně 8   

  Sousedící obydlí po obou stranách 6 6 

        

  Obklopen dalšími obydlími 4   

1.5 Terén zakrývající výhled     

  Ano, zakrytý výhled z veřejné komunikace a okolních domů 7   

  Ano, výhled zakrytý pouze z veřejné komunikace 5   

  Ano, výhled zakrytý pouze z okolních domů 3 3 

  výhled není ničím zakryt 0   

1.6 Vysoká úroveň hluku v okolí     

  Ano 9   

  Ne 0 0 

1.7 K pozemku přiléhá železniční trať, řeka nebo zalesněná plocha     

  Ano 13   

  Ne 0 0 

        

      Max1 

  Mezisoučet 1 - Lokalita prostředí 21 81 

  Odhad souvisejícího rizika 1 25,92593 % 
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Tabulkač.7 - Hodnocení faktorů prostředí[8] 

2 LIDSKÉ A SPOLEČENSKÉ FAKTORY PROSTŘEDÍ 

2.1 Typ osídlení   Hodnocení 

  Nová zástavba, lokalita s převážně samostatnými obydlími 13   

  Osaměle stojící obydlí 11   

  naplánovaná zástavba 8   

  Víska, vesnice nebo malé město 4   

  Samostatná sídliště  2 2 

2.2 Typ sousedství     

  Druhé/rekreační domy 11   

  Žádní sousedé (osaměle stojící obydlí) 10   

  Bytový dům 8 8 

  Obytná prostora, zástavba 5   

  Vesnický typ osídlení 3   

2.3 Kriminální historie lokality     

  Násilí proti osobám 15   

  trvalé problémy s drogami 13   

  vyloupení sousedních domů a odcizení majetku < 5let 11   

  vyloupení sousedních domů < 5let 9   

  Loupež majetku < 5let 7 7 

  Žádná hlášená vloupání 0   

2.4 Sousedé     

  Žádné kontakty s nejbližšími sousedy 11 11 

  Omezené styky se sousedy 7   

  Přátelské vztahy se sousedy 0   

        

      Max2 

  Mezisoučet 2 - Lidské a společenské faktory prostředí 28 50 

  Odhad souvisejícího rizika 2 56 % 

 

             ∑          

                             (
            

    
)         
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Tabulka č.8 - Hodnocení užívání bjektu[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ∑          = 20 

                             (
            

    
)         

  

3 UŽÍVÁNÍ OBJEKTU 

3.1 Přístupová cesta a parkoviště těsně u obydlí   Hodnocení 

  Nepřehledná místa, nezamýšlená ke vstupu 11   

  Volný přístup 8 8 

  Vozidla jsou kontrolována 1   

3.2 Přístup a možnost pohybu těsně u objektu (pěší)     

  Nepřehledná místa, nezamýšlená ke vstupu 11   

  Volný přístup 8   

  Kontrolovaný přístup 1 1 

3.3 Doba užívání     

  Pravidelně 11 11 

  Nepravidelně 1   

  Sezonně 11   

        

      Max3 

  Mezisoučet 3 - Užívání objektu 20 39 

   Odhad souvisejícího rizika 3 51,28205 % 
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Tabulka č.9 - Hodnocení fyzických charakteristik objektu[8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č.10 Hodnocení střechy[8] 

4.2 STŘECHA (Hodnotí se pouze jedna položka 4.2.1, 4.2.2 nebo 4.2.3) 

4.2.1 Snadno přístupná střecha   Hodnocení 

4.2.1.1 Odolnost střechy     

  Nízká (tašky) 13   

  Střední (asfaltové šindele, břidlice) 9 9 

  Vysoká (střešní terasa) 1   

4.2.1.2 Velikost střešních otvorů     

  Pravoúhlé větší než 40x25cm, elipsovité 40x30 cm, kruhové d=35cm 13   

  Menší než shora uvedené 7   

  Žádné otvory nebo střešní okna odolná proti vloupání 1 1 

4.2.2 Přístupná střecha     

4.2.2.1 Odolnost střechy     

  Nízká (tašky) 9   

  Střední (asfaltové šindele, břidlice) 6   

  Vysoká (střešní terasa) 0   

4.2.2.2 Velikost střešních otvorů     

  Pravoúhlé větší než 40x25cm, elipsovité 40x30 cm, kruhové d=35cm 11   

  Menší než shora uvedené 6   

  Žádné otvory nebo střešní okna odolná proti vloupání 1   

4.2.3 Nesnadno přístupná střecha     

4.2.3.1 Odolnost střechy     

  Nízká (tašky) 6   

  Střední (asfaltové šindele, břidlice) 3   

  Vysoká (střešní terasa) 0   

4.2.3.2 Velikost střešních otvorů     

  Pravoúhlé větší než 40x25cm, elipsovité 40x30 cm, kruhové d=35cm 9   

  Menší než shora uvedené 4   

  Žádné otvory nebo střešní okna odolná proti vloupání 0   

        

      max 

    10 26 

    38,46 % 

 

 

4 FYZICKÉ CHARAKTERISTIKY OBJEKTU 

4.1 NEBYTOVÉ PROSTORY 

4.1.1 Sklep, suterén nebo přiléhající garáž   Hodnocení 

  Ano 11   

  Ne 0 0 

    0 Max4.1 

    0 11 
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Tabulka č.11 – Hodnocení oken[8] 

4.3 OKNA A FRANCOUZSKÁ OKNA 

4.3.1 Francouzská okna   

Hodnocení

  

  Ano 12   

  Ne 0 0 

4.3.2 Přístupnost viditelných a francouzských oken     

  Snadno přístupná bez šplhání, nechráněná 13 13 

  Přístupná šplháním 5   

  Nepřístupná nebo optřená venkovními mřížemi nebo vnitřní mřížkou 0   

4.3.3 

Okna v zadní části objektu nebo na které není vidět z veřejného 

prostranství     

  Snadno přístupná bez šplhání, nechráněná 15   

  Přístupná šplháním 7   

  Nepřístupná nebo opatřená venkovními mřížemi nebo vnitřní mřížkou 1   

4.3.4 Okenice/bezpečnostní zasklení na snadno přístupných otvorech     

  Žádné okenice 13 13 

  málo odolné okenice a dvojité zasklení 11   

  Okenice odolné proti vloupání nebo bezpečnostní zasklení 7   

  Okenice odolné proti vloupání a bezpečnostní zasklení 1   

        

      max 

    26 56 

    46,43 % 
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Tabulka č.12 – Hodnocení venkovních dveří[8] 

 

 

Tabulka č.13 – Mezisoučet pro fyzické charakteristiky objektu[8] 

    Max4 

Mezisoučet 4 - Fyzické charakteristiky objektu 52 139 

Odhad souvisejícího rizika 4 37,41 % 

 

             ∑          

                             (
            

    
)          

  

4.4 VENKOVNÍ DVEŘE 

4.4.1 Počet venkovnívh dveří     

  Více než 2 venkovní dveře 13   

  2 venkovní dveře 9 9 

  Jediné venkovní dveře 1   

4.4.2 Venkovní dveře v prostoru do nějž nejde vidět     

  Ano 13   

  Ne 0 0 

4.4.3 

Odolnost nejméně odolných dveří domovních dveří proti 

vylomení (dle normy ENV 1627)     

  Velmi nízká (bez zatřídění) 18   

  Nízká (bez zatřídění) 13   

  Střední (ENV 1627) 7 7 

  Vysoká (ENV 1627) 3   

  Velmi vysoká (ENV 1627) 0   

        

      Max4.4 

    16 46 

    34,78 % 
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Tabulka č.14 – Hodnocení kontroly vstupu[8] 

 

Tabulka č.15 – Hodnocení vzhledu objektu[8] 

 

5 PERIMETRICKÉ FAKTORY A FAKTORY OVLIVNĚNÉ OBYVATELI 

5.1 KONTROLA VSTUPU 

5.1.1 Rozhraní mezi veřejným a soukromým prostorem   Hodnocení 

  Neexistuje 12   

  Existuje 6 6 

5.1.2 Kontrola vstupu návštěvníků     

  Absence kontroly vstupu 13   

  kontrola vstupu osobou (vrátnicí) 7 7 

  Jiný způsob fyzické nebo technické kontroly vstupu 2   

5.1.3 Osvětlení přístupů     

  Žádné 13   

  Pouze pouliční osvětlení 11 11 

  Bezpečnostní osvětlení na fasádách 7   

  Bezpečnostní osvětlení na všech přístupech 2   

      Max5.1 

    24 44 

    54,54545 % 

5.2 VZHLED OBYDLÍ 

5.2.1 Vzhled působící na zvýšení zranitelnosti   Hodnocení 

  nádherný 10   

  Bohatý 7   

  Skromný 5 5 

5.2.2 Dojem návštěvníka z údržby a upravenosti areálu     

  Špatný 12   

  Průměrný 6 6 

  Dobrý 1   

5.2.3 Úroveň obecné údržby vstupů (brány dveře okna)     

  Špatná 12   

  Průměrná 6 6 

  Dobrá 1   

5.2.4 

Snadnost průhledu do neobývaného domu (skrze schránku, 

průhled)     

  Ano 13   

  Ne 1 1 

      Max5.2 

    18 49 

    36,734 % 
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Tabulka č. 16 – Hodnocení ochrany cenností[8] 

5.3 OCHRANA CENNOSTÍ 

5.3.1 Přítomnost strážných nebo varovně působících zvířat     

  Ano 1   

  Ne 8 8 

5.3.2 Poplachová zařízení     

  Žádné 12   

  Necertifikovaný poplachový systém bez dálkového přenosu 9   

  Necertifikovaný poplachový systém s dálkovým přenosem 0 0 

5.3.3 Trezor pro cennosti     

  Ne 7   

  Ano 0 0 

        

      max 

    8 29 

    27,58621 % 

 

 

Tabulka č.17 – Mezisoučet pro perimetrické faktory[8] 

 

    max 

Mezisoučet 5 - Sumarizace perimetrických faktorů a faktorů ovlivnitelných obyvateli 50 122 

Odhad souvisejícího rizika 5 40,983 % 

 

             ∑          

                             (
            

    
)          
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Tabulka č.18 – Výpočet potenciálního rizika[8] 

 

    (
∑                

                        
)          

 

Tabulka č.19 – Matice pro vyhodnocení třídy zabezpečení[8] 

Ú
ro

v
eň

 p
o
te

n
ci

ál
n
íh

o
 r

iz
ik

a 

3 3 4 5 

2 2 3 4 

1 1 2 3 

  

1 2 3 

  

Úroveň potenciálního 

významu 

 

  

POTENCIONÁLNÍ RIZIKO 

  Oblasti z nichž plyne potenciální riziko  Bodové hodnocení   Hodnocení [%] 

1 Lokalita a fyzické prostředí 21 = 25,93 

2 Lidské a sociální faktory 28 = 56,00 

3 Způsob a využívání objektu 20 = 51,28 

4 Fyzické charakteristiky objektu 52 = 37,41 

4.1 Nebytové prostory 0 = 0,00 

4.2 Střecha 10 = 38,46 

4.3 Okna a francouzská okna 26 = 46,43 

4.4 Venkovní dveře 16 = 34,78 

5 Perimetrické faktory a faktroy ovlivnitelné obyvateli 50 = 40,98 

5.1 Kontrola vstupu 24 = 54,55 

5.2 Vzhled obydlí 18 = 36,73 

  CELKOVÉ POTENCIONÁLNÍ RIZIKO 223 = 51,74 
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Tabulka č.20 – Úrovně rizika[8] 

ÚROVEŇ RIZIKA A ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ 

Úroveň 

zabezpečení 

Úroveň 

rizika Preventivní opatření 

1 velmi nízké Jednoduché mechanické zabezpečení 

2 nízké Zvýšení mechanické zabezpečení 

3 středí 

Zvýšené mechanické zabezpečení a minimální elektronické 

zabezpečení 

4 vysoké Rozsáhlé mechanické zapezpečení a střední elektronické zabezpečení 

5 

velmi 

vysoké Rozsáhlé mechanické zapezpečení a vysoké elektronické zabezpečení 

 



 

1 

 

Příloha č.2 – Grafické znázornění stávajícího zabezpečení 

 

  

Obrázek č.1- Současné zabezpečení centra volného času – přízemí[Autor] 
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Obrázek č. 2 – Současné zabezpečení centra volného času - druhé patro[Autor] 
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Příloha č.3 Grafické znázornění prvků a rozmístění čidel 

Mechanické prvky vítězného zabezpečení 

Specifikace: 

- Zabarvení: čiré 

- Potlačení sluneční energie: 16% 

- Přenos světla: 88% 

- Tloušťka vrstvy: 150µm   

 

 

 

Drát ostnatý - PVC zelený 

Specifikace: 

- Materiál: PVC zelená 

- Vzdálenost spletených ostnů: 10cm 

- Průměr průběžného drátu: 2mm 

- Průměr drátů ostnů: 1,8mm  

 

 

 

Bavolet jednostranný - PVC zelený 

Specifikace: 

- Materiál:PVC zelená 

- Profil: 48mm 

- Provedení: bavolet jednostranný  

 

  

Obrázek č.1 – Vliv okenní fólie [13] 

Obrázek č.2 – Ostnatý drát [24] 

Obrázek č.3-Bavolet jednostranný [23] 
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Sloupek kruhový PVC zelený 

Specifikace: 

- Materiál: PVC zelený 

- Profil: 48mm 

- Výška: 2000mm   

 

PZTS vítězného zabezpečení 

 

 

JA-82K Ústředna 

Specifikace: 

- Napájení ústředny: 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, třída ochrany II 

- Zálohovací akumulátor: 12 V, 2,2 Ah, životnost max. 5 let 

- Počet drátových vstupů: 4 dvojitě vyvážené vstupy rozlišující aktivaci a sabotáž, jejich 

reakce je nastavitelná. 

- Paměť událostí: 255 posledních událostí včetně data a času 

- Pracovní frekvence: 868 MHz 

- Určeno pro prostředí: II. vnitřní všeobecné (-10 až +40°C) dle ČSN EN 50131-1 

 

JA-81E Drátová klávesnice 

Specifikace: 

- Napájení: Ze sběrnice ústředny 

- Klidový odběr proudu: Do 30mA 

- Délka připojovacího kabelu sběrnice: Max. 100m 

- Rozměry: 120 x 130 x 30 mm 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: II. vnitřní   

Obrázek č.4 – Kruhový sloupek [25] 

Obrázek č.5- Drítová klávesnice [19] 
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JA-82Y GSM komunikátor 

Specifikace: 

- Napájení komunikátoru: 12V DC (z ústředny) 

- Proudový odběr (střední hodnota): cca 35 mA  

- Pracovní pásmo GSM modulu: 

50/900/1800/1900MHz 

- Prostředí dle ČSN EN 50131-1: Vnitřní všeobecné  

 

JS-25 PIR + GBS detektor 

Specifikace: 

- Napájení: 12 V ss ± 25% 

- Klidový odběr : max.10 mA 

- Parametry pohybového detektoru (PIR)  

- Úhel detekce/délka záběru:  120°/12 m  

- Doba stabilizace po zapnutí:  max. 180 s 

Parametry detektoru tříštění skla (GBS)  

- Detekční vzdálenost: do 9 m 

- Minimální plocha skleněné výplně: 0,6 x 0,6 m 

- Doba stabilizace po zapnutí: max. 90 s 

  

Obrázek č.6 – GSM komunikátor [18] 

Obrázek č.7 - PIR detektor 

v kombinaci s detektorem tříštění 

skla [16] 
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SM-50TB Magnetický kontakt 

Specifikace: 

- Provedení: Plast 

- Rozměr ( průměr x v ) : 11 x 20 mm 

- Pracovní vzdálenost: 20 mm 

 

 

SA-402 Interiérová siréna 

Specifikace: 

- Napájení: 6 - 16 V DC 

- Odběr: 500 mA 

- Akustický výkon: 115 dB/m 

 

BAZO –Venkovní reflektor 

Specifikace: 

- Napájení: 230V/50Hz 

- Třída zařízení: I, Pro ochranu neživých částí je použit 

ochranný vodič PE. 

- Rozměry: 140x85x80mm  

- Materiál těleso: Hliník. 

- Povrchová úprava tělesa: barva bílá / černá 

- Patice světelného zdroje: R7s - dvoupatickové halogenové žárovky. 

- Krytí: IP55 - Odolnost proti proudu vody s tlakem 100kN/m2, venkovní prostory 

vystavené dešti, mokré a prašné průmyslové prostory 

  

Obrázek č.8 – Magnetický kontakt [15] 

Obrázek č.9 – Interní siréna 

Obrázek č. 10 - Venkovní reflektor [12] 
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Grafické znázornění rozmístění prvků PZTS 

 

 

 

  

Obrázek č.11 – Umístění prvků PZTS – první patro [Autor] 
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Obrázek č.12 – Umístění prvků PZTS – druhé patro[Autor] 
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Příloha č.4 – Fotografie objektu centra volného času a jeho areálu 

 

 

Obrázek č.1 – Vstup do areálu Obrázek č.2 – Pohled do areálu 

Obrázek č.3- Pohled na zadní část budovy  Obrázek č.4 – Vrátnice u vstupu do objektu 


