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Anotace 

Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou budovy městského úřadu. Hlavním 

cílem je navrhnout vhodná opatření pro minimalizaci rizik v tomto objektu. Úvod 

teoretické části obsahuje základní právní předpisy a vybrané technické normy související 

s řešenou problematikou. Další část se zabývá charakteristikou fyzické ochrany a jejich 

prvků. V úvodu praktické části je uveden popis zvoleného objektu a jeho současný stav 

zabezpečení. V další části je provedena analýza bezpečnostních rizik. V poslední části je 

na základě vyhodnocených rizik vypracovaný návrh nového zabezpečení, jehoţ součástí je 

i ekonomické zhodnocení. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, fyzická ostraha, reţimová ochrana 

 

Annotation 

This bachelor thesis deals with the physical protection of the municipality building. The 

main objective is to propose appropriate measures to minimize the risks in this building. 

The introduction of the theoretical part contains the basic provisions and selected technical 

standards associated with the problem. The next part deals with the characteristics of 

physical protection and their elements. At the beginning of the practical part is a 

description of the selected object and its current state of security. The next section is an 

analysis of security risks. The last part is based on the assessed risk proposal for a new 

security, which also includes an economic evaluation. 

Key words: physical protection, mechanical barrier systems, alarming security and distress 

system, security guard, regime protection 
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1 Úvod 

Ochrana sebe a svého majetku či území je jednou ze základních potřeb člověka. 

Tato potřeba je stará jako lidstvo samo. Prostředky ochrany se neustále vyvíjí a 

zdokonalují. Podobně jako zabezpečovací technika se zlepšují také pachatelé, kteří 

ustavičně vymýšlí nové metody překonání ochrany. Proto je potřeba neustále zabezpečení 

vylepšovat a obměňovat zastaralé. 

V dnešní době, kdy majetková kriminalita dosahuje vysokých čísel, je o to větší 

potřeba chránit svůj majetek. To byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem si tuto 

problematiku vybral jako téma mé bakalářské práce. Pro tento účel jsem zvolil budovu 

městského úřadu, která se nachází v blízkosti mého bydliště. Tento objekt jsem vybral 

z důvodu, ţe v něm uţ došlo k menšímu vloupání do jedné z kanceláří během pracovní 

doby a také k jednomu nedokonanému pokusu vniknutí. K tomu vedlo, dle mého názoru, 

nedostatečné zabezpečení budovy a to především kanceláří, kde došlo ke zmíněnému 

vniknutí. 

Cílem této bakalářské práce je, na základě technických znalostí a praktických 

poznatků, navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí ve zvoleném objektu. Postup jeho 

dosaţení je nejprve nalézt slabá místa (rizika) v jeho fyzické ochraně. Poté navrhnout nová 

opatření pro zlepšení stavu těchto slabin (rizik). K tomuto účelu bylo nutné se seznámit se 

stávajícím stavem fyzické ochrany budovy úřadu. 

Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitolou je úvod. Poté následuje právní 

úprava ochrany objektu, ve které jsou uvedeny základní zákony a vybrané technické normy 

související s řešenou problematikou. Další kapitola obsahuje definici fyzické ochrany osob 

a majetku a podrobněji rozebrány jednotlivé druhy fyzické ochrany. V další kapitole jsou 

uvedeny základní informace o budově městského úřadu. Poté následuje popis jejího 

současného stavu fyzické ochrany. V další kapitole je provedena analýza bezpečnostních 

rizik. V předposlední kapitole je na základě vyhodnocených rizik navrhnuto nové 

zabezpečení, které by mělo směřovat k minimalizaci nebezpečí v daném objektu. Součástí 

návrhu je i ekonomické zhodnocení. Poslední kapitolou je závěr, ve kterém je shrnutí celé 

bakalářské práce. 
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2 Právní úprava ochrany objektu 

V současné době v České republice neexistuje jednotný právní předpis, který by 

komplexně řešil problematiku ochrany osob a majetku. Proto v rámci problematiky 

ochrany osob a majetku je zapotřebí se orientovat ve velkém mnoţství zákonů, vyhlášek a 

norem, které se nějakým způsobem dotýkají dané problematiky. V této kapitole je uveden 

základní výčet zákonů a vybraných technických norem související s problematikou 

ochrany objektu. 

2.1 Zákony 

Zde je uveden základní výčet zákonů týkající se řešené problematiky. 

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

Ústava je nejvyšším a základním zákonem státu společně s listinou základních práv 

a svobod. Všechny další zákonné normy musí s ní být v souladu. Ústava obsahuje právní 

normy, které vymezují základní práva občanů a definují demokratické zásady České 

republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. [18] 

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

Listina základních práv a svobod je součásti ústavního pořádku České republiky. 

Lidská práva a svobody podle Listiny základních práv a svobod jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Omezení práv a svobod je moţné pouze na 

základě zákona. Mezi důleţitá práva v souvislosti s ochranou objektu patří právo na ţivot, 

nedotknutelnost osoby a jejího soukromí, právo na ochranu před zasahováním do 

soukromého a rodinného ţivota, právo vlastnit majetek a na jeho ochranu a v neposlední 

řadě právo nedotknutelnosti obydlí. [19] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon upravuje občanskoprávní vztahy a přispívá k naplňování občanských práv a 

svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. V tomto zákoně je také 
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uvedeno, ţe jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, můţe ten, kdo je 

takto ohroţen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. [21]  

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

Trestní zákoník chrání zájmy společnosti, ústavní zřízení České republiky, zájmy a 

práva fyzických a právnických osob. Definuje trestní odpovědnost, vyjmenovává 

jednotlivé trestné činy a tresty, které je moţné za ně uloţit. Mimo jiné jsou zde uvedeny 

okolnosti vylučující protiprávnost. Jsou to především:  

Krajní nouze (§ 28) – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. 

Nutná obrana (§ 29) – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným činem. [20] 

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

předpisů 

Tento zákon upravuje postupy orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Ve spojitosti s ochranou objektu je důleţitý § 76 odst. 2 – zadrţení osoby 

podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo 

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

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

policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [23] 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon vymezuje, co je to přestupek a jaké jsou podmínky odpovědnosti za jeho 

spáchání. Dále určuje jaké sankce je moţno za spáchání přestupku uloţit a jak probíhá 

přestupkové řízení. [24]  
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

V tomto zákoně jsou uvedeny opatření proti neoprávněnému nakládání s osobními 

údaji. Určuje, kdo je oprávněn osobní údaje ověřovat a jak s nimi zacházet, aby nemohly 

být zneuţity. Také stanoví povinnosti při zabezpečení osobních údajů. 

V zákoně podle § 4 písmena a) je osobním údajem jakákoliv informace, týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se povaţuje za určený nebo 

určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. 

Podle § 4 písmena b) je citlivým údajem osobní údaj vypovídající o národnostním, 

rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, 

zdravotním stavu a sexuálním ţivotě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. 

Citlivým údajem je také biometrický údaj, který umoţňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů. [22] 

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

Zákon definuje pracovněprávní vztahy při výkonu práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli a právní vztahy kolektivní povahy související s výkonem práce. 

Zaměstnavateli je zákonem udělena povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, pokud se ohroţení týká výkonu práce. Za plnění této povinnosti 

zaměstnavatele odpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu svých 

funkcí. [25] 

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon vymezuje zásady, podle nichţ se stanoví informace jako informace 

utajované, podmínky pro přístup k nim a další poţadavky na jejich ochranu. Dále upravuje 

zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a pro výkon státní 

správy s tím spojený. Ochrana utajovaných informací je zajištěna pomocí personální, 
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průmyslové, administrativní, fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních nebo 

komunikačních systémů a kryptografickou ochranou. [26] 

2.2 Technické normy 

Zde jsou uvedeny vybrané technické normy týkající se řešené problematiky. 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje poţadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříţí a okenic. Týká se těchto variant 

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

svislé) a navinování jakoţ i na pevné konstrukce. [4] 

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

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

dveře a komorové trezory 

Norma na základě odolnosti proti vloupání určuje základní zkoušky a klasifikaci 

mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů, ATM trezorů a ATM podstavců, 

trezorových dveří a komorových trezorů. [3] 

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

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Norma určuje poţadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, určená k 

tomu, aby po krátké časové období odolala působení síly, které vede ke zpoţdění vniknutí 

předmětů nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro bezpečnostní 

zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. [5] 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma určuje systémové poţadavky poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů. Popisuje poţadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. 
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Norma určuje stupně zabezpečení a třídy vlivu prostředí, kromě konkrétních poţadavků 

kladených na jednotlivé prvky systémů, které neurčuje. [6] 

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

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

Tato norma stanovuje poţadavky na pasivní infračervené detektory instalované 

v budovách. Obsahuje 4 stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. [7] 

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

- Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

Norma stanovuje poţadavky na detektory otevření (magnetické kontakty) 

instalované uvnitř a vně budov. Určuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu 

prostředí. [8] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzická ochrana je systém tvořený technickými, organizačními a reţimovými 

opatřeními, které zabraňují neoprávněnému uţívání, poškození, zničení nebo zcizení 

hmotného a nehmotného majetku. Dále také směřuje k zajištění bezpečnosti osob. [2] 

Cílem fyzické ochrany je vytvořit relativně nejvýhodnější řešení zabezpečení 

objektu. Pro uskutečnění tohoto cíle je nutné patřičně kombinovat jednotlivé druhy 

ochrany. Nikdy však nelze vytvořit dokonalý systém, který by eliminoval veškerá rizika. 

Na obrázku číslo 1 je zobrazena struktura prvků fyzické ochrany. [9] 

 

Obrázek 1: Struktura prvků fyzické ochrany [9] 

 

Základní rozdělení fyzické ochrany, které bude v této kapitole podrobněji 

rozebráno: 

1. Technická ochrana: 

- Mechanické zábranné systémy, 

- Poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

- Ostatní zabezpečovací systémy. 

2. Fyzická ostraha. 

3. Reţimová ochrana. 
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3.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanická ochrana objektů a majetků se provádí uţ od počátku lidstva. Prvotní 

mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) byly v podobě hradeb, tvrzí, příkopů, 

padacích mostů, mříţí, plotů apod. [15] 

Mechanické zábranné systémy tvoří základ kaţdého zabezpečovacího systému. 

Jejich základní funkcí je znesnadnit nebo znemoţnit násilné vniknutí pachatele do 

chráněného prostoru nebo manipulaci s chráněným předmětem. Základním úkolem je 

vytvořit pevnou zábranu za účelem znemoţnění proniknutí pachatele. Kaţdý mechanický 

zábranný systém je překonatelný. Rozdíly v jejich překonání jsou ve vynaloţené energii a 

času a pouţitého technického vybavení pachatele. [15] 

Mechanické zábranné systémy se rozdělují na prostředky: 

‒ obvodové ochrany, 

‒ plášťové ochrany, 

‒ prostorové ochrany, 

‒ předmětové ochrany. [9] 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana, někdy také nazývána perimetrická ochrana, je umístěna mimo 

chráněný objekt na jeho vnějším okolí. Obvykle přímo ohraničuje pozemek patřící 

k budově. Hlavním úkolem je ztíţit nebo zabránit proniknutí pachatele na chráněný 

pozemek. MZS obvodové ochrany se dělí na:  

‒ klasické drátěné oplocení: lehce překonatelné, dosahují výšky 1,5 aţ 2 m, 

‒ bezpečnostní oplocení: obtíţněji překonatelné, dosahují výšky aţ 2,5 m, 

‒ vysoce bezpečnostní oplocení: určené pro velmi důleţité objekty, mají vysokou 

účinnost ochrany, dosahují výšky aţ 5 m,  

‒ vrcholové zábrany: jsou umístěny na vrcholu plotu, nejčastěji jsou z ostnatého 

nebo ţiletkového drátu, pevné nebo otočné hroty,  

‒ podhrabové překáţky: slouţí proti podlezení nebo podkopání plotu,  

‒ vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky: jsou to např. branky, brány, závory, 

turnikety. [15] 
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Plášťová ochrana 

Úkolem plášťové ochrany je především ztíţit nebo znemoţnit vniknutí do 

chráněného objektu. Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budov a otvorovými 

výplněmi. [15] 

Stavební prvky budov patří mezi důleţité prvky mechanické plášťové ochrany. 

Mezi jednotlivé části patří vnější obvodové zdi, podlahy, stropy a střechy budov. Jejich 

mechanická odolnost je závislá na pouţitém materiálu, jeho tloušťce a provedení. [15] 

Otvorové výplně jsou výplně stavebních otvorů v plášti budovy. Jsou to dveře, 

okna, vikýře apod. Bez kvalitního zabezpečení jsou snadno překonatelné. Pro ochranu 

jednotlivých otvorů se pouţívají bezpečnostní dveře, zárubně, uzamykací systém, 

bezpečnostní fólie a skla, mříţe, rolety a ţaluzie. Dále úroveň zabezpečení ovlivňuje 

způsob provedení a materiál. [15] 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana zabezpečuje vnitřní prostory chráněného objektu. Tato ochrana 

má podobné prvky jako ochrana plášťová. Jsou to především bezpečnostní dveře, mříţe, 

které zabezpečující vstup do chráněných místností nebo mohu oddělovat jednotlivé části 

budovy. [9] 

Předmětová ochrana 

Prvky předmětové ochrany slouţí k ochraně cenností, šperků, finanční hotovosti, 

důleţitých dokumentů, informací apod. Rozdělují se podle účelu a konstrukce na 

komorové trezory a komerční úschovné objekty. [15] 

Komorové trezory jsou pevnými stavebními celky budov a jsou buď řešeny 

samostatně uvnitř objektu, nebo jsou jejich součástí. Bezpečnost, kromě samotného 

provedení a materiálu, je především závislá na umístění trezoru v objektu, kdy 

nejbezpečnější je umístění ve středu stavebního objektu. [15] 

Mezi komerční úschovné objekty patří ostatní prvky předmětové ochrany. Jsou to 

trezory (mobilní nebo vestavěné), ohnivzdorné skříně, ocelové a kartotéční skříně, příruční 

pokladničky. [15] 
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3.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) je relativně nový druh 

zabezpečení objektů. Je nejspolehlivější a nejhůře překonatelný a vhodně doplňuje 

mechanické zábranné systémy. Hlavní úlohy PZTS jsou podpora mechanických 

zábranných systémů a zvýšení účinnosti fyzické ostrahy. Obstarává a předává informace o 

napadení MZS a umoţňuje tak fyzické ostraze včasný zásah. Vedlejší úlohou je 

odstrašující účinek. [16] 

PZTS se z hlediska prostorového zaměření dělí na obvodovou ochranu, plášťovou 

ochranu, prostorovou ochranu, předmětovou ochranu a klíčovou ochranu. Pro zvýšení 

zabezpečení objektu se obvykle vyuţívá kombinace těchto druhů ochrany, vytváří se tzv. 

vícestupňová ochrana. [16] 

Obvodová ochrana 

Tato ochrana má za úkol signalizovat narušení obvodu chráněného objektu. 

Obvodem objektu je myšleno hranice kolem pozemku, které jsou nějakým způsobem 

ohraničeny např. plotem, zdí, vodním tokem. Pouţité technické prostředky jsou většinou 

určené pro venkovní účely. [16]  

Prvky obvodové ochrany jsou: pasivní čidla (např. plotová vibrační čidla, 

mikrofonní kabely, seizmická čidla, infračervené termovizní detektory) a aktivní čidla 

(např. štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, laserové závory, mikrovlnná 

čidla). [16] 

Plášťová ochrana 

Tento typ ochrany signalizuje narušení pláště chráněného objektu. Slouţí 

především pro detekování narušení otvorových výplní, jako jsou okna, dveře, vikýře apod. 

[16]  

Prvky plášťové ochrany jsou: čidla kontaktní (např. mikrospínače, smykové 

kontakty, magnetické kontakty), destrukční (poplachové fólie, vodičové sítě a zátarasy, 

světlovodné zábranné sítě), destrukčních projevů (např. pasivní kontaktní a bezkontaktní 
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čidla rozbití skla, aktivní kontaktní čidla rozbití skla, mikrofonní kabely), tlaková 

akustická, bariérová (např. infračervené závory, bariéry a záclony). [16] 

Prostorová ochrana  

Úkolem této ochrany je signalizovat narušení chráněného prostoru, ve kterém jsou 

umístěné chráněné zájmy. Pachatel se jiţ nachází uvnitř chráněného objektu. [16]  

Prvky prostorové ochrany jsou: čidla pohybu (mikrovlnná, ultrazvuková, pasivní 

infračervená, aktivní infračervená, kombinovaná). [16] 

Předmětová ochrana 

Tato ochrana má za úkol chránit předměty, kdy signalizuje bezprostřední 

přítomnost pachatele u chráněného předmětu nebo neoprávněné zacházení s tímto 

předmětem. [16]  

Prvky předmětové ochrany jsou: čidla kontaktní (např. tlakové, mikrospínače, 

magnetické kontakty), kapacitní, tlaková akustická, bariérová, trezorová, na ochranu 

uměleckých předmětů (např. závěsová, polohová, váhová). [16] 

Klíčová ochrana 

Tento typ ochrany signalizuje narušení klíčových míst v chráněném objektu. Jedná 

se o místa, u kterých je největší pravděpodobnost výskytu pachatele, jsou to např. chodby, 

haly, schodiště apod. Prvky klíčové ochrany jsou podobné jako u prostorové ochrany. [16] 

 

PZTS je sloţen z prvků, které mají schopnost dálkově signalizovat přítomnost, 

vstup nebo pokus o vstup pachatele do chráněného objektu nebo prostoru. Signalizace je 

prováděná opticky nebo akusticky. Na obrázku číslo 2 je blokové schéma tzv. 

zabezpečovacího řetězce PZTS. Ten je sloţen ze základních prvků, kterými jsou čidlo, 

ústředna, přenosové prostředky, signalizační zařízení a doplňková zařízení. [16] 
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Čidlo

(Detektor)

Doplňková

zařízení

Ústředna
Přenosové

prostředky
Signalizační

zařízení

 

Obrázek 2: Schéma zabezpečovacího řetězce [16] 

Čidlo (detektor) 

Čidlo je zařízení reagující na fyzikální změny, které souvisejí s narušením 

chráněného objektu či prostoru nebo na neţádoucí manipulaci s chráněným předmětem. 

Dělí se podle toho, zda ke své funkci potřebují napájení elektrickou energií na napájená a 

nenapájená. [16] 

Čidla napájená se dále dělí na aktivní a pasivní. Aktivní své pracovní prostředí 

vytvářejí aktivním zásahem do okolí (např. vysílají elektromagnetické vlnění). Pasivní 

pouze pasivně registrují fyzikální změny okolí (např. změnu teploty). Čidla nenapájená se 

dělí na destrukční a nedestrukční. Destrukční mají jednorázovou funkci (např. poplachové 

fólie, tapety a skla, fóliové polepy). U nedestrukčních dochází ke vratným změnám (např. 

vibrační a magnetický kontakt, mikrospínač). [16] 

Ústředna  

Ústředna je mozkem celého systému. Přijímá a vyhodnocuje informace z čidel, se 

kterými dle nastaveného programu dále nakládá. Ústředna dále zajišťuje napájení celého 

systému a také umoţňuje jeho ovládání. Ústředny se dělí podle stupně vybavenosti, podle 

počtu smyček a podle způsobu připojování smyček. [16]  

Podle stupně vybavenosti závisí zejména na jejich odolnosti proti překonání a dělí 

se na ústředny pro riziko nízké, nízké aţ střední, střední aţ vysoké, vysoké. Podle počtu 

smyček se dělí na ústředny malé, střední, velké a pulty centralizované ochrany. Podle 

způsobu připojování smyček se dělí na ústředny analogové – smyčkové, sběrnicové – 
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s přímou adresací čidel, koncentrátorové – smíšené, bezdrátové a hybridní (kombinované). 

[16] 

Přenosové prostředky – obstarávají přenos výstupních informací z ústředny do 

místa signalizace nebo opačným směrem. [16] 

Signalizační zařízení – převádí přijaté informace na vodný signál jako je poplach 

nebo výstraha. [16] 

Doplňková zařízení – slouţí ke snadnějšímu ovládání systému nebo k aplikaci 

speciálních funkcí. Jsou to především tato zařízení: akustická signalizace, optická 

signalizace, mapy a tabla, tiskárny a fotodokumentační zařízení. [16] 

3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Mezi ostatní zabezpečovací systémy patří systém kontroly vstupu a kamerové 

systémy. 

Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu můţe být samostatným technickým systémem nebo můţe 

být součástí poplachového zabezpečovacího systému. Tento systém má za úkol kontrolovat 

vstup do určených prostor formou povolení či zamítnutí přístupu. Kontrola probíhá 

prostřednictvím bezkontaktní magnetické karty, čipu nebo jiných medií. Informace o 

vstupu nebo o jejich zamítnutí se obvykle ukládají a je moţné s těmito daty dále pracovat. 

[9] 

Kamerové systémy 

Kamerové systémy neboli uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV = Closed 

Circuit Television) jsou vyuţívány pro zabezpečení jednoho objektu. Slouţí jako vhodný 

doplněk zabezpečovacího systému a plní nejen funkci dokumentace, ale také preventivní 

funkci. [17] 

Základní prvky kamerového systému jsou kamery, monitor a záznamové zařízení. 

Nejdůleţitějším prvkem CCTV systému jsou kamery. Jsou pro ně charakteristické malé 

rozměry a spotřeba, vysoká citlivost, odolnost proti poškození a dlouhá ţivotnost. Mohou 

snímat obraz barevně nebo černobíle. Barevnými kamerami lze lépe identifikovat 
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pachatele, jsou však nákladnější a vyznačují se menší světelnou citlivostí snímačů oproti 

černobílým kamerám. Z tohoto důvodu existují kombinované kamery, které se při poklesu 

osvětlení přepnou do černobílého reţimu. [17] 

Monitory se pouţívají k zobrazování aktuálního dění snímaného kamerou nebo 

uloţeného na záznamovém zařízení. Záznam obrazu se ukládá pro případ napadení 

objektu. Uloţen musí být jen na dobu nezbytně nutnou a musí být zajištěna dostatečná 

opatření před zneuţitím těchto citlivých informací. [17] 

3.4 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je nejstarším, nejpouţívanějším a nejdraţším typem ochrany osob a 

majetku. Jedná se o soubor činností kvalifikované osoby pověřené ostrahou, která má za 

úkol zabezpečit ochranu majetku a osob, bezpečnost chráněných objektů a veřejný 

pořádek. Tato ochrana je nákladná, ale velice efektivní. Fyzická ostraha je zajišťována 

komerčními soukromými bezpečnostními sluţbami, vlastními ochrannými sluţbami 

organizací a podniků, státními ochrannými sluţbami (Policie České republiky a Městská 

policie). [9] 

Formy fyzické ostrahy: 

Strážní služba – můţe být prováděna na pevných nebo pochůzkových stráţních 

stanovištích. Při stráţní sluţbě pracovník fyzické ochrany zabezpečuje zejména vnější 

ochranu majetku a osob. Sleduje objekt a jeho okolí, zabraňuje nedovolené činnosti proti 

objektu a plní další úkoly. [2] 

Bezpečnostní dohled – je zabezpečován celoplošně nebo jako dohled nad 

vyčleněnými prostory, místy, budovami, osobami apod. Můţe být prováděn přímo nebo 

dálkově prostřednictvím kamerových systémů. Pracovník fyzické ostrahy sleduje 

oprávnění pohybu a činnosti osob, dodrţování stanoveného vnitřního reţimu, zabezpečení 

objektů a další úkoly. [2] 

Bezpečnostní ochranný doprovod – člení se na ochranný doprovod osob 

(bodyguard), ochranný doprovod peněţních hotovostí a cenností, ochranný doprovod 

kamionové, ţelezniční, vodní přepravy a dalších způsobů přepravy a ochranný doprovod 

letecké přepravy. Doprovody mohou být prováděny pěším způsobem, ve vozidle nebo 
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kombinovanými způsoby. Při bezpečnostním ochranném doprovodu je důleţité dodrţovat 

zásady pro zajištění bezpečnosti při přesunu. [2] 

Bezpečnostní průzkum – slouţí pro obhlídku prostředí, kde mají být prováděny 

jiné činnosti. Jde o okamţité zjišťování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti osob a 

majetku v určitém čase a prostoru. Bezpečnostní průzkum můţe být prováděn přímo 

pracovníky fyzické ostrahy, na dálku elektronickými systémy nebo pracovníky detektivní 

sluţby. [2] 

Kontrolní propustková činnost – zajišťuje ochranu a reţim vstupu a vjezdu do 

objektu nebo prostoru a jejich opouštění. Pracovníci fyzické ostrahy zejména zabraňují 

vstupu a vjezdu bez oprávnění, neoprávněnému vnášení nebo vynášení předmětů, 

kontrolují a evidují vstupující a vycházející osoby a vozidla, poskytují informace 

návštěvníkům, uzamykají v určené době vchody a výstupy objektu, doprovázejí návštěvy v 

objektu a plní další úkoly. [2] 

Bezpečnostní výjezd - zásah – tato forma fyzické ostrahy je vykonávána 

v souvislosti se zabezpečením objektu poplachovým zabezpečovacím a tísňovým 

systémem. Výjezdová (zásahová) skupina vyjíţdí na místo narušení na základě signálu 

z pultu centralizované ochrany, který přichází z PZTS. Po příjezdu je nutno podle § 76 

odst. 2 trestního řádu zadrţet pachatele, případně zjistit, zda se nejednalo o planý poplach. 

Dále zajistit objekt do příjezdu Policie České republiky. [2] 

Metody fyzické ostrahy 

Metodami fyzické ostrahy rozumíme způsob nebo postup, kterými jsou 

uskutečňovány formy fyzické ostrahy. Fyzická ostraha pouţívá následující metody: 

- fyzického pozorování, 

- osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

- kontroly osob, 

- kontroly vozidel a nákladů, 

- kontroly stavu, 

- kontroly dokladů, 

- fyzických zábran a bariér, 

- nasazení cvičného psa, 
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- přesvědčování, 

- obranných a ochranných zákroků, 

- evakuačních a ochranných opatření, 

- zajištění místa činu. [2] 

3.5 Režimová ochrana 

Reţimová ochrana, někdy také nazývána organizační nebo administrativní ochrana, 

řeší, jakým způsobem budou lidé postupovat při ochraně objektu. Reţimová ochrana je 

administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a 

procesy v oblasti výkonu i řízení, které směřují k zajištění bezporuchového fungování 

celého zabezpečovacího systému v dané organizaci. Završuje všechny ostatní typy 

ochrany, proto nebude-li reţimová ochrana dodrţována, jsou veškerá opatření k ničemu. 

[2] 

Reţimová opatření se vztahují na činnost vlastních zaměstnanců, pohyb a chování 

cizích osob, oběh dokladů a informací uvnitř organizace a výstup informací, dat a 

dokumentů z organizace. Všechny potřebné reţimové zásady by měly být zpracovány 

v organizačních dokumentech a interních normách dané organizace. [2] 

Mezi základní dokumenty reţimové ochrany patří: 

‒ statut organizace, 

‒ organizační řád, 

‒ pracovní řád, 

‒ spisový řád, 

‒ skartační řád, 

‒ pravidla uţívání technických prostředků. [2] 
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4 Základní informace o budově městského úřadu 

Vybraná budova pro tuto práci je detašované pracoviště Městského úřadu Český 

Těšín. Na tomto pracovišti jsou odbory, které uţ nebylo moţné, z důvodu kapacity, umístit 

v hlavní budově Městského úřadu, která se nachází na náměstí ČSA v centru města Český 

Těšín. Těmito odbory jsou odbor ţivnostenský a dopravy a odbor sociální.    

4.1 Historie 

Budova byla původně postavena jako školské zařízení. Konkrétně byla budova 

postavena v roce 1921. Aţ do roku 1985 to byla jediná škola v dané oblasti, v dnešní době 

nazývaná „stará škola“. Ve školním roce 1985/1986 byla otevřena nová budova školy, 

která se nachází pár metrů od staré. Škola fungovala takto ve dvou budovách aţ do roku 

2002. Přesně 1. července 2002 převzal Městský úřad Český Těšín budovu staré školy a 

začal ji rekonstruovat pro své účely. Budova získala novou fasádu a proběhly rozsáhlé 

vnitřní úpravy.  

4.2 Konstrukce 

Budova stojí na pozemku o celkové rozloze 1679 m
2
. Z toho tvoří zastavěná část 

592 m
2
. Výška budovy je 12,7 m. Objekt se skládá z jednoho podzemního podlaţí, dvou 

nadzemních podlaţí a podkroví. Obvodové a nosné zdivo má z větší části tloušťku 600 

mm, kromě zádní části, kde je tloušťka zdiva 450 mm. Vnitřní příčky mají tloušťku 150 a 

100 mm. Celá budova je postavena z plných pálených cihel. Výjimku tvoří pouze nově 

postavené konstrukce, které vznikly při rekonstrukci budovy, ty slouţí převáţně pro 

rozdělení původních místností na menší prostory. Nové příčky, které jsou pouţity ve větší 

části budovy, jsou sádrokartonové s tloušťkou 125 mm a zbytek příček v zadní části 

budovy je z materiálu Ytong tloušťky 150 a 100 mm. Střecha je tvořena dřevěnou 

konstrukcí s plechovou krytinou. 
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4.3 Funkční uspořádání 

Vchod do budovy je pouze jeden, v přední části budovy. 

Podzemní podlaţí není pod celou budovou a je rozděleno na dvě části. V první části 

jsou sklady a kotelna. V druhé části je pouze sklep, který nemá ţádné větší vyuţití. 

V prvním nadzemním podlaţí se nachází kanceláře, pokladna, serverovna, spisovna 

určená pro ukládání dokumentů, místnost rozdělená boxy na čekárnu a kancelář evidence 

vozidel a řidičských průkazů, dále sklad SPZ, sklad kancelářských potřeb, kuchyňka a WC 

pro zaměstnance a veřejnost.  

V druhém nadzemním podlaţí se nachází kanceláře, zkušební místnost pro 

uchazeče o řidičský průkaz, copy centrum, kuchyňka a WC pro zaměstnance. 

V podkroví nejsou ţádné místnosti. 

4.4 Popis okolí 

Budova městského úřadu se nachází na adrese Pod Zvonek 875/26 v městské části 

zvané Svibice. Svibice je rozsáhlé sídliště panelových domů na okraji města Český Těšín. 

Budova úřadu s přilehlým okolím je zobrazena na obrázku číslo 3. 

Obrázek 3: Budova městského úřadu [12] 
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Budova je umístěna vedle základní školy, která byla v minulosti její součástí, jak uţ 

bylo zmíněno v kapitole o historii. Nutno zmínit, ţe objekty mají společný zadní dvorek. 

Úřad je spojen s další menší budovou, která slouţí jako sociální zařízení pro děti a mládeţ. 

Obě mají svůj vlastní vchod a nejsou mezi sebou průchozí. Toto sociální zařízení má 

stejného vlastníka jako budova úřadu a to město Český Těšín. Vjezd na parkoviště 

umístěné před budovou je napojen na přilehlou silnici, kolem které teče Šadovský potok. 

Na opačném břehu potoka se nachází menší soustava rodinných domků. 
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5 Popis současného stavu fyzické ochrany budovy městského úřadu 

Pro přehledný popis současného stavu fyzické ochrany budovy městského úřadu je 

tato kapitola rozdělena na jednotlivé části fyzické ochrany: 

‒ mechanické zábranné systémy, 

‒ poplachový zabezpečovací a tísňový systém, 

‒ fyzická ostraha, 

‒ reţimová ochrana. 

5.1 Současný stav mechanických zábranných systémů 

Ochranné prvky mechanického zábranného systému jsou rozděleny na obvodovou 

ochranu, plášťovou ochranu, prostorovou ochranu a předmětovou ochrana.  

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana pro budovu městského úřadu není zase aţ tak důleţitá vzhledem 

k tomu, ţe všechna chráněná aktiva se nacházejí uvnitř budovy a vnější venkovní prostor 

není potřeba chránit. Budova přece jenom nějakou obvodovou ochranu má, proto je zde 

uvedena. 

Obvodová ochrana patřící přímo k úřadu je pouze kolem celé pravé a přední strany 

budovy, včetně parkoviště před budovou, tvořena plotem. Tento plot je vysoký 1,7 m. 

Konstrukce je z pleteného pletiva s betonovou podhrabovou deskou. Celá levá část nemá 

ţádnou obvodovou ochranu. Zadní část spojená s jiţ dříve zmíněným sociálním zařízením 

je chráněna plotem, který vede od toho zařízení aţ k budově základní školy. Tento plot je 

také z pleteného pletiva, bez podhrabové zábrany, ale je s vrcholovou zábranou v podobě 

ostnatého drátu. Výška tohoto plotu je i s ostnatými dráty zhruba 2 m. Zbytek perimetru 

zaujímá celý komplex základní školy, který je pak spojen s úřadem dalším plotem. Tento 

plot je obyčejný z pleteného pletiva, bez dalších prvků ochrany s výškou 1,6 m. Vstup na 

pozemek před úřadem je opatřen dvoukřídlou bránou. Tato brána je zabezpečena, mimo 

pracovní dobu, zadlabacím zámkem s cylindrickou vloţkou. Vjezd na parkoviště před 

úřadem je zajištěn, také mimo pracovní dobu, pomocí posuvné brány, která je zabezpečena 

visacím zámkem. Obě brány jsou zobrazeny na obrázku číslo 4. 
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Obrázek 4: Vstupní brány [zdroj: autor] 

Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu tvoří stavební prvky budovy, jako jsou obvodové zdi a střecha, 

které byly jiţ zmíněny v předchozí kapitole a v této kapitole nebudou dále rozebírány. Tyto 

části bývají pro svou náročnost překonání jen výjimečně napadeny, a proto nepředstavují 

významné riziko. Dále do plášťové ochrany patří ochrana všech vstupů do objektu, jako 

jsou okna a dveře, které jsou zároveň největší slabinou plášťové ochrany.  

Okna po celé budově jsou dvojitá v dřevěných rámech. Sklepní okna jsou 

z drátoskla, to je sklo, uvnitř kterého se nachází drátěná vloţka. V místnostech pokladny, 

serverovny, skladu SPZ a místnosti evidence vozidel a řidičských průkazů jsou na oknech 

namontovány ocelové mříţe. Pouţité mříţe jsou zobrazeny na obrázcích číslo 5 a 6, na 

obrázku číslo 6 je navíc zobrazeno nezabezpečené okno. 

 Obrázek 5: Mříţe v zadní části [zdroj: autor] 

      Obrázek 6: Okno a mříţ [zdroj: autor] 
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Vchodové dveře, které jsou zobrazeny na 

obrázku číslo 7, jsou dvoukřídlé prosklené 

bezpečnostním sklem s plastovou konstrukcí. Pro 

zamezení neţádoucího průniku, mimo pracovní 

dobu, jsou opatřeny zadlabacím zámkem 

s bezpečnostní cylindrickou vloţkou odolnou proti  

planţetování a odvrtání. 
  

 

 

 

 

 

Obrázek 7: Vchodové dveře [zdroj: autor] 

Prostorová ochrana 

Velkou výhodou v rámci zabezpečení je oddělení prvního nadzemního podlaţí od 

schodiště pomocí prosklené stěny v plastové konstrukci s dvoukřídlými prosklenými 

dveřmi. Dveře jsou podobné jako dveře vchodové, jen s rozdílem zámku, který má 

obyčejnou cylindrickou vloţku. Většina místností má plné jednokřídlé dřevěné dveře 

v ocelových zárubních se zadlabacím zámkem s obyčejnou cylindrickou vloţkou. Výjimku 

tvoří pouze dveře od WC a dveře od schodišť vedoucích do sklepních prostorů, které mají 

pouze obyčejný zadlabací zámek bez cylindrické vloţky. Dveře vedoucí do podkroví jsou 

plechové se zadlabacím zámkem s obyčejnou cylindrickou vloţkou.  

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana je pouze v některých místnostech. Jedná se především o trezor 

zabudovaný do zdi umístěný v pokladně, kde se ukládá větší mnoţství hotovosti. Taky pak 

archivační skříň umístěnou v kanceláři evidence vozidel a řidičských průkazů. Dále se do 

předmětové ochrany dá zařadit uzamykatelný nábytek, jako jsou zásuvky nebo skříně 

určené pro uloţení spisů obsahující citlivé nebo osobní údaje. Také slouţí pro uzamčení 

hotovosti, která musí být ještě uloţena v pokladničkách k tomuto účelu určených. 
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5.2 Současný stav poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém budovy městského úřadu je zajišťován 

pouze na úrovni prostorové ochrany. 

Prostorová ochrana 

Tato ochrana je realizována pomocí pasivních infračervených (dále jen PIR) čidel, 

která snímají pohyb a teplo v objektu a pomocí magnetických čidel. PIR čidla jsou 

umístěna ve třech důleţitých místnostech, kterými jsou pokladna, serverovna a spisovna. 

Další PIR čidlo je umístěno u vchodových dveří, které by se, vzhledem k umístění, dalo 

také zařadit do klíčové ochrany. Magnetická čidla signalizují otevření dveří. Tato čidla 

jsou umístěna na většině dveří v budově vedoucí z chodby do místnosti. 

Všechna čidla jsou připojena na hybridní ústřednu PZTS s náhradním napájecím 

zdrojem. Ústředna je umístěna v serverovně. K ovládání slouţí klávesnice, která je 

umístěna u vchodu v uzamykatelném boxu. Zvlášť jsou umístěny klávesnice u dveří do 

místností, ve kterých se nachází PIR čidla, tyto klávesnice slouţí pouze pro jednotlivé 

místnosti. Pro upřesnění to znamená, ţe tato čidla jsou neustále aktivní i v pracovní době a 

klávesnice slouţí pro jejich deaktivaci v případě vstupu do těchto místností, či znovu 

aktivování po opuštění místnosti.  

 

Rozmístění jednotlivých prvků mechanických zábranných systémů a poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému v budově městské úřadu je znázorněno v příloze 

číslo 1 a 2. V podzemním podlaţí se ţádné zabezpečení nenachází, proto zde není 

znázorněno. 

5.3 Současný stav fyzické ostrahy 

Fyzická ostraha v budově úřadu je zajišťována pouze formou bezpečnostního 

výjezdu - zásahu. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém budovy úřadu je napojen na 

pult centralizované ochrany Městské policie Český Těšín. V případě aktivování některého 

z prvků PZTS je tato informace přenesena na pult centralizované ochrany. Městská policie 

vyšle na místo hlídku. Ta provede kontrolu objektu, zjistí, zda skutečně došlo k narušení 
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nebo šlo jen o planý poplach. V případě narušení zadrţí pachatele, pokud se ještě nachází 

na místě a zajistí budovu do příjezdu přivolané Policie České republiky. 

5.4 Současný stav režimové ochrany 

V rámci reţimové ochrany je nutno brát v potaz, ţe úřad je v pracovní době 

přístupný veřejnosti. Proto je důleţité dodrţovat vnitřní předpisy úřadu, jako jsou 

organizační směrnice úřadu, pracovní řád, spisový řád, skartační řád. Zaměstnanci úřadu 

mají povinnost řídit se těmito předpisy. Pro příklad zde budou uvedena některá 

nejdůleţitější pravidla pro fyzickou ochranu. 

Pro nakládání s hotovostí je stanoveno, ţe v kaţdé kanceláři nesmí být překročen 

maximální limit hotovosti ve výši 2 tisíc Kč. Pokud je překročen, je povinností 

zaměstnanců hotovost odvést do pokladny. Stejně tak je stanoven limit pro pokladnu, 

pokud je překročen, musí být hotovost přesunuta do banky na příslušný bankovní účet. 

Další povinností zaměstnanců je, ţe veškerá hotovost musí být uschována v pokladničkách 

k tomuto účelu určených. Pokladničky musí být uloţeny v uzamykatelném nábytku.  

Veškeré nosiče obsahující osobní údaje, musí být zabezpečeny v uzamčených 

skříních, popřípadě na jiných místech, kde je moţno zajistit jejich ochranu. 

V případě opuštění místnosti musí zaměstnanci místnost řádně uzamknout. 

Dále v rámci reţimové ochrany je nutno zmínit, ţe je u vchodu v budově úřadu 

umístěn docházkový terminál. Do kterého mají zaměstnanci povinnost zaznamenat, 

prostřednictvím vlastní čipové karty, kaţdý svůj příchod do budovy nebo odchod 

z budovy. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik 

Analýza rizik slouţí pro vyhledání zranitelných míst ve zkoumaném objektu a 

určení jejich závaţnosti. Posuzování rizik probíhá nejprve identifikací nebezpečí a 

ohroţení, prostřednictvím graficky analytického modelování rizik. Dalším krokem je 

zvolení vhodné metody pro výpočet rizika. Na základě vyhodnocení závaţnosti 

jednotlivých rizik lze vypracovat návrh opatření pro minimalizaci rizika na přijatelnou 

úroveň. [14] 

Metodik pro analýzu rizik je v dnešní době celá řada. Pro analýzu rizik týkající se 

fyzické ochrany budovy městského úřadu jsou v této práci pouţity následující metody: 

‒ metoda pro identifikace rizik: Ishikawův diagram,  

‒ metoda pro výpočet rizika: Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA). 

6.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram také známý pod názvem diagram příčin a následků nebo někdy 

pro svou grafickou podobu diagram rybí kosti. Slouţí pro zjištění příčin určitého problému 

(následku). Tento diagram byl vytvořen Kaoru Ishikawou. Jsou v něm analyzovány 

příčiny, které způsobují řešený problém (následek) prostřednictvím grafického znázornění. 

[14] 

V rámci této práce byl vybrán jako následek překonání fyzické ochrany budovy 

městského úřadu. Základními příčinami, jejichţ následkem můţe vést k překonání fyzické 

ochrany, jsou: 

‒ selhání mechanického zábranného systému, 

‒ selhání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

‒ selhání fyzické ostrahy, 

‒ pochybení zaměstnanců. 

 

Grafické znázornění jednotlivých příčin a jejich následku, týkající se fyzické 

ochrany budovy městského úřadu pomocí Ishikawova diagramu, je zobrazen na obrázku 

číslo 8. 
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Obrázek 8: Ishikawův diagram [zdroj: autor] 
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6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich dopadů je metoda pro výpočet rizika. Originální anglický 

název této metody je Failure mode and effect analysis (FMEA). Slouţí k analýze prvků 

určitého systému a identifikuje jednoduché problémy. K výpočtu výsledného rizika se 

pouţívá vzorec (1), do kterého se dosadí hodnoty vycházející z tabulky číslo 1. [14] 

(1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku 

N – závaţnost následků 

H – odhalitelnost 

 

Tabulka 1: Jednotlivé parametry metody FMEA [14] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší škoda 

51 - 100 neţádoucí riziko 4 vysoká škoda 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku H Odhalitelnost 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné 

Postup při aplikaci metody FMEA 

Vytvoří se tabulka obsahující zjištěná rizika pomocí Ishikawova diagramu. 

Základní příčiny jsou označené jako subsystém a k nim přiřazená jednotlivá rizika. Poté 

jsou pro všechna rizika určeny hodnoty pro jednotlivé parametry: pravděpodobnost vzniku 

rizika, závaţnost následků a odhalitelnost. Pomocí těchto parametrů se určí výsledná míra 

rizika. Výsledné hodnoty jsou uvedeny v tabulce číslo 2. 

HNPR 
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Tabulka 2: Analýza metodou FMEA [zdroj: autor] 

Subsystém Identifikace rizika Číslo P N H R 

Selhání MZS 

Vniknutí přes vchodové dveře 1 3 2 2 12 

Vniknutí přes okna 2 3 4 3 36 

Vniknutí do místností objektu přes dveře 3 4 4 3 48 

Překonání obvodové ochrany 4 3 1 3 9 

Překonání předmětové ochrany 5 2 5 3 30 

Špatná funkce MZS 6 3 5 3 45 

Selhání PZTS 

Porucha PZTS 7 3 5 2 30 

Přerušení napájení některého z prvků 

PZTS 
8 2 4 2 16 

Sabotáţ PZTS 9 3 4 2 24 

Nemoţnost zjištění vniknutí na pozemek 10 5 1 1 5 

Nemoţnost zjištění vniknutí do místností 

objektu 
11 5 4 1 20 

Nemoţnost zjištění manipulace s prvky 

předmětové ochrany 
12 5 5 1 25 

Selhání fyzické 

ostrahy 

Nespolehlivost fyzické ostrahy 13 1 5 4 20 

Nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 14 1 4 4 16 

Nedostatečné zkušenosti fyzické ostrahy 15 1 4 4 16 

Pochybení 

zaměstnanců 

Vědomá nedbalost zaměstnanců 16 3 4 4 48 

Nevědomá nedbalost zaměstnanců 17 2 4 4 32 

Úmysl zaměstnanců 18 1 5 3 15 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Výsledky analýzy selhání a jejich dopadů jsou vyhodnoceny Paretovým principem 

80/20, který je graficky znázorněn Paretovým diagramem s Lorenzovou křivkou, obrázek 

číslo 9. S jeho pomocí je stanovena hranice, která odděluje přijatelná rizika od 

nepřijatelných. Paretův princip by se dal vyjádřit tím způsobem, ţe 80% následků je 

způsobeno z 20% příčin. Pro sestrojení diagramu bylo nutné nejprve sestupně seřadit rizika 

podle vypočtené míry rizika. Dále je diagram doplněn o Lorenzovu křivku, která vychází 

z vypočtené kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti. Tyto hodnoty jsou 

vypočteny pomocí vzorců (2) a (3). Všechny údaje jsou obsaţeny v tabulce číslo 3. [14] 

(2) 

 

i

i

k

ki nnnnnN 


...32

1

1



29 

 

Ni – kumulativní četnost daného rizika 

n1 - ni – hodnoty daného rizika 

(3) 

 

Fi – relativní kumulativní četnost daného rizika 

Ni – kumulativní četnost daného rizika 

N – kumulativní četnost všech hodnot 

 

Tabulka 3: Sestupně seřazená rizika [zdroj: autor] 

Identifikace rizika Číslo R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

Vniknutí do místností objektu přes dveře 3 48 48 10,74 

Vědomá nedbalost zaměstnanců 16 48 96 21,48 

Špatná funkce MZS 6 45 141 31,54 

Vniknutí přes okna 2 36 177 39,6 

Nevědomá nedbalost zaměstnanců 17 32 209 46,76 

Překonání předmětové ochrany 5 30 239 53,47 

Porucha PZTS 7 30 269 60,18 

Nemoţnost zjištění manipulace s prvky 

předmětové ochrany 
12 25 294 65,77 

Sabotáţ PZTS 9 24 318 71,14 

Nemoţnost zjištění vniknutí do místností 

objektu 
11 20 338 75,62 

Nespolehlivost fyzické ostrahy 13 20 358 80,09 

Přerušení napájení některého z prvků 

PZTS 
8 16 374 83,67 

Nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 14 16 390 87,25 

Nedostatečné zkušenosti fyzické ostrahy 15 16 406 90,83 

Úmysl zaměstnanců 18 15 421 94,18 

Vniknutí přes vchodové dveře 1 12 433 96,87 

Překonání obvodové ochrany 4 9 442 98,88 

Nemoţnost zjištění vniknutí na pozemek 10 5 447 100 

100
N

N
F i
i



30 

 

 

Obrázek 9: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [zdroj: autor] 

 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, ţe 80% ze všech rizik tvoří rizika 3, 16, 6, 2, 17, 

5, 7, 12, 9, 11 a 13. Pro tato rizika je dále nutno navrhnout vhodná řešení a minimalizovat 

tak riziko překonání fyzické ochrany budovy městského úřadu na přijatelnou úroveň. Zbylá 

rizika jsou v oblasti přijatelných rizik. Jejich vliv na bezpečnost budovy městského úřadu 

je zanedbatelný. 
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7 Návrh nového zabezpečení budovy městského úřadu 

V této části práce je zpracován nový návrh zabezpečení budovy městského úřadu, 

který slouţí pro minimalizaci rizika překonání fyzické ochrany. Návrh vychází 

z provedené analýzy rizik, ve které se vymezila nepřijatelná rizika. Návrh nového 

zabezpečení je rozdělen, stejně jako při popisu stávajícího stavu, na mechanické zábranné 

systémy, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, fyzickou ostrahu a reţimovou 

ochranu. U jednotlivých částí jsou vţdy řešena rizika od nejzávaţnějších po ty méně 

závaţná. Součástí návrhu je i ekonomické zhodnocení v závěru kapitoly. 

7.1 Návrh pro mechanické zábranné systémy 

U MZS byla identifikována následující rizika, která je dále potřeba řešit: 

‒ vniknutí do místností objektu přes dveře, 

‒ špatná funkce mechanického zábranného systému, 

‒ překonání předmětové ochrany, 

‒ vniknutí přes okna. 

Vniknutí do místností objektu přes dveře 

Největší slabinou u MZS bylo zjištěno riziko vniknutí do místností objektu přes 

dveře. Je to způsobeno nedostatečným uzamykacím systémem dveří, kdy se v dnešní době 

pachatelé dokáţou dostat skrz cylindrické vloţky bez zvláštní odolnosti během pár minut. 

Toto riziko hrozí především v pracovní době, kdyţ se v místnosti zrovna nenachází 

zaměstnanci. Mimo pracovní dobu, kdy je aktivován PZTS, riziko zmenšují magnetická 

čidla na dveřích. Proto pro minimalizaci rizika vniknutí do místností přes dveře bude 

věnována pozornost především ochraně proti nehlučným metodám překonání, jako je 

bumping nebo planţetování. Tyto metody jsou nedestruktivní a patří mezi nejpouţívanější. 

Navrhuji výměnu stávající cylindrické vloţky u vybraných místností za bezpečnostní 

důlkovou cylindrickou vloţku Mul-T-Lock 7x7 zobrazenou na obrázku číslo 10. Tato 

vloţka je podle normy ČSN EN 1627 zařazena do bezpečnostní třídy 3, je odolná proti 

planţetování, bumpingu a má ochranu proti odvrtání. Je dodávaná s pěti klíči a 

bezpečnostní kartou, bez které nelze přidělat další klíč. Dále pro vyšší bezpečnost navrhuji 

instalaci bezpečnostního kování s krytem vloţky na dveře vybraných místností od firmy 
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Rostex typu R4/O EXCLUSIVE, které má z obou stran kliku. Pro místnosti, které nejsou 

určené pro návštěvníky úřadu, navrhuji madlo z venkovní strany, to je typ R1/O 

EXCLUSIVE, který je zobrazen na obrázku číslo 11. Tato bezpečnostní kování jsou také 

zařazena do bezpečnostní třídy 3 podle normy ČSN EN 1627. 

 

Obrázek 10: Vloţka Mul-T-Lock 7x7 [13] 

 

 

Obrázek 11: Bezpečnostní kování R1/O EXCLUSIVE [1] 

Špatná funkce mechanického zábranného systému 

Hlavní příčinou špatné funkce MZS je opotřebení některého z jeho prvků. To můţe 

být způsobeno nedostatečnou kontrolou a údrţbou jednotlivých prvků. Proto je nutné 

provádět pravidelně kontroly, alespoň jednou ročně, odpovědným pracovníkem. V případě 

potřeby daný prvek opravit nebo vyměnit. Také je důleţitá pravidelná údrţba prvků MZS, 

která zajistí jejich delší ţivotnost a bezproblémovou funkci. 

Překonání předmětové ochrany 

Předmětová ochrana je realizovaná pomocí trezoru a archivační skříně. Vzhledem 

k provedení vnějšího pláště a uzamykacího systému daných prvků je zabezpečení 

z hlediska MZS dostatečné. Proto pro sníţení rizika je nejlepší řešení pouze v 

urychlení odhalitelnosti manipulace s těmito prvky pomocí prvků PZTS. Tohle řešení bude 

rozebráno aţ u návrhu pro PZTS v další podkapitole. 
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Vniknutí přes okna 

Další riziko spočívá ve vniknutí do objektu nebo rovnou do místností přes okna a 

to, jak v pracovní době, tak mimo tuto dobu. Okna nejsou nijak zabezpečená, proto 

v místnostech, kde se zrovna nenachází zaměstnanci nebo mimo pracovní dobu, hrozí 

reálné nebezpečí vniknutí pachatele. Z tohoto důvodu navrhuji instalovat, na okna 

vybraných místností, v prvním a druhém nadzemním podlaţí, bezpečnostní fólie na sklo 

typu SCX od firmy Next, které podstatně zpomalí průnik pachatele. Bezpečnostní fólie 

slouţí především jako ochrana před vniknutím předmětů nebo osob do chráněného 

prostoru. Také chrání před poraněním o rozbité sklo.  

7.2 Návrh pro poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

U PZTS byla identifikována tato rizika, která je dále potřeba řešit: 

‒ porucha poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

‒ nemoţnost zjištění manipulace s prvky předmětové ochrany,  

‒ sabotáţ poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

‒ nemoţnost zjištění vniknutí do místností objektu. 

Porucha poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Nejzávaţnějším rizikem u PZTS je jeho porucha, důsledkem je nefunkčnost nebo 

špatná funkce PZTS. Porucha můţe být způsobena opotřebením, kdy je nutná úplná 

výměna daného prvku, nebo pouze závadou, kterou lze opravit. Většinu poruch dokáţe 

systém identifikovat a informovat o nich vyhlášením poruchového poplachu. Pro zajištění 

bezpečného chodu systému doporučuji provést kontrolu prvků PZTS a dále pak provádět 

kontroly alespoň jednou ročně. 

Nemožnost zjištění manipulace s prvky předmětové ochrany 

Prvky předmětové ochrany jsou především trezor a archivační skříň. Hlavní účel 

archivační skříně je ochrana dokumentů, v ní umístěných, před zničením, zejména před 

poţáry. Dále je nutno podotknout, ţe v archivační skříni nejsou uloţeny takové cennosti, 

které je potřeba chránit proti odcizení. Proto se návrh pro předmětovou ochranu bude týkat 

pouze trezoru umístěného v pokladně, ve kterém se nachází větší finanční hotovost, 
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popřípadě jiné cennosti, které potřebují větší ochranu. Pro zvýšení zabezpečení trezoru 

navrhuji instalaci bezdrátového detektoru otřesu JA-82SH od firmy Jablotron, který je 

zobrazen na obrázku číslo 12. Tento detektor dokáţe zaznamenat jakoukoli neoprávněnou 

manipulaci s trezorem prostřednictvím detekce otřesu (vibrací). 

Sabotáž poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Sabotáţ PZTS můţe být způsobena zakrytím nebo zastříkáním čidla pachatelem. 

Z tohoto důvodu je systém vybaven speciální funkcí, která neustále kontroluje blízký 

prostor před samotným čidlem a dokáţe vyhodnotit nefunkční čidlo vyhlášením 

sabotáţního poplachu. Dalším způsobem sabotáţe můţe být pokus o sejmutí ochranného 

krytu jednotlivých prvků a naskytnutí moţnosti pro jejich vyřazení. Pro tento případ jsou 

všechny prvky vybaveny sabotáţním kontaktem, který upozorňuje na odejmutí ochranného 

krytu. Pro případ jejich zničení nebo odejmutí jsou vybaveny funkcí kontroly spojení, kdy 

vyhlásí poplach. Pro minimalizaci rizika sabotáţe slouţí nový návrh zabezpečení proti 

vniknutí do místností prostřednictvím MZS. Nejvíce ohroţeno je pouze PIR čidlo u vchodu 

a klávesnice na chodbách, ty však chrání jiţ zmíněné funkce. 

Nemožnost zjištění vniknutí do místností objektu 

 V současné době zajišťují detekci vniknutí PIR detektory v důleţitých místnostech 

a dále pak magnetická čidla na dveřích většiny místností. Tento stav se zdá být dostačující, 

aţ na moţnost vniknutí přes okna, které nelze nijak detekovat. Z tohoto důvodu navrhuji 

instalovat do vybraných místností bezdrátové PIR detektory pohybu typu JA-80P od firmy 

Jablotron, který je zobrazen na obrázku číslo 13. 

 

  

 

 

 

 

Obrázek 12: Detektor otřesu JA-82SH [11]        Obrázek 13: Detektor pohybu JA-80P [10] 
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Rozmístění nového návrhu jednotlivých prvků mechanických zábranných systémů 

a poplachového zabezpečovacího a tísňového systému v budově městské úřadu je 

znázorněno v příloze číslo 3 a 4. Pro podzemní podlaţí nebyla navrhnuta ţádná nová 

opatření, protoţe se v něm nenacházejí ţádná cenná aktiva. 

7.3 Návrh pro fyzickou ostrahu 

U fyzické ostrahy, podle analýzy rizik, vyšlo jako nepřijatelné riziko pouze její 

nespolehlivost. Vzhledem k tomu, ţe fyzická ostraha budovy úřadu je zajišťována 

městskou policií, lze předpokládat, ţe její příslušníci by měli být dostatečně spolehliví a 

také dostatečně proškolení. Jediné doporučení je klást důraz jiţ při výběru příslušníků 

městské policie. Nutno podotknout, ţe pravděpodobnost vzniku tohoto rizika, jak je vidět i 

v analýze, je velmi malá. 

Ţádné další návrhy pro fyzickou ostrahu nedoporučuji. Stávající stav, realizován 

formou bezpečnostního výjezdu - zásahu na signál z pultu centralizované ochrany, 

povaţuji za dostačující. 

7.4 Návrh pro režimovou ochranu 

V rámci reţimové ochrany jsou nejvyšší rizika v pochybení samotných 

zaměstnanců a to v podobě nedodrţování vnitřních předpisů nebo jejich neznalostí 

(vědomá nebo nevědomá nedbalost). Tato rizika jsou špatně odhalitelná, důleţitá je také 

povahová vlastnost zaměstnanců, proto by měl být kladen důraz jiţ při výběru 

zaměstnanců. Pro sníţení rizika doporučuji provádět namátkové kontroly znalostí a také 

hlavně dodrţování předpisů reţimové ochrany. Dále doporučuji provádět školení alespoň 

jednou ročně, ve kterých si zaměstnanci připomenou vnitřní předpisy nebo se dozví o 

případných změnách v reţimové ochraně. 

Kromě zajištění dodrţování vnitřních předpisů úřadu uţ ţádné další návrhy pro 

reţimovou ochranu nedoporučuji. Přesto by se tato rizika neměla podceňovat, protoţe 

pokud zaměstnanci nebudou předpisy dodrţovat, pak celkové navrhované zabezpečení 

nemá ţádný význam. 
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7.5 Ekonomické zhodnocení 

Vychází se z principu ALARA, podle kterého by neměly vynaloţené výdaje na 

zabezpečení přesáhnout 10 aţ 15% z hodnoty chráněných aktiv. Aktiva budovy městského 

úřadu byla odhadnuta na 2,4 miliónů Kč. Z toho vyplývá, ţe na nové zabezpečení můţe být 

pouţito maximálně 240 tisíc Kč. V tabulce číslo 4 jsou zobrazeny celkové náklady 

navrhovaných opatření vedoucí ke zlepšení zabezpečení budovy městského úřadu. 

 

Tabulka 4: Náklady na nové zabezpečení [zdroj: autor] 

Prvek Typ 
Cena za 

kus [Kč] 

Počet 

kusů 

Celkem 

[Kč] 

Bezpečnostní cylindrická vloţka Mul-T-Lock 7x7 877 23 20171 

Bezpečnostní kování R4/O EXCLUSIVE 2485 16 39760 

Bezpečnostní kování R1/O EXCLUSIVE 2465 7 17255 

Bezdrátový PIR detektor pohybu JA-80P 1498 19 28462 

Bezdrátový detektor otřesu JA-82SH 971 1 971 

  
Cena za 

m
2 

[Kč] 

Počet 

m
2
 

 

Bezpečnostní fólie na sklo SCX 1198 95 113810 

Celkem 220 429 Kč 

Uvedené ceny jsou včetně DPH. Cena za bezpečnostní fólie je uvedena včetně 

instalace a ostatní ceny jsou pouze za daný prvek. 

Celkové náklady na nový stav fyzické ochrany budovy městského úřadu jsou ve 

výši 220 449,- Kč. Do celkové ceny nejsou uvedeny náklady na montáţ jednotlivých prvků 

a také náklady na preventivní prohlídky či školení. Tuto částku nelze přesně určit, ale 

vzhledem k výši částky, která ještě můţe být pouţita na ochranu aktiv, je jisté, ţe tyto 

náklady nepřesáhnou danou hranici 240 tisíc Kč. 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí analýzy bezpečnostních rizik identifikovat a 

vyhodnotit rizika ve fyzické ochraně budovy městského úřadu. Poté na základě 

teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout nové zabezpečení v tomto objektu.  

Úvod teoretické části byl věnován výčtu základních zákonů a vybranými 

technickými normami související s řešenou problematikou. Další část se zabývala 

charakteristikou a rozdělením fyzické ochrany a popisu jednotlivých prvků fyzické 

ochrany.  

V úvodu praktické části byly uvedeny základní informace o budově městského 

úřadu včetně stručné historie, popisu konstrukce, funkčního uspořádání a okolí. Následoval 

popis jednotlivých částí současného stavu fyzické ochrany budovy úřadu.  

V další části byla provedena analýza bezpečnostních rizik, ve které se nejprve 

identifikovala jednotlivá rizika pomocí Ishikawovy metody, poté pomocí analýzy selhání a 

jejich dopadů (FMEA) byl proveden výpočet rizika a vyhodnocení nepřijatelných rizik 

Paretovým principem. V poslední části byla pro tato rizika navrţena nová opatření fyzické 

ochrany včetně ekonomického zhodnocení. 

Nepřijatelná rizika byla nalezena v oblasti mechanických zábranných systémů, 

poplachového zabezpečovacího systému, fyzické ostrahy a reţimové ochrany. 

U mechanických zábranných systémů bylo nutné vyřešit zabezpečení oken a dveří 

do místností uvnitř objektu, především v pracovní době. Do vybraných místností jsem 

navrhnul instalaci bezpečnostní fólie na skla oken, které mají za úkol ztíţit vniknutí. Pro 

zabezpečení dveří místností jsem navrhnul výměnu stávajících cylindrických vloţek za 

vloţky s vyšší odolností a bezpečnostní kování pro zvýšení bezpečnosti. Dále bylo 

nalezeno riziko špatné funkce MZS, proto jsem doporučil provádět pravidelné kontroly a 

údrţbu těchto prvků. 

U poplachového zabezpečovacího a tísňového systému byly nalezeny nedostatky 

v absenci jeho prvků v některých místnostech. Z tohoto důvodu jsem navrhnul instalaci 

detektorů pohybu do vybraných místností. V rámci předmětové ochrany jsem navrhnul 

detektor otřesu pro trezor v pokladně. Dále jsem doporučil provádět pravidelné kontroly 

pro zamezení poruch PZTS. 
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U fyzické ostrahy bylo zjištěno riziko v podobě nespolehlivosti. Vzhledem 

k pravděpodobnosti vzniku a povaze nebyl důvod navrhnout ţádná opatření.   

V reţimové ochraně byl nalezen problém u nedodrţování nebo neznalostí předpisů. 

Z tohoto důvodu jsem doporučil provádět namátkové kontroly znalostí a zejména 

dodrţování předpisů. Dále provádět školení v oblasti reţimové ochrany. 

Současný stav fyzické ochrany budovy městského úřadu není dostačující. V případě 

realizace mnou navrhovaných opatření, by došlo ke zvýšení úrovně zabezpečení tohoto 

objetu. 
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