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Anotace 

KAŠPÁRKOVÁ, Marcela. Analýza bezpečnostních rizik v objektu tanečního klubu. 

Bakalářská práce. Ostrava, 2014. 50 stran včetně příloh. VŠB – Technická univerzita 

Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství.  

Vedoucí práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Cílem bakalářské práce je provedení analýzy bezpečnostních rizik v objektu tanečního 

klubu a návrh inovativního zabezpečení. V teoretické části jsou popsány základní pojmy, 

které jsou předmětem praktické části. Dále teorie fyzické ochrany a vybrané prvky fyzické 

ochrany, popis objektu a jeho stávající zabezpečení a statistika trestné činnosti, která se 

vyskytuje v okolí objektu. Praktická část obsahuje analytické vyhodnocení bezpečnostních 

rizik, která v objektu hrozí, použitím Kittsovy metody a Analýzy způsobů a důsledků 

poruch. Na základě výsledků je navrženo zlepšení bezpečnosti uvedeného objektu, jehož 

součástí je i ekonomické zhodnocení.   

Klíčová slova: riziko, analýza rizik, protiprávní činy, technická ochrana, fyzická ostraha, 

režimová ochrana. 
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part. Furthermore, the theory of physical protection and selected elements of physical 

protection, the description of the object and its existing security and crime statistics, which 

occurs in the surroundings. The practical part contains analytical evaluation of the security 

risks that threaten the object, using the Kitts methods and Failure Mode and Effects 

Analysis. Based on the results, it is proposed to improve the safety of the object, which 

includes economic evaluation.  
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Seznam použitých zkratek 

ALARA  As Low As Reasonably Applicable (Tak nízké riziko, jak je to přijatelně 

dosažitelné) 

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

Č.  číslo 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (Analýza selhání a jejich dopadů) 

HRA  Human Reliability Analysis (Analýza lidské spolehlivosti) 

IR  Infra Red (Infračervené záření) 

Kč  Korun českých 

KČ  Kumulativní četnost 

ks  Kusů 

LCD  Liquid crystal display (Displej z tekutých krystalů) 

MU  Mimořádná událost 

PIR  Pasiv Infra Red (pasivní infračervený detektor) 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

RKČ  Relativní kumulativní četnost
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1 Úvod 

Pojem fyzická ochrana vyvolává v lidech pocit bezpečí, který je zajišťován fyzickými 

osobami. Ovšem pro osoby znalé v oboru bezpečnosti osob a majetku má širší význam. Je 

složena z mnoha prvků a jejich kombinací. Vyjadřuje potřebu ochraňovat sebe, své blízké, 

zaměstnance, majetek. Nejvíce je využívána k ochraně majetku, protože každý rád ochrání 

to, co nabyl. Míra kriminality páchána na majetku rok od roku roste. Dříve stačily 

jednoduché systémy, ale postupem času byla potřeba jejich zdokonalení, protože lidská 

vynalézavost o jejich překonání nezná hranice.   

Prvky fyzické ochrany lze rozdělit do několika skupin.  Jsou to předměty, které vynikají 

svou mechanickou pevností a předměty, které využívají ke své funkci elektrickou energii. 

Ucelenou ochranu doplňují vnitřní organizační a administrativní opatření a také člověk, 

který zajišťoval ochranu ještě dříve, než všechny ostatní. 

Nelze zajistit dostatečnou ochranu jen s využitím mechanických prvků nebo jen s využitím 

fyzické ostrahy. Při návrhu zabezpečení je nutné, aby došlo ke kombinaci takových prvků, 

které spolu vytvoří efektivní ochranu dle ekonomických možností podniku.  

K tomu, aby byla zajištěna efektivní ochrana, je potřeba zjistit slabá místa objektu. Pro tato 

zjištění se využívají analýzy. Metod, kterých lze využít k analýze, je mnoho. Při výběru je 

důležité brát ohled na rizika, která mohou hrozit a na zaměření objektu, který bude 

analyzován.  

I v této bakalářské práci bude využita analýza ke zjištění kritických míst v prostorách 

tanečního klubu. Nejdříve se zhodnotí stávající stav zabezpečení a na základě toho 

vyplynou riziková místa a nedostatky v zajištění objektu. Následně bude provedena 

analýza pomocí Kittsovy metody a pro verifikaci slouží metoda Analýza způsobů  

a důsledků poruch. Výsledkem bude zhodnocení rizik a určení jejich závažnosti. Závěr 

práce pak přinese inovativní návrh technických a organizačních změn v zabezpečení 

objektu a v potlačení analyzovaných rizik, která tomuto vytypovanému objektu hrozí, což 

je cílem bakalářské práce.  
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2 Riziko a související pojmy 

Úvod bakalářské práce je věnován objasnění pojmu riziko a s ním souvisejících pojmů, 

které se budou vyskytovat v praktické části.  

2.1 Riziko 

Riziko může být užíváno v různých souvislostech a významech. Není známa přesná 

definice rizika, bývá ale často publikována ve spojení s pravděpodobností ztrát, možností 

nežádoucích následků či velikostí možných ztrát. Ve všech pokusech definovat riziko  

se objevují tyto dvě hlavní složky: 

 výskyt nežádoucích následků, 

 pravděpodobnost (nejistota), s jakou tyto následky nastanou. 

Aby se určilo riziko, musí se vyhodnotit oba parametry. Pokud neexistuje jedna ze složek, 

neexistuje ani riziko. Toto spojení by se dalo vyjádřit symbolickou rovnicí (1): 

                                                     (1) 

Nejvíce srozumitelná definice by mohla být vyjádřena jako pravděpodobnost vzniku 

nežádoucího účinku, ke kterému dojde během určité doby. Při aplikaci do různých oborů 

se také mění důsledek ztrát z rizika vyplývajících. Mohou to být ztráty ekonomické, 

sociální, politické, legislativní, technologické, ekologické, aj. [9,12] 

Je důležité zdůraznit, že riziko nelze zcela eliminovat. Lze jej pouze snížit na nejnižší 

možnou míru různými opatřeními, vždy však zůstane zbytkové riziko. To by mělo být tak 

nízké, aby nepřesahovalo hranici míry rizika a mělo by být natolik přijatelné, aby  

se nemusela zavádět další bezpečnostní opatření k jeho snížení. [8] 

2.2 Míra rizika 

Míra rizika udává hranici akceptovatelnosti rizika. Je složité ji měřit, protože neexistují 

přesně určená měřítka. Mezi nejpoužívanější rozdělení, které udává míru působení  

na populaci, patří individuální a společenské riziko. 
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 Individuální riziko 

Představuje riziko, které přijímá osoba v blízkosti zdroje rizika. Zahrnuje způsob 

poškození osoby, dále časové období, během kterého může poškození nastat  

a pravděpodobnost, že poškození nastane.  Rozděluje se na individuální fatality, pokud  

se jedná o poškození vedoucí k usmrcení osoby, na individuální riziko zranění, pokud se 

jedná o zranění příjemce daným poškozením a na individuální riziko se získáním 

nebezpečné toxické dávky, pokud se jedná o vystavení osoby působení toxické látky  

po určitou dobu. 

 Společenské riziko 

Riziko, kterému je vystavena skupina osob po určitou dobu. Je vyjádřeno vztahem mezi 

frekvencí působení a daným počtem lidí, kterým bude způsobeno poškození. Je závislé  

na typu zařízení, typu události a na rozdělení osob okolo zařízení. [9]  

2.3 Související pojmy 

Při posuzování fyzické ochrany je důležité objasnit pojmy: hrozba, ohrožení, nebezpečí, 

poškození, škoda a aktivum, které souvisí s rizikem.  

 Hrozba  

Událost, vlastnost, aktivita či osoba, která může způsobit škodu. Může působit buď přímo 

na aktivum, nebo případně na bezpečnostní opatření, aby získala přístup k aktivu. Hrozby 

mohou být různě klasifikovány, např. hrozby vnitřní a vnější, politické, ekonomické, 

sociální, procesní, aj. [8] 

 Ohrožení  

Vyjadřuje, že došlo k aktivaci zdroje rizika (nebezpečí) a jeho působení na okolí. Jedná se 

o souhrn maximálních dopadů mimořádné události, které se vyskytují v daném místě,  

za určitý časový interval a s předem určenou pravděpodobností. 

 Nebezpečí  

Představuje zdroj nebo příčinu rizika. Má potenciál způsobit ztráty na majetku, poškození 

zdraví lidí či znečištění životního prostředí. Aby bylo riziko podstatně zredukováno,  

je potřeba použit přiměřená ochranná opatření. Souvislost nebezpečí s rizikem lze tedy 

vyjádřit rovnicí (2): 
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                              (2) 

 Poškození 

Představuje způsob, jakým vznikne škoda. Je to tedy proces, vyjadřující vzájemný vztah 

zdroje a poškozeného subjektu. 

 Škoda 

Vyjadřuje rozsah poškození zdraví, ujmu na životě a bezpečí lidí, infrastruktuře  

a technologiích a míru poškození životního prostředí a finančních ztrát. [12] 

 Aktivum  

Vše, co má pro společnost nějakou hodnotu. Hodnota může být hmotná (stroje, 

nemovitost) a nehmotná (informace). Aktivum může být zmenšeno působením určité 

hrozby. [8] 

2.4 Kauzální závislost 

Kauzální závislost vyjadřuje závislost mezi nebezpečím, ohrožením, poškozením a škodou, 

kterou lze vidět na obrázku 1. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Obrázek 1: Kauzální závislost [Upraveno podle 12] 
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3  Analýza rizik v oblasti fyzické ochrany 

Jedná se o proces, při kterém se zjišťuje bezpečnostní situace v objektu. Její výstupy slouží 

k dalšímu hodnocení a stanovení nápravných opatření identifikovaných rizik. Zabývá se 

příčinami a zdroji hrozeb, jejich následky a pravděpodobností, že tyto následky mohou 

nastat. Výsledkem každé analýzy rizik je stanovení úrovní jednotlivých rizik.  

Existuje mnoho metod, které se zabývají vyhledáváním a hodnocením rizik. Proto  

je obtížné vybrat jednu z nich, která bude odpovídat zkoumanému problému. Je potřeba 

vycházet ze zaměření analyzovaného objektu. Aby byl výsledek reálný, vybírají se  

pro analýzu dvě a více metod a výsledky se porovnávají.  

3.1 Postup analýzy rizik  

Analýza rizik probíhá v několika krocích. Obecně se nejprve provede definování 

problému, následuje zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení a navrhne se jeho 

optimalizace. Podrobnější postup analýzy rizik v rámci fyzické ochrany je zobrazen  

na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hranice analýzy rizik představuje mez, která rozděluje množství aktiv na ty, která v ní 

budou zohledněna a která ne. Vychází se z toho, kolik aktiv je majitel objektu ochoten 

použít na analýzu a inovaci.  

Identifikací aktiv se rozumí sestavení soupisu všech aktiv, která budou použita v mezích 

analýzy rizik a jsou vyjádřena finanční částkou. Souvisí to se snižováním rizika, které  

je založené na principu ALARA (viz. Kapitola 8).  

Obrázek 2: Postup analýzy rizik v rámci fyzické ochrany [Upraveno podle 8] 
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Následuje identifikace rizik, při které se vybírají ta rizika, která mohou ohrozit daná aktiva. 

Výběr může provádět hodnotitel sám, pokud má dostatečné znalosti a praxi, nebo  

se k tomu dá využít některá z metod. Používají se k tomu metody založené  

na brainstormingu (Ishikawův diagram), kontrolní seznam a další.  

Čtvrtým krokem je hodnocení rizik. Zahrnuje samotnou analýzu rizik pomocí vybraných 

metod a následné zhodnocení zjištěných výsledků. Závěrečné hodnocení slouží 

k rozhodnutí, která rizika jsou nejzávažnější a ke kterým musí být stanovena nápravná 

opatření. Zahrnuje dva úkony a to:  

 Srovnání úrovní rizik se stanovenými kritérii,  

 Určení přijatelnosti rizik a jejich priorizaci. 

Pokud úroveň rizika nesplňuje daná kritéria, riziko by mělo být zvládnuto. Při hodnocení 

nemusí vždy vyjít přesný výsledek. Naopak to může být podnět k provedení další analýzy.  

Posledním krokem analýzy rizik v rámci fyzické ochrany je optimalizace a snižování rizik. 

Navrhnout taková opatření, která vedou k minimalizaci rizik na akceptovatelnou hranici 

s ohledem na výši nákladů této optimalizace (princip ALARA). [8] 

3.2 Dělení metod  

Metody analýzy rizik lze rozdělit do tří kategorií:  

 Kvalitativní metody – vyjadřují riziko v určitém rozsahu nebo určitou 

pravděpodobností. Používají kvalitativní odhad rizika, tzn. identifikace zdrojů rizik, 

analýza příčin a následky nelze vyjádřit číselnou hodnotou. Výhodou je,  

že k provedení není potřeba velkého úsilí a je vhodná i pro personál, který není 

odborníkem v dané oblasti. Metody bývají prvotním krokem analýzy, po kterých 

následuje kvantitativní hodnocení (kontrolní seznam). 

 Kvantitativní metody – cílem je matematické vyčíslení pravděpodobnostního  

a následkového rozměru rizika. Výpočty jsou prováděny tak, aby byly zohledněny 

všechny možné události. Závažnost dopadu bývá vyjádřena nejčastěji hodnotou 

aktiv nebo náklady, které jsou potřebné na odstranění škod (FMEA, HRA). 

 Semikvantitativní metody – ke kvalitativnímu rozdělení jsou přiřazeny číselné 

hodnoty podle bodové stupnice. Je to tedy kombinace kvalitativní a kvantitativní 

metody. Tato kombinace je nejčastěji využívána ve fyzické ochraně. Jedná se 

například o kombinaci Ishikawova diagramu a metody FMEA. [8,11] 
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4 Teorie fyzické ochrany a vybrané prvky fyzické ochrany  

Na přelomu 80. a 90. let, kdy docházelo v České republice k převratu mezi komunismem  

a demokracií, přecházelo vlastnictví z rukou státu do rukou soukromých osob. V lidech 

rostla závist, chtěli mít to, co měli ti druzí a bylo jim jedno, jakým způsobem to získají. 

Následkem byl nárůst trestné činnosti v oblasti ochrany osob a majetku. Aby si lidé 

ochránili své vlastnictví, začali si najímat osoby a společnosti, které jim tento pocit bezpečí 

zajistili. A tak došlo v České republice k rozvoji využívání soukromých bezpečnostních 

služeb a prvků fyzické ochrany. 

Potřeba chránit si své majetky stále roste s rostoucí mírou kriminality a konkurenčního 

prostředí. Výrazně se zvýšilo množství hrozeb, kterým je organizace vystavena.  

Do ohrožujících faktorů patří také přírodní vlivy, které jsou čím dál více nevyzpytatelné. 

Organizace se snaží rozvíjet, zvyšovat své majetky a tím vzniká vyšší riziko jejich 

ohrožení. Se zvyšováním svých aktiv také zvyšují náklady na jejich ochranu.  

Aby byla organizace stabilní a efektivní, musí zajistit nejprve bezpečnost lidských zdrojů  

a poté hmotný a nehmotný majetek. Je důležité si uvědomit, že lidské zdroje jsou prioritou 

číslo jedna, co se týká ochrany, jsou ale také slabinou a potenciálním rizikem společnosti. 

Lidský faktor je nejproblematičtější a nejvíce chybující, což by mohlo vést k tvrzení,  

že bezpečnost je otázkou lidí. Pokud se rozhodneme investovat do bezpečnosti, měla by 

být tato investice správně, účelně a účinně vynaložena. Nejefektivnější bezpečnost je 

založena na komplexním přístupu. 

K ochraně objektu je potřeba lidský činitel a souhrn technických, bezpečnostních  

a režimových opatření, které mají za cíl překazit protiprávní jednání vedené proti objektu  

a osobám v něm. Odpovědnost za ochranu podniku - majetku a zaměstnanců, je stanovena 

zákonem a to buď přímo, nebo ji lze odvodit. Dále ji nese vedoucí podniku a částečně  

i zaměstnanci sami v rámci vlastní potřeby bezproblémového chodu. Předmětem ochrany 

objektu je tedy ochrana: 

 Osob - zaměstnanci podniku, kteří pracují v rámci pracovního poměru, osoby 

pracující v podniku dle jiné smlouvy a externí osoby, které se v objektu vyskytují 

nahodile, např. zákazníci, dodavatelé. 

 Hmotného majetku – movitý (elektronika, stroje a zařízení) a nemovitý (budovy, 

pozemky) majetek ve vlastnictví, který se nachází v objektech podniku nebo 
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v prostorách mimo objekt podniku (pronajaté prostory, majetek jako předmět 

přepravy) 

 Nehmotného majetku – patentované technologické postupy a duševní vlastnictví, 

které je chráněné autorským zákonem (tzv. autorská práva). Jinak řečeno, jsou to 

informace, které podnik chce nebo musí chránit. V objektu je lze chránit 

konstrukcí, technickými prvky ochrany či režimovými opatřeními. V prostorách 

mimo objekt je ochrana realizována právními předpisy a smluvními opatřeními. [5] 

Fyzická ochrana se skládá z několika prvků, které tvoří určitou strukturu (Obrázek 3). Je to 

z toho důvodu, aby byla dosažena optimální bezpečnost objektu. Účelem není použít 

všechny prvky ochrany na daný objekt, důležitá je jejich kombinace a vytvoření 

efektivního zabezpečovacího systému.  

 

Obrázek 3: Struktura prvků fyzické ochrany 

Systém fyzické ochrany tvoří tři základní druhy ochran, které lze znázornit  

do tzv. koláče bezpečnosti (Obrázek 4). Zastoupení jednotlivých druhů je opodstatněné, 

žádná ze tří druhů ochran není důležitější než ta druhá. Proto je rozdělen koláč bezpečnosti  

na 3 shodné části. [7] 

 

 

 

 

 Obrázek 4: Koláč bezpečnosti 
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4.1 Technická ochrana 

Technická ochrana je složena z mnoha prvků, které se navzájem doplňují. Musí tvořit 

kompletní bezpečnostní systém s potřebnou úrovní a účinností, protože i nejslabší článek 

zabezpečení může snížit úroveň a účinnost celého systému. [5] 

Prvky technické ochrany zabraňují, ztěžují nebo oznamují narušení ochrany objektu. Podle 

principu, ke kterému jsou zhotoveny, se dělí na mechanické zábranné systémy  

a poplachový zabezpečovací a tísňový systém. 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Patří mezi nejstarší technické bezpečnostní prostředky. Jejich hlavním úkolem je zabránit 

pachateli vniknutí do objektu, ať už se jedná o pozemek, budovu či trezor. Od ostatních 

prvků fyzické ochrany se odlišují svou mechanickou pevností. Nutno dodat, že každý 

mechanický zábranný systém lze překonat. Záleží jen na čase, vynaložené energii  

a technickém vybavení, které je potřebné k jejich překonání. [7] 

Lze je dělit podle toho, co mají ochraňovat, na: 

 Perimetrickou (obvodovou) ochranu – slouží k ochraně venkovních prostor 

objektu (areály, hranice pozemků, obytné zóny). Jsou to různé druhy plotů, 

vrcholová zábrana plotu (žiletkový drát, pevné hroty, ostnatý drát, otočné hroty) 

podhrabové zábrany, vstupy a vjezdy (brány, branky, zpomalovací zábrany, 

turnikety, závory).  

 Plášťovou ochranu – jejím úkolem je ztížit nebo zabránit vniknutí do chráněného 

prostoru v objektu. Jedná se především o stavební prvky budov (zdi, stropy, 

podlahy), otvorové výplně (dveře, okna a okenní skla, mříže, rolety, žaluzie, folie), 

doplňky otvorových výplní (přídavné zámky, pojistné řetízky na dveře, kukátka, 

visací zámky a petlice). [13] 

 Prostorovou ochranu – zajišťuje zabezpečení vnitřních prostor objektu. Je téměř 

totožná s prvky plášťové ochrany (bezpečnostní dveře vnitřních místností, mříže). 

 Předmětovou ochranu – slouží k ochraně jednotlivých předmětů v objektu 

(dokumenty, finance, informace, předměty vysoké hodnoty – obrazy, kovy, 

kameny, umělecká díla). Rozumí se tím trezory, trezorové skříně, aj. Mohou být 

buď pevně zabudovány nebo přenosné. [7]   
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4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Hlavním úkolem prvků PZTS je signalizovat narušení střeženého objektu. Je to soubor 

hlásičů, čidel, prostředků poplachové signalizace, ústředen, zapisovacích a ovládacích 

zařízení. Nejsou schopny pachatele zadržet, jen signalizují, že se pachatel snaží do objektu 

dostat nebo se v něm už nachází. Tuto informaci pak předávají dál, převážně obsluze, která 

provede další úkony. Aby spolu mohly jednotlivé prvky komunikovat, musí mít každý 

systém tři základní součásti, a to: 

 Ovládací zařízení – umožňuje uvést systém do stavu střežení či klidu. Mělo by být 

snadno ovladatelné a seřízené tak, aby byla minimalizována možnost vyvolání 

planého poplachu. [7] 

 Ústředna – je to centrum celého systému. Přijímá a vyhodnocuje výstupní signály 

čidel, napájí čidla a další prvky systému elektrickou energií, přijímá a vyhodnocuje 

signály z ovládacích prvků, rozhoduje o režimu systému, ovládá poplachové, 

signalizační a doplňkové zařízení, umožňuje diagnostiku systému. [4] 

 Pult centralizované ochrany – zajišťuje střežení objektů pomocí PZTS. Jsou  

na něj přenášeny veškeré informace, které může systém poskytnout. Je ovládán 

obsluhou, která následně informaci vyhodnotí a provede potřebné úkony.  

Doplňujícím zařízením může být systém kontroly vstupu. Umožňuje nebo zabraňuje 

vstupu do určitého prostoru. Pro vstup se používají magnetické karty, čipy nebo jiné 

zařízení. Jednotlivé vstupy a výstupy jsou zaznamenávány. Docházkový systém eviduje  

a vyhodnocuje pracovní doby zaměstnanců, přerušení pracovní doby a další.  

Kamerový systém monitoruje prostor a umožňuje jeho následné kontrolování. Může být 

instalován jako kamerový systém bez záznamu nebo kamerový systém se záznamem.  

Aby mohl být kamerový systém se záznamem instalován, je potřeba souhlasu Úřadu  

pro ochranu osobních údajů. Navrhování kamerového systému vyžaduje dostatečné 

znalosti a zkušenosti. [7] 

4.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je prvním typem ochrany, která byla použita. Vykonávají ji osoby 

způsobilé k ochraně osob a majetku a k zajištění veřejného pořádku s cílem zabránit 

protiprávní činnosti. Je to ochrana velmi nákladná, ovšem velmi efektivní. Provádí ji 

vyškolení zaměstnanci podniku, zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb nebo 
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státní služba - příslušníci ozbrojených sil či ozbrojených sborů. Může být zajištěna jen 

namátkově nebo nepřetržitě a to u důležitých objektů. Příslušníci fyzické ostrahy mohou 

provádět: 

 Kontrolní a propustková službu, 

 Kontrolní činnost, 

 Strážní službu – střežení objektů a prostor, 

 Podílení na realizaci bezpečnostních opatření, 

 Zásah při vzniku MU nebo na základě oznámení narušení objektu, 

 Vyrozumění míst, které poskytují pomoc. 

Existuje několik forem fyzické ostrahy, díky kterým lze lépe rozpoznat úkol příslušníka 

ostrahy. Je to:  

 Strážní služba – pozoruje objekt, dopravní komunikace a parkoviště. Snaží se 

zabránit nedovolené činnosti. 

 Bezpečnostní dohled – dohled nad oprávněným pohybem a činností osob, 

dodržování vnitřního režimu, doprovod osob a dozor nad osobami. 

 Bezpečnostní ochranný doprovod – doprovod osob, financí a zásilek při přepravě. 

 Bezpečnostní průzkum – seznámení s terénem, zjišťování bezpečné situace 

v daném čase a prostoru. 

 Kontrolní propustková služba – zajišťuje bezpečnost vstupu a vjezdu do objektu 

a výstup a výjezd z objektu.  

 Bezpečnostní výjezd – zásah – příslušníci fyzické ostrahy vyjíždí na místo 

ohlášení narušení objektu. [5] 

4.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranu tvoří organizační, administrativní a věcná opatření, která jsou 

zhotovena k zajištění bezporuchového fungování celého bezpečnostního systému objektu. 

Opírají se o právní předpisy a směrnice. Aby byla opatření v organizaci zakotvena, měla by 

být sepsána do dokumentace organizace. Ovšem tím ochrana nekončí. Je důležité, aby byly 

psané zásady a opatření zaváděny do každodenního života v objektu a aby byly informace 

v nich obsažené aktualizovány. Režimová ochrana se člení na vnější a vnitřní režimová 

opatření.  
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 Vnější opatření - opatření, která obsahují vstupní a výstupní podmínky chráněného 

objektu.   

 Vnitřní opatření – opatření týkající se bezpečného pohybu uvnitř objektu (areálu). 

Omezují pohyb v objektu osobám a vozidlům, upravují režim pohybu materiálu  

a zboží a určují podmínky jejich skladování. 

Režimová opatření mohou být zapsána do dokumentů:  

 status organizace,  

 organizační řád,  

 pracovní řád,  

 provozní řád,  

 krizový plán ochrany objektu,  

 bezpečnostní dokumentace:  

- požární řád, 

- požární poplachová směrnice,  

- požární kniha,  

- dokumentace o provedení školení, aj. [14]  
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5 Seznámení s objektem a jeho okolím  

Předmětem této bakalářské práce je taneční klub Club 596, který je zobrazen na obrázku 5. 

Je to moderně zařízený taneční klub pro shromažďování většího počtu osob (odhadem 300 

až 400 osob), kteří ho navštěvují za účelem pobavení a odreagování. Je zaměřen spíše  

pro mladší generaci, ovšem horní věková hranice není omezena. Je jediným objektem 

tohoto typu v blízkém okolí, a proto je také velmi vyhledáván a navštěvován. Provozní 

doba je vymezena pouze na páteční večer, konkrétně od 20:00 do 05:00 hodin. V ostatních 

dnech se prostor nevyužívá k žádným jiným účelům a je uzamčen.  

Taneční klub je v budově zřízen od roku 2011 a jeho majitel užívá tyto prostory 

v pronájmu. Základní hierarchii tvoří majitel – provozní osoba – zaměstnanci, přičemž 

provozní osoba je zplnomocněna majitelem. Provozní osoba dohlíží na fungování celého 

provozu klubu, zajišťuje dodávku zboží, ukládá povinnosti zaměstnancům, řeší technické  

i ekonomické problémy a zajišťuje marketing a management. Celkem je zde zaměstnáno 

18 lidí. 

 

  

 

 

  

 

 

5.1 Popis okolí 

Club 596 je součástí budovy hotelu Hotel Club*** (Obrázek 6) a nachází se na ulici 

Komenského v obci Kyjov, severně od centra města. Budova hotelu je postavena do tvaru 

U a má tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží. Taneční klub je situován v pravé 

části stavby v přízemí a je k němu přistavěna jednopodlažní část, která vyplňuje volné 

Obrázek 5: Popisovaný objekt – Club 596 
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místo uprostřed budovy. Majitel klubu nemá přístup do podzemního podlaží, nebude tedy 

v práci zohledněno. Po pravé a levé straně se nachází obydlené domy ve stávající řadové 

zástavbě. Za budovou se nachází prostor s travnatým porostem a za ním menší vodní tok.  

  

 

 

 

  

 

 

5.2 Popis objektu 

Následně bude popsáno prostorové uspořádání, které lze vidět na obrázku 7. Celková 

plocha objektu je vyměřena na 600 m
2
. Vchod do klubu je situován u hlavní ulice a je 

umístěn ve středu budovy. Uzávěrem jsou protipožární dveře, které slouží mimo jiné pro 

únik osob a pro omezení šíření požáru.  

Při vstupu do objektu se po pravé straně nachází dvě velkoplošné okenní tabule, které 

zasahují od podlahy až ke stropu a jsou odděleny zděnou konstrukcí. Každá tabule je 

rozdělena na šest oken. Okna ve spodní části zabírají dvě třetiny plochy a nejsou 

otevíratelná. Z důvodu toho, že okna zabírají téměř celou jednu stěnu objektu, bylo sklo 

navrženo ze strukturovaného materiálu, aby byla snížena viditelnost do objektu. Ve zbylé 

části se nachází tři menší okna v každé tabuli, z nichž dvě jsou pevně usazena a jedno je 

navrženo se svislým kováním s výklopem směrem dovnitř.  

Po levé straně se nachází hlavní bar, ze kterého vedou dveře do skladu a kolem kterého 

jsou rozmístěna místa k sezení. Od baru vede chodba do zadní části, podél které jsou opět 

místa k sezení. Na konci chodby se nachází šatna a za ní toalety. Vybavení v přední části 

klubu je především z hořlavých materiálů dřeva a textilu. Podlaha je pokryta keramickou 

Obrázek 6: Budova hotelu Hotel Club *** 
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dlažbou s glazováním a na železobetonový strop jsou po celé ploše připevněny dřevěné 

palubky k zamezení šíření hluku. 

Na chodbu navazuje vstup do přistavěné části. Součástí je parket, po pravé straně druhý bar 

a v čele parketu je vyvýšený prostor pro hudební aparaturu a její obsluhu. Podlaha je 

betonová a střešní konstrukce je tvořena z plechového pokrytí, které je zaizolováno vatou  

a z vnitřní strany palubkami, které mají zabránit šíření hluku. Po levé straně  

se nachází balkon z ocelové konstrukce, na který vede vstup z parketu a na kterém  

se nachází místa k sezení.  

V zadní části přístavby se nachází další místa k sezení a vyvýšený třetí bar, který je 

postaven na ocelové konstrukci a ke kterému vedou dvoje schody – jedny z parketu  

a druhé z prostoru pro sezení. Podlaha je v této části z dřevěných trámů a železobetonovou 

stropní konstrukci doplňují také dřevěné trámy. Okenní otvory v této části nejsou.  
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Obrázek 7: Půdorysné uspořádání tanečního klubu Club 596 
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5.3 Statistika trestné činnosti v okolí tanečního klubu 

Pro představu toho, jaká je míra kriminality na území obce, kde se nachází objekt, je 

vhodné zařadit jako jednu kapitolu statistiku trestné činnosti. Jak lze vidět v grafu 1, mezi 

nejzávažnější činy patří krádeže vloupáním, fyzické útoky a ohrožení pod vlivem 

návykové látky a alkoholu. Do statistiky je zařazeno i riziko „výroba, držení a distribuce 

drog“. Je to z toho důvodu, že se v minulosti a i v současnosti v této oblasti vyskytuje 

mnoho případů spojených s touto trestnou činností a může to mít vliv  

na chování lidí při napadení objektu a osob nacházejících se v něm. Pokud se jedná  

o trestnou činnost páchanou zaměstnanci, doposud nebyl zaznamenán žádný případ. 

Nicméně to neznamená, že se tak nikdy nestalo. [22]  

 

 

  Graf 1: Statistika trestné činnosti v okolí objektu za rok 2013  
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6 Použité prvky fyzické ochrany v objektu 

Rozdělení na technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu vychází  

z teorie fyzické ochrany uvedené v kapitole 4. 

6.1 Technická ochrana  

Za objektem se nachází perimetrická ochrana v podobě vodního toku. Nicméně šířka 

nepředstavuje dostatečné zabezpečení před vniknutím na pozemek. Perimetrická ochrana 

zajišťuje bezpečnost kolem objektu pomocí přírodní nebo uměle vytvořené bariéry, jako 

jsou vodní toky, zdi, ploty, aj.  

V první řadě tvoří ochranný prvek samotná konstrukce objektu. Tento typ ochrany se 

nazývá plášťová ochrana. Obvodové zdi mají šířku 40 cm a jsou realizovány v klasické 

stavební technologii s cihlovými zdmi a železobetonovými stropy. Bezpečnostní dveře 

hlavního vchodu, které jsou uvedeny na obrázku 8, jsou dvoukřídlé s horním světlíkem, 

opatřeny samozavíračem a bezpečnostním zámkem s cylindrickou vložkou, která zajišťuje 

ochranu proti odvrtání či jinému mechanickému poškození.  

Okna, která byla popsána v kapitole 5, jsou z plastového materiálu a nejsou opatřena 

žádným bezpečnostním prvkem, jako je akustické čidlo pro tříštění skla nebo folie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 9: Únikový východ u toalet Obrázek 8: Uzávěr hlavního vchodu 
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Kromě uzávěrů v přední části, se u toalet nachází dveře, které jsou vedeny jako únikový 

východ a vedou na dvorek za objektem (Obrázek 9). Jsou jednokřídlé s bočním světlíkem 

z dřevěné konstrukce a se skleněnými tabulemi z neprůhledného skla, které jsou  

na některých místech rozbity. Dveře jsou opatřeny samozavíračem a klasickým zadlabacím 

zámkem FAB. Z vnitřní i vnější strany jsou opatřeny kovanou koulí.   

Dalším druhem technické ochrany je prostorová ochrana, která zajišťuje ochranu 

prostoru ohraničeného pláštěm objektu. V době provozu je spuštěn kamerový systém bez 

záznamu, který snímá prostor tanečního parketu a zobrazuje jej na televizní obrazovce  

u hlavního baru. Zde mají stanoviště členové fyzické ostrahy a obrazovka je informuje  

o dění v ostatních částech objektu. V době, kdy se prostory nevyužívají, je kamerový 

systém vypnutý a není zde zajištěna žádná jiná ochrana. Prostorovou ochranu mohou tvořit 

také dveře uvnitř objektu, což není tento případ.   

Posledním typem ochrany, která byla v objektu částečně použita, je předmětová ochrana. 

Jedná se o ochranu, která má zabezpečit jednotlivé cenné předměty proti odcizení. V době 

provozu se jedná o zajištění bezpečného zacházení s hotovostí. Hotovost je u každého baru 

uzavírána do dřevěného šuplíku opatřeného klasickým zámkem a mají k ní přístup jen 

obsluha baru a provozní objektu. Po skončení provozní doby dochází k přepočítání veškeré 

hotovosti, která je následně odebrána provozní osobou. V objektu tedy nezůstává žádná 

finanční hotovost. Co se týká ostatních hodnotných věcí, po uzavření klubu zůstávají 

v objektu: LCD televize, kávovar, výčepní zařízení a hudební aparatura. Tyto movité věci 

nejsou zabezpečeny žádnou předmětovou ochranou. 

6.2 Fyzická ostraha 

Dalším zabezpečením v době provozu jsou osoby zajišťující fyzickou ostrahu. Jelikož se 

jedná o taneční klub, ve kterém se konzumuje alkohol, předpokládal majitel u přítomných 

osob zvýšené agresivní a nebezpečné chování. Rozhodl se tedy zajistit objekt fyzickou 

ostrahou, kterou tvoří tři muži. Ti dohlíží na dodržování pořádku a usměrňují návštěvníky. 

Jeden z nich vždy stojí při vstupu a kontroluje přicházející osoby ručním detektorem kovu 

Garrett Super Scanner V, který je uvedený na obrázku 10. Jiný způsob kontroly nemají  

od svého nadřízeného povolený, nejsou také oprávněni nikoho uhodit či jinak napadnout. 

Od ostatních osob je lze odlišit pomocí osobní výstroje, která spočívá v černém oblečení 

s nápisem SECURITY. 
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6.3 Režimová ochrana 

Mezi další způsob zabezpečení patří režimová opatření. Jedná se o organizačně 

administrativní způsob ochrany objektu stanoveným za účelem jeho sjednocení  

a hormonizaci. Při aplikaci na popisovaný objekt se konkrétně jedná o existenci vnitřních 

předpisů, klíčový režim, vstupní a výstupní režim osob, skladovací režim, které jsou dále 

rozebrány. 

Do režimových opatření patří i instalace a rozmístění bezpečnostních značek. V objektu 

jsou použity značky znázorňující únikový východ a požární značky, udávající umístění 

hasicích přístrojů a požárních hadic. Jsou vyrobeny z plastového materiálu a počet 

jednotlivých druhů je následující: 

 Značka udávající směr úniku – 4 ks, 

 Značka s textem „únikový východ“ – 3 ks, 

 Požární značka – požární hadice – 2 ks, 

 Požární značka – hasicí přístroj – 5 ks. 

6.3.1 Existence vnitřních předpisů 

Všechny potřebné dokumenty jsou uloženy ve skladu u hlavního baru. Jedná se o kopii 

živnostenského oprávnění, podle které lze provádět danou činnost. Dále jsou zde uloženy 

pracovní smlouvy se všemi zaměstnanci a požární kniha. Dokumenty pracovní řád  

a provozní řád, které by zajistili kvalitnější režimovou ochranu, sepsány nejsou.  

6.3.2 Klíčový režim 

Všechny dveře v popisovaném objektu jsou plně uzamykatelné. Klíče od hlavního vchodu 

a únikového východu má provozní osoba a majitel podniku. Provozní osoba vždy objekt 

odemyká a zamyká. Dveře toalet, skladu a šatny se po skončení provozní doby nezamykají 

a klíče zůstávají v objektu. Klíče od šuplíků, sloužící k ukládání hotovosti, také zůstávají 

po skončení provozní doby v objektu.  

Obrázek 10: Detektor kovu Garrett Super Scanner V 
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6.3.3 Vstupní a výstupní režim osob 

Pro vstup do objektu se užívá pouze hlavní vchod. Při vstupu do objektu si každá osoba 

musí zakoupit vstupní lístek, který je jednorázový, nelze tedy objekt opustit a následně se 

tam vrátit. Pokud tak chce učinit, dostane od prodejce vstupenek razítko, kterým se  

při opětovném vstupu identifikuje. Jak už je zmíněno výše, následně je každá osoba 

kontrolována detektorem kovu službou security.  

6.3.4 Skladovací režim  

V objektu je přísně zakázáno skladovat hořlavé předměty a materiály, které nesouvisí 

s provozem. Vychází to z požadavků uvedených v požární knize. Dodávka zboží je 

zajišťována přes hlavní dveře a tuto činnost má na starosti provozní osoba.  

Ve skladovací místnosti jsou uvedena místa pro jednotlivé výrobky a vstup zde mají 

povolen zaměstnanci a provozní osoba.  

6.4 Celkové zhodnocení zabezpečení  

Podle skutečností, které byly uvedeny výše, vyplývá, že celkové zabezpečení objektu je 

nedostatečné. V každé použité ochraně lze nalézt způsob, jak vniknout do objektu, odcizit 

majetek nebo způsobit hmotnou škodu či zranění. V době provozu je nejlépe využita 

ochrana fyzickou ostrahou. I v této oblasti se však mohou vyskytovat nedostatky v podobě 

pronesení nebezpečných látek do objektu, což může způsobit požár nebo zranění jiných 

osob. V době mimo provoz je zanedbané zabezpečení prostorovou ochranou a částečně 

plášťovou ochranou. V objektu nejsou instalována žádná pohybová čidla, CCTV či 

akustické signalizační a výstražné zařízení. Uzávěr zadního únikového východu je lehce 

překonatelný a nezajišťuje dostatečný únik při vzniku požáru či paniky. Počet 

instalovaných bezpečnostních značek je nedostačující a materiál, ze kterého jsou vyrobeny 

nevyhovující. V panických situacích a při přerušení dodávky elektrické energie není 

zajištěn bezpečný únik osob.  
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7 Analýza bezpečnostních rizik v objektu tanečního klubu 

Existuje mnoho metod pro analýzu rizik, avšak nelze použít všechny druhy pro daný typ 

objektu či provozu. Universální metoda pro aplikaci na všechny systémy neexistuje. Proto 

je důležité vybrat tu metodu, která správně identifikuje a vyhodnotí rizika daného 

problému. Aby byla rizika objektivně posouzena, používá se pro verifikaci (ověření) 

výsledků více metod analýz. 

Pro analýzu bezpečnostních rizik v objektu tanečního klubu jsou vybrány dvě metody. 

Jedná se o Kittsovu metodu a Analýzu způsobů a důsledků poruch. Obě bodově ohodnotí 

identifikovaná rizika a jednoznačně určí jejich závažnost. 

Jelikož se jedná o objekt, kde mohou vznikat rozdílná rizika s různými následky  

při provozu a v době mimo provoz, jsou rizika rozdělena do následující tabulky 1.  

Tabulka 1: Rozdělení bezpečnostních rizik 

Č. Rizika v době provozu Č. Rizika v době mimo provoz 

1 Vnesení nebezpečných látek a věcí 1 Překonání vodního toku 

2 Panika 2 Vniknutí do objektu skrz hlavní dveře 

3 
Ohrožení osobou pod vlivem 

návykových látek a alkoholu 
3 Vniknutí do objektu skrz zadní dveře 

4 Odcizení nebo ztráta klíčů od kasy  4 Vniknutí do objektu skrz okna 

5 Odcizení financí 5 Odcizení nebo ztráta klíčů od objektu  

6 Požár 6 Odcizení majetku 

7 Zanedbání povinností zaměstnanců 7 Ukrytí pachatele v objektu 

8 
Neinformovanost zaměstnanců a 

fyzické ostrahy 
8 Neohlášení vniknutí pachatele 

9 Zanedbání povinností fyzické ostrahy 9 Vnesení nebezpečných látek a věcí 

10 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 10 Požár 

11 
Porušení vnitřních předpisů 

zaměstnanci a fyzickou ostrahou 
11 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 

12 Špatná revize zařízení 12 Špatná revize zařízení 

Objasnění některých rizik vyskytujících se v objektu tanečního klubu: 

 Vnesení nebezpečných látek nebo věcí  

Množství nebezpečných látek a předmětů je velké, nelze tedy s přesností vypsat všechny, 

které mohou být do objektů vneseny. Nemusí se jednat jen o věci známé, míra 

vynalézavosti lidí je veliká, a pokud chce osoba spáchat čin, vždy si najde cestu, jak to 

provést. Mohou to být látky hořlavé, žíravé, slzotvorné, omračující, aj. Dále to mohou být 
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předměty jako zábavní pyrotechnika, po domácku vyrobené zbraně, paralyzéry a další. 

Úmyslem pachatele nemusí být jen způsobení požáru či poškození zúčastněných osob.  

I v případě dobrého úmyslu, jako je pobavení, zpestření večera, může dojít k neštěstí, které 

osoba mohla předvídat, ale neučinila tak.  

 Panika 

Může být způsobena požárem, překročením kapacity objektu, nebezpečným pachatelem, 

nebezpečnými látkami a předměty. 

 Špatná revize zařízení 

V objektu se vyskytují rozvody elektřiny, vzduchotechnika, plynové uzávěry. Špatnou 

revizí mohou tyto zařízení způsobit požár s následnou panikou, v případě v době mimo 

provoz ohrozit okolní budovy a obyvatelstvo.  

 Ukrytí pachatele v objektu 

Pachatel se může ukrýt na toaletách, v prostoru únikového východu či pod sedadly. Toto 

riziko by nemělo být vysoké, protože po skončení provozní doby dochází k prohledání 

všech míst v objektu, ale při selhání zaměstnanců či fyzické ostrahy je pravděpodobné. 

 Neohlášení vniknutí pachatele  

Představuje nedostatek bezpečnostních prvků k zaznamenání pachatele v objektu, jako jsou 

pohybová čidla, akustická čidla, světelná čidla, aj. 

 Porušení vnitřních předpisů zaměstnanci a fyzickou ostrahou  

Porušení předpisů může být vědomé, kdy si zaměstnanci plně uvědomují, že porušují 

dokumentaci a ohrožují tak sebe i ostatní osoby, a může být i nevědomé, což způsobuje 

nedostatečná informovanost.  

7.1 Prvotní analýza 

K provedení prvotní analýzy byla zvolena Kittsova metoda. Metoda posuzuje závažné 

zdroje rizik a je založena na správném odhadnutí jejich pravděpodobnosti a důsledku. 

K hodnocení se používají tzv. Karty pro hodnocení rizik (Tabulka 2). V každé je uvedeno 

5 parametrů značených písmeny A, B, C, D, E, které se následně ohodnotí body 1-9 podle 

jejich závažnosti. Po ohodnocení každého parametru se na konec řádku napíší body  

a na závěr se provede výpočet podle vzorce (3). Výsledek znázorňuje písmeno K.  
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      (3) 

Význam parametrů by se dal popsat následovně: 

A – celkový počet osob vystavených ohrožení v daném objektu (dle vzorce se musí 

tato hodnota násobit dvěma) 

B – značí možné následky plynoucí z ohrožení (i tato hodnota se násobí dvěma)  

C – počet událostí, které se již staly za stejných podmínek 

D – značí míru dopadu rizika na daný objekt 

E – může být chápán dvěma způsoby, záleží na riziku, které může vzniknout: 

o pravděpodobnost vzniku rizika odhadnutá podle názoru hodnotitele (např. 

jaká je pravděpodobnost vniknutí do objektu skrz okna) 

o  závažnost rizika podle odhadu hodnotitele (např. jak velkou škodu může 

způsobit pachatel při odcizení majetku)  

Následně se jednotlivé body zapíší přehledně do tabulky a provede se jejich zhodnocení  

a stanoví se nápravná opatření. 

Aby bylo zajištěno správné vyhodnocení rizik, je Karta pro hodnocení rizik upravena tak, 

aby vyhovovala podmínkám analýzy rizik v objektu tanečního klubu. 

Tabulka 2: Karta pro hodnocení rizik 

 

Parametry hodnocení 

Bodové hodnocení 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Suma 

bodů 

A 
Počet osob vystavených 

nebezpečí 
0-10 11-50 

51-

100 

101-

150 

151-

200 

201-

250 

251-

300 

301-

350 

351-

400  

B Závažnost 
stress, 

panika 

úrazy 

malého 

rozsahu 

závažné 

úrazy 
smrtelná zranění 

 

C 
Události vzniklé za 

stejných podmínek 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

D Závažnost následků 
žádná nebo 

velmi malá 
malá střední velká 

 

E Osobní zhodnocení 
zanedbatelné 

riziko 

menší 

riziko 
větší riziko velké riziko 

 

   
           

 
 K = 
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7.1.1 Analýza rizik v době provozu 

Do tabulky 3 jsou přehledně vypsána identifikovaná rizika, jejich parametry a pořadí rizik. 

Dále je to výsledek bodového hodnocení (K), kumulativní četnost (KČ) a relativní 

kumulativní četnost (RKČ), které jsou podkladem pro tvorbu Paretova diagramu 

znázorněného v grafu 2. Paretův diagram vychází z Paretova principu, který uvádí, že  

za 80 % všech problémů v systému může 20 % příčin. Procentuelně tedy odděluje 

podstatná rizika od těch méně podstatných.  

Tabulka 3: Kittsova metoda – rizika vyskytující se v době provozu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. Identifikovaná rizika 
Parametry 

K Pořadí KČ 

 

A B C D E RKČ 

6 Požár 14 18 1 9 9 10,2 1. 10,2 10,7 

1 

Vnesení nebezpečných látek a 

věcí 14 16 4 8 8 10,0 2. 20,2 21,1 

3 

Ohrožení osobou pod vlivem 

návykových látek a alkoholu 14 12 9 7 8 10,0 3. 30,2 31,5 

2 Panika 14 14 3 7 7 9,0 4. 39,2 40,9 

11 

Porušení vnitřních předpisů 

zaměstnanci a fyzickou ostrahou 14 12 6 5 5 8,4 5. 47,6 49,7 

12 Špatná revize zařízení 14 12 2 7 6 8,2 6. 55,8 58,3 

8 

Neinformovanost zaměstnanců a 

fyzické ostrahy 14 12 2 6 6 8,0 7. 63,8 66,6 

9 

Zanedbání povinností fyzické 

ostrahy 14 12 3 5 5 7,8 8. 71,6 74,7 

7 

Zanedbání povinností 

zaměstnanců  14 6 6 6 5 7,4 9. 79,0 82,5 

4 Odcizení nebo ztráta klíčů od kasy 14 4 2 5 4 5,8 10. 84,8 88,5 

10 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 14 4 2 5 3 5,6 11. 90,4 94,4 

5 Odcizení financí 14 4 4 3 2 5,4 12. 95,8 100,0 
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Graf 2: Kittsova metoda – Paretův diagram – rizika v době provozu 

7.1.2 Analýza rizik v době mimo provoz 

Stejně jako rizika vyskytující se v době provozu, tak i rizika vyskytující se v době mimo 

provoz jsou zhodnocena pomocí Kittsovy metody a Paretovy analýzy. Výsledky jsou 

zapsány do tabulky 4 a grafické znázornění lze vidět v grafu 3. 

Tabulka 4: Kittsova metoda – rizika vyskytující se v době mimo provoz 

Č. Identifikovaná rizika 

Parametry 

K Pořadí KČ RKČ A B C D E 

10 Požár 4 12 1 8 5 6,0 1. 6,0 11,6 

3 

Vniknutí do objektu skrz zadní 

dveře 2 4 1 9 9 5,0 2. 11,0 21,3 

12 Špatná revize zařízení 4 10 1 7 3 5,0 3. 16,0 31,0 

8 Neohlášení vniknutí pachatele 2 4 1 9 9 5,0 4. 21,0 40,7 

4 Odcizení majetku 2 4 1 8 9 4,8 5. 25,8 50,0 

9 Vnesení nebezpečných látek a věcí 2 10 1 7 3 4,6 6. 30,4 58,9 

5 

Odcizení nebo ztráta klíčů od 

objektu 2 2 4 7 6 4,2 7. 34,6 67,1 

1 Překonání vodního toku 2 4 1 6 6 3,8 8. 38,4 74,4 

4 Vniknutí do objektu skrz okna 2 4 1 7 4 3,6 9. 42,0 81,4 

7 Ukrytí pachatele v objektu 2 4 1 7 4 3,6 10. 45,6 88,4 

11 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 2 2 1 7 3 3,0 11. 48,6 94,2 

2 

Vniknutí do objektu skrz hlavní 

dveře 2 2 1 7 3 3,0 12. 51,6 100,0 
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Graf 3: Kittsova metoda – Paretův diagram – rizika v době mimo provoz 

7.2 Verifikační analýza 

Pro verifikaci prvotní analýzy byla vybrána metoda Analýza způsobů a důsledků poruch, 

která je známá pod zkratkou FMEA. Metoda slouží k identifikaci nebezpečí a nalézá 

způsoby selhání a jejich důsledky, což vede k hledání dopadů a jejich příčin z předem 

vedených selhání. Jedná se o systematickou a strukturovanou metodu, jejímž základem  

pro výpočet je vzorec (4) 

R = P x N x H      (4) 

kde: 

R ………. míra rizika 

P ………. pravděpodobnost vzniku rizika 

N ……… závažnost následků 

H ……… odhalitelnost rizika 

Jak lze vidět výše, pro výpočet míry rizika R metoda využívá tři parametry. Tabulka 5 

vyjadřuje pravděpodobnost, se kterou může daná událost nebo riziko vzniknout  

od pravděpodobnosti nahodilé až po trvalou hrozbu daným rizikem.  

 

 



28 

 

Tabulka 5: Pravděpodobnost vzniku rizika 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

Tabulka 6 stanoví závažnost následků z pohledu ohrožení zdraví osob, finančního hlediska, 

materiálních hodnot či životního prostředí.   

Tabulka 6: Závažnost následků 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malá škoda 

2 Větší delikt, větší škoda 

3 Střední delikt, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

Posledním parametrem vzorce je písmeno H, které vyjadřuje odhalitelnost rizika  

(Tabulka 7). Znamená to, jak rychle a s jakou obtížností lze dané riziko odhalit ještě 

v počátku působení.  

Tabulka 7: Odhalitelnost rizika 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko  

3 Odhalitelné riziko  

4 Nesnadno odhalitelné riziko  

5 Neodhalitelné riziko 

Výsledkem násobení předešlých parametrů je písmeno R, které vyjadřuje míru rizika. 

Bodovým intervalům jsou přiřazeny charakteristiky rizika, které lze vidět v tabulce 8.  
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Tabulka 8: Výsledná míra rizika 

R Výsledná míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 

Všechny parametry jsou bodovány na stupnici od 1 do 5, kde číslo 1 vyjadřuje nízkou 

závažnost a číslo 5 velmi závažné riziko. Z toho vyplývá, že čím vyšší je výsledná 

hodnota, tím vyšší je i míra rizika. Stejně jako u prvotní analýzy je i u analýzy FMEA 

určena výsledná hranice akceptovatelnosti rizika pomocí Paretova diagramu. Rizika jsou 

opět rozdělena do doby provozu a doby mimo provoz.  

7.2.1 Analýza rizik v době provozu 

V tabulce 9 je uveden seznam rizik, která byla identifikována již v tabulce 1. Dále je 

uvedeno pořadí rizik, hodnoty P, N, H a míra rizika R, která byla vypočítána dle vzorce 

(4). Pro znázornění Paretova diagramu (Graf 4) bylo potřeba opět dopočítat KČ a RKČ.  

Tabulka 9: Metoda FMEA – rizika vyskytující se v době provozu 

Č. Identifikovaná rizika P N H R Pořadí KČ RKČ 

1 Vnesení nebezpečných látek a věcí 5 5 4 100 1. 100 16,3 

2 Panika 5 5 4 100 2. 200 32,5 

6 Požár 4 5 4 80 3. 280 45,5 

3 

Ohrožení osobou pod vlivem 

návykových látek a alkoholu 5 4 4 80 4. 360 58,5 

7 Zanedbání povinností zaměstnanců 4 4 4 64 5. 424 68,9 

9 Zanedbání povinností fyzické ostrahy 3 4 4 48 6. 472 76,7 

10 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 3 3 4 36 7. 508 82,6 

12 Špatná revize zařízení 2 4 4 32 8. 540 87,8 

4 Odcizení nebo ztráta klíčů od kasy 3 3 3 27 9. 567 92,2 

5 Odcizení financí 3 3 2 18 10. 585 95,1 

11 

Porušení vnitřních předpisů 

zaměstnanci a fyzickou ostrahou 3 3 2 18 11. 603 98,0 

8 

Neinformovanost zaměstnanců a 

fyzické ostrahy 2 2 3 12 12. 615 100,0 
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Graf 4: Metoda FMEA – Paretův diagram – rizika v době provozu 

7.2.2 Analýza rizik v době mimo provoz 

Obdobně je provedena analýza i pro rizika vyskytujících se v době mimo provoz. Výsledky 

jsou znázorněny v tabulce 10 a Paretův diagram v grafu 5.  

Tabulka 10: Metoda FMEA – rizika vyskytující se v době mimo provoz 
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Č. Identifikovaná rizika P N H R Pořadí KČ RKČ 

8 Neohlášení vniknutí pachatele 5 4 4 80 1. 80 15,9 

3 Vniknutí do budovy skrz zadní dveře 5 4 4 80 2. 160 31,7 

10 Požár 3 5 4 60 3. 220 43,7 

6 Odcizení majetku 5 4 3 60 4. 280 55,6 

12 Špatná revize zařízení 3 4 4 48 5. 328 65,1 

1 Překonání vodního toku  4 3 4 48 6. 376 74,6 

7 Ukrytí pachatele v objektu 3 4 3 36 7. 412 81,7 

9 Vnesení nebezpečných látek a věcí 3 4 3 36 8. 448 88,9 

11 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 2 3 4 24 9. 472 93,7 

5 Odcizení nebo ztráta klíčů od objektu 2 4 2 16 10. 488 96,8 

4 Vniknutí do budovy skrz okna 2 4 1 8 11. 496 98,4 

2 Vniknutí do objektu skrz hlavní dveře 2 4 1 8 12. 504 100,0 
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Graf 5: Metoda FMEA – Paretův diagram – rizika v době mimo provoz 

7.3 Vyhodnocení analýzy 

Závěr analýzy slouží ke zhodnocení rizik, která mohou ohrozit taneční klub Club 596. 

Jedná se o ta, která vyplývají z Paretova principu 80/20 a zároveň vyšla shodně pro obě 

metody. Celkové pořadí a porovnání rizik je uvedeno v přílohách 1 a 2.  

V době provozu vyšla najevo nejvíce ohrožující rizika:   

 Požár, 

 Vnesení nebezpečných látek nebo věcí, 

 Panika, 

 Ohrožení osobou pod vlivem návykových látek a alkoholu, 

 Zanedbání povinností fyzické ostrahy, 

 Zanedbání povinností zaměstnanců. 

Nejzávažnější rizika vyskytující se v době mimo provoz jsou: 

 Překonání vodního toku, 

 Vniknutí do budovy skrz zadní dveře, 

 Špatná revize zařízení, 

 Neohlášení vniknutí pachatele, 

 Odcizení majetku, 

 Požár. 
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8 Návrh inovace fyzické ochrany tanečního klubu 

V této části bakalářské práce bude navrženo inovativní opatření pro zajištění kvalitnější 

ochrany proti nebezpečí, která mohou vznikat v obou provozech. Budou zohledněny 

výsledky obou analýz uvedených v předešlé kapitole a také statistické údaje  

o vzniklých protiprávních činech na území obce Kyjov. 

Pro navržení nejlépe vyhovujícího zabezpečení objektu by se mělo vycházet z finančních 

prostředků, které majitel může poskytnout. K tomu se využívá pravidlo ALARA, které 

říká, že náklady spojené se zabezpečením by neměly přesáhnout 10 - 15% z hodnoty 

chráněného majetku. Taneční klub Club 596 byl majitelem odhadnut na částku  

1 200 000 Kč. Náklady vynaložené na ochranu by tedy měly být v hodnotě od 120 000 Kč 

do 180 000 Kč.  

8.1 Zabezpečení perimetru 

Jako jedno z možných rizik ohrožující objekt vyšlo dle analýzy nebezpečí překonání 

vodního toku. Pro zamezení vniknutí osob skrz perimetr je navržen plot ze svařovaných 

drátěných panelů PILOFOR Light s plastovou povrchovou úpravou (Obrázek 11). Výška 

jednoho panelu je 2 m a délka je 2,5 m. Obrannou i ochrannou funkci zaručují prolisy  

a trny při horním okraji pletiva. Součástí instalace jsou plotové sloupky s příslušenstvím  

a pro případ úniku osob je umístěna branka. [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 11: Svařovaný drátěný panel PILOFOR Light 
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8.2 Zabezpečení pláště objektu 

Dalším nebezpečím, které může hrozit objektu a jeho majiteli je vloupání osob skrz jeho 

plášť. Překonání hlavních dveří a okenních otvorů je málo pravděpodobné, protože  

se objekt nachází u hlavní ulice a v obytné zástavbě. Avšak pro případ možného pokusu  

o vniknutí do objektu je navržena před hlavní vchod maketa venkovní kamery ELRO 

CS22D (Obrázek 12). Maketa je vyrobena z kovového materiálu a vytváří dojem skutečné 

kamery. Tím plní svou preventivní úlohu a snižuje riziko napadení objektu.  

Větším problémem je však vniknutí do objektu skrz zadní dveře. Jejich zabezpečení je 

nedostačující, jak je uvedeno v kapitole 6. Je potřeba, aby byly zcela vyměněny. Výrobky 

jsou vybrány z nabídky celosvětově uznávané společnosti ADLO. Jedná se o bezpečnostní 

dveře řady ELITE (Obrázek 14), které nejen že vykazují požární odolnost, ale umožňují  

i dostatečné zabezpečení objektu proti napadení pachatelem. Vzhledem k tomu, že se jedná 

o únikový východ, směr otevírání musí být směrem ven. Dále jsou to bezpečnostní 

zárubně, také řady ELITE a kování s koulí typu Rostex R1 (Obrázek 13). Také nad tento 

vchod bude instalována imitace kamery ELRO CS22D. Instalace makety kamery je 

zobrazena na obrázku 19. [16,19]  

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Maketa venkovní průmyslové kamery [19] 

 

 

 

  

 

Obrázek 13: Kování Rostex R1 [16] 
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Obrázek 14: Bezpečnostní dveře [16] 

8.3 Zabezpečení vnitřního prostoru prvky PZTS 

Z analýzy vyplynula další rizika, která jsou spojena s nedostatkem prvků poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému.  

Základem fungování celého sytému je ústředna. Slouží k vyhodnocení všech signálů, které 

přijímá. Na základě naprogramování vyhodnocuje podle signálu určité stavy. Pro ovládání 

a naprogramování ústředny je potřeba klávesnice a k zajištění příjmu elektrické energie 

slouží adaptér. Aby mohla ústředna vyhodnocovat signál, jsou na ni napojeny prvky,  

ze kterých signál přichází. Instalují se podle účelu jejich použití. 

Pro účely tanečního klubu je navržen výrobek firmy PARADOX. Jedná se o integrovaný 

bezdrátový systém MAGELLAN, konkrétně typ MG6250 (Obrázek 15). Tento typ 

obsahuje integrovaný ovládací panel, který se skládá z ústředny, klávesnice a bezdrátové 

nadstavby. Umožňuje komunikaci uživatelským kódem, bezdrátovou klíčenkou nebo 

dálkově po telefonní lince (GSM), což je důvod jeho výběru. Dále obsahuje hlasový popis 

zón a stavu systému. Součástí je i vestavěná siréna a LCD display pro snadnější ovládání. 

V ústředně je instalován záložní akumulátor, jinak je napájena adaptérem PA7. Pro snadné 

a pohotové ovládání je ústředna umístěna u hlavního vchodu. [18] 
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Pro odhalení pachatele budou použity pohybové detektory. Společně s integrovaným 

bezdrátovým systémem MAGELLAN je kompatibilní analogový infrapasivní detektor 

PMD1P s dosahem 11 x 11 m pod úhlem 88,5°, který lze vidět na obrázku 16. [15] 

 

 

 

 

 

 

 

 

V objektu nejsou navržena žádná zařízení, která by sloužila k odhalení počátku požáru 

v době mimo provoz. Proto je vhodné nainstalovat hlásič požáru, konkrétně opticko - 

kouřový detektor SD738 (Obrázek 17). Optická signalizace je zajištěna červenou LED 

diodou a indikuje stav poplach a vysílání. Aby nedocházelo k planým poplachům, je 

zapotřebí, aby byly po skončení provozní doby všechny prostory vyvětrány. Tohoto stavu 

lze dosáhnout instalovanou klimatizací. Detektory budou aktivovány současně s PIR 

detektory při odchodu poslední osoby z objektu. Návrh prvků je uveden na obrázku 19. 

[21] 

 

Obrázek 15: Integrovaný bezdrátový systém MG6250 

Obrázek 16: Analogový infrapasivní detektor PMD1P 
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8.4 Režimová opatření 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 8.3, navržená ústředna umožňuje na základě přenosových 

kódů zasílání SMS zpráv o přehledu stavu PZTS na mobilní telefon. Zprávy budou 

zasílány na mobilní telefon majitele a provozní osoby. 

Aby se předcházelo požárům způsobených instalací vzduchotechniky, elektrických 

rozvodů a prvků PZTS, musí se provádět revize těchto zařízení dle předpisů a v uvedených 

intervalech. Všechny tyto informace musí být sepsány do bezpečnostní dokumentace 

podniku a musí být zajištěna kontrola jejich dodržování.  

Vhodná je i inovace bezpečnostních značek. Stávající by měly být nahrazeny 

fotoluminiscenčními, které podpoří bezpečnou evakuaci osob a požární zásah při přerušení 

dodávky elektrické energie. Změna inovace spočívá i v rozšíření jejich počtu. Použité typy 

značek jsou znázorněny na obrázku 18. Jedná se o značky:  

 únikový východ vlevo – 6 ks,  

 únikový východ vpravo – 4 ks, 

 únikový východ – text – 3 ks, 

 značka hasicí přístroj – 5 ks, 

 značka požární hadice – 2 ks. [17] 

Návrh instalace vybraných fotoluminiscenčních značek je uveden na obrázku 19.  

 

Obrázek 17: Opticko-kouřový detektor SD738 
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8.4.1 Školení zaměstnanců a fyzické ostrahy 

I když je v bezpečnostní dokumentaci, konkrétně v požární knize, uveden záznam  

o školení, je potřeba, aby byli zaměstnanci a fyzická ostraha opětovně kontrolováni 

z hlediska informovanosti o možných rizicích, která se mohou vyskytovat v objektu.  

U zaměstnanců by měl být kladen větší důraz na kontrolu zařízení, se kterými přichází  

do styku. V objektu hrozí požár způsobený odhozenými nedopalky či jinými hořlavými 

předměty – zábavní pyrotechnikou. Pro předcházení vzniku požáru je potřeba, aby byl 

prostor v době provozu a ihned po skončení provozní doby důkladně prohledán.  

Fyzická ostraha by měla být školena o bezpečnosti vstupu a výstupu osob, vnášení 

nebezpečných látek do objektu a o způsobu zacházení s osobami pod vlivem návykových 

látek a alkoholu. Spolu se zaměstnanci by měli být proškoleni o tom, jak se zachovat  

při vzniku požáru a jak zvládat paniku nadměrného počtu osob. Jak je uvedeno v kapitole 

5, materiály použité v interiéru jsou velmi hořlavé a proto i malá jiskra může způsobit 

požár. Z důvodu velkého množství osob vyskytujících se v době provozu je nutné, aby 

každý zaměstnanec a každý člen fyzické ostrahy měl svou funkci a tu náležitě plnil. Toho 

může být docíleno sepsáním provozního a pracovního řádu. Malé zaváhání může vést 

k velkým škodám jak na majetku, tak hlavně na životech. Zaměstnavatel by měl důrazně 

připomenout, že záchrana života je důležitější než záchrana majetku. Aspoň částečná 

připravenost může být zajištěna provedením neplánovaného cvičení před začátkem nebo 

po skončení provozní doby, které by mělo prověřit informovanost a pohotové jednání 

všech zúčastněných. 

  

Obrázek 18: Bezpečnostní značky 
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Obrázek 19: Inovativní návrh bezpečnostních prvků v půdorysném zobrazení 
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Legenda použitých značek 

   Ovládání PZTS pomocí klávesnice 

  

  

   Maketa CCTV kamery 

 

    

  PIR čidlo  

 

    Opticko – kouřový detektor  

  

 

  Směr úniku 

 

 

       Značka únikový východ vlevo 

  

 

Značka únikový východ vpravo 

 

 

Značka – text únikový východ 

 

 

  

S 
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8.5 Ekonomické zhodnocení 

Na českém trhu je k dispozici mnoho výrobků zabezpečovací techniky. Při návrhu se 

vychází z finančních možností majitele objektu. Proto byly vybrány takové prostředky, 

které jsou pro ochranu vybraného objektu dostačující a současně se cenově pohybují 

v přijatelných mezích.  

Pro zjištění celkových nákladů navržených prvků je sestavena cenová kalkulace 

inovativního zabezpečení. Seznam všech použitých prvků a jejich cenové hodnocení je 

uvedeno v tabulce 11.  

Tabulka 11: Seznam navržených prvků a jejich cenové hodnocení 

V úvodu této kapitoly byla pomocí principu ALARA stanovena maximální možná hranice 

financí, které mohou být použity na inovaci zabezpečení, na částku 180 000 Kč. Této 

částky nebylo zdaleka dosaženo, je zde tudíž prostor pro použití nadstandardních prvků, 

jako je například zvuková izolace na nově zabudované bezpečnostní dveře.  

  

Název Množství Cena ks 

Cena 

celkem 

Drátěný panel  PILOFOR Light 7 ks 975 Kč 6 825 Kč 

Plotový sloupek 9 ks 358 Kč 3 222 Kč 

Příslušenství  36 ks 20 Kč 720 Kč 

Branka  1 ks  3 356 Kč 3 356 Kč 

Maketa kamery  ELRO CS22D 2 ks 925 Kč 1 850 Kč 

Bezpečnostní dveře ELITE 1 ks 23 490 Kč 23 490 Kč 

Bezpečnostní zárubně ELITE 1 ks 4 790 Kč 4 790 Kč 

Kování Rostex R1 1 ks 3 790 Kč 3 790 Kč 

Integrovaný bezdrátový systém MG6250 1 ks 4 524 Kč 4 524 Kč 

PIR detektor  PMD1P 3 ks 1 688 Kč 5 064 Kč 

Opticko-kouřový detektor SD738 7 ks 2 439 Kč 17 073 Kč 

Fotoluminiscenční značky – únikový východ 13 ks 70 Kč 910 Kč 

Fotoluminiscenční značky – požární 7 ks 98 Kč 686 Kč 

Stavební práce, instalace 1x 10 000 Kč 10 000 Kč 

CELKOVÁ CENA 86 300 Kč 
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9 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo navržení nového zabezpečení prvky fyzické ochrany  

na základě provedené analýzy bezpečnostních rizik v objektu tanečního klubu Club 596.  

Úvod teoretické části se zabýval pojmem riziko a s ním souvisejícími pojmy.  Následující 

kapitola popisovala obecný postup analýzy rizik, na který navazovala kapitola s teorií 

fyzické ochrany. Ta obsahovala podrobnější popis technické ochrany, fyzické ostrahy  

a režimové ochrany. Nakonec byl popsán vybraný objekt a jeho současný stav 

zabezpečení, který byl shledán nevyhovujícím. Pro přehled o kriminalitě v jeho okolí byla 

jedna kapitola věnována statistice trestné činnosti spáchané v roce 2013 v obci Kyjov. 

V praktické části byla provedena analýza prostřednictvím Kittsovy metody a Analýzy 

způsobů a důsledků poruch. Z analýzy vyplynula nejzávažnější rizika, která mohou ohrozit 

bezpečnost objektu. Jelikož se jedná o objekt s rozdílnou provozní dobou, byla rizika 

rozdělena na rizika vyskytující se v době provozu a v době mimo provoz. Závěr práce 

přinesl návrh nového zabezpečení s ohledem na princip ALARA, který se podařilo dodržet. 

Při inovaci stávajícího zabezpečení bylo potřeba zohlednit kvalitu i kvantitu nových prvků 

a navrhnout efektivní způsob zabezpečení. Je potřeba nastavit systém tak, aby nevznikaly 

plané poplachy a zároveň nebyla ohrožena jeho funkce. 

Při stanovení metod a vybírání nových prvků fyzické ochrany se vychází z účelu, pro který 

je objekt zřízen. V této práci se musel brát ohled nejen na pachatele, ale hlavně na velký 

počet lidí, kteří se v něm nachází v době provozu a u kterých je potřeba chránit jejich 

životy. Proto byly důsledně označeny únikové východy fotoluminiscenčními značkami pro 

orientaci přítomných osob v panických situacích a v případě přerušení dodávky elektrické 

energie. Pro tyto účely bylo také navrženo sepsání provozního a pracovního řádu, které 

jednoznačně určí funkce všech zaměstnanců a osob fyzické ostrahy nejen při vzniku 

mimořádné události.  

Závěrem je vhodné shrnout výsledky, kterých bylo dosaženo. Nejvíce rizikové faktory, 

které byly analyticky vyhodnoceny, vyšly: možnost vzniku požáru, pochybení fyzické 

ostrahy a zaměstnanců, překonání perimetru a pláště budovy a nedostatek prvků 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému.  
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Inovace stávajícího stavu zabezpečení spočívala ve zdokonalení režimových opatření, 

výměně uzávěru únikového východu, zajištění obvodové ochrany pomocí svařovaného 

plotu, instalaci maket kamerového systému a použití integrovaného bezdrátového systému 

v kombinaci s pohybovými čidly a opticko – kouřovými detektory. Tento nový komplexní 

návrh je cenově méně nákladný, avšak pro daný objekt plně dostačující. Zajistí 

minimalizaci stanovených rizik a pocit bezpečného podniku pro shromažďování většího 

počtu osob.    
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Příloha č. 1: Porovnání rizik identifikovaných v době provozu  

 

 

Pořadí Kittsova metoda FMEA 

1 Požár Vnesení nebezpečných látek a věcí 

2 Vnesení nebezpečných látek a věcí Panika 

3 
Ohrožení osobou pod vlivem 

návykových látek a alkoholu 
Požár 

4 Panika 
Ohrožení osobou pod vlivem 

návykové látky 

5 
Porušení vnitřních předpisů 

zaměstnanci a fyzickou ostrahou 
Zanedbání povinností zaměstnanců 

6 Špatná revize zařízení Zanedbání povinností fyzické ostrahy 

7 
Neinformovanost zaměstnanců a 

fyzické ostrahy 
Spolupráce s pachatelem, sabotáž  

8 Zanedbání povinností fyzické ostrahy Špatná revize zařízení 

9 Zanedbání povinností zaměstnanců Odcizení nebo ztráta klíčů od kasy 

10 Odcizení nebo ztráta klíčů od kasy Odcizení financí 

11 Spolupráce s pachatelem, sabotáž 
Porušení vnitřních předpisů 

zaměstnanci a fyzickou ostrahou 

12 Odcizení financí 
Neinformovanost zaměstnanců a 

fyzické ostrahy 
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Příloha č. 2: Porovnání rizik identifikovaných v době mimo provoz  

 

 

Pořadí Kittsova metoda FMEA 

1 Požár Neohlášení vniknutí pachatele 

2 Vniknutí do objektu skrz zadní dveře Vniknutí do objektu skrz zadní dveře 

3 Špatná revize zařízení Požár 

4 Neohlášení vniknutí pachatele Odcizení majetku 

5 Odcizení majetku Špatná revize zařízení 

6 Vnesení nebezpečných látek a věcí Překonání vodního toku 

7 Odcizení nebo ztráta klíčů od objektu  Ukrytí pachatele v objektu 

8 Překonání vodního toku Vnesení nebezpečných látek a věcí 

9 Vniknutí do objektu skrz okna Spolupráce s pachatelem, sabotáž 

10 Ukrytí pachatele v objektu Odcizení nebo ztráta klíčů od objektu 

11 Spolupráce s pachatelem, sabotáž Vniknutí do objektu skrz okna 

12 
Vniknutí do objektu skrz hlavní 

dveře 
Vniknutí do objektu skrz hlavní dveře 


