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Anotace 

GŘEŠÍČEK, Patrik. Zabezpečení administrativní budovy ve Zlíně prostředky technické 

ochrany objektů. Ostrava, 2014. 63 s., 6 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě 

bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce ing. Václav Veselý. 

Předmětem této bakalářské práce je zabezpečení administrativní budovy ve Zlíně 

prostředky technické ochrany objektů. V první části jsem uvedl právní předpisy a 

technické normy související s danou problematikou. Na to navazuje vysvětlení pojmu 

fyzické ochrany a základní rozdělení. Další část obsahuje popis daného objektu a 

současného stavu zabezpečení. Předposlední část zahrnuje analýzu rizik za účelem 

identifikace a vyhodnocení jednotlivých ohrožení. V poslední části je uveden návrh nového 

zabezpečení, za účelem minimalizace závažných ohrožení. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, fyzická ostraha, poplachový zabezpečovací a tísňový 

systém, pachatel. 

 

Annotation 

GŘEŠÍČEK, Patrik. Security administration building in Zlin means of technical protection 

facilities. Ostrava, 2014. 63 p., 6 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of 

Safety Engineering of VŠB –  Technical University of Ostrava at Department of security 

service. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Václav Veselý. 

Subject of this bachelor work is security administration building in Zlin means of technical 

protection facilities. In the first part I have introduced law regulations and technical 

standarts related to the issue. This is followed by an explanation of the concept of physical 

protection and basic division. The next part contains a description of the object and the 

current state of security.  Before last part there is risk analysis to identify and evaluate each 

threat. The last part contains  proposal for a new security to minimize the risks. 

Key words: physical protection, security guard, alarming security and distress system, 

offender. 
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Seznam zkratek 

a.s.  Akciová společnost 

CCTV  Uzavřený televizní okruh (Closed circuit television) 

ČSN  Česká technická norma 

DPH  Daň z přidané hodnoty 

EV  Evropská norma 

FMEA  Analýza selhání a jejich dopadů (Failture mode and effect analysis) 

LED  Elektronická polovodičová součástka (Light emitting diode) 

NP  Nadzemní podlaží 

PCO  Pult centralizované ochrany 

PIR  Pasivní infračervený (Passive infrared) 

PP  Podzemní podlaží 

PVC  Polyvinylchlorid 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

ZPS  ZPS – Generální opravy
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1 Úvod 

Problematika ochrany majetku je dlouhodobým jevem a vždy byla součástí lidské 

společnosti. Přitom princip je za tu dlouhou dobu neměnný. Ať už se jednalo o využití jam, 

dřevěných plotů, pastí, stráže, později také kamenných hradeb, příkopů nebo v dnešní době 

velmi využívaných kamer, detektorů, a také osob, cílem bylo vždy ztížit přístup pachatele 

k chráněnému předmětu, majetku. Nejenže se postupem času vyvíjí způsoby zabezpečení, 

ochrany, ale dochází i k vývoji prostředků k jejich překonání. Pachatel má v dnešní době 

k dispozici velké množství moderních prostředků, pomocí kterých se k chráněnému 

majetku může pokusit dostat. Z tohoto důvodu je třeba zabezpečení neustále inovovat a 

udržovat v požadovaném stavu tak, aby pachateli byly co nejvíce ztíženy jeho jakékoliv 

snahy o odcizení, poškození či zničení majetku. 

Tématem této bakalářské práce je fyzická ochrana administrativní budovy ve Zlíně. 

Na začátek bych rád uvedl, že administrativní budova je spojena s další budovou, halou, a 

aby se dosáhlo požadovaného výsledku, je do práce zahrnuta i tato budova. Cílem této 

práce je analýza stávajícího zabezpečení. V současné době je objekt zabezpečen pomocí 

mechanických zábranných systémů a fyzickou ostrahou. Pomocí analýzy odhalím slabá 

místa a navrhnu změny v zabezpečení či doplnění o některé prvky, které zvýší zabezpečení 

objektu. 

Práce je rozdělena do sedmi kapitol, které na sebe navazují. V první části budou 

uvedeny nejdůležitější zákony a také normy, které se dotýkají fyzické ochrany. Na to 

navážu rozdělením fyzické ochrany, vysvětlím některé pojmy. Také zde uvedu základní 

informace o jednotlivých prvcích. Poté začíná praktická část. Zde uvedu základní 

informace o objektu, který je předmětem této práce. Uvedu dispoziční řešení, stavební 

konstrukci, zmíním historii objektu a také popíšu okolí, ve kterém je objekt umístěn. Dále 

podrobněji popíšu stávající zabezpečení a uvedu kladné i záporné stránky v tomto stavu 

zabezpečení. Velmi důležitou částí této práce je provedení analýz, pomocí kterých odhalím 

slabá místa v zabezpečení. V poslední části pro rizika, která určím pomocí analýz a budou 

určena jako závažná, navrhnu opatření. Tato opatření budou navržena tak, aby nepřekročila 

určitou částku. Samozřejmostí je že by měla vést k minimalizaci těchto rizik. 
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2 Právní část 

V České republice doposud neexistuje jednotný komplexní právní předpis, který by 

řešil fyzickou ochranu osob a majetku. Vychází se proto z celé řady jiných zákonů a 

technických norem, které s touto problematikou souvisejí. 

2.1 Zákony 

Níže je uveden základní výčet zákonů týkající se problematiky fyzické ochrany 

osob a majetku. 

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

Ústava byla přijata 16. 12. 1992. Jedná se o nejvyšší zákon v České republice. Je 

složena z preambule a osmi hlav, které jsou: základní ustanovení, moc zákonodárná, moc 

výkonná, moc soudní, Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka, územní samospráva a 

poslední jsou přechodná a závěrečná ustanovení. [7] 

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. 

Nejvýznamnější lidská práva jsou právo na život a zdraví, právo vlastnit majetek a právo 

na lidskou důstojnost. Dále se jedná o politická práva, práva národnostních a etnických 

menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a právo na soudní a právní ochranu. 

Omezení těchto práv je možné jen na základě zákona. Listina deklaruje základní lidská 

práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná. [8] 

 V oblasti fyzické ochrany je důležitý článek 7, který pojednává o nedotknutelnosti 

osoby a jejího soukromí, článek 10 odstavec 3 o právu na ochranu před neoprávněným 

shromážďováním, zveřejňováním a jiným zneužíváním údajů o své osobě a článek 13 o 

neporušitelnosti listovního tajemství nebo jiných písemností a záznamů. [8] 

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

Chrání zájmy a práva fyzických i právnických osob, definuje trestný čin, jeho 

dělení a sankce, které lze za ně uložit. Dále vyjmenovává znaky trestných činů, okolnosti 

vylučující protiprávnost, ze kterých uvádím dvě nejdůležitější. [9] 

Dle § 28 odstavce 1 se krajní nouzí rozumí čin jinak trestný, kterým někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Podle 

druhého odstavce se nejedná o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 



3 

 

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

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

[9] 

Dle § 29 odstavce 1 se nutnou obranou rozumí čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

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

zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [9] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Nový občanský zákoník, který vešel v platnost od 1. 1. 2014, nahrazuje původní 

zákoník z roku 1964. Občanský zákoník upravuje soukromá práva a povinnosti osobní a 

majetkové povahy v takovém rozsahu, v jakém je neupravují jiné právní předpisy. [10] 

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

Zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, 

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

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do 

jiných států. [11] 

Dle § 4 písmena a) se osobním údajem rozumí jakákoliv informace týkající se 

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

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

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

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [11] 

Dle § 4 písmena b) se citlivým údajem rozumí osobní údaj vypovídající o 

národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

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

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů. [11] 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

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

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

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

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

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. [12] 

Zde je velmi důležitý § 76 odstavec 2, který má následující znění: Osobní svobodu 

osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 

pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je 

však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil 

může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

odkladu oznámit. [12] 

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

Dle tohoto zákona je přestupkem zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje 

zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-

li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný 

čin.[13] 

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

Zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci 

a zaměstnavateli, které jsou vztahy pracovněprávními. Upravuje rovněž právní vztahy 

kolektivní povahy. [14] 

 

2.2 Technické normy 

Níže uvádím vybrané technické normy k dané problematice. 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

Tato norma je určena pro zkoušení a klasifikace vestavěných trezorů a mobilních 

trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti násilnému vloupání. [15] 
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ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

Norma stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání a 

neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. Rovněž 

uvádí schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě klasifikace jejich 

průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému – neoprávněnému otevření. 

[16] 

 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace 

Norma stanovuje požadavky na odolnost proti vloupání u dveří, oken, lehkých 

obvodových plášťů, mříží a okenic. Je vztažena na způsoby otevírání otáčením, sklápěním, 

skládáním, otevíráním a sklápěním, posouváním (může být vodorovné i svislé) a také 

navinováním jakož i na pevné konstrukce. [17] 

 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů. Dále specifikuje vlastnosti a požadavky na provedení instalovaných 

systémů a stanovuje třídy prostředí a stupně zabezpečení. [18] 

 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

Tato část normy stanovuje doporučení a požadavky pro instalaci, výběr, plánování 

a zkoušení systémů uzavřených televizních okruhů, zahrnující také kamery s monitory pro 

zobrazení děje snímaného prostoru a další zařízení, která jsou nutná pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. [19] 
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ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

Tato část normy spočívá ve stanovení všeobecných požadavků na správnou 

funkčnost systému kontroly vstupů v bezpečnostních aplikacích. [20] 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma zahrnuje návrh systému, předávání, instalaci, provoz a údržbu kontroly 

vstupů. [21] 
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3 Fyzická ochrana 

Pojem ochrana nebyl dosud u nás přesně definován, a proto vycházíme z obecně 

přijaté terminologie amerických specialistů G. Greena a R. J. Fishera aplikované v práci 

Introduction to security, U.S.A.: Security World Publishing Co., Inc., 1993. „Ochrana 

znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může jedinec nebo skupina 

sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo násilí.“ [5] 

V současné době je fyzická ochrana tvořena třemi prvky. Tyto prvky jsou 

následující: 

1) Fyzická ostraha 

2) Technická ochrana  

- mechanické zábranné prostředky 

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- ostatní technické prostředky ochrany 

3) Režimová ochrana 

- vnější 

- vnitřní 

Předmětem zájmu bezpečnosti je ochrana: 

 osob 

 hmotného majetku 

 nehmotného majetku[1] 

3.1 Fyzická ostraha 

Základem fyzické ostrahy je člověk. Je to ochrana prováděna vrátnými, strážnými, 

hlídací službou či policisty. Na její úrovni závisí výsledná účinnost ostatních druhů 

ochrany. Přitom se ostraha řadí mezi nejproblematičtější články celého systému. Počáteční 

investice do fyzické ostrahy, které zahrnují nákup výstroje, výzbroje, základní výcvik, jsou 

ve srovnání s ostatními druhy ochrany nízké, ale mají vysoké nároky na platy 

zaměstnanců, a proto je nejnákladnějším prvkem systému.[5] 
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Formy fyzické ostrahy 

Formy fyzické ostrahy pomáhají pracovníkům již na počátku správně stanovit další 

zaměření své činnosti, správnou volbu metod a prostředků. Z hlediska ochrany majetku a 

osob lze definovat následující formy fyzické ochrany: 

Strážní služba 

Při strážní službě pracovník zabezpečuje zpravidla vnější ochranu objektu a osob. 

Zejména pozoruje objekt a jeho okolí, zabraňuje nedovolené činnosti směřující proti 

objektu, prostoru či osobě. Může být realizována na pevných nebo na pochůzkových 

stanovištích. [1] 

Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled zabezpečuje pracovník fyzické ostrahy uvnitř chráněného 

objektu či prostoru. Zejména sleduje: 

- oprávnění pohybu či činnosti 

- dodržování stanoveného vnitřního režimu 

- zabezpečení stanovených objektů 

- doprovod určených osob a dozor nad činnostmi prováděnými cizími 

pracovníky 

- plnění dalších uložených úkolů [1] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

 Jedná se o: 

- ochranný doprovod osob 

- ochranný doprovod peněžních hotovostí a cenností vyšších hodnot 

- ochranné doprovody kamionové přepravy, přeprav po železnici, lodní přepravy 

a dalších způsobů přepravy [1] 

Bezpečnostní průzkum 

Slouží k seznámení se s prostředím, v němž mají být realizovány některé z dalších 

forem fyzické ochrany. [1] 
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Kontrolní propustková činnost 

Kontrolní propustková činnost zabezpečuje ochranu a režim vstupu do objektu či 

prostoru a opouštění objektu a prostoru. Pracovníci provádí kontrolu a evidenci osob, 

zabraňují vynášení a vnášení předmětů, výrobků, zabraňují neoprávněnému vstupu osob a 

vozidel, vedou knihu příchodu a odchodů zaměstnanců, ve stanovenou dobu zamykají 

vstupy a výstupy do objektu či prostoru. [1] 

Bezpečnostní výjezd - zásah 

Tato forma fyzické ostrahy reaguje na elektronické zabezpečovací systémy. 

Výjezdová skupina vyjíždí na místo předpokládaného narušení na podkladě informace 

z pultu centralizované ochrany o narušení. [1] 

3.2 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou nejstarším prvkem fyzické ochrany. Už ve 

středověku lidé používali základní prvky ochrany a stavěli padací mosty, ploty, hradby, 

příkopy apod. [2] 

Účel těchto systémů spočívá v poskytování ochrany svou mechanickou pevností. 

Pachatel musí vynaložit značné úsilí a čas pro jejich překonání, často delší než je pro něho 

únosný. Základním úkolem je zabránit: 

- Násilnému vniknutí osob do chráněného prostoru 

- Znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru 

- Krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

- Možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostoru [1] 

Dělení mechanických zábranných systémů na prostředky: 

- Obvodové ochrany 

- Plášťové ochrany 

- Prostorové ochrany 

- Předmětové ochrany 

Obvodová ochrana 

Základním znakem této ochrany je oddělenost od chráněného objektu. Jsou zřízeny 

mimo vlastní chráněný objekt a zpravidla označují hranici pozemku patřící k objektu. 
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V případě potřeby mohou být doplněny detekčními nebo sledovacími zařízeními. Mezi 

prvky obvodové ochrany se řadí ploty, branky, brány, závory apod. [4] 

Plášťová ochrana 

Účelem plášťové ochrany je ztížit až znemožnit vniknutí do chráněného prostoru 

v objektu, případně pachatele odradit. Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budov a 

otvorovými výplněmi. 

Mezi stavební prvky budov se řadí stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Jejich 

odolnost závisí na použitém materiálu při jejich výstavbě. 

Otvorové výplně jsou rizikovým místem, protože bez dostatečného zabezpečení se 

snadno překonávají, přičemž se bez těchto výplní neobejdeme. Základní bezpečnostní 

prvky používané pro ochranu těchto výplní jsou bezpečnostní dveře, okna a mříže. [4] 

Prostorová ochrana 

Jedná se o vnitřní prostory. Zástupcem této ochrany jsou stěny rozdělující objekt do 

jednotlivých části a bezpečnostní dveře, zabraňující vstupu do chráněných místností. [4] 

Předmětová ochrana 

Tento typ ochrany poskytuje ochranu jednotlivým předmětům v objektu. Jedná se o 

umělecká díla, finanční hotovosti, dokumenty, informace, zbraně, cennosti. Cílem je 

ochrana před odcizením a před zničením. Nejčastějším zástupcem jsou trezory, nebo 

trezorové skříně. Trezory mohou být pevně spojeny s objektem, ve kterém jsou umístěny. 

V tom případě jsou zazděny ve zdech nebo přišroubovány k podlaze. Trezory také mohou 

být přenosné. [1] 

3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), v minulosti 

nazývané elektronické zabezpečovací systémy, jsou souborem prvků schopných dálkově 

signalizovat přítomnost, vstup nebo pokus o vstup osoby do hlídaného objektu nebo 

prostoru. Signalizace může být akustická, optická nebo může být použita kombinace obou 

signalizací.[5] 

PZTS je souborem detektorů, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové 

signalizace, přenosových zařízení a doplňkových zařízení. Jednotlivé komponenty vytváří 

rětězec, který je zobrazen na obrázku 1. [1] 
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Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [5] 

Čidlo 

Je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální jevy, které souvisí s narušením 

střeženého objektu nebo prostoru. Při indikování stavu narušení čidlo reaguje vysláním 

poplachového signálu. [5] 

Ústředna  

Zpracovává informace z detektoru podle stanoveného programu a realizuje je 

požadovaným způsobem. Umožňuje také řízení zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho 

napájení elektrickým proudem. [3] 

Přenosové prostředky  

Zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace, případně 

povelů opačným směrem. [5] 

Signalizační zařízení  

Slouží k převedení předaných informací na vhodný signál. Vyhlašuje poplach nebo 

výstrahu. [5] 

Doplňková zařízení  

Tato zařízení usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [5] 

Všechna spojení PZTS jsou průběžně nebo občasně kontrolována. Tím je v podstatě 

znemožněno vyřazení zabezpečovacího systému z provozu, aniž by se o tom nedozvěděla 

obsluha. [5] 
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Druhy ochran z hlediska umístění čidel 

Umístění čidel PZTS se provádí způsobem umožňující detekovat charakteristické 

rysy nebezpečí v okamžiku, kdy pachatel překonává chráněný prostor. Podle toho, ve které 

části prostoru může být detekováno nebezpečí, rozlišujeme zónu: 

- obvodovou 

- plášťovou 

- prostorovou 

- předmětovou 

- klíčovou [5] 

Obvodová ochrana 

Tato ochrana signalizuje narušení obvodu objektu. Obvodem objektu se rozumí 

jeho katastrální hranice. [5] Na prvky obvodové ochrany jsou kladeny požadavky na 

odolnost před klimatickými vlivy. Nejvíce používané prvky jsou mikrofonní kabely, 

perimetrická pasivní infračervená čidla, laserové závory apod. 

Plášťová ochrana 

Úlohou prvků PZTS plášťové ochrany je včasná signalizace snahy pachatele o 

překonání mechanických zábranných prostředků chráněného objektu. Prvky plášťové 

ochrany jsou čidla: 

- kontaktní 

- destrukční 

- destrukčních projevů 

- tlaková akustická 

- bariérová [5] 

Prostorová ochrana 

Signalizuje jevy s charakterem nebezpečí po vniknutí pachatele do vnitřních 

prostor chráněného objektu. [5] Nejpoužívanější jsou pohybové detektory, mezi které patří 

světelná závora, ultrazvukové detektory, infračervená čidla, kombinované detektory a 

mikrovlnná čidla. [3]. 
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Předmětová ochrana 

Prvky předmětové ochrany jsou určeny především ke střežení cenných předmětů. 

Umožňují jejich trvalé střežení i v době, kdy prostorová čidla pohybu musí být z důvodu 

provozu v zájmovém prostoru vypnuta. [5] 

Klíčová ochrana 

Signalizuje narušení klíčových míst objektu, kterým můžou být chodby, haly, 

schodiště apod. [5] 

3.4 Ostatní prostředky ochrany 

Mezi ostatní prostředky ochrany patří kamerové systémy a systémy kontroly 

vstupu. 

3.4.1 Kamerové systémy 

Uzavřené televizní okruhy, neboli Closed Circuit TV (dále jen CCTV) jsou velmi 

účinným doplňkem zabezpečovacího systému, zejména veřejně přístupných objektů. 

Zvyšují účinnost fyzické ostrahy tím, že jsou schopny zobrazovat více míst současně a 

zobrazovat dění ve střežených prostorech nebo objektech a také jej dokumentovat. CCTV 

mají velké uplatnění a používají se při ochraně a sledování velkých průmyslových 

komplexů, v bankách, benzinových stanicích, v menších firmách a institucích a také při 

sportovních zápasech. [6] 

Používání CCTV ve vztahu k osobním údajům je obsaženo v zákoně č.101/2000 

Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který stanovuje povinnosti 

správce. Kamerové systémy mohou být použity k monitorování nebo k zaznamenávání. 

V obou případech osoby musí vědět, že v prostoru jsou nainstalované kamery. Toto se 

nevztahuje na CCTV Policie ČR a městské policie. 

Základní části CCTV jsou: 

- kamery 

- monitory 

- záznamové zařízení 
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Kamera  

Kamera je nejdůležitějším prvkem celého systému. V dnešní době kamery mají 

malé rozměry a spotřebu, vysokou citlivost, odolnost proti poškození a mimořádně 

dlouhou životnost. V dnešní době se používají kamery černobíle, barevné nebo 

kombinované. 

Důležité příslušenství kamer tvoří povětrnostní kryty, polohovací hlavice a systémy 

dálkového ovládání. 

Povětrnostní kryty slouží k ochraně kamer před mechanickým poškozením a 

povětrnostním vlivům. Nejčastěji se používají při instalaci kamer ve venkovním prostředí. 

Polohovací hlavice jsou určeny malým typům kamer pro vnitřní prostředí, které 

většinou umožňují pohyb v horizontální rovině. 

Systémy dálkového ovládání se používají při instalaci kamer v rozsáhlých 

prostorech, kde není předem určeno umístění snímaného předmětu, jeho vzdálenost ani 

velikost. Tyto systémy umožňují pohyb kamer v horizontální i vertikální rovině, změnu 

ohniskové vzdálenosti i změnu ostření. [6] 

Monitory 

Monitory slouží k zobrazování dějů snímaných kamerou. Umožňují také zobrazit 

záznam uložený na záznamovém zařízení. Monitory podle provedení zobrazují černobíle 

nebo barevně. [6] 

Záznamová zařízení 

Slouží k dokumentování dějů ze střeženého prostoru. Tyto záznamy lze přehřát na 

monitoru a použít jako důkaz při trestné činnosti. Velký důraz musí být kladen na 

systematičnost práce se záznamem a jeho archivaci, na přepisování dat a práci s daty. [6] 

3.4.2 Systémy kontroly vstupu 

Účelem těchto systému je regulace vstupu do střežených prostor. Umožňují 

rozeznat jednotlivé vstupující osoby, popřípadě vozidla a zabránit vstupu nebo vjezdu 

neoprávněným subjektům do střeženého objektu. V mnohých případech plní i doplňkové 

funkce, jako například evidenci docházky zaměstnanců. 

Princip systému spočívá ve schopnosti přečíst pomocí speciálních zařízení, tzv. 

čteček, zakódované pokyny a oprávnění osob a vozidel ke vstupu do objektu. Pouze 

samostatné čtecí zařízení a identifikační karta by nezabránila vstupu nebo vjezdu 
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neoprávněných subjektu do střeženého prostoru jsou tyto systémy napojeny na různé typy 

zábran, které se podle příkazu z čtečky uvolní či nikoli. Ovládají tak turnikety, elektrické 

zámky dveří, závory apod. Mohou být dále kombinované i s biometrickými analyzátory 

nebo povinností zadat heslo. Dále je zle provázat se systémy PZTS a CCTV. [1] 

3.5 Režimová ochrana 

Obsahuje administrativně-organizační opatření, která by měla směřovat k zajištění 

fungování celého bezpečnostního systému. Jednak zajišťuje možnost řádné funkce 

ostatních druhů ochrany a rovněž snižuje zranitelnost chráněných zájmů. Jedná se o 

směrnice o vstup, odchod a pohyb osob v objektu, pro manipulaci s hodnotami a 

informacemi, provoz a využívání zabezpečovacích systémů, výkon služby ostrah objektu, 

klíčový režim apod. [5] 

Režimová opatření lze dělit na: 

- Vnější 

- Vnitřní 

Vnější režimová opatření 

Tato opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu. 

Opatření většinou stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí do objektu vstupovat a 

objekt opouštět. Stanoví se také konkrétní kontrolní opatření, která se obvykle řeší 

fyzickou ostrahou. [5] 

Vnitřní režimová opatření 

Opatření se týkají dodržování následujících bezpečnostních směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti. Zpravidla se 

s tím spojuje i omezení vstupu do určitých prostorů pouze pro konkrétní 

pracovníky 

- zvláštního režimu, dodržovaného na vnitřní straně vnějšího ohrazení 

- režimu pohybu materiálu, vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku 

zbytných nebo neevidovaných materiálů nebo výrobků 

- skladových režimů, určujících způsob příjmu a výdeje materiálů [5] 
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Základní dokumenty režimové ochrany 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří: 

Statut organizace 

Nejdůležitějším dokumentem z hlediska režimové ochrany. Vyjadřuje účel a 

činnost organizace. [6]  

Organizační řád 

Konkretizuje strukturu podniku, vazby jednotlivých částí i vlastní provozní činnost. 

V tomto dokumentu by se měla už nacházet pasáž týkající se ochrany podniku. [6] 

Pracovní řád 

Podrobně rozvádí funkční náplně jednotlivých kategorií pracovníků, jejich práva, 

povinnosti a pracovní postupy. Při popisu funkce a činnosti každého pracovníka je třeba 

stanovit povinnost příslušného stupně ochrany informací. Jestliže to je nutné, pak lze 

stanovit i postup jednání při plnění funkčních povinností. [6] 

Spisový řád 

Tento dokument se zabývá informační činnosti nebo informacemi. Měly by být 

v něm stanoveny zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování a schvalování a další 

činnosti, tedy předávání dokumentů, jejich kopírování, poštovní přeprava, postup v případě 

ztráty apod. S tím souvisí i manipulace s pomůckami, jako jsou razítka, barvicí pásky a 

další. [6] 

Skartační řád 

Určuje skartační lhůty, způsoby vytřiďování spisové agendy, určování jejich 

důležitostí a způsob likvidace vyražených spisů. Skartace znamená vytřiďování spisů. [6] 

Pravidla užívání technických prostředků 

Zde jsou stanovena pravidla pro užívání telefonů, faxů, kopírek a kryptografických 

metod. [6] 
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4 Základní informace o objektu 

Předmětem této práce je fyzická ochrana administrativní budovy ve Zlíně. Objekt 

tvoří dvě budovy. 

První budova slouží k administrativě. Nachází se zde nájemce a zaměstnanci a 

vedení firmy ZPS – Generální opravy, a.s. (dále jen ZPS). Firma ZPS patří mezi málo 

evropských firem, které jsou ve velkém rozsahu zaměřeny pouze na generální opravy a 

střední opravy vícevřetenových soustružnických automatů. Stroje jsou poté dodávány 

nejen do tuzemska, ale i na světový trh. [29]  

Zaměstnanci ZPS používají tyto prostory k převlékání, hygienickým potřebám a 

během pracovní přestávky k obědům v jídelně. 

Nájemce, obchodní společnost, má od firmy ZPS, která je vlastníkem objektu, 

pronajaté některé prostory. Zaměstnanci společnosti využívají prostory ke své 

administrativní práci a ke komunikaci se zákazníky. 

Druhou budovou je hala. Zde zaměstnanci ZPS vykonávají svou práci. Pracovní 

doba zaměstnanců je od 7:00 hod do 16:00 od pondělí do pátku. Jejich náplní práce je 

demontáž strojů, jejich kompletní čištění, kontrola a prohlídka opotřebených částí a 

výměna poškozených dílů, ložisek a čepů. Dále provádí výměnu elektroinstalace, celkové 

vnější a vnitřní nátěry a zkoušky přesnosti. [29] 

4.1 Historie 

Historie samotného objektu není příliš dlouhá. Objekt byl postaven v 60. letech 

minulého století. Kombinace dvou budov byla využívána k průmyslové produkci společně 

s místem pro další pracovníky. V průběhu 90. let minulého století se majitelem objektu 

stala firma ZPS, která byla založena v roce 1993. V roce 2011 objekt prošel rekonstrukcí 

zaměřenou na úsporu energie. Předmětem rekonstrukce bylo zateplení obvodového pláště 

administrativní budovy a výměna dřevěných okenních výplní za plastové na 

administrativní budově i hale. V minulosti došlo k jednomu dokonanému pokusu o 

vloupání, proto je třeba odhalit slabá místa a navrhnout řešení, vedoucí k minimalizaci 

podobného ohrožení. 
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4.2 Stavební konstrukce 

Objekt tvoří dvě budovy spojené průchodem. Obě budovy jsou obdélníkového 

tvaru na celkové ploše pozemku 5140 m
2
. Přitom zastavěná plocha administrativní budovy 

je přibližně 470 m
2
 a haly 2130 m

2
. 

Administrativní budovu tvoří jedno podzemní podlaží (dále jen PP) a tří nadzemní 

podlaží (dále jen NP). Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm, které je v 1. PP 

z cementového potěru a v nadzemních podlažích z teracové dlažby. Budovu tvoří skelet s 

příčným podélným systémem se zděnými vyzdívkami. Konstrukční výška jednotlivých 

podlaží administrativní budovy je 3,60 m a světlá výška 3,25 m. Nosný železobetonový 

skelet je doplněn cihelnými vyzdívkami z cihelných tvárnic. Obvodové zdivo je tloušťky 

0,25 – 0,3 m, vnitřní nosné zdivo je stejné tloušťky jako obvodové. Stropy ve všech 

podlažích jsou nehořlavé. Podlahy chodeb a sociálních zařízení jsou z keramické dlažby, 

kanceláře z materiálu PVC a ostatní místnosti z teracové dlažby. V 1. PP jsou všechny 

místnosti z cementového potěru. 

Hala je třílodní. Je to rovněž skelet doplněný vyzdívkami, konstrukční výška haly je 

10,90 m a světlá pracovní výška je 10,00 m. Obvodové zdivo je tloušťky 0,4 m. Střecha 

obou objektů je plochá, u haly je navíc se světlíkem. 

4.3 Dispoziční řešení 

Administrativní budova má celkem sedm vstupů, hala má vstupů pět. Obě budovy 

jsou navíc propojeny. Tři vstupy vedou do 1. PP. Tyto prostory nejsou v současnosti 

využívány. Prvními dveřmi se dostaneme do místnosti určené ke skladování, které jsou 

prázdné. Tato místnost je samostatná a nikam dále nevede. Když vstoupíme druhými 

dveřmi dovnitř, na pravé i levé straně se nachází další prostory určené ke skladování. Na 

konci chodby se nachází schodiště, které vede do dalších podlaží. 

1.NP podlaží má celkem čtyři vstupy. Po vstupu hlavním vchodem, který je 

zobrazen na obrázku 2, se ocitneme v zádveří, kde se nachází také vrátnice. Za zádveřím se 

ocitneme ve vstupní chodbě. Na levé straně jsou místnosti pro zaměstnance firmy ZPS, 

nachází se zde šatna pro muže, umývárna, záchod, předsíň. Po pravé straně je také místnost 

k uschování kol. Pokud projdeme halou vpravo, dostaneme se do jídelny. Ta slouží 

v pracovní dny pro vydávání obědů pro zaměstnance firmy ZPS a pro nájemce, pokud mají 

o tuto službu zájem. Přípravu obědů zajišťují další zaměstnanci firmy ZPS. Z jídelny je 

přístup k bufetu, a můžeme se tady dostat do kuchyně a do skladu potravin, kde je druhý 
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vchod, který je využíván pouze při zásobování. Nachází se zde také místnost na odpadky, 

kde je další vchod. Ovšem tato místnost dále nevede. Pokud projdeme halou rovno, 

dostaneme se k úklidové místnosti, schodišti a záchodům. Na konci je také průchod, který 

vede do haly. 

 

Obrázek 2: Hlavní vstup do administrativní budovy [autor] 

 

Ve 2. NP jsou na jedné straně chodby kanceláře pro vedení firmy ZPS a sekretářku 

a prostory sloužící k projekci. Protější strana chodby má dvě části. V první části je 

úklidová místnost, záchody, zasedací místnost, sklad a místnost pro archiv. Hned vedle 

schodiště jsou další místnosti, kde je kuchyňka, umývárna a záchody. 

Ve 3. NP je hned u schodiště přístup na střechu. Struktura je stejná jako v druhém 

podlaží. Nachází se zde prostory hlavně pro nájemce ve formě kanceláří. Dále tady je 

umývárna, záchody, sklad, knihovna a úklidová místnost. 

Obě budovy spojuje průchod, kde se nachází boční vchod, který je nevyužívaný, a 

umývárna a šatny pro ženy. Střecha průchodu dosahuje k oknům druhého nadzemního 

podlaží. 

Po vstupu do haly průchodem z administrativní budovy se dostaneme do hlavní 

části haly, kde probíhají demontáže zařízení. Po levé straně se nachází lakovna, místnost 

pro skladování, kanceláře, dílny a zásobovací místnost, kde je také jeden z vchodů. Po 

pravé straně se nachází dílny, sociální zařízení a místnosti pro elektrikáře. Na konci haly 

jsou zasouvací vrata pod stropní konstrukci, kde se přiváží zařízení k opravě. V hale se 

nachází také schodiště, které vede ke skladům strojních součástí a elektromotorům. Dále 

tady jsou místnosti pro nástroje, úklidové místnosti a záchody. Do haly jsou ještě další dva 
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vchody, které vedou do místnosti s plynem. Tato místnost není s žádnou další místností 

propojena.  

Dopravní prostředky se do areálu dostanou vjezdem vedle administrativní budovy. 

Vjezd tvoří brána a závora, která je ovládaná dálkově z vrátnice. Vjezd je využíván 

zpravidla k zásobování pro kuchyň a dopravě zařízení a materiálu do haly. Před 

administrativní budovou se také nachází parkoviště pro zaměstnance a nájemce prostor. 

Celý objekt je navíc propojen telefonní linkou, která má velké využití a slouží pro 

rychlé kontaktování osob v případě potřeby. 

4.4 Popis okolí 

Budova se nachází v zastavěné části města Zlín, místní část Louky. Objekt je 

situován do průmyslové části. V okolí se nachází další administrativní budovy, výrobní 

haly, okresní soud, několik obytných domů a velké nákupní centrum s obchody. K budově 

vede pouze jedna příjezdová cesta. Objekt je poslední budovou na ulici. Na konci ulice 

začíná zalesněná plocha. Jedná se o volně stojící budovu. Okolí je rovinaté s minimálním 

převýšením. Celý pohled na okolí objektu lze vidět na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Satelitní snímek objektu [google maps] 
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5 Popis stávajícího zabezpečení fyzické ochrany objektu 

Pro zabezpečení objektu jsou použity následující prvky fyzické ochrany: 

- mechanické zábranné systémy 

- fyzická ostraha 

- režimová ochrana 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Z mechanických zábranných systému jsou použity prvky obvodové, plášťové a 

prostorové ochrany. 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana zpravidla ohraničuje pozemek patřící k objektu. V tomto 

případě je obvodová ochrana tvořena plotem a bránou. U plotu se jedná o klasické drátěné 

oplocení. Výška tohoto plotu je 1,8 m. Pro zabránění samovolného vjezdu do objektu 

slouží dvoukřídlá vrata a závora, které jsou vidět na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Vjezd do objektu [autor] 

 

Plášťová ochrana 

Tato ochrana je tvořena zdmi, střechou a stropy. Zde se nepředpokládá jejich 

napadení z důvodu náročnosti na jejich překonání. Nejslabšími prvky jsou dveře a okna. 

Hlavní vstupní dveře do administrativní budovy jsou dvoukřídlové plastové 

s nadsvětlíkem o rozměrech 1850mm x 3000 mm. Pravé křídlo je otevírací, levé křídlo až 

po uvolnění západky. Dveře jsou zasklené čirým sklem. Tyto vstupní dveře jsou opatřeny 
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zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Dveře vedoucí do 1. PP jsou 

plastové s nadsvětlíkem o rozměrech 1450 mm x 3000 mm. Další vstupní dveře do objektu 

budovy jsou jednokřídlé a také plastové. Stejně jako hlavní dveře jsou vybaveny 

zadlabávacím zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou odolnou proti odvrtání. Vjezd 

do haly tvoří průmyslová sekční vrata o rozměrech 3000mm x 3000 mm s elektrickým 

pohonem, zasouvané pod stropní konstrukci. 

Všechna okna v objektu jsou plastová a zasklená čirým dvojsklem. V 1. PP jsou 

tvořena soustavou plastových oken o rozměrech 1800 mm x 300 mm a 900 mm x 300 mm 

s mikroventilací. V dalších podlažích jsou okna o rozměrech 1200 mm x 2100 mm, 1800 

mm x 2100 mm a 1800 mm x 1200 mm. 

Prostorová ochrana 

Jednotlivá podlaží jsou mezi sebou průchozí. Místnosti oddělují vnitřní plné 

plastové dveře o rozměrech 600 mm x 1970 mm, 800 mm x 1970 mm a 1450 mm x 

1950mm. Tyto dveře jsou opatřeny zadlabávacím zámkem bez bezpečnostní cylindrické 

vložky.  

5.2 Fyzická ostraha 

V současné době je fyzická ostraha realizována ve spolupráci s bezpečnostní 

agenturou formou nepřetržité strážní služby. Hlavním úkolem strážného je kontrolní 

propustková činnost. To znamená zapisování a kontrolování návštěv, dohlížení na 

zaměstnance při evidenci pracovní doby, dále přebírá poštu ZPS a nájemníků a v nočních 

hodinách a mimo pracovní dobu zaměstnanců provádí pochůzky po objektu a pozemku. 

Dále před začátkem a po konci pracovní doby zaměstnanců ZPS otevírá/zavírá vrata a poté 

dálkově ovládá závoru. Směny strážných jsou vždy 12-ti hodinové s tím, že střídání 

probíhá vždy v 6:00 a 18:00 hodin. Pro případ vzniku ohrožení nebo napadení objektu jsou 

strážní proškoleni. 

Každý strážný je vybaven náležitým stejnokrojem, identifikačním průkazem a 

základní výzbrojí. Ta se skládá ze slzotvorných prostředků, distanční tyče, případně pout. 

Strážní jsou také držiteli osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona č. 455/1991 

Sb. Jednou za rok se také účastní školení, pro zvýšení jejich efektivnosti. 



23 

 

5.3 Režimová ochrana 

Činnost zaměstnanců je upravena vnitřními směrnicemi, organizačním řádem a 

pracovním řádem, se kterým jsou zaměstnanci seznámeni. 

Pro evidenci pracovní doby zaměstnanců je u vrátnice umístěn docházkový 

terminál, kde si zaměstnanci pomocí čipu evidují svůj příchod a odchod z budovy. Nájemci 

takovou povinnost nemají a nepodléhají evidenci příchodu a odchodu, ale každá osoba 

patřící pod nájemce má svůj vlastní průkaz, kterým se při příchodu prokazuje příslušníkovi 

fyzické ostrahy. 

U každé neznámé osoby vstupující do objektu se napíše jméno a účel návštěvy. 

Řidič dopravního prostředku vjíždějícího do objektu se musí nejdříve jít nahlásit na 

vrátnici, až poté mu je otevřena závora. 

Úklid administrativní budovy provádí na základě smlouvy zaměstnanci externí 

firmy pro úklid prostor. Pracují pouze v pracovní dny s tím, že klíče do prostor, které jsou 

uzamčené, si vyzvedávají na vrátnici. Generální úklidy jsou prováděny 2x ročně 

s nasazením skupiny, kdy se provádí umývání oken a kompletní úklidy. 

5.4 Zhodnocení stávajícího zabezpečení budovy 

Po obhlídce celého objektu jsem zjistil některé kladné a záporné stránky v oblasti 

zabezpečení. 

Kladně hodnotím přítomnost strážného, který provádí kontrolní propustkovou 

činnost a další činnosti mu udělené. Dále je to ohraničení pozemku ve formě plotu a 

použití závory proti samovolnému vjezdu či odjezdu vozidel. 

Záporně hodnotím chybějící zabezpečení pomocí PZTS celého objektu. V případě 

prolomení obvodové a plášťové ochrany a vyhnutí se strážnému, je pachateli umožněn 

samovolný pohyb po objektu, aniž by to bylo zaregistrováno.  Dalším záporem je 

zabezpečení otvorových výplní v 1. PP a 1. NP. V dalších podlažích se vniknutí do objektu 

z důvodu výšky nepředpokládá. Velkým nedostatkem dle mého osobního názoru je 

chybějící vnitřní jednotná směrnice, která by upravovala režimová opatření. 
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6 Analýza bezpečnostních rizik fyzické ochrany objektu 

Rizika nelze odstranit. Vždy bude existovat aspoň minimální šance vzniku 

ohrožení. Můžou být ale minimalizována, a aby se zjistila rizika v systému fyzické ochrany 

a slabá místa v zabezpečení objektu, provádí se analýza bezpečnostních rizik. Cílem 

analýzy bezpečnostních rizik je zhodnocení efektivnosti a účinnosti všech stávajících 

prvků fyzické ochrany a poté vypracování podkladů pro inovaci zabezpečovacího systému. 

[5]  

Postup spočívá v identifikaci nebezpečí a ohrožení, poté pomocí vhodné metody 

posuzování rizik a jejich výpočet. Následuje stanovení pravděpodobnosti a její výpočet a 

poté stanovení rizik. [23] 

V dnešní době existuje velká množství metod k provádění analýzy rizik. Výběr té 

vhodné je jedním z nejdůležitějších faktorů, který ovlivňuje kvalitu a dosažené 

výsledky.[22] Pro účely práce jsem si vybral grafické analytické modelování rizik pomocí 

Ishikawova diagramu, a metodu pro výpočet rizika Analýzu selhání a jejich dopadů. 

6.1 Ishikawův diagram 

Tvůrce této techniky je japonský univerzitní profesor Kaora Ishikawa. Nazývá se 

také diagram rybí kosti, pro svůj typický vzhled diagramu, nebo diagram příčin a následků. 

Princip Ishikawova diagramu vychází z toho, že každý následek, problém, má svou příčinu 

nebo kombinaci příčin. Cílem je pak určení nejvíce pravděpodobné příčiny problému, 

který je řešen.[25]  

Jako hlavní problém v této bakalářské práci jsem zvolil překonání fyzické ochrany 

objektu. Hlavními příčinami překonání fyzické ochrany jsem určil: 

- Nedostatečné mechanické zábranné systémy 

- Nedostatečné poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Selhání fyzické ostrahy 

- Nedostačující režimová ochrana 

- Zaměstnanci 

 

Níže jsou uvedeny hlavní příčiny překonání fyzické ochrany objektu společně 

s prvotními příčinami. 
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Nedostatečné mechanické zábranné systémy 

- chybějící prvky předmětové ochrany 

- vniknutí pachatele do objektu ze střechy 

- vniknutí pachatele do objektu přes dveře a okna 

- vniknutí pachatele na pozemek překonáním plotu 

- vniknutí pachatele do 2.NP přes střechu průchodu 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností 

 Základní podstatou těchto příčin jsou chybějící prvky mechanických zábranných 

systémů nebo jejich nedostatečná úroveň. 

Nedostatečné poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- absence celého systému PZTS 

Podstatou těchto příčin je chybějící zabezpečení ve všech podlažích a tím pachateli 

umožněn samovolný pohyb po objektu. 

Selhání fyzické ostrahy 

- chybějící znalosti 

- nespolehlivost člena fyzické ostrahy 

- spolupráce s pachatelem 

- neprovádění obchůzek v nočních hodinách 

Hlavní podstatou těchto příčin je člověk, ke kterému se váže neochota a 

nespolehlivost. 

Nedostačující režimová ochrana 

- chybějící jednotná směrnice režimové ochrany 

- nedodržování nařízení 

- neznalost nařízení 

Podstatou příčin uvedených výše je chybějící jednotná směrnice, která by upravila 

režimovou ochranu a vedla by ke zvýšení efektivity fyzické ochrany. 

Zaměstnanci 

- krádeže z šaten 

- znalost slabých míst  

- nespolehlivost zaměstnance 
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Původce těchto příčin jsou zaměstnanci, kteří znají slabá místa v zabezpečení 

objektu a tyto znalosti mohou zneužít. 

V příloze 1 je uvedeno grafické zobrazení všech možnosti vedoucí k překonání 

fyzické ochrany pomocí Ishikawova diagramu. 

6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich dopadů (dále jen FMEA), z anglického Failture mode and 

effect analysis, pomáhá identifikovat jednoduché poruchy a hrozby, které můžou velkou 

mírou přispět k řešenému problému. FMEA vytváří tabulku příčin poruch a jejich následků 

na podnik nebo určitý systém, kde jsou přehledně zobrazeny jednotlivé možné poruchy či 

hrozby, jejich následky a příčiny. [22]. Poté se pomocí vzorce, který uvádím níže, provádí 

výpočet míry rizika R. 

R = P ∙ N ∙ H          (1) 

kde: 

R -  míra rizika 

P -  pravděpodobnost vzniku rizika 

N - závažnost následků 

H - odhalitelnost rizika 

 

Hodnoty pro jednotlivé parametry, potřebné pro stanovení a výpočet míry riziky 

uvádím v tabulkách 1 až 4. 

Tabulka 1: Hodnoty pro určení míry rizika [23] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

101-125 nepřijatelné riziko 
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Tabulka 2: Hodnoty pro pravděpodobnost vzniku rizika [23] 

 P Pravděpodobnost vzniku rizika 

 1 nahodilá, velice nepravděpodobná 

 2 spíše nepravděpodobná 

 3 pravděpodobná, reálná hrozba 

 4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá hrozba 

 

 

Tabulka 3: Hodnoty pro určení závažnosti následků [23] 

N Závažnost následků 

1 malá 

2 větší 

3 vyšší 

4 vysoká 

5 velmi vysoká 

 

Tabulka 4: Hodnoty pro stanovení odhalitelnosti rizika [23] 

H Odhalitelnost rizika 

1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 snadno odhalitelné během pár minut 

3 odhalitelné do jednoho dne 

4 odhalitelné do několika dní 

5 neodhalitelné 

 

 

 

 

Postup při aplikaci analýzy FMEA 

V prvním kroku jsem sestavil tabulku jednotlivých hrozeb. Při tvorbě tabulky jsem 

vycházel z prvotních příčin vedoucích k překonání fyzické ochrany objektu, jak je 

zobrazeno ve vytvořeném Ishikawově diagramu zobrazeném výše. Do tabulky jsem dále 

doplnil jejich možné příčiny a následky. Posledním krokem bylo ohodnocení parametrů 
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pro jednotlivé hrozby, dle míry jejich závažnosti a dosazení číselných hodnot do vzorce 

potřebného pro výpočet míry rizika. Výsledné hodnoty míry rizika pro všechny hrozby 

jsou pro přehlednost uvedené v tabulkách 5 a 6.  

 

Tabulka 5: Hrozby, příčiny a jejich následky - 1. Část [autor] 

Číslo Hrozba Příčiny Následky P N H R 

1 
Chybějící prvky předmětové 

ochrany 

nezařazení prvků 

předmětové ochrany 

odcizení cenností a 

dokumentů 
4 3 4 48 

2 
Vniknutí pachatele na 

pozemek překonáním plotu 
nedostatečné MZS 

neoprávněný pohyb po 

pozemku, možnost 

pokusu o vniknutí do 

objektu 

3 1 4 12 

3 
Vniknutí pachatele do objektu 

ze střechy 

nedostatečné MZS, 

chyba zaměstnance 

odcizení a poškození 

majetku, neoprávněný 

pohyb po budově 

1 4 4 16 

4 
Vniknutí pachatele do objektu 

přes dveře a okna 
3 4 4 48 

5 
Vniknutí pachatele do 2. NP 

přes střechu průchodu 
2 4 4 32 

6 

Nedostatečná ochrana proti 

vniknutí pachatele do dalších 

místností 

nedostatečné MZS, 

chybějící PZTS 

volný pohyb po objektu, 

krádež 
4 4 4 64 

7 Chybějící znalosti 
nedostatečné školení, 

neochota se učit 

špatná funkce fyzické 

ostrahy 
2 3 3 18 

8 
Nespolehlivost člena fyzické 

ostrahy 
neochota, povaha 

nevykonávání práce dle 

požadavků 
2 4 3 24 

9 Spolupráce s pachatelem zaměstnanci, nájemníci 

poskytnutí informací, 

umožnění vniknutí do 

objektu 

1 4 3 12 

10 
Neprovádění obchůzek v 

nočních hodinách 

spánek, nespolehlivost 

příslušníka fyzické 

ostrahy 

nezjištění vloupání, 

krádež majetku 
3 3 3 27 

11 
Chybějící jednotná směrnice 

režimové ochrany 

nevypracování, špatný 

přístup vedení 

možnost vniknutí do 

objektu, neprovázanost 

fyzické ochrany 

5 5 4 100 

12 Nedodržování nařízení  zbrklost 
možnost vniknutí do 

objektu, krádeže 

3 4 3 36 

13 Neznalost nařízení nedostatečná školení 2 4 3 24 
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Tabulka 6: Hrozby, příčiny a jejich následky - 2. Část [autor] 

Číslo Hrozba Příčiny Následky P N H R 

14 Krádeže z šaten 

zaměstnanci, chybějící 

režimová směrnice, 

špatná funkce MZS 

odcizení osobních věcí 3 4 3 36 

15 Znalost slabých míst 
znalost objektu a část 

použitého zabezpečení 

krádež, možnost vniknutí 

do objektu 
2 3 3 18 

16 Nespolehlivost zaměstnance neochota, povaha 
možnost vniknutí do 

objektu, 
3 2 3 18 

17 
Absence celého systému 

PZTS 
chybějící zabezpečení 

nezjištění vloupání, 

neoprávněný pohyb po 

objektu 

5 4 5 100 

Pro přehlednost zde uvádím příklad výpočtu míry rizika R. Dosazené hodnoty jsou 

brány z prvního řádku tabulky 5. 

R = P ∙ N ∙ H 

R = 4 ∙ 3∙ 4 

R = 48 

6.3 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

Paretův diagram společně s Lorenzovou křivkou je použit k určení hranice 

závažnosti  jednotlivých hrozeb, které se týkají fyzické ochrany objektu. Při sestavování 

diagramu se vychází z vypočtených dat kumulativní četnosti výsledné míry rizika R a při 

tvoření Lorenzovy křivky z relativní kumulativní četnosti vysledné míry rizika R. 

Prvním krokem k provedení Paretova diagramu je vytvoření tabulky dle velikosti 

míry rizika R seřazených sestupně. Vychází se z vypočtených hodnot v tabulkách 5 a 6. 

Poté vypočteme kumulativní a relativní kumulativní četnosti podle vzorců 2 a 3. Tyto 

hodnoty jsou uvedeny v tabulce 7. Nakonec vytvoříme graf. 

Ni =    
 
    =                 (2) 

Ni – kumulativní četnost daného rizika 

       - hodnoty daného rizika 

       
  

 
              (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost daného rizika 

Ni – kumulativni četnost daného rizika 

N – celková kumulatiní četnost všech rizik 
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Tabulka 7: Kumulativní četnosti a kumulativní relativní četnosti míry rizika R [autor] 

Číslo Hrozba R Kumulativní četnost R 
Kumulativní relativní 

četnost R (%) 

11 
Chybějící jednotná směrnice režimové 

ochrany 
100 100 15,80 

17 Absence celého systému PZTS 100 200 31,60 

6 
Nedostatečná ochrana proti vniknutí 

pachatele do dalších místností 
64 264 41,71 

1 Chybějící prvky předmětové ochrany 48 312 49,29 

4 
Vniknutí pachatele do objektu přes 

dveře a okna 
48 360 56,87 

12 Nedodržování nařízení 36 396 62,56 

14 Krádeže z šaten 36 432 68,25 

5 
Vniknutí pachatele do 2.NP přes střechu 

průchodu 
32 464 73,30 

10 
Neprovádění obchůzek v nočních 

hodinách 
27 491 77,57 

8 Nespolehlivost člena fyzické ostrahy 24 515 81,36 

13 Neznalost nařízení 24 539 85,15 

7 Chybějící znalosti člena fyzické ostrahy 18 557 87,99 

15 Znalost slabých míst 18 575 90,84 

16 Nespolehlivost zaměstnance 18 593 93,68 

3 
Vniknutí pachatele do objektu ze 

střechy 
16 609 96,21 

2 
Vniknutí pachatele na pozemek 

překonáním plotu 
12 621 98,10 

9 Spolupráce s pachatelem 12 633 100 

 

Pro přehlednost zde také uvádím příklad výpočtu. Hodnoty jsou brány z druhého 

řádku tabulky 7, to odpovídá číslu 17. 

Kumulativní četnost:     Relativní kumulativní četnost: 

Ni =    
 
    =                   

  

 
      [%] 

N2 = n1 + n2         = 
  

 
 ∙ 100 [%] 

N2 = 100 + 100 = 200        
   

   
 ∙ 100 = 31,60 
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Posledním krokem k vytvoření Paretova diagramu je nanesení vypočtených hodnot 

kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti s Lorenzovou křivkou, jak lze vidět na 

obrázku 5. 

 

Obrázek 5: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

V grafu bylo použito pravidlo 80/20, zobrazené zelenou čarou. Z toho vyplývá, že 

80% všech hrozeb, týkající se překonání fyzické ochrany objektu, je způsobeno hrozbami 

číslo 11, 17, 6, 1, 4, 12, 14, 5, 10, 8. Jelikož hrozba 13 má stejnou míru rizika jako hrozba 

8, je třeba ji také zahrnout. Jmenovitě se jedná o tyto hrozby: chybějící jednotná směrnice 

režimové ochrany, absence celého systému PZTS, nedostatečná ochrana proti vniknutí 

pachatele do dalších místností, chybějící prvky předmětové ochrany, vniknutí pachatele do 

objektu přes dveře a okna, nedodržování nařízení, krádeže z šaten, neprovádění obchůzek v 

nočních hodinách, nespolehlivost člena fyzické ostrahy a neznalost nařízení. Ostatní 

hrozby nepředstavují závažné riziko z pohledu nebezpečnosti. 

V další kapitole jsou navržena opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. 
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7 Návrh opatření fyzické ochrany objektu 

V předchozí kapitole jsem určil rizika, které se velkou mírou podílejí na 

možnostech překonání fyzické ochrany objektu. V této kapitole se budu věnovat jejich 

minimalizaci a vyčíslení nákladu. Předtím je potřeba si určit dostupné finance. 

Obecně se vychází z toho, že náklady na nové zabezpečení by neměly přesáhnout 

10 – 15% z celkové hodnoty objektu. Ta byla znalcem vyčíslena na 36 miliónů Kč a 

hodnota aktiv uvnitř budovy na 2,2 miliónu korun. V tomto případě by se vycházelo ze 

součtu těchto hodnot. Ale protože podstatou práce je navrhnout inovaci zabezpečení 

chránící aktiva uvnitř objektu, budu vycházet z částky 2,2 miliónu Kč. To znamená, že 

návrh zabezpečení by neměl překročit částku 220 000 Kč. 

Chtěl bych uvést, že zabezpečení 1. PP zde není navrhnuto z důvodu nevyužití 

těchto prostor v současnosti a z důvodu úspor. 

V následující části kapitoly jsou uvedeny jednotlivé rizika společně s 

návrhy opatření vedoucí k jejich minimalizaci. 

7.1 Návrh opatření v rámci poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů 

Rizika z této kategorie jsou: 

- absence celého systému PZTS 

Absence celého systému PZTS 

 Toto riziko bylo společně s chybějící jednotnou směrnicí režimové ochrany určeno 

jako nejzávažnější. V případě vniknutí pachatele do objektu a vyhnutí se strážnému, nebo 

dokonce jeho překonání, je pachateli umožněn neoprávněný pohyb po objektu a 

místnostech, aniž by na tuto skutečnost byly upozorněny příslušné osoby a případně došlo 

k přerušení trestné činnosti. Proto by bylo vhodné zavést systém PZTS, který tato rizika 

minimalizuje. 

 Na úvod navrhuji, aby celý systém PZTS byl napojen na pult centralizované 

ochrany (dále jen PCO), a tím došlo i k pozměnění smlouvy s bezpečnostní agenturou. 

Tento návrh na pozměnění smlouvy je uveden v podkapitole 7.3. 

 Protože se v objektu pohybují nájemci, zaměstnanci a vedení firmy ZPS, navrhuji 

objekt rozdělit do šesti zón, kdy kód k příslušné zóně budou mít pouze pověřené osoby. Po 
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zadání kódu se odkódují příslušné zóny a na PCO se zobrazí, která osoba kód použila. Jako 

první zónu navrhuji komunikaci. To znamená některé chodby, schodiště, kolárna, vrátnice 

a záchody v 1.NP. V této zóně bude umožněn pohyb všem osobám. Druhou zónou dle 

návrhu budou šatny pro muže i ženy, k tomu patřící umývárny a místnost určená ke 

skladování. Třetí zóna bude jídelna a místnosti k ní přiléhající. To znamená bufet, sklad 

potravin, jídelna a také jedna kancelář. Jako další zónu, čtvrtou, navrhuji celou halu. Pátou 

zónou poté celé 2. NP, zde se nachází prostory pro vedení firmy ZPS, a zaměstnanci by v 

případě nepřítomnosti vedení firmy zde neměli mít umožněn přístup. Poslední zónou, 

šestou, navrhuji celé 3. NP Tyto prostory jsou využívány pouze nájemci, nikdo jiný z firmy 

ZPS by zde neměl mít přístup. 

Jednotlivé zóny by měly od sebe rozdělovat prvky prostorové ochrany. Za tímto 

účelem navrhuji použití pasivních infračervených čidel (dále jen PIR čidla), které snímají 

pohyb a teplo objektu. Z důvodu velkého počtu skleněných ploch navrhuji PIR čidla, která 

obsahují také snímač tříštění skla. Detektor má tedy dva samostatné výstupy. Detektor 

rozbití skla vyhodnocuje nepatrnou změnu tlaku v místnosti, způsobenou například 

nárazem do skleněné výplně a následné zvuky při rozbití skla. Tím se dosahuje vysoké 

spolehlivosti. Ve snímači lze také vyměnit základní čočku za verzi pro dlouhé chodby. [26] 

Pro 1. NP společně s halou navrhuji 32 čidel, pro 2. NP pak tři PIR čidla a pro 3.NP také tři 

PIR čidla. V těchto dvou podlažích navrhuji vyměnit čočku pro použití v dlouhých 

chodbách. Použití tak nízkého počtu čidel v těchto dvou podlažích oproti ostatním 

podlažím je dle mého názoru dostačující, protože se 2. NP i 3. NP nachází ve vysoké 

výšce, a jiné vniknutí do místností než přes chodbu se nepředpokládá. 

Důležitým prvkem je ovládací klávesnice, pomocí které lze jednotlivé zóny ovládat. 

Ke klávesnici doporučuji přidat zobrazovací tablo, které zobrazuje pomocí LED diod stav 

jednotlivých zón. Oba tyto prvky od firmy Paradox. Od této firmy také doporučuji použít 

ústřednu, která zpracovává informace z detektoru a celý systém také napájí elektrickým 

proudem. Pro připojení tak velkého počtu PIR čidel k ústředně je třeba použít rozšiřovací 

modul. Pro případ výpadku elektrické energie je vhodné využít náhradní zdroj, který zajistí 

fungování systému PZTS i bez elektrické energie na určitou dobu. Posledním prvkem by 

měla být venkovní siréna, která v případě vyhlášení poplachu vydává zvukové i světelné 

efekty. Tím upozorní okolí, že mohlo dojít k napadení objektu a současně vydávání těchto 

efektů má na pachatele velký psychologický účinek. 
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 Aby vrátný měl přehled o vozidlech, která vjíždí a opouštějí areál, 

doporučuji zakoupit jednu venkovní IP kameru určenou pro monitorování brány, 

napojenou na počítač splňující hardwarové požadavky umístěný na vrátnici. 

Rozdělení objektu na tyto zóny a použití prvků PZTS má mnoho výhod. Omezí se 

pohyb osob po objektu, zabrání se neoprávněnému vstupu do zón, kde osoby nemají 

přístup a také zvýší současný stav zabezpečení objektu. 

Celkové náklady na pořízení všech prvků systému PZTS, včetně DPH, jsou 

uvedeny v tabulce 8. Rozmístění jednotlivých prvků je poté uvedeno v přílohách 2 až 6. 

 

Tabulka 8: Přehled finančních nákladů prvků PZTS [autor] 

popis Označení cena za kus (Kč) 
množství 

(ks) 

celková cena 

(Kč) 

ústředna EVO-192  3800 1 3800 

náhradní zdroj BS132N 2800 1 2800 

klávesnice EVO-641 2990 1 2990 

rozšiřovací modul APR-ZX8 1990 4 7960 

zobrazovací tablo DGP-ANC1BL 1700 1 1700 

PIR čidlo JS-25 COMBO 899 39 35061 

venkovní siréna PS-128 1699 1 1699 

IP kamera UBNT AirCam 3059 1 3059 

Celková cena všech prvků 59069 

 

7.2 Návrh opatření v rámci mechanických zábranných systémů 

Závažná rizika v rámci nedostatečných mechanických zábranných systému jsou: 

- vniknutí pachatele do objektu přes okna a dveře 

- nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností 

- chybějící prvky předmětové ochrany 

- vniknutí pachatele do 2.NP přes střechu průchodu  

 

Vniknutí pachatele do objektu přes okna a dveře 

  Jednou z možností, jak může pachatel vniknout do objektu, je přes okna nebo 

dveře. Tyto prvky se řadí mezi nejrizikovější místa plášťové ochrany. 

 Z tohoto důvodu je možnost na okna umístit v 1. NP a hale bezpečnostní fólií typu 

SCL SR PS 7 od firmy Middex. V ostatních podlažích by použití bylo nadbytečné, protože 
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okna se nachází ve velké výšce. Bezpečnostní fólie zpomaluje postup pachatele do objektu, 

zamezí prohození cizích předmětů oknem. Dále zanechává skleněnou výplň nepropustnou i 

po jejím rozbití a tím také zvyšuje ochranu před poraněním osob. [24] 

 Do objektu lze vniknout také přes vstupní dveře. Protože hlavní vstupní dveře jsou 

prosklené, i na ně navrhuji umístit bezpečnostní fólii. Pro zvýšení bezpečnosti dále 

navrhuji u všech vstupních dveří nahradit stávající cylindrickou vložku vložkou řady FAB 

200. Od firmy Rostex navrhuji použít bezpečnostní dveřní kování R1/H ve variantě klika-

knoflík chránící vložku před zaražením, odvrtáním, vytržením nebo rozlomením. Na 

ochranu proti vysazení dveří z dveřních závěsů je vhodné použít pojistku dveřních závěsů 

také od firmy Rostex. 

Nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností 

Protože systém PZTS pachatele nezastaví nebo nezpomalí, ale pouze upozorní na 

jeho přítomnost, může se pokusit do příjezdu výjezdové skupiny vniknout do některých 

místností. Jelikož stávající zámky nemají bezpečnostní cylindrickou vložku, navrhuji 

instalaci bezpečnostní cylindrické vložky řady FAB 200 a to do všech dveří vedoucí do 

důležitých místností a dále použití bezpečnostního kování 802 ASTRA od firmy Rostex 

v provedení klika-knoflík a také pojistku dveřních závěsů zabraňující vysazení dveří 

z dveřních závěsů. 

Aby se dosáhlo zvýšení zabezpečení, základem je tyto místnosti uzamykat po 

ukončení pracovní doby. Bez uzamknutí místností ztrácí navrhnuté opatření smysl. 

Povinnost uzamykat vybrané dveře navrhuji zahrnout v jednotné režimové směrnici. 

Chybějící prvky předmětové ochrany 

 Jelikož v současné době v objektu nejsou žádné prvky předmětové ochrany, 

nájemci i vedení firmy ZPS uzamyká veškeré důležité dokumenty i smlouvy do dřevěných 

skříněk. Ovšem jejich překonání je velmi snadné, proto navrhuji instalaci tří stěnových 

trezorů od firmy PROFIKON. Korpus i dveře trezoru jsou dvouplášťové. Mechanismus 

zámků a uzamykací závory jsou chráněny proti odvrtání pancéřovou deskou. Objem 

trezoru je 21 litrů.[28] 

V současné době se klíče od vybraných prostor věší na obyčejné háčky na vrátnici, 

jejich odcizení není obtížné.  Z toho důvodu bych navrhoval zakoupit skříňku na klíče.  

Jedná se o jednoplášťovou skříňku z oceli s elektronickým zámkem. Skříňka umožňuje 



36 

 

snadnou obsluhu prostřednictvím velké a lehce ovladatelné klávesnice. [27] Po ukončení 

pracovní doby se klíče uloží do skříňky, která se uzamkne. Zakoupením této skříňky se 

minimalizuje riziko odcizení klíčů.  

Vniknutí pachatele do 2.NP přes střechu průchodu  

 Pachatel může pro vniknutí do objektu využít spojovací chodby mezi 

administrativní budovou a halou, protože výška této spojovací chodby dosahuje k oknu ve 

2. NP Tím by se mohl vyhnout zabezpečení v 1. NP. Nabízí se možnost použití mříže, ale 

z důvodu estetičnosti je vhodnější na toto okno použít stejnou bezpečnostní fólii, která už 

je navrhnuta v 1. NP a hale. 

 Celkové finanční náklady, včetně DPH, na mechanické zábranné systémy jsou 

uvedeny v tabulce 9. Rozmístění jednotlivých prvků je pak zobrazováno v přílohách 2 až 6. 

Tabulka 9: Přehled finančních nákladů mechanických zábranných systémů [autor] 

popis označení cena za kus (Kč) množství (ks) celková cena (Kč) 

cylindrická bezpečnostní vložka FAB 200 465 31 14415 

bezpečnostní dveřní kování R1/H 2400 6 14400 

bezpečnostní dveřní kování BK 802 1290 25 32250 

pojistka dveřních závěsů pojistka  129 16 2064 

stěnový trezor STJ 4 S 6400 3 19200 

skříňka na klíče KEYTRONIC 20 1700 1 1700 

        84029 

    cena za    (Kč) počet      

bezpečnostní fólie SCL SR PS 7 550 295 162250 

Celková cena všech prvků       246279 

 

 V případě instalace bezpečnostní fólie by bylo použití PIR čidel detekující také 

tříštění skla nadbytečné, proto bych v případě její instalace doporučil výměnu těchto čidel 

za obyčejná PIR čidla, jejichž cena se pohybuje kolem 250 Kč/kus. Celková kalkulace 

všech cen je uvedena v podkapitole 7.5. 
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7.3 Návrh opatření v rámci fyzické ostrahy 

Závažná rizika v případě selhání fyzické ostrahy jsou: 

- neprovádění obchůzek v nočních hodinách 

- nespolehlivost člena fyzické ostrahy 

 

Neprovádění obchůzek v nočních hodinách 

 V případě neprovádění obchůzek v nočních hodinách a nezavedení systému 

kontroly strážných, kdy by se tento problém odstranil, může toto riziko vést k neodhalení 

trestné činnosti nebo k jejímu přerušení. 

 V podkapitole 7.1 byl navržen systém PZTS s napojením na PCO. Jelikož obsluha 

PCO může nepřetržitě kontrolovat stav zabezpečení, navrhuji v rámci úspor upravit 

smlouvu s bezpečnostní agenturou. Ta by se týkala v prvním bodě úpravy pracovní doby 

strážného. Ten nadále bude provádět činnosti mu udělené, ale je nadbytečné, aby se strážný 

nacházel v objektu v dny pracovního klidu a mimo pracovní dobu zaměstnanců. Proto 

navrhuji upravit pracovní dobu strážného na pracovní dny a pouze od 6:00hod až 

16:00hod. Strážný by měl mít kromě kódu k 1. zóně také k dispozici generální kód 

umožňující mu odkódovat/zakódovat celý objekt. 

 Mimo pracovní dobu strážného bude v případě vyhlášení poplachu na místo 

vyslána výjezdová skupina. Tu vysílá obsluha PCO. Výjezdová skupina zajišťuje 

neodkladný zásah a kontrolu objektu.  

 Protože nájemci nemají stanovenou pevnou pracovní dobu, a strážný bude končit 

službu v 16:00hod, navrhuji, aby si strážný před koncem své pracovní doby pomocí vnitřní 

telefonní linky ověřil, zda se nájemce v objektu zdrží déle. Pokud ne, při odchodu pomocí 

generálního kódu zakóduje celý objekt. Poté při odchodu uzamkne objekt. Pokud se 

nájemce zdrží déle, je třeba zajistit, aby klíče od objektu měli také pověření nájemci a aby 

obsluha PCO měla telefonní kontakt na tyto osoby. V případě zdržení do večerních hodin a 

nezakódování zón je třeba tyto osoby kontaktovat, zda se stále nachází v objektu, nebo při 

svém odchodu zapomněli zakódovat zóny. Toto by mělo být také zahrnuto v jednotné 

směrnici režimové ochrany. 

 Tato opatření povedou k odstranění rizika neprovádění obchůzek v nočních 

hodinách a ke snížení nákladů, protože fyzická ostraha se řadí mezi nejnákladnější. 
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Nespolehlivost člena fyzické ostrahy 

Protože nespolehlivost je negativní povahová vlastnost člověka, která se projevuje 

postupem času, navrhuji preventivní řešení, a to stanovit pevná kritéria už při výběru 

zaměstnanců fyzické ostrahy bezpečnostní agentury. Tím lze částečně riziko 

minimalizovat. 

Další opatření nenavrhuji, protože minimalizace tohoto rizika lze jiným způsobem 

jen velmi obtížně.  

Míra tohoto rizika byla stanovena jako nízká, proto není potřeba tomuto riziku 

věnovat tak velkou pozornost jako ostatním řešeným rizikům v této kapitole. 

7.4 Návrh opatření v rámci režimové ochrany 

Závažná rizika v případě nedostatečné režimové ochrany jsou: 

- chybějící jednotná směrnice režimové ochrany 

- nedodržování nařízení 

- neznalost nařízení 

 

Chybějící jednotná směrnice režimové ochrany 

 Ze zpracované analýzy vyplývá, že toto riziko bylo určeno jako velmi závažné. Bez 

tohoto dokumentu nelze dosáhnout provázanosti fyzické ochrany. Jeho absence může mít 

za následek neúmyslné umožnění vniknutí pachatele do objektu. 

 Aby se předešlo takovým rizikům a dosáhlo se provázanosti fyzické ochrany, 

navrhuji vypracovat jednotnou vnitřní směrnici. Je třeba stanovit postupy při ovládání 

PZTS, činnost zaměstnanců a nájemců po ukončení pracovní doby, to znamená určit osoby 

zodpovědné za uzavírání oken a uzamykání vybraných dveří, upravit pravidla pro osoby 

přicházející za účelem návštěvy a vypracovat spisový řád. S obsahem této směrnice by 

měli být podrobně seznámeni všichni zaměstnanci, včetně nájemců. 

 Celková cena na zhotovení se odvíjí od smluvní ceny firmy, která dokument 

vypracuje. Průměrná hodinová sazba je kolem 850 Kč, předpokládaná doba na vyhotovení 

je 8hodin. Z toho vyplývá, že náklady na vyhotovení jednotné směrnice budou činit částku 

kolem 6800 Kč. 
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Nedodržování nařízení 

 Nedodržování nařízení může vést k narušení bezpečnosti objektu. Proto stejně jako 

u nespolehlivosti člena fyzické ostrahy navrhuji stanovit pevná kritéria už při příjímání 

nových zaměstnanců. Dále navrhuji provádět namátkové kontroly, které pomůžou toto 

riziko částečně odhalit a ověřit jejich dodržování a případně stanovit sankce při jejich 

opakovaném nedodržení. 

Neznalost nařízení 

 Za neznalost nařízení může nedostatečné školení zaměstnanců firmy ZPS. Proto 

navrhuji provádět jejich proškolení alespoň 1x ročně. Toto školení musí být povinné pro 

všechny zaměstnance ZPS a mělo by být zaměřeno na dodržování bezpečnostních 

předpisů, dále na nové bezpečnostní předpisy a také nařízení. 

7.5 Návrh opatření v případě zaměstnanců 

Závažná rizika v této kategorii jsou: 

- krádeže z šaten 

 

Krádeže z šaten 

    Krádeže osobních věcí z šatních prostor můžou vést ke snížení morálky, hádkám 

mezi pracovníky nebo dokonce ke konfliktům. Z toho důvodu doporučuji zakoupení 

šatních skříněk s cylindrickým zámkem. Každý zaměstnanec si tak může bezpečně 

uschovat své osobní věci i finanční hotovost do této skříňky. Každý zaměstnanec by měl 

mít právě jeden klíč od své skříňky. Pro případ zapomenutí klíče zaměstnancem by měl být 

druhý klíč uschován na vrátnici v uzamykatelné skříňce. Finanční náklady na pořízení 

skříněk jsou zobrazeny v tabulce 10. 

 

Tabulka 10: Finanční náklady na šatní skříňky [autor] 

popis označení 
Cena za kus 

(Kč) 
množství (ks) celková cena (Kč) 

šatní skříňka A5132 1090 25 27250 
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7.6 Souhrn finančních nákladů potřebných k realizaci návrhu inovace 

zabezpečení 

Níže jsou uvedeny dvě tabulky zobrazující celkové finanční náklady včetně DPH 

na realizaci návrhu pro inovaci stávajícího stavu zabezpečení objektu. 

V tabulce 11 jsou zobrazeny celkové finanční náklady bez instalace bezpečnostní 

fólie z důvodu použití PIR čidel detekující také tříštění skla. K mechanickým zábranným 

systémům je připočtena částka potřebná k pořízení šatních skříněk.  

Tabulka 11: Celkové finanční náklady bez instalace bezpečnostní fólie [autor] 

Skupina cena (Kč) 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 59609 

Mechanické zábranné systémy 1112794 

Režimová ochrana 6800 

celkové náklady 177 688 

 

V tabulce 12 uvádím náklady při instalaci bezpečnostní fólie a výměně PIR čidel 

detekující také tříštění skla za obyčejná PIR čidla. Výměna čidel se také promítne do 

celkových nákladů na prvky PZTS. 

Tabulka 12: Celkové finanční náklady při instalaci bezpečnostní fólie [autor] 

Skupina cena (Kč) 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 33 758 

Mechanické zábranné systémy 273529 

Režimová ochrana 6800 

celkové náklady 314 087 

 

Z tabulky 12 vyplývá, že náklady na návrh řešení pro inovaci zabezpečení by významně 

překročily hodnotu 10% z celkové hodnoty chráněných aktiv. Z tohoto důvodu doporučuji 

instalaci návrhu dle tabulky 11, která splňuje tuto hodnotu. Zbývající peníze budou použity 

na odbornou instalaci všech těchto prvků. 
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Závěr 

 Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající zabezpečení administrativní 

budovy ve Zlíně, identifikovat a analyzovat slabá místa a navrhnout opatření. Protože 

k budově navazuje i hala, byla do práce zahrnuta také. Pro tyto účely je práce rozdělena do 

několika částí.  

Po uvedení zákonů a norem, související s fyzickou ochranou, následovala teorie 

samotné fyzické ochrany. Uvedl jsem základní rozdělení, funkce a prvky jednotlivých částí 

fyzické ochrany. Další část se věnovala samotnému objektu. Zde jsem uvedl základní 

informace o objektu, historii, dispoziční řešení, popsal stavební konstrukci a také uvedl 

stávající zabezpečení, které jsem poté zhodnotil a identifikoval nedostatky v zabezpečení 

pomocí vhodných metod. Pro tyto účely jsem si zvolil Ishikawův diagram a Analýzu 

selhání a jejich dopadů. Výsledky jsem poté přenesl do Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou, kde jsem určil závažná rizika, kterým bylo potřeba věnovat pozornost a navrhnout 

opatření a méně závažná rizika, která nepředstavovala takové ohrožení.  

Největším nedostatkem byla určena absence celého systému PZTS, kterému byla 

také věnována velká pozornost. Celý objekt byl rozdělen do několika zón, aby se omezil 

pohyb osob po objektu a byly použity vhodné prvky pro zvýšení zabezpečení. V závislosti 

na instalaci systému PZTS bylo navrhnuto také pozměnění smlouvy s bezpečnostní 

agenturou. Toto pozměnění povede k dlouhodobému ušetření financí, protože náklady na 

provozování systému PZTS nejsou tak vysoké jako náklady na nepřetržitou fyzickou 

ostrahu. Toto je dle mého názoru velmi pozitivní věc. 

Aby byl celý systém fyzické ochrany provázán a dosahoval požadované úrovně, 

bylo potřeba navrhnout vnitřní jednotnou směrnici. Její absence byla velkým nedostatkem, 

který bylo potřeba napravit. 

Poté byly navrženy opatření týkající se mechanických zábranných systému, pro 

případ, že pachatel vnikne do objektu a pokusí se do příjezdu výjezdové skupiny vniknout 

také do místností, byla u vybraných dveří navržena výměna stávajících cylindrických 

vložek, navrhnuto bezpečnostní kování chránící vložky před zaražením, odvrtáním, 

vytržením nebo rozlomením a také navrhnuty pojistky proti vysazení. U skleněných výplní 

byla možnost umístit bezpečnostní fólie, které zpomalují postup pachatele do objektu, a 

zamezí prohození cizích předmětů oknem, ale z důvodu vysokých finančních nároku na 
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tento prvek a z důvodu instalace systému PZTS jsem se rozhodl tento prvek nezařazovat. 

Pro ilustraci jsem uvedl celkové vyčíslení. 

Další opatření se týkala především školení a výběru vhodných zaměstnanců. Tato 

opatření jsou dle mého názoru dostatečná, protože tato rizika nebyla vyhodnocena tak 

závažná jako předchozí rizika. 

Navrhnutá opatření jsou dle mého názoru dostačující vzhledem k hodnotě aktiv 

nacházejících se v objektu a realizace tohoto návrhu by nejenže byla přínosem z hlediska 

finančního, ale také by vedla ke zvýšení zabezpečení celého objektu i bezpečí 

zaměstnanců. 

 Při vypracování této práce jsem získal cenné zkušenosti a nové znalosti hlavně 

v oboru technické bezpečnosti osob a majetku. 
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