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Anotace 

VEČEREK, Jiří. Analýza bezpečnostních rizik společensko-kulturního objektu s uměleckou 
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Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá analýzou bezpečnostních rizik fiktivní novostavby 

společensko-kulturního objektu s uměleckou galerií. Na úvod jsou charakterizovány právní 

předpisy a technické normy týkající se dané problematiky. Následuje popis fyzické 

ochrany a její součástí. Poté je přiblížen samotný objekt, který je následován statistikou 

trestných činů pro Moravskoslezský kraj a kapitolou zaměřenou na analýzu s následným 

hodnocením rizik způsobujících narušení fyzické ochrany objektu. Na základě zjištěných 

rizik je na závěr uveden návrh opatření, jenž je má minimalizovat. 

Klíčová slova: analýza rizik, fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy, režimová ochrana, zabezpečení.  

Annotation 

VEČEREK, Jiří. Security risk analysis of socio-cultural object of art gallery. Ostrava, 

2014. 55 p., 3 p. of attachments. Bachelor thesis. VŠB - TU Ostrava, Faculty of Safety 

Engineering, Department of Security Services. Thesis Supervisor Ing. Stanislav 

Lichorobiec, Ph.D.  

The bachelor thesis deals with analysis of security risks of a fictitious socio-cultural new-

building with an art gallery. The introduction presents legislation and technical standards 

which relate to this issue. Then there is a description of the physical protection and its 

components. After that comes the description of the project itself, which is followed 

by statistics of crime in the Moravian-Silesian Region and there is also a chapter focusing 

on analysis with subsequent assessment of risks which cause disruption of physical 

protection of the object. At the end, on the basis of the identified risks the thesis gives 

a draft of measures, which are intended to minimize them. 

Keywords: risk analysis, physical protection, mechanical barrier systems, intrusion 
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1 Úvod 

Americký psycholog Abraham Harold Maslow definoval v roce 1943 pět 

základních potřeb člověka, které následně znázornil do tzv. Maslowovy pyramidy. Mezi 

jednu z těchto potřeb zařadil i pocit bezpečí, kterou zároveň řadí k nedostatkovým 

potřebám. 

Fyzickou ochranu využívá lidstvo odjakživa ve svém dennodenním životě 

k ochraně svých majetků, aniž by si to občas uvědomovalo. Ať už se jednalo o strážné 

faraonů ve starověkém Egyptě, vodní příkopy hradů ve středověku, zámky objevující 

se od 17. století, či využití technologie zahrnující počítače v současné době. Již v minulosti 

se objevovali nečestní lidé, kteří se chtěli zmocnit majetku druhých, a proto bylo nutné 

hájit před takovými lidmi svůj majetek. Postupem času docházelo k výraznému 

zdokonalení pachatelů, což přirozeně vyžadovalo také zlepšení jednotlivých prvků 

ochrany, přičemž některé nezůstaly pouze u ochranné funkce, ale byly zneužity pro pomoc 

při páchání trestné činnosti. 

Při hledání námětu mé bakalářské práce jsem se snažil zvolit takové téma, které co 

nejvíce odpovídalo nabytým vědomostem získaných studiem odboru Technická bezpečnost 

osob a majetku. Během středoškolského vzdělávání na Střední průmyslové škole stavební 

v Opavě jsem v předmětu architektura navrhl kulturní dům s galerií a při volbě 

zabezpečovaného objektu jsem chtěl navázat na svou středoškolskou studii, z tohoto 

důvodu se bakalářská práce zabývá fiktivní novostavbou společensko-kulturního objektu 

s uměleckou galerií, který jsem umístil na území města Ostrava-Poruba. 

Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou 

specifikovány zákony a normy týkající se dané problematiky. Nedílnou součástí je také 

vysvětlení fyzické ochrany jako celku a popis všech jejích částí. Praktická část se zabývá 

základními informacemi o kulturním domu včetně vyčíslení aktiv, statistikou obecné 

kriminality pro Moravskoslezský kraj, zjištění kritických míst v objektu pomoci analýzy, 

založené na základě odhadu bezpečnostních rizik, jenž mohou být důsledkem narušení 

samotné fyzické ochrany. V poslední řadě je na základě analytické metody navrženo 

zabezpečení chráněného objektu. 
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2 Právní předpisy a technické normy 

Tato kapitola se zabývá právní částí týkající se problematiky fyzické ochrany osob 

a majetku. Jelikož Česká republika nedisponuje komplexním právním předpisem na toto 

téma je velice nutné využít celé řady zákonů, vyhlášek a norem, které se nějakým 

způsobem, třebaže jen okrajově, dotýkají fyzické ochrany. Těchto právních předpisů je 

celá škála, proto je níže uveden jen jejich výčet. 

2.1 Právní předpisy 

Výčet některých zákonů zabývající se fyzickou ochranou. 

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

Ústava je základní zákon České republiky a má nejvyšší právní normu z hlediska 

právního řádu. Je složená z preambule a osmi hlav, které obsahují 113 článků, jež deklarují 

základní práva občanům a demokratické principy České republiky jako svrchovaného, 

jednotného a výkonného demokratického státu. Zákony a podzákonné právní předpisy s ní 

musí být v souladu. Byla schválena 16. prosince 1992 a nabyla účinnosti 1. ledna 1993. [6] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod 

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

Základní práva a svobody vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Jedná se o základní 

lidská práva a svobody, hospodářská, sociální a kulturní práva, právo na soudní a jinou 

právní ochranu, politická práva, práva národnostních a etnických menšin, ustanovení 

společná. Skládá se z šesti hlav a 44 článků. Omezení těchto práv je možné jen na základě 

zákona. Byla schválena 16. prosince 1992 a nabyla účinnosti k 28. prosinci 1992. 

Z hlediska fyzické ochrany se používají především práva vlastnit majetek, nedotknutelnost 

osoby, právo na život apod. [7, 44]  

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník 

Trestní zákoník je v České republice platný zákoník trestního práva hmotného, což 

je odvětvím veřejného práva. Chrání nejdůležitější právní statky před trestnými činy tím, 

že vymezuje, co je trestným činem, stanoví podmínky trestní odpovědnosti, okolnosti 
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vylučující trestní odpovědnost, druhy trestních sankcí, způsob jejich ukládání, výkon 

i zánik jejich výkonu, včetně podmínek zahlazení odsouzení. Byl schválen 8. ledna 2009 

a nabyl účinnosti k 1. lednu 2010. Je v něm definovaná nutná obrana a krajní nouze. [8] 

§ 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákoníkem, není trestným činem.
1
"  

§ 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákoníkem, není trestný čin.
2
"  

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

Trestní řád je v České republice platný zákoník trestního práva procesního, což je 

odvětvím veřejného práva. Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení (policejní 

orgán, státní zástupce, soud) a dalších subjektů, jež se podílejí na tomto postupu, jehož 

cílem je zjištění trestného činu pachatele, vynesení spravedlivého rozhodnutí o vině. Byl 

schválen 29. listopadu 1961 a nabyl účinnosti k 1. lednu 1962. [13, 45] 

Pro fyzickou ochranu se používá především § 76 odst. 2 trestního řádu zadržení 

osoby podezřelé, který zní: „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.
3
"  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně 

Zákon o PO stanovuje podmínky ochrany života, zdraví občanů a majetku před 

požáry a poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

V úvodním ustanovení je stanovena povinnost, že každý si musí počínat tak, aby 

nezpůsobil požár, neohrozil život a zdraví osob, zvířat a majetku. Byl schválen 17. 

prosince 1985 a nabyl účinnosti k 1. červenci 1986. [12] 

                                                           
1
 Zákon č. 40/2009, Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Dtto. 

3
 Zákon č 141/1961, Sb., o trestním řízením soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon o ochraně osobních údajů upravuje ochranu osobních údajů a činnost Úřadu 

pro ochranu osobních údajů. Základ zákona vychází ze zákona č. 2/1993 Sb., Listina 

základních práv a svobod, ve kterém je zmíněno právo občana před neoprávněným 

zasahováním do jeho soukromého života. Jednak se zabývá neoprávněným 

shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužitím osobních údajů a také upravuje 

práva a povinnosti při jejich případném zpracování. Je složen ze čtyř částí a 51 paragrafů. 

Byl schválen 4. dubna 2000 a nabyl účinnosti k 1. červnu 2000. [11] 

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

Zákon o ochraně utajovaných informací definuje zásady označení informace 

za utajovanou, následný přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu. Ochrana 

utajovaných informací je řešená pomoci personální, administrativní, fyzické, průmyslové 

bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a kryptografickou ochranu. Je složen 

z devíti částí a 160 paragrafů. Byl schválen 21. září 2005 a nabyl účinnosti k 1. lednu 2006. 

Dle stupně utajení dělíme informace na vyhrazené, důvěrné, tajné a přísně tajné. [15] 

Podle § 2 utajovanou informací rozumíme: „Informace v jakékoliv podobě 

zaznamenaná na jakémkoliv nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení 

nebo zneužití může způsobit újmu zájmu České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodné, a která je uvedena v seznamu utajovaných informací.
4
" 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Občanský zákoník se zaměřuje především na soukromé právo, které upravuje 

vzájemná práva a povinnosti osob. Je složen z pěti částí (obecná část, rodinné právo, 

absolutní majetková práva, relativní majetková práva a ustanovení společná, přechodná 

a závěrečná), v níž je uvedeno 3 081 paragrafů. Byl schválen 3. února 2012 a nabyl 

účinnosti k 1. lednu 2014. [10] 

 

                                                           
4
 Zákon č. 412/2005, Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

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

Zákoník práce upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem 

v pracovněprávním vztahu. Ze strany zaměstnavatele je povinnost dbát na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zaměstnavateli je udělena povinnost 

zabezpečit pracoviště proti nežádoucímu vstupu nepovolaných osob a to i v popracovní 

době. Je složen ze čtrnácti částí a 396 paragrafů. Byl schválen 21. dubna 2006 a nabyl 

účinnosti k 1. lednu 2007. [14] 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií 

Zákon se zabývá prevencemi závažných havárií u objektů a zařízení, v nichž je 

umístěna nebezpečná látka. Z hlediska fyzické ochrany je důležitý § 14 - plán fyzické 

ochrany objektu nebo zařízení, který stanovuje, že provozovatel objektu nebo zařízení, 

v nichž se NL nachází, vyrábí nebo skladuje, je povinen zpracovat plán fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení. Byl schválen 2. února 2006 a nabyl účinnosti k 1. května 2006. [9] 

2.2 Technické normy 

Pro potřeby fyzické ochrany jsou nedílnou součástí kromě zákonů i normy, někdy 

označované jako tzv. standard, které popisují požadavky na věci, lidi, stavy apod. Jedním 

druhem norem jsou tzv. technické normy. Níže je uveden výčet některých norem týkající 

se fyzické ochrany.  

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace 

Mezinárodní norma stanovující požadavky a klasifikace vlastností odolnosti 

na prvky plášťové ochrany a vztahuje se na způsoby jejich otevírání, jenž jsou otevírání, 

sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné i svislé) a navinování. [22] 

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

zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností 

Evropská norma týkající se zkoušení a klasifikace mobilních a vestavěných trezorů. 

Nejdříve je provedena zkouška a podle ní se stanoví odolnost proti vloupání. [16] 
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ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

Evropská norma, která na základě testování stanovuje odolnost proti 

neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností. Vztahuje se na mechanické 

a elektronické zámky s vysokou bezpečností. [18] 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Předmětem evropské normy jsou požadavky na PZTS, konkrétně na jejich 

provedení a vlastnosti. Norma určí stupně zabezpečení a třídy prostředí, avšak neurčí 

konkrétní požadavky na jednotlivé prvky systému. [19] 

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

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

Evropská norma nařizující požadavky a zkoušky na PIR, jenž jsou součástí PZTS 

instalovaných v budovách. Obsahují čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy prostředí. 

Norma se nevztahuje na PIR umístěných ve venkovním prostředí. [20] 

ČSN EN 50133 - 1 - Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 1: Systémové požadavky 

Evropská norma specifikující požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů pro 

použití v bezpečnostních aplikacích a všeobecné požadavky na jejich komponenty. [21] 

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

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

Evropská norma zabývající se zkouškami a požadavky na bezpečnostní zasklení. 

Podle úspěšnosti ve zkoušce jsou klasifikovaný do několika tříd. Cílem je odolat co nejdéle 

před rozbitím zasklení a tím umožnění vstupu do chráněného objektu. [17] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Cílem této kapitoly je přiblížení teorie problematiky fyzické ochrany, jenž můžeme 

definovat jako spojení organizačního a technického opatření s lidským faktorem za účelem 

minimalizování možnosti protispolečenského jednání fyzických osob na chráněném zájmu, 

jehož předmětem může být jak ochrana osob, tak ochrana hmotného či nehmotného 

majetku. Dosáhnout úspěchu v zabezpečení ochrany osob a majetku lze pomocí [44]: 

 technické ochrany, 

 fyzické ostrahy,  

 režimové ochrany. 

Důkazem toho, že všechny prvky FO mají nezastupitelnou pozici v bezpečnosti 

a jsou stejně důležité je tzv. koláč bezpečnosti (viz obrázek 1), z nějž je zřejmé, že všechny 

části jsou rovnoměrně rozdělené.  

 

Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [44] 
Dosáhnutí optimálního zabezpečení objektu spočívá ve vhodné kombinaci 

jednotlivých druhů ochran. Každý prvek zastává jinou roli, proto je na místě využít veškeré 

potřebné prvky v dostatečné, avšak ne v předimenzované míře. Samotná struktura prvků 

fyzické ochrany je snáze pochopitelná z obrázku 2. [3] 
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Obrázek 2: Struktura prvků FO [3] 
U zabezpečení objektu se rozlišuje [44]:  

 perimetrická, jinak řečeno obvodová ochrana - ochrana chráněného zájmu na 

úrovni perimetru - obvodu nebo-li hranici (např. plot), 

 plášťová ochrana - objektová ochrana, která znesnadňuje průnik do samotné 

budovy (např. zdi, stěny, podlahy, stropy, střechy, okna, dveře, apod.), 

 prostorová ochrana - zabezpečuje vnitřní prostory objektu, např. bezpečnostní 

dveře vybraných místností, mříže v budově oddělující patro, atd., 

 předmětová ochrana - zabezpečuje předměty uvnitř chráněného prostoru, např. 

trezory, příruční pokladničky, 

 klíčová ochrana - podobná jako předmětová ochrana a má za úkol posílení 

zabezpečení klíčových předmětů. 

3.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou rozumíme technické prostředky, které ztěžují nebo oznamují 

narušení chráněného zájmu. Dělí se na [44]:  

 mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), 

 poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), 

 kamerové systémy (dále jen CCTV), 

 systémy kontroly vstupu (dále jen ACS). 
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3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

MZS, v minulosti označované jako klasická ochrana, jsou spolu s fyzickou ostrahou 

historicky nejstaršími prvky fyzické ochrany. Díky svým mechanickým vlastnostem mají 

ztěžovat průniky pachatelů a tím pádem i snižovat ohrožení chráněného objektu před 

protispolečenským chováním. Každý mechanický zábranný systém je překonatelný, 

nedokáže pachatele zastavit, jen jej zpomalit a navíc není schopen informovat o narušení 

chráněného objektu. Podle toho, zda byly vytvořený samotnou přírodou nebo lidským 

faktorem, se dělí na přírodní a technické. Přírodní využívají přírodního terénu, a jsou to 

například potoky, řeky, husté stromořadí, kopce, valy. Naopak technické, jenž jsou 

vytvořené člověkem, v závislosti na pohybu jejich jednotlivých částí se dále rozdělují na 

statické pevné překážky (např. mříže) a dynamické překážky. Dle umístění mechanických 

zábranných systému se rozděluje na [1, 3]: 

 obvodovou ochranu,  

 plášťovou ochranu,  

 prostorovou ochranu, 

 předmětovou ochranu. 

Obvodová ochrana 

Tam, kde je potřeba chránit už na úrovni perimetru, se využívá obvodová ochrana. 

Jedná se o ochranu na hranici pozemku za pomocí plotů a jeho průchozích prvků (brána, 

turniket a závora). Důležitými požadavky jsou odolnost vůči povětrnostním podmínkám  

a co nejdelší zpomalení průniku pachatele do střeženého prostoru. Základní prvek plot se 

rozděluje na [1, 3]: 

 klasický drátěný, 

 bezpečnostní, 

 vysoce bezpečnostní. 

Překonatelnost klasického drátěného plotu je velice snadná. To už ovšem neplatí 

pro bezpečnostní a vysoce bezpečnostní ploty, které se vyznačují větší odolností proti 

prořezání, průrazu a prostřihu. Zpravidla se vyrábí z kvalitní oceli. K zamezení překonání 

plotu přelezením slouží vrcholová zábrana, nejčastěji tvořená ostnatým či žiletkovým 

drátem a výjimečně ocelovými hroty. K podhrabaní plotové konstrukce se využívají 

tzv. podhrabové zábrany tvořené z ocelových roštů nebo betonových desek. Na průchozí 
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prvky plotu jsou kladeny stejné požadavky jako na samotné ploty. Navíc musí být zajištěné 

jejich pevné ukotvení k plotu, dále zamezení proti vyvracení a vyháčkování a v neposlední 

řadě bezpečný uzamykací systém. [3] 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana zajišťuje znesnadnění průniku pachatele na úrovni samotné 

budovy. Základní rozdělení [1]: 

 stavební prvky budov - stěny, stropy, střechy, 

 výplně otvorů - okna, dveře se zárubněmi, světlíky a také jejich uzamykací 

systémy. 

Klasické okenní a dveřní výplně jsou snadno překonatelné, proto je velice vhodné 

okenní otvory vybavit bezpečnostním sklem a dveřní otvor vyplnit bezpečnostními dveřmi, 

včetně zárubní. Tímto opatřením se zvýší potřebný čas k překonání bezpečnostní překážky 

pachatelem. [1] 

Prostorová ochrana 

K zabezpečení vnitřních prostorů objektů slouží prostorová ochrana. Je velice 

podobná plášťové ochraně, jelikož taky využívá bezpečnostní dveře, skla a zdi, avšak ne na 

úrovní budovy, ale uvnitř. [1] 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana se zaměřuje na ochranu jednotlivých předmětů v chráněném 

objektu. Může se jednat například o dokumenty, šperky, peníze, zbraně, drahé kovy apod.  

K ochraně se využívá především speciálních uzamykatelných skříní, tzv. trezorů. Dnešní 

trh nabízí širokou škálu různých typu trezorů, ať už ohnivzdorné, zbraňové, skříňové nebo 

příruční. [1, 3]  

3.1.2 Poplachové a zabezpečovací systémy 

Poplachové zabezpečení a tísňové systémy, dříve označované jako elektronické 

zabezpečovací systémy (EZS), slouží k detekci narušení chráněného prostoru a následného 

vyrozumění pomocí zpráv na předem stanovené telefonní čísla nebo na dohledová 
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a poplachová přijímací centra, či místo obsluhy, který může ihned ověřit poplach a tím 

dopomoct k zadržení nebo zahnání pachatele. PZTS se skládá především z ústředny, 

detektorů (čidel), doplňkového zařízení, přenosových prostředků a signalizačního zařízení. 

Vztah jednotlivých prvků je zobrazen na obrázku 3. [4] 

 

Obrázek 3: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [4] 

3.1.3 Kamerové systémy 

Kamerový systém (CCTV - Closed Circuit Television), jako obrazové zařízení, 

slouží k monitorování střeženého prostoru nebo k pořizování záznamů ve formě videí. 

Podle toho se rozlišuje CCTV na [1]: 

 kamerový systém se záznamem, který je dovybaven hardwarovým zařízením, 

umožňující uložení natočeného materiálu. Při takovém systému je důležité 

zohlednit zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů, 

 monitorování kamerovým systémem, který neslouží k uložení natočeného 

materiálu, ale pouze k online přenosu. Na tenhle systém se zákon o ochraně 

osobních údajů nevztahuje. 

Kamerové systémy jsou výborným prvkem fyzické ochrany a při správném 

používání znásobují schopnosti fyzické ostrahy. Prostor, v němž je CCTV instalován, musí 

být opatřen cedulemi s nápisem „Objekt je střežen kamerovým systémem". Nedílnou roli 

hraje i jejich preventivní funkce, kdy mohou působit negativně na pachatele a tím jej 

odradit od páchání skutku trestného činu. Kamerový sytém se skládá především z kamer, 

hardwarového vybavení (monitor, záznamové zařízení, mikrofon) a softwaru. Konfigurace 

kamerového systému závisí na požadavcích zabezpečení a jejího umístění (interiér 

vs. exteriér). Od toho se odvíjí individuálnost vybavení jednotlivých prvků, např. kamery 

s nočním viděním, záznamové zařízení apod. [1] 
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3.1.4 Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu (ACS - Access Control System) je moderním prvkem 

technické ochrany sloužící k povolování vstupu oprávněných osob do střeženého objektu 

či do jeho vymezených částí. Kromě umožnění vstupu systém zaznamenává i pohyb osob 

s platným přístupovým právem, jelikož dojde k uložení informací v podobě data, času  

a identifikačního čísla. Tyto informace lze zpětně pomocí počítače vyčíst a stanovit tak 

pohyb konkrétních osob v chráněném objektu. Pro jednotlivé části objektu lze stanovit 

různá přístupová práva (např. ředitel má povolen přístup do všech prostorů a uklízečka jen 

do vybraných). Samozřejmostí je i možnost časového omezení přístupu. Samotný systém 

se skládá ze čtecího zařízení a prostředku umožňující vstup, na kterém jsou programově 

nastavené identifikační údaje uživatele a oprávnění vstupu. Nejčastěji se používají 

přístupové čipy nebo karty (kontaktní, bezkontaktní). Avšak dnešní doba umožňuje 

k identifikaci vstupu využít dostatečně i biometrické systémy (hlas, otisk prstů či dlaně, 

obraz oční duhovky či obraz obličeje). Čtecí zařízení umožňuje po načtení potřebných 

údajů zamítnutí vstupu, či jeho povolení. Nedílnou součástí čtečky je napojení  

na elektrický zámek, jenž v případě povolení vstupu automatický odemyká dveře a tím 

umožní volný průchod. [5, 39, 40] 

Zvláštním případem kontroly vstupu jsou tzv. docházkové systémy. Jejím hlavním 

cílem je zaznamenání docházky zaměstnanců, často z důvodů získání podkladů 

pro výpočet mezd a okamžitému přehledu zaměstnanců na pracovišti. [5] 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzické ostraze, jakožto jedné ze třech hlavních pilířů fyzické ochrany, dominuje 

člověk. Technické vybavení hraje pouze pomocnou roli. Jedná se o nejstarší, 

nejnákladnější a také nejproblematičtější část FO. Kvalita ostrahy se odvíjí od kvality 

jednotlivých lidí vyplývajících z jejich vlastností (spolehlivý, poctivý, nepoctivý, invalida, 

zdravý člověk, inteligentní, nebojácný, apod.). [1] 

Hlavními úkoly fyzické ostrahy jsou střežení chráněného zájmu (např.: 

hypermarkety, peněžní ústavy, společenské akce, výrobní a skladovací objekty), ochrana 

osob a majetku (např.: plnění povinností osobního strážce - bodyguard) a v neposlední řadě 

i zajištění veřejného pořádku (např.: sportovní utkání, festivaly). Obecně se může říci, 
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že primárním cílem je zabránění páchání trestné činnosti na střeženém objektu. Služby 

fyzické ostrahy mohou být tvořeny [1]: 

 soukromou bezpečnostní službou, 

 vlastní ochranou službou v rámci podniku, 

 státními bezpečnostními sbory (PČR, VSČR, CSČR) nebo ozbrojenými silami ČR.  

Povinností organizace před zahájením fyzické ostrahy jsou především stanovení 

systému ochrany osob a majetku, oprávněni a povinnosti pracovníků ostrahy, rozsah 

hlídacích služeb ve vztahu k zaměstnancům a hostům, způsoby vyrozumění odpovědného 

pracovníka, klíčový režim, činnost ve zvláštních případech a mimořádných událostech 

a hlídací služby. [44] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou se rozumí administrativní a organizační opatření v podobě 

dokumentu, který má dopomoct k zajištění a propojení jednotlivých segmentů fyzické 

ochrany. Její zásady jsou dány vnitřními směrnicemi. Významným a častým problémem 

režimové ochrany je její nedodržování v každodenním životě chráněného objektu, a také 

ignorace pravidelné aktualizace. Při absenci nebo podcenění režimové ochrany, či dalších  

prvků FO (fyzická ostraha, technická ochrana) dochází k destabilizaci celkového 

zabezpečovacího systému, což má za následek zvýšení rizika ohrožení chráněného zájmu.  

K dosáhnutí úspěchu režimové ochrany může významně dopomoct aktivita vedení 

společnosti, a to v podobě školení zaměstnanců a jejich následná pravidelná kontrola 

v dodržování proškolené směrnice. Dělení režimového opatření je možno na vnitřní 

a vnější. [1, 23] 

Vnitřní se zaměřuje především na chráněný objekt zevnitř, tzn., že dochází například 

k omezení pohybu osob a vozidel jen na vymezený prostor, dále ke kontrole pohybu 

materiálu, včetně pravidel pro jeho výdej a příjem, aby se minimalizovaly jeho ztráty 

a v neposlední řadě také klíčový režim. 

Vnější se týká především podmínek vstupu a výstupu do chráněného zájmu, takže 

se zaměřuje na místa, kde se dá do objektu dostat (např. vstupní brána). Často je zde 

zmíněno, jaká osoba a jaké vozidlo má právo vstupu. [23] 
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4 Základní informace o kulturním domě 

Tato část se zabývá základními informacemi a charakteristikou společensko-

kulturního objektu s uměleckou galerií (dále jen KD). Jak již bylo v anotaci uvedeno, jedná 

se o fiktivní objekt, který je umístěn na katastrálním území města Ostrava-Poruba. 

Počítačová vizualizace je na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Vizualizace kulturního domů 

4.1 Údaje o stavbě 

Název stavby:  Společensko-kulturní objekt s uměleckou galerií 

Obec:  Ostrava 

Katastrální území:  Poruba 

Parcela číslo:  2981/2 

Účel stavby:  kulturní vybavenost města 

Charakter stavby:  novostavba 

Stavební úřad:  Ostrava 
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4.2 Základní charakteristika stavby 

Objekt s celkovou zastavěnou plochou 1 268 m
2
 a výškou 10,65 m je řešen jako 

novostavba a bude sloužit především veřejnosti v pořádání kulturních záležitostí 

a k realizaci výstav prezentujících uměleckou tvorbu. Jedná se o trojpodlažní objekt tvořící 

konstrukčně i opticky jeden blok, jež je složen z výstavní umělecké plochy a dvou sálů na 

sobě provozně nezávislých, tzn., že v každém sále může probíhat odlišná kulturní akce. 

Bezdrátová komunikace je zajištěná pomoci Wi-Fi.  

4.3 Stavební konstrukce 

Obvodové zdivo je tvořeno cihelnými broušenými bloky POROTHERM 44 EKO+ 

Profi, vnitřní nosné zdivo je z cihelných bloků POROTHERM 36,5 Profi a vnitřní nenosné 

zdivo je tvořeno z cihelných bloků POROTHERM 11 nebo 14 Profi. Všechna tato zdiva 

jsou zděná na tepelně-izolační maltu POROTHERM TM. 

Stropní konstrukce je složená z ocelových příhradových vazníků se zavěšeným 

sádrokartonovým podhledem, tepelnou a zvukovou izolací a profilovaným plechem, 

na kterém je složená podlaha. Střešní konstrukce je tvořená obdobně, jen místo podlahy je 

střešní krytina. Jediný střešní světlík rozměru 4 x 8 metrů je situován nad výstavní plochou 

číslo 2. Nadpraží jednotlivých otvorů je tvořeno z POROTHERM překladů.  

Na čele budovy a v zadní části dominuje velkoformátové zasklení z kaleného skla 

plnící funkci tzv. skleněné fasády. Ostatní okenní výplně jsou klasická otevíratelná 

plastová okna.  

Hlavní vstupní dveře jsou posuvné, čtyřkřídlé a celoskleněné. Ostatní vstupní dveře 

jsou otočné, jednokřídlé a plastové. Vnitřní dřevěné dveře jsou buď jednokřídlé 

nebo dvoukřídlé a zavěšené na obložkových zárubních. 

Na podlahy byla ve všech místnostech použita protiskluzová keramická dlažba. 

Výjimkou je pouze kancelářská místnost, v níž je položen koberec.  

Jednotlivá podlaží jsou spojená monolitickými betonovými schodišti a výtahy, jenž 

slouží především osobám se zhoršenou funkci pohybu či k transportu zásob. 
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4.4 Dispoziční řešení 

Pozemek s parcelním číslem 2981/2, na němž se KD včetně parkoviště nachází, má 

rozlohu 26 918 m
2
 a není vůbec oplocen. V těsné blízkosti samotné budovy je navrženo 

velké asfaltové parkoviště o rozloze 3 511 m
2
, které umožňuje stání pro 82 osobních 

automobilů, 6 dodávkových automobilů a 7 parkovacích míst pro invalidy. Vjezd/výjezd je 

umožněn z přilehlé komunikace (ulice Polská).  

Objekt má celkem 3 možné vstupy. Hlavní vstup, nacházející na severní straně, 

slouží především pro diváky. Zaměstnancům a účinkujícím jsou vyhrazeny dva vstupy 

z jižní strany, první v 1. NP a druhý v 1. S. 

Hlavní sál je umístěn v 1. NP, kde se nachází pódium, šatny pro účinkující 

a zaměstnance, toalety, sprchy, denní místnost zaměstnanců, bar, kancelář, sklady, 

prodejna vstupenek, zádveří, chodba, hala. Rovněž jsou zde umístěny šatny pro diváky. 

V 1. S se nachází totéž jako v 1. NP, jen místo kanceláře je kotelna a v 2. NP jsou výstavní 

plochy, toalety, balkón a bar s posezením.  

Pro lepší představivost jsou připojeny přílohy č. 1 - Návrh zabezpečení 1. NP, 

příloha č. 2 - Návrh zabezpečení  1. S a příloha č. 3 - Návrh zabezpečení 2. NP. 

4.5 Popis okolí 

Jižně od pozemku KD je situována zahrádkářská kolonie, malý lesík a panelové 

domy. V blízkosti východním směrem leží pozemní komunikace (ul. Elzy Trioletové), 

která je vybavená menším parkovištěm sloužícím především pro obyvatele přilehlých 

panelových domů. Přes cestu se nachází volné prostranství a hypermarket obchodního 

řetězce Kaufland vzdálený přibližně 200 metrů. Severní stranu pozemku lemuje ulice 

Polská, na kterou je objekt KD komunikačně napojen. Dále na ulici je umístěno parkoviště 

pro stání osobních automobilů obyvatel přilehlých panelových domů rozesetých po okolí. 

Podél obou komunikací je instalováno pouliční osvětlení. Další volné prostranství, 

dominující západně vůči KD, je napojeno na ulici Francouzská. Letecký snímek se 

zakresleným obvodem budovy a parkovištěm je zobrazen na obrázku 5.  
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Obrázek 5: Katastrální mapa + ortofoto parcely č. 2981/2 [34] 

4.6 Aktiva kulturního domu 

Cokoliv, co může pomoci k úspěchu, se obecně nazývá aktiva, proto je velice 

důležité je chránit před negativními vlivy ohrožující chod chráněného zájmu. Předmětem 

bezpečnosti KD je při pořádání kulturních a výstavních akcí ochrana osob a majetku. 

Majetková aktiva se rozdělí na dlouhodobé a krátkodobé. [44] 

K dlouhodobým aktivům se řadí majetek, bez nějž by provoz nebyl schopen. 

Naopak ke krátkodobému majetku patří exponáty (např. obrazy, sochy, dokumenty, apod.), 

šatstvo, kulisy, občerstvení, soukromé hudební nástroje muzikantů, apod. Hodnota 

krátkodobých aktiv je závislá na typu probíhající kulturní či výstavní akce a tudíž její 

vyčíslení je téměř nemožné. V galerijních prostorách může probíhat výstava exponátů až 

v řádech desítek či stovek miliónů korun. Samotné zabezpečení závisí na konkrétní akci, 

od toho se odvíjí například použití různých typu čidel u PZTS a také rozsah použití fyzické 

ostrahy. Avšak dlouhodobému aktivu lze přiřadit poměrně přesné majetkové hodnoty (viz 

tab. 1). Celková cena aktiv je součet dlouhodobých a krátkodobých majetků. Nicméně 

z důvodu obtížnosti stanovení hodnoty krátkodobých aktiv, je pro výpočet maximální 
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částky navržené fyzické ochrany objektu použita částka, která odpovídá maximálně 15% 

hodnotě chráněných dlouhodobých aktiv. Ekonomické zohlednění zabezpečení galerie 

vychází z přijatelné hodnoty prvků sloužící k minimalizaci jednotlivých stanovených 

poruch.  

Tabulka 1: Dlouhodobá  aktiva 

Číslo Majetek Popis Cena celkem [Kč] 

1 nemovitost pozemek s budovou nevyčísleno 

2 zvuková technika 

5 x mikrofon, 16 x reprobox,  

3 x zesilovač, 3 x mixážní 

pult, 3 x CD přehrávač 

250 000 

3 projekční technika 
2 x projektor, 2 x projekční 

plátno 
50 000 

4 světelná technika 

4 x světelná hrazda,  

4 x podlahový LED reflektor, 

8 x nástěnný LED reflektor,  

8 x otočná LED hlavice,  

8 x party laser,  

4 x stroboskop 

330 000 

5 výpočetní technika 
3 x počítač, 3 x tiskárna,  

IT doplňky 
80 000 

6 vybavení barů 

3 x výčepní zařízení,  

14 x lednice, 3 x myčka,  

3 x kávovar 

300 000 

7 nábytek 

45 x skříně, 16 x věšáky,  

85 x stoly, 341 x židle,  

17 x sedačky, 27 x regály, 

1 300 000 

8 ostatní 
5 x pokladna, sklenice, talíře, 

příbory apod. 
220 000 

 Celkem cena dlouhodobých aktiv [Kč] 2 530 000 
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5 Statistika trestných činů 

Následující kapitola se zaměřuje na statistiku obecné kriminality a statistiku 

krádeže a vloupání do kulturních objektů pro Moravskoslezský kraj za roky 2010 až 2014. 

Veškeré podklady byly převzaty od Policie České republiky (dále jen PČR). 

Statistika obecné kriminality pro Moravskoslezský kraj za roky 2010 - 2014 

Z grafu 1 je patrné, že za rok 2014 došlo k výraznému snížení páchání trestných 

činů obecné kriminality ve srovnání s předešlými roky. I přesto je průměr spáchaných činů 

přibližně 32 000. Toto číslo je i nadále poměrně vysoké, a proto by nemělo docházet 

k podcenění fyzické ochrany KD, ba naopak řešit zabezpečení objektu jako jednu z priorit. 

Objasněnost protispolečenských jednání činí průměrně cca 34 % (viz graf 1). [38] 

Obecnou kriminalitou rozumíme trestné činy násilné, mravnostní, majetkové a také 

podvody, zpronevěry, apod. [33] 

 

Graf 1: Statistika obecné kriminality pro MSK za roky 2010 - 2014 
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Krádeže a vloupání do kulturních objektů pro Moravskoslezský kraj za roky  

2010 - 2014 

Z grafu 2 je patrné, že během zkoumaného období dochází průměrně za rok k 18 

krádežím či vloupáním do kulturního objektu. Tohle číslo odpovídá přibližně třem činům 

za dva měsíce. Jelikož ve zkoumaném objektu KD této bakalářské práce se nachází 

i prostory galerie, tak lze předpokládat mírný nárůst potencionálních protispolečenských 

jednání na chráněném zájmu. Objasněnost protispolečenských jednání činí průměrně 

cca 25 % (viz graf 2). [38] 

 

Graf 2: Krádeže a vloupání do kulturních objektů pro MSK za roky 2010 - 2014 
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6 Analýza rizik fyzické ochrany objektu kulturního domu 

Cílem této části bakalářské práce je analyzovat rizika, které mohou vést 

k protispolečenskému jednání na chráněném objektu. Existuje celá řada různých metod 

a ne všechny jsou použitelné pro dané požadavky. Proto je velice nutné správně zvolit 

metodu, aby bylo dosaženo optimálních výsledků hodnocení rizik. 

Analýzou se rozumí rozbor, nebo-li vědecká metoda založena na rozložení celku na 

základní části s cílem identifikovat nutné vlastnosti. Obecný postup začíná stanovením 

hranic analýzy rizik, následuje identifikace aktiv a rizik, hodnocení rizik a na závěr 

optimalizace včetně snížení rizika. „Riziko je definováno jako kombinace 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následku.
5
" [2, 35] 

Pro stanovení příčiny problému překonání fyzické ochrany je použít Ishikawův 

diagram příčin a následků následujícím výpočtem míry rizika pomoci analýzy příčin 

a následků poruch (dále jen FMEA) a na závěr Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

Jelikož zájmový objekt je novostavbou bez současných prvků zabezpečení, tak se v této 

bakalářské práci vychází z odhadu teoretických rizik. Jedním z rizik je dle statistiky 

trestných činů možnost krádeže či vloupání. Z důvodu obtížného vyhodnocení aktiv 

v prostorách galerie je následující analýza rozdělena do dvou směrů. Prvním je analýza 

celého objektu, bez zohlednění výstavní plochy. Druhým je analýza pouze prostoru galerie.  

Ishikawův diagram příčin a následků 

Graficko-analytická metoda, známá taky jako „diagram rybí kosti", jejíž autorem je 

japonský univerzitní profesor Kaoru Ishikawa. Princip diagramu vychází z podmíněnosti, 

že každý následek má svou příčinu. Využívá se v hojné míře při brainstormingu, během 

něhož jsou hledány všechny potenciální zdroje problému. Skládá se z hlavy - problému, 

hlavních kostí - oblast, ve kterých se problém může nacházet a vedlejších kostí - konkrétní 

příčiny. [25, 46]  

                                                           
5
 BERNATÍK, Aleš. Prevence závažných havárií I. [online]. 2006 [cit. 2014-11-28]. Dostupné z: 

http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/skripta-PZH-I.pdf 
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Analýza příčin a následků poruch 

Analytická metoda založená na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků. 

V anglickém jazyce známá jako Failure Mode and Effects Analysis, odtud zkratka FMEA. 

Slouží ke kontrole jednotlivých prvků, které mohou přispět k poruše. Vyskytuje se 

v podobě tabulky, v níž se přidávají číselné hodnoty jednotlivým druhům poruch 

a následně se vypočte míra rizika podle vzorce (1). Její součástí je i obvykle návrh 

doporučení pro zlepšení bezpečnosti. Hodnoty potřebné pro výpočet jsou uvedené 

v tabulce 2. [24, 25, 46] 

R = P x N x H      (1) 

R - míra rizika 

P - pravděpodobnost vzniku poruchy 

N - závažnost následků poruchy 

H - odhalitelnost poruchy [25] 

Tabulka 2: Parametry metody FMEA [25] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

11 - 50 mírné riziko 3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 
smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné riziko v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné riziko během  

pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 
nesnadno odhalitelné riziko 

 (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Důležitý nástroj rozhodování, který odděluje podstatné faktory řešeného problému 

od těch méně podstatných, a to pomocí tzv. míry tolerance. Ta se vypočítává při konečném 

vyhodnocení míry rizika podle Paretova principu 80/20. Poruchy s procentuální hodnotou 

do 80 jsou vyhodnocené jako nepřijatelné, a dále v práci se navrhuje jejich opatření. 

Zbývajících 20 % jsou označená jako přijatelná, a tudíž není nutnost u nich navrhovat další 

zajištění.  [25, 47] 

Na základě výsledné míry rizika z metody FMEA se poruchy seřadí od nejvyššího 

po nejnižší a vypočte se kumulativní a relativní kumulativní četnost poruchy podle vzorců 

(2) a (3). Na samý závěr se výsledky graficky znázorní pomocí histogramu a Lorenzovy 

křivky. 

𝑁𝑖 =   𝑛𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖
𝑖
𝑘=1                                            (2) 

Ni - kumulativní četnost poruchy 

n1 - ni - hodnoty daných poruch 

 

𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
∗ 100  %                                                                       (3) 

Fi - relativní kumulativní četnost dané poruchy 

Ni - kumulativní četnost poruchy 

N - kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

6.1 Analýza celého objektu bez výstavní plochy 

Aplikace metod, Ishikawa digramu, FMEA a Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou, na chráněném zájmu bez zohlednění prostoru galerie.  

Ishikawův diagram příčin a následků 

Řešeným problémem je překonání fyzické ochrany objektu, hlavní kosti jsem zvolil 

na základě nutnosti zdolání jednotlivých částí samotné fyzické ochrany (technická ochrana, 

režimová ochrana, fyzická ostraha a další faktory). Dílčí poruchy vychází z teoretických 

rizik, které mohou na chráněném zájmu vzniknout, viz obrázek 6 na další straně. 
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Obrázek 6: Ishikawův diagram příčin a následků celého objektu, bez galerie 
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Analýza příčin a následků poruch 

Na základě diagramu rybí kosti jsou přidány číselné hodnoty v tabulce jednotlivým 

poruchám. Následně je vypočtená míra rizika R. Vše je zobrazeno v tabulkách 3 a 4. 

Tabulka 3: Jednotlivé poruchy, jejich příčiny a důsledky  - celý objekt - 1. část  

Číslo Porucha Příčina poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

1 

Výstup na střechu 

žebříkem v zadní části 

objektu 

nezabezpečený žebřík 
volný přístup k 

střešnímu světlíku 
4 4 2 32 

2 Absence oplocení architektonický záměr 
jednoduchý přístup 

k objektu 
5 1 2 10 

3 
Jednoduché uzamykací 

systémy 
nedostatek financí 

vniknutí do 

objektu, 

jednoduchý pohyb 

uvnitř objektu 

3 4 3 36 

4 
Nedostatečná 

předmětová ochrana 

absence či 

nedokonalost 

předmětové ochrany 

poškození či 

odcizení majetku 

3 4 3 36 

5 Vniknutí do objektu okny 
ponechání otevřených 

oken zaměstnanci 
4 4 3 48 

6 
Vniknutí do objektu 

dveřmi 

ponechání otevřených 

dveří zaměstnanci 
4 4 3 48 

7 Selhání PZTS 

sabotáž, nekvalitní 

systém, dlouhodobý 

výpadek proudu 

nekontrolován 

střežený prostor 
2 3 2 12 

8 Absence PZTS nedostatek financí 
nekontrolován 

střežený prostor 
4 4 2 32 

9 Absence CCTV nedostatek financí 
nekontrolován 

střežený prostor 
4 4 2 32 

10 
Nekontrolovaná místa 

CCTV 

nedostatek financí, 

špatná instalace 

neefektivnost 

systému 3 4 4 48 
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Tabulka 4: Jednotlivé poruchy, jejich příčiny a důsledky  - celý objekt - 2. část 

Číslo Porucha Příčina poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

11 
Absence režimové 

ochrany 
absence předpisů 

neefektivnost 

zabezpečení 

3 3 4 36 

12 Absence fyzické ostrahy nedostatek financí 3 4 2 24 

13 
Nedodržení směrnic 

režimové ochrany 

podcenění režimové 

ochrany 
3 2 4 24 

14 
Ponechání otevřených 

dveří a oken 

nedbalost 

zaměstnanců 

vniknutí do 

objektu, 

jednoduchý pohyb 

uvnitř objektu 

4 4 3 48 

15 Vznik požáru 

nedodržení požárního 

řádu, závada na 

elektronice poškození majetku 

2 5 2 20 

16 Ohrožení záplavou vliv přírodních jevů 1 3 4 12 

17 
Nekontrolovaný vstup do 

objektu 

nedbalost 

zaměstnanců 

vniknutí do 

objektu, 

jednoduchý pohyb 

uvnitř objektu 

4 4 2 32 

18 
Zneužití při soukromých 

akcích 

pronajmutí 

nevhodným lidem 

poškození či 

odcizení majetku 

2 4 4 32 

19 
Spolupráce zaměstnanců 

či ostrahy s pachatelem 
finanční motivace  1 4 5 20 

20 Selhání strážných 

nevhodný výběr 

strážných, nedostatek 

financí 

3 2 4 24 

21 
Ignorace aktualizace 

režimové ochrany 

podcenění režimové 

ochrany 
2 4 3 24 

Pro přehlednost aplikace vzorce je uveden následující výpočet. Pro poruchu č. 12 

(absence fyzické ostrahy), jenž je uvedeno v tabulce 4. R = P x N x H; R = 3 x 4 x 2 = 24 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Podle metody FMEA se aplikuje Paretův princip 80/20. Poruchy obsažené v 80 % 

jsou označené jako podstatné, což vyžaduje nutnost jejich minimalizace. Ostatních 20 % 

řadíme k nepodstatným, nebo-li přijatelným. Výsledek je zobrazen v tabulce 5 a také 

v grafu 3, kde je mimo jiné uvedená i Lorenzová křivka.  
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Tabulka 5: Jednotlivé poruchy, míra rizika, jejich kumulativní četnost a relativní 

kumulativní četnost - celý objekt 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

5 Vniknutí do objektu okny 48 48 7,62 

6 Vniknutí do objektu dveřmi 48 96 15,24 

10 Nekontrolovaná místa CCTV 48 144 22,86 

14 Ponechání otevřených dveří a oken 48 192 30,48 

3 Jednoduché uzamykací systémy 36 228 36,19 

4 Nedostatečná předmětová ochrana 36 264 41,90 

11 Absence režimové ochrany 36 300 47,62 

1 

Výstup na střechu žebříkem v zadní části 

objektu 
32 332 52,70 

8 Absence PZTS 32 364 57,78 

9 Absence CCTV 32 396 62,86 

17 Nekontrolovaný vstup do objektu 32 428 67,94 

18 Zneužití při soukromých akcích 32 460 73,02 

12 Absence fyzické ostrahy 24 484 76,83 

13 Nedodržení směrnic režimové ochrany 24 508 80,63 

20 Selhání strážných 24 532 84,44 

21 Ignorace aktualizace režimové ochrany 24 556 88,25 

15 Vznik požáru 20 576 91,43 

19 

Spolupráce zaměstnanců či ostrahy s 

pachatelem 
20 596 94,60 

7 Selhání PZTS 12 608 96,51 

16 Ohrožení záplavou 12 620 98,41 

2 Absence oplocení 10 630 100,00 
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Pro přehlednost aplikace vzorce je uveden následující výpočet. Pro poruchu č. 12 

(absence fyzické ostrahy), jenž je uvedeno v tabulce č. 5 na třináctém místě.  

Kumulativní četnost R      

𝑁𝑖 =   𝑛𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖

𝑖

𝑘=1

 

𝑁13 =  𝑛1 + 𝑛2 +  𝑛3 + ⋯ +  𝑛13  

𝑁13 = 48 + 48 + 48 + ⋯ + 24 = 484 

 

 

Graf 3: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - celý objekt 

Shrnutí podkapitoly 

Na základě Paretova digramu jsou podstatné poruchy pro samotný objekt bez 

zohlednění výstavní plochy, které budou následně řešeny: 

 5 - vniknutí do objektu okny,  

 6 - vniknutí do objektu dveřmi,  

 10 - nekontrolovaná místa CCTV,  

 14 - ponechání otevřených dveří a oken,  

 3 - jednoduché uzamykací systémy,  

 4 - nedostatečná předmětová ochrana,  

48 48 48 48

36 36 36 32 32 32 32 32 24 24 24 24 20 20 12 12 10
7,62

15,24 22,86

30,48 36,19

41,90 47,62

52,70 57,78

62,86 67,94

67,23 76,83

80,63 84,44

88,25 91,43

94,60 96,51

98,41
100,00

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

5 6 10 14 3 4 11 1 8 9 17 18 12 13 20 21 15 19 7 16 2

R
el

a
ti

v
n

í 
k

u
m

u
la

ti
v

n
í 

če
tn

o
st

 R
 v

 %

M
ír

a
 r

iz
ik

a
 R

Poruchy

𝐹𝑖 =  
𝑁𝑖

𝑁
∗ 100  %  

𝐹13 =  
𝑁13

𝑁
∗ 100  %  

𝐹13 =  
484

630
∗ 100  % = 76,83 

Relativní kumulativní četnost R 

 



29 
 

 11 - absence režimové ochrany,  

 1 - výstup na střechu žebříkem v zadní části objektu,  

 8 - absence PZTS,  

 9 - absence CCTV,  

 17 - nekontrolovaný vstup do objektu,  

 18 - zneužití při soukromých akcích,  

 12 - absence fyzické ostrahy. 

Ostatní poruchy jsou označené jako nepodstatné a tudíž nebudou dále řešeny.  

6.2 Analýza galerie 

Aplikace metod, Ishikawa digramu, FMEA a Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou pro prostory galerie.  

Ishikawův diagram příčin a následků 

Řešeným problémem je překonání fyzické ochrany galerie, hlavní kosti jsem zvolil 

na základě nutnosti překonání jednotlivých prvků samotné fyzické ochrany (MZS, PZTS, 

fyzická ostraha a další faktory). Dílčí poruchy vychází z teoretických rizik, které mohou na 

chráněném zájmu vzniknout, viz obrázek 7 na další straně. 
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Obrázek 7: Ishikawův diagram příčin a následků prostorů galerie 
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Analýza příčin a následků poruch 

Na základě diagramu rybí kosti jsou přidány číselné hodnoty v tabulce jednotlivým 

poruchám a vypočtená míra rizika R. Vše je uvedeno v tabulce 6. 

Tabulka 6: Jednotlivé poruchy, jejich příčiny a důsledky - galerie 

Číslo Porucha Příčina poruchy 
Důsledek 

poruchy 
P N H R 

1 Vniknutí do patra oknem 
slanění ze střechy, 

použití žebříku 

poškození či 

odcizení majetku 

3 4 3 36 

2 
Vniknutí do patra 

výtahem 
nekontrolovaný pohyb 

v objektu 

3 4 2 24 

3 
Vniknutí do patra po 

schodech 
3 4 2 24 

4 
Vniknutí do patra 

střešním světlíkem 

možný výstup na 

střechu 
4 4 2 32 

5 
Volný vstup z 

přízemních pater do 2.NP 

nedbalost 

zaměstnanců 
4 4 3 48 

6 
Úmyslné vypnutí 

systému PZTS 
sabotáž 3 4 3 36 

7 Selhání systému PZTS 

nekvalitní systém, 

dlouhodobý výpadek 

proudu 

nekontrolován 

střežený prostor 
2 3 2 12 

8 

Ignorace typu čidel v 

závislosti na druhu 

výstavních exponátů 

nedostatek financí, 

špatná instalace 

neefektivnost 

systému 
3 4 3 36 

9 
Nedodržení režimové 

ochrany 

podcenění režimové 

ochrany 

neefektivnost 

zabezpečení 
3 2 4 24 

10 Vznik požáru 

nedodržení požárního 

řádu, závada na 

elektronice 

poškození majetku 2 5 2 20 

11 
Nedostatečná kontrola 

prostoru 

nedostatek financí, 

absence CCTV 

možnost odcizení 

majetku 
4 4 2 32 

12 
Spolupráce zaměstnanců 

či ostrahy s pachatelem 
finanční motivace  

poškození či 

odcizení majetku 
1 4 5 20 

13 Selhání strážných 
nevhodný výběr 

strážných 
 3 2 4 24 
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Pro přehlednost aplikace vzorce je uveden následující výpočet. Pro poruchu č. 4 

(vniknutí do patra střešním světlíkem), jenž je uvedeno v tabulce 6.  

R = P x N x H  R = 4 x 4 x 2 = 32 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Podle metody FMEA se aplikuje Paretův princip 80/20. Poruchy obsažené v 80 % 

jsou označené jako podstatné, což vyžaduje nutnost jejich minimalizace. Výsledek je 

zobrazen v tabulce 7 a grafu 4, kde je mimo jiné uvedená i Lorenzová křivka. 

Tabulka 7: Jednotlivé poruchy, míra rizika, jejich kumulativní četnost a relativní 

kumulativní četnost - galerie 

Číslo Porucha R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

5 Volný vstup z přízemních pater do 2. NP 48 48 13,04 

1 Vniknutí do patra oknem 36 84 22,83 

6 Úmyslné vypnutí systému PZTS 36 120 32,61 

8 
Ignorace typu čidel v závislosti na druhu 

výstavních exponátů 
36 156 42,39 

4 Vniknutí do patra střešním světlíkem 32 188 51,09 

11 Nedostatečná kontrola prostoru 32 220 59,78 

2 Vniknutí do patra výtahem 24 244 66,30 

3 Vniknutí do patra po schodech 24 268 72,83 

9 Nedodržení režimové ochrany 24 292 79,35 

13 Selhání strážných 24 316 85,87 

10 Vznik požáru 20 336 91,30 

12 
Spolupráce zaměstnanců či ostrahy s 

pachatelem 
20 356 96,74 

7 Selhání systému PZTS 12 368      100,00 
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Pro přehlednost aplikace vzorce je uveden následující výpočet. Pro poruchu č. 4 

(vniknutí do patra střešním světlíkem), jenž je uvedeno v tabulce 7 na pátém místě.  

Kumulativní četnost R      

𝑁𝑖 =   𝑛𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + ⋯ + 𝑛𝑖

𝑖

𝑘=1

 

𝑁5 =  𝑛1 +  𝑛2 + 𝑛3 +  𝑛4 + 𝑛5 

𝑁5 = 48 + 36 + 36 + 36 + 32 = 188 

 

 

Graf 4: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou - galerie 

Shrnutí podkapitoly 

Na základě Paretova digramu jsou podstatné poruchy pro prostory galerie, které 

budou dále řešeny:  

 5 - volný vstup z přízemních pater do 2. NP, 

 1 - vniknutí do patra oknem, 

 6 - úmyslné vypnutí systému PZTS, 

 8 - ignorace typu čidel v závislosti na druhu výstavních exponátů, 

 4 - vniknutí do patra střešním světlíkem, 

 11 - nedostatečná kontrola prostoru, 
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 2 - vniknutí do patra výtahem, 

 3 - vniknutí do patra po schodech,  

 9 - nedodržení režimové ochrany.  

 Ostatní poruchy jsou označené jako nepodstatné a tudíž nebudou dále řešeny. 
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7 Návrh opatření fyzické ochrany kulturního domu 

V předchozí kapitole byly stanoveny poruchy, které vyžadují minimalizaci. Stejně 

jako analýza rizik byla vedena ve dvou směrech, tak i tato kapitola, jenž se zabývá 

návrhem opatření fyzické ochrany KD, je vedená do dvou částí. První je zabezpečení 

kompletní budovy bez zohlednění výstavní plochy a druhá zahrnuje pouze prostory galerie. 

Nedílnou součástí bude i shrnutí finanční nákladnosti. 

7.1 Zabezpečení celého objektu bez výstavní plochy 

Samotným zabezpečením objektu dojde k minimalizaci jednotlivých příčin 

stanovených Paretovým diagramem. Finanční náklady spojené s bezpečností vychází 

z principu ALARA (As Low As Reasonably Achievable). Maximální částka navržené 

fyzické ochrany objektu by měla odpovídat maximálně 15% hodnotě chráněných 

dlouhodobých aktiv, tj. 379 500 Kč. Veškeré ekonomické ohodnocení jednotlivých prvků 

je zmíněno v tabulce 1. 

7.1.1 Návrh opatření v rámci mechanických zábranných systémů 

Poruchy spadající k MZS jsou vniknutí do objektu okny, dveřmi, jednoduché 

uzamykací systémy, výstup na střechu žebříkem v zadní části objektu a nedostatečná 

předmětová ochrana.  

Vniknutí do objektu okny 

Vniknutí do objektu okny byla dle metody FMEA vyhodnocená jako jedna ze čtyř 

nejzávažnějších poruch. Instalovaná klasická plastová okna nemají potřebný stupeň 

ochrany. Proto navrhuji instalovat na veškerá plastová okna v 1. NP a v 1. S na okno denní 

místnosti zaměstnanců čirou bezpečnostní fólii SCX tloušťky 0,35 mm od společnosti 

NEXT Security Ostrava spol. s r.o., která se vyznačuje vysokou odolnosti proti napadení. 

Funguje i jako ochrana před poraněním o rozbité sklo a proti účinkům tlakové vlny. 

Z estetického hlediska je na aplikovaných oknech nenápadná. S atestem P2A dle evropské 

normy EN 356 E zajišťuje, že pojišťovna bude k objektu nahlížet, jako by byl chráněn 

mřížemi. Cena bezpečnostních fólií včetně montáže je uvedena v tabulce 8. [28] 
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Ostatní sklepní okna bez bezpečnostní fólie jsou chráněná sklepními světlíky 

s roštem, který je schopen plnit do určité míry funkci mříží. Ochrana proti neoprávněnému 

vyjmutí roštu ze světlíku je docílená pevným spojením bezpečnostní pojistkou. Tato 

položka je součástí stavebního provedení stavby, z tohoto důvodu není oceněná v rámci 

zabezpečení fyzickou ochranou. [27]  

Jelikož jsou všechna okna otevíratelná, musí se zajistit, že nezůstanou v době mimo 

provoz otevřená. Tenhle požadavek je řešen v rámci návrhu režimové ochrany a prvky 

PZTS. 

Při pohledu na budovu je dominujícím prvkem velkoformátové zasklení z kaleného 

skla, tzv. skleněná fasáda. Samotné tvrzené neboli kalené sklo je označováno jako 

bezpečnostní, a to díky procesu výroby, kdy dochází ke kalení, což vede ke změně 

vlastností. Proces spočívá v ohřátí na teplotu 620 °C a následném prudkém ochlazení 

vzduchem. Ve skle vzniká tažné pnutí a na povrchu tlakové napětí. Tím se získá odolnost 

proti úderům. Případné další zabezpečení skleněné fasády, například pomocí 

bezpečnostních fólií, by bylo ekonomický neúnosné. Narušitelé, jimž se podaří rozbít sklo, 

budou detekování detektory rozbití skla napojenými na PZTS. [41] 

Vniknutí do objektu dveřmi 

Z hlediska plášťové ochrany se stává důležitým zabezpečit přední, celoskleněné 

posuvné dveře bezpečnostní fólií SCX, která bude aplikovaná na okenní výplně, a její 

následné napojení na systém PZTS. Zadní vstupní a boční únikové dveře budou osazeny 

bezpečnostním vícebodovým zadlabacím zámkem HOBES K125 (včetně protiplechu) 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 200RSD. Oba prvky jsou certifikovány do 

3. bezpečnostní třídy podle ČSN EN 1627. [26, 42] 

V prostorách hlavního vstupu se instalují turnikety ENTRY TS1200, jenž jsou blíže 

specifikovány u poruchy „nekontrolovaný vstup do objektu". 

Jednoduché uzamykací systémy 

Jednoduché uzamykací systémy mohou mít za následek snadný pohyb po objektu. 

Je proto na místě zhodnotit prostory, jenž by měly být chráněny méně či více. 

Nejvýznamnějším místem z hlediska prostorové ochrany je kancelář, v níž je situována 
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ústředna PZTS, trezor s drobnými cennostmi a záznamové zařízení CCTV. Ke zvýšení 

bezpečnostní odolnosti dveří se použije zesílený zámek HOBES K114 (včetně protiplechu) 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 200RSD. Oba prvky jsou certifikovány 

do 3. bezpečnostní třídy podle ČSN EN 1627. Ostatní dveře zůstanou osazeny klasickými 

zámky. [26, 43] 

Výstup na střechu žebříkem v zadní části objektu 

Do stavby zabudovaný kovový žebřík opatřen ochranným košem není zabezpečen 

proti použití nepovolanou osobou. Z tohoto důvodu se vyžaduje montáž uzamykatelné 

mříže ve spodní části koše, čímž se zamezí neoprávněnému výstupu na střechu. 

Nedostatečná předmětová ochrana 

Ochrana drobných cenností typu finanční hotovosti, důležité dokumenty, šatstvo 

apod. se chrání pomocí předmětové ochrany. V místnosti kanceláře se umístí trezor 

TOSCANA 50 EL od společnosti SHERLOCK, s.r.o. vybaven elektronickým zámkem 

a certifikátem bezpečnostní třídy 1 podle evropské normy ČSN EN 1143-1. S objemem 

27 l má vnější rozměry 420 x 350 x 380 mm. Přístupovým právem k obsahu trezoru bude 

disponovat zodpovědná osoba uvedená v režimové ochraně, nejspíše vedoucí KD. [37] 

Během provozu objektu je nutnost stále obsluhy šatny, která vykonává i příslušnou 

ochranu odložených věcí, nicméně tenhle požadavek bude zmíněn v režimové ochraně.  

7.1.2 Návrh opatření v rámci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Porucha spadající k PZTS je pouze její absence. Jelikož se jedná o novostavbu, tak 

žádný poplachový zabezpečovací a tísňový systém nebyl doposud nainstalován.  

Absence poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Vzhledem k povaze objektu by bylo na místě nainstalovat poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém. K ochraně objektu se využije soustava prvků 

JABLOTRON 100 od společnosti JABLOTRON ALARMS a.s. Systém je navržen 

a certifikován dle EN 50131 do stupně zabezpečení 2. Srdcem bude ústředna JA-106KR 

s GSM/GPRS/LAN komunikátorem a rádiovým modulem, která bude umístěna v kanceláři 
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nacházející se v 1. NP. Komunikátory plní funkci možného vzdáleného přístupu pomocí 

internetové aplikace nebo SMS příkazy. K nepřerušovanému napájení ústředny je určen 

zálohovaný napájecí zdroj AWZ-300. [32] 

Celý objekt se podle podlaží rozdělí do čtyř sekcí. První bude 1. S, druhou 1. NP, 

třetí 2. NP a čtvrtou samotné exponáty v prostorách galerie. Jednotlivé sekce mohou být ve 

stavu střežení bez ohledu na druhé. Například nájemce bude mít pronajaté jen jedno patro 

a ostatní dvě mohou být bez obav střežená.  

K ovládání se využije přístupových modulů JA-154E s displejem, klávesnicí 

a RFID čtečkou, jenž budou situovány v prostorách možných vstupů do objektu, 

tj. v zádveří 1. NP, zadní vstupy v 1. NP a 1. S, umožňující uživatelům autorizaci pomocí 

kódu. Standardně je vybaven jedním ovládacím segmentem typu JA-192E, ale pro naše 

potřeby je nutné dokoupit další dva pro každý modul. Stav střežení exponátů bude možný 

z modulu umístěného v kanceláři. Navrhuji systém PZTS napojit na DPPC. Tím se 

zefektivní kompletní fyzická ochrana objektu. Cena se odvíjí od balíčku služeb. Lze nalézt 

agenturu, která si za připojení na DPPC účtuje přibližně 1200 Kč/měsíc a jiné v řádech 

několika tisíců. Nesmírně důležité je zohlednit poměr cena/kvalita služby. O případném 

poplachu bude vyrozuměna domluvená soukromá bezpečnostní služba pomocí DPPC 

a vedoucí KD krátkou textovou zprávou. Samozřejmostí je i aktivace sirén. Venkovní 

siréna typu JA-151A bude umístěna na čele budovy ve výšce pěti metrů od úrovně terénu. 

Vnitřní akustickou signalizací poplachu má na starost JA-150A v prostoru haly 1. NP. 

K systému PZTS patří i různé typy čidel. Pro detekci pohybu uvnitř chráněného zájmu 

slouží JA-180P, s možnosti nastavení reakce okamžité či zpožděné. Zajisté je i ochrana 

proti sabotáži. Pohybové čidla se instalují do výšky 2,5 m nad úrovní podlahy a detekují 

úhel 120° s délkou záběru 12 m. Ja-180P umožňuje připojením drátovým vstupem další 

čidla. Ochranu před zapomenutými otevřenými okny a dveřmi je vhodné řešit 

magnetickými detektory. Na únikových dveřích ze sálu 1. NP se nainstalují bezdrátové JA-

183M a na veškerá další plastová okna ve všech podlažích SA-203 s vyvedeným vodičem 

připojených do bezdrátových čidel JA-180P. Možné rozbití skleněné fasády v 2. NP budou 

detekovat JA-180PB jako detektor pohybu osob a rozbití skla. U všech bezdrátových prvků 

je nesmírně nutné pravidelně kontrolovat stav baterií, kde výrobce odhaduje životnost na 

cca 3 roky. Veškeré místa jednotlivých prvků systému PZTS jsou znázorněny ve výkresech 

přílohy č. 1, 2 a 3. [32] 
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7.1.3 Návrh opatření v rámci kamerového systému 

Absence kamerového systému je vzhledem k novostavbě objektu významnou 

poruchou, která úzce souvisí s nekontrolovanými místy. 

Absence kamerového systému 

Ke sledování zájmového prostoru se využije systém AVTECH se záznamem 

od společnosti VIAKOM CZ s.r.o. Tohoto opatření se úzce dotýká zákon č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Významnou potřebou je získání 

povolení od Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pořizování CCTV je značně finančně 

náročné, z toho důvodu budou krom funkčních kamer instalovány i makety CAM-65, jenž 

mají za úkol odstrašit případné pachatele. K věrohodnosti přispívá i blikající LED dioda. 

Venkovní maketa kamery před hlavním vchodem je připevněná na venkovní lampě 

a ostatní jsou situovaný v rozích objektu a přimontovány ve výšce 5 metrů. Vnitřní IP 

kamery AVTECH AVM428 s rozlišením 1920 x 1080, osazené IR přísvitem na vzdálenost 

15 m, jenž budou namontované na stropních konstrukcích, přenášejí snímaný obrazový 

záznam přes chráněnou Wi-Fi síť na záznamové zařízení AVTECH AVH408 připojené 

k počítači v kanceláři s časovou smyčkou 72 hodin. Funkční kamery jsou připojené na 

PZTS a navíc situované tak, aby jasně zaznamenaly obličeje veškerých osob vstupujících 

ať už hlavním či zadními vchody. Umístění jednotlivých prvků je znázorněné ve výkresech 

přílohy č. 1, 2 a 3. [31] 

Nekontrolovaná místa kamerovým systémem 

I přes navržený kamerový systém zůstávají místa, jenž nejsou sledovány kamerami. 

Ideálním způsobem by bylo navržení kamer do každého koutu místnosti objektu, avšak 

toto řešení je ekonomicky neúnosné. Proto se alespoň pro pocit střežení pláště objektu 

využijí makety působící na své okolí věrohodně. Výše popsaná soustava umožňuje přidání 

IP kamer, které mohou být v rámci ekonomických možností postupně dokupovány.  

7.1.4 Návrh opatření v rámci režimové ochrany 

Poruchy, jenž by se mohly zařadit k režimové ochraně, je jednak její samotná 

absence, ale také ponechání otevřených dveří a oken, nekontrolovaný vstup do objektu 

a zneužití při soukromých akcích.  
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Absence režimové ochrany 

Režimová ochrana zastává v rámci fyzické ochrany důležitou roli, ač je v praxi 

často opomíjená. Její absence může mít za následek neefektivnost systému zabezpečení, 

což často vede až k poškození či odcizení majetku. Nedílnou součástí je i potřeba 

pravidelné aktualizace a samozřejmě i její dodržování. Každý pracovník musí být 

obeznámen s obsahem vnitřních směrnic a proškolen o případných změnách. Za veškeré 

nedodržování směrnic by měli být zaměstnanci finančně potrestáni. Tenhle způsob sankce 

může do jisté míry zamezit opakovanému porušování předpisů.  

V samotném vnitřním firemním předpisu budou uvedeny systémy obsluhy PZTS 

a CCTV, pokyny po vstupu a před opuštěním budovy (např. překontrolování uzavření oken 

a dveří před uzamčením budovy zodpovědnou osobou), přístupové právo k trezoru, 

venkovní prostory vymezeny pro kouření, pravidla pokynu při probíhajících akcích včetně 

výstav (např. stálý fyzický dozor osoby v šatnách), systém hlavního a generálního klíče. 

Navrhuji samotné předpisy vypracovat na základě nakladatelství společnosti Verlag 

Dashöfer, spol. s r. o., která poskytuje on-line vnitřní firemní předpisy. Výhodou je její 

každoroční aktualizace a sladění s nejnovějšími legislativními změnami. Předplatné na 12 

měsíců činí 3396 Kč.   

Ponechání otevřených dveří a oken 

K zamezení možností ponechání otevřených oken a dveří dopomáhají magnetické 

detektory, jenž jsou blíže popsány v kapitole návrhu PZTS. Najdou-li se během doby 

mimo provoz KD otevřená okna nebo dveře, došlo tak k selhání prvků ochrany. Proto 

doporučuji mít stanoveného člověka, který bude zodpovídat za kontrolu před uzavřením 

objektu. 

Nekontrolovaný vstup do objektu 

Zaměstnancům slouží pro vstupy do objektu dva zadní vchody. První do 1. S 

a druhý v 1. NP. Každý zaměstnanec bude mít přidělen klíč k zadním dveřím. Hlavní 

vchod určen pro návštěvníky, musí být v době mimo provoz objektu uzamčen a odemyká 

se těsně před začátkem akce. V případě provozní doby budovy musí být vždy minimálně 

jeden zaměstnanec v místnosti pro prodej vstupenek (v příloze č. 1 označeno jako 1.02).  
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Z hlediska efektivního přehledu počtu osob v objektu a jejich usměrnění pohybu je 

na místě instalace turniketů v prostorách zádveří 1. NP. Průchod je umožněn ověřením 

dokladu o zaplacení vstupného. Zakoupenou vstupenku, ať předem či na místě, návštěvnici 

přiloží ke čtecímu zařízení, které po vyhodnocení průchod umožní či zamítne. Vhodným 

kandidátem pro provoz v KD je obousměrný celonerezový ENTRY TS1200 s čtecím 

zařízením na čárové kódy vstupenek. Vyznačuje se možností přechodů 98 osob za minutu 

a také umožněním volného průchodu skrze sklopené ramena. [30] 

Zneužití při soukromých akcích 

Poškození či odcizení aktiv může mít za následek i pronájem objektu nevhodným 

lidem. Předejít tomuto problému je poměrně obtížné. Nicméně určitým opatřením je 

uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a nájemcem, ve které budou jasně 

stanovené podmínky užívání objektu a také finanční zodpovědnost za případné újmy 

na majetku.  

Shrnutí podkapitoly 

Kalkulace nákladů spojených se zabezpečením samotného objektu je uvedená 

v tabulce 8, která je pro lepší přehlednost umístěná na další stránce. Dle principu ALARA 

byla stanovená maximální částka pro zabezpečení 379 500 Kč, která ve srovnání 

s navrženými 365 529 Kč je dodržená.  
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Tabulka 8: Kalkulace zabezpečení objektu bez zohlednění galerie 

Prvek 

fyzické 

ochrany 

Bezpečnostní prvek Typ 

Množství                  

[m
2 
nebo 

ks] 

Cena za 

jednotku 

[Kč] 

Cena 

celkem 

[Kč] 

MZS 

bezpečnostní fólie - okna SCX 16,95 773 13 102 

montáž   16,95 300 5 085 

bezpečnostní fólie - vstupní dveře SCX 8,8 773 6 802 

montáž   8,8 300 2 640 

zadlabavací zámek HOBES K125 4 1 593 6 372 

bezpečnostní cylindrická vložka  FAB 200RSD 4 708 2 832 

montáž + doplňky        750 

zesílené zámky HOBES K114 1 409 409 

bezpečnostní cylindrická vložka  FAB 200RSD 1 708 708 

montáž + doplňky        100 

uzamykatelná mříž na žebřík   1 1 000 1 000 

montáž + doplňky        250 

trezor ST 28 LG 1 8 390 12 865 

montáž + doplňky        400 

turniket ENTRY TS1200 2 75 000 150 000 

montáž + doplňky   1 20 000 20 000 

PZTS 

ústředna JA-106KR 1 12 106 12 106 

zálohovací zdroj AWZ-300 1 1 637 1 637 

přístupový modul JA-154E 3 2 643 7 929 

ovládací segment JA-192E 9 99 891 

vnější siréna JA-151A 1 2 962 2 962 

vnitřní siréna JA-150A 1 1 307 1 307 

detektory JA-180P 25 1 540 38 500 

  JA-180PB 5 2 288 11 440 

  JA-183M 2 950 1 900 

  SA-203 41 85 3 485 

montáž + doplňky        14 000 

CCTV 

kamera 
AVTECH 

AVM428 
4 5 929 23 716 

maketa kamery CAM-65 5 189 945 

záznamové zařízení 
AVTECH 

AVH408 
1 10 499 10 499 

montáž + doplňky        7 500 

REŽIM. 

OCHR. 
vnitřní firemní předpisy   1 3 396 3 396 

Cena celkem [Kč] 365 529 
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7.2 Zabezpečení galerie 

Na základě Paretova diagramu budou minimalizované poruchy, jenž jsou rozdělené 

do kategorií části fyzické ochrany. Pro tyto prostory není možno aplikovat princip ALARA 

z důvodu časté změny hodnoty aktiv, nicméně prvky budou voleny v přijatelné 

ekonomické možnosti. Řešení konkrétního typu zabezpečení, ať už MZS, PZTS, režimová 

ochrana či fyzická ostraha závisí na druhu výstavy. Proto otázka fyzické ochrany musí být 

řešena individuálně pro každou expozici. Ekonomická shrnutí je na konci kapitoly.  

7.2.1 Návrh opatření v rámci mechanických zábranných systému 

Poruchy spadající do řešení MZS jsou vniknutí do patra oknem, střešním světlíkem, 

výtahem či po schodech. 

Vniknutí do patra oknem 

Vniknout do patra oknem na toaletách lze dvěma způsoby. První možnost slanění 

ze střechy, druhá přistavěným přenosným žebříkem. Pro první variantu byla navrhnuta 

uzamykatelná mříž ve spodní části ochranného koše žebříku. Druhé variantě je zamezeno 

díky instalaci magnetických detektorů PZTS na oknech. Při náhodném překonání okna 

nezvaným hostem se ocitne v zorném poli pohybového detektoru.  

 Vniknutí do patra střešním světlíkem 

Při možném překonání uzamykatelné mříže ochranného koše žebříku vyleze 

pachatel na střechu, kde se nachází velký světlík. Ztížení rozbití zajistí bezpečnostní fólie 

SCX tloušťky 0,35 mm od společnosti NEXT Security Ostrava spol. s r.o. Pokud by 

se podařilo překonat i tuto ochranu, pak pachatele uvnitř ihned detekují dvě PIR čidla.  

Vniknutí do patra výtahem 

Pokud výstava neprobíhá v rámci společenské akce z nižších podlaží, musí být 

výtah uzamčen zodpovědnou osobou. Zda by došlo k tomuto opomenutí, vyjíždějící osoby 

do 2. NP narazí na mříž před výtahem.   
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Vniknutí do patra po schodech 

Zamezení vniknutí po schodech je vhodné díky rolovací mříži Monte Carlo CT R 

od společnosti NEXT Security Ostrava spol. s r.o. instalované na výstupu schodiště 

a výtahu v 2. NP. Mříž je vyrobená z kvalitní oceli Ø 14 mm, povrchově galvanizovaná, 

napojená na PZTS a poháněná elektrickým motorem MC 101/7. Umístění je zobrazeno 

na výkrese přílohy č. 3. [36] 

7.2.2 Návrh opatření v rámci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Pomocí Paretova diagramu byly stanoveny dvě nejzávažnější poruchy. První je 

možnost úmyslného vypnutí systému PZTS a druhá ignorace typu čidel v závislosti 

na druhu výstavních exponátů. 

Úmyslné vypnutí systému poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

Samotný systém PZTS je chráněn proti sabotáži sabotážními kontakty, ať už 

v jednotlivých detektorech nebo ústřednách či ovládacích modulech apod. Kompletní 

vypnutí systému je možné pomocí autorizačního kódu, který se automatický zaznamenává 

a zpětně lze stanovit, kdo a kdy se systémem manipuloval. Samotná ústředna je situována 

v místě zabezpečené kanceláře, do níž má přístup pouze vedoucí KD. Zde je i přístupový 

modul ovládající detektory galerie.  

Ignorace typu čidel v závislosti na druhu výstavních exponátů 

Existuje celá řada možných čidel, které jsou odlišné podle způsobu podnětu. Proto 

je nezbytně nutné zvolit správný typ v závislosti na druhu exponátu. Sestavení vyhovující 

varianty má na starost odborný technik zabezpečující určitou akci. 

Navržený systém JABLOTRON 100 umožňuje krom připojení stávajících čidel 

i další detektory ze své řady. Jedná se mimo jiné o detektory: 

 přejezdové - reaguje na působící tlak (cena okolo 455 Kč za kus), 

 otřesové - detekuje vibrace (cena okolo 730 Kč za kus), 

 náklonové - identifikuje možný náklon (cena okolo 730 Kč za kus), 

 závrtné - slouží k zavrtání pod chráněný předmět (cena okolo 96 Kč za kus), 

 magnetické - reaguje na oddalující předmět (cena okolo 85 Kč za kus). [29] 
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7.2.3 Návrh opatření v rámci kamerového systému 

Nedostatečná kontrola výstavních prostorů je úzce spojená s ekonomickou 

možností. Blíže je rozvedena níže.  

Nedostatečná kontrola prostoru 

Pro kontrolu prostoru navrhuji instalovat na stropní konstrukci čtyři IP kamery, 

rovněž typ AVTECH AVM511. Obrazový záznam bude přenášen pomocí Wi-Fi 

do záznamového zařízení v kanceláři, v němž bude ukládán po dobu 72 hodin. 

7.2.4 Návrh opatření v rámci režimové ochrany 

Volný vstup z přízemních pater do 2. NP a nedodržení režimové ochrany byly 

označeny jako nejvýznamnější poruchy.  

Nedodržení režimové ochrany 

Základem je pravidelné školení zaměstnanců ohledně vnitřních směrnic a rovněž 

důrazné apelování na jejich dodržování. Případné porušení musí být finančně potrestáno, 

tím se může do jisté míry omezit opakování. 

Volný vstup z přízemních pater do 2. nadzemního podlaží 

Tato porucha souvisí s režimovou ochranou a nezabráněním vstupu návštěvníků do 

prostoru galerie. Pokud výstava není částí probíhající společenské akce v nižších 

podlažích, musí být zamezen vstup do 2. NP. Tím se docílí aktivaci stavu střežení PZTS, 

uzamčení navržené mříže a výtahu. Za tyto kroky zodpovídá zodpovědná osoba.  

Shrnutí podkapitoly 

Kalkulace nákladů spojených se zabezpečením samotné galerie je uvedena 

v tabulce 9, která je pro lepší přehlednost umístěna na další stránce. Ekonomické 

zohlednění zabezpečení galerie vychází z přijatelné hodnoty prvků sloužící k minimalizaci 

jednotlivých stanovených poruch. Na konkrétních druzích exponátů bude záviset 

dodatečné zabezpečení jednotlivých akcí, jehož hodnota se promítne při stanovení ceny 

vstupenky a pojištění. 
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Tabulka 9: Kalkulace zabezpečení galerie 

Prvek 
fyzické 

ochrany 
Bezpečnostní prvek Typ 

Množství                  
[m2 nebo 

ks] 

Cena za 
jednotku 

[Kč] 

Cena 
celkem 

[Kč] 

MZS 

bezpečnostní fólie pro světlík SCX 42,6 773 32 930 

montáž 
 

42,6 300 12 780 

mříž MONTE CARLO CT R 1 100 000 100 000 

motor MC 101/7 1 24 100 24 100 

montáž + doplňky 
 

1 12 000 12 000 

CCTV 
kamera AVTECH AVM428 5 5 929 29 645 

montáž + doplňky 
 

    2 000 

PZTS 

detektory JA-180P 2 1 540 3 080 

přístupový modul JA-154E 1 2 643 2 643 

montáž + doplňky 
 

    1 000 

Cena celkem [Kč] 220 178 

Shrnutí kapitoly 

Dle navržených prvků zabezpečení je kompletní cena 585 707 Kč. Jedná se 

o součet cenové nabídky zabezpečení objektu a galerie, tj. 365 529 + 220 178 Kč. Tato 

částka je poměrně vysoká, nicméně vzhledem k povaze objektu ji považuji za 

akceptovatelnou.  
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8 Závěr 

Bakalářská práce se zabývá analytickým řešením bezpečnostních rizik společensko-

kulturního objektu s uměleckou galerií včetně návrhu možného řešení na minimalizaci 

zjištěných poruch. 

Teoretická část této práce se zaobírá výčtem zákonů a norem, které jsou zde stručně 

charakterizovány a jež úzce souvisí s danou řešenou problematikou. Poté následuje 

kapitola řešící teorii fyzické ochrany. Řadíme sem popis samotného pojmu, dále pak popis 

jednotlivých pojmů a dělení této ochrany. 

Následuje praktická část, v jejíž úvodu jsou sepsány základní a stručné informace 

o kulturním domě a taktéž je zde uvedena poloha objektu včetně stanovení finančního 

ohodnocení aktiv. Při tomto stanovení došlo k problému vyhodnocení krátkodobých aktiv 

z toho důvodu, jelikož hodnota exponátu se v rámci různých výstav mění. Statistika 

trestných činů je další kapitolou, jež obsahuje jak statistiku obecné kriminality, tak 

statistiku krádeží a vloupání do kulturních objektů. Obě jsou stanovené pro území 

Moravskoslezského kraje za roky 2010 - 2014. Analýza rizik fyzické ochrany kulturního 

domu je následující pasáží, řadící se taktéž k praktické části. Byla rozdělena na dva směry - 

Analýza celého objektu bez výstavní plochy a Analýza galerie. U obou směrů byl 

aplikován Ishikawův diagram, Analýza příčin a následků poruch a Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou. Pro zjištěné poruchy dle Paretova diagramu byly v poslední 

kapitole, návrhu opatření fyzické ochrany kulturního domu, navrženy způsoby pro jejich 

minimalizaci. Tento návrh je opět veden dvěma směry - Zabezpečení celého objektu bez 

výstavní plochy a Zabezpečení galerie. Na konci obou směrů byly sestrojeny tabulky, které 

obsahují ekonomické zhodnocení navržené ochrany. Zatímco při finančním ohodnocení 

prvního směru lze využít princip ALARA, tj. nepřekročení 15% hodnoty chráněných aktiv, 

při zhodnocení prvků galerie tento princip použít nelze. Na základě toho byly zvoleny 

takové prvky zabezpečení, které minimalizují zjištěné poruchy dle Paretova diagramu 

a jsou přijatelné v ekonomické míře. 

Nedílnou součástí zabezpečení je nutnost pojištění samotného objektu 

a jednotlivých výstav proti protispolečenskému jednání. Přes snahu zabezpečení i pojištění 

objektu zde zůstává zbytkové riziko. 
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