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Anotace 

PUŠKA, Marek. Fyzická ochrana hasičské stanice. Ostrava, 2015. 57 s, 10 s příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava na Katedře 

bezpečnostních služeb. Vedoucí práce Ing. Věra Holubová. 

Bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou hasičské stanice sboru dobrovolných 

hasičů. V úvodu se věnuji právním a technickým předpisům souvisejících s fyzickou 

ochranou a následně vysvětlení pojmu fyzická ochrana. Další část obsahuje seznámení 

s objektem z technické i z organizační stránky. V praktické části je pak uveden proces 

hodnocení rizik, díky kterému jsou zjištěna rizika v zajištění objektu před případným 

zlodějem a stanovena inovativní opatření pro jejich minimalizaci. V závěru je finanční 

zhodnocení stanovených opatření a shrnutí celé práce. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, technická ochrana, režimová ochrana, fyzická ostraha, sbor 

dobrovolných hasičů, zloděj 

 

Anotation 

PUŠKA, Marek. Physical protection of fire station. Ostrava, 2015. 57 p, 10 p. of 

attachments. Bachelor thesis on the Faculty of security engineering VŠB – TU Ostrava, 

Security service department. Supervisor of the bachelor thesis Ing. Věra Holubová. 

The bachelor thesis deals with the physical protection of our volunteers´fire service station. 

My introduction part is devoted to legal regulations and technical standards regarding the 

physical protection. Afterwards, the term „physical protection“ itself is explained. Next 

part contains introduction of a building from both technical and organizational points of 

view.In the research part of the thesis I show the process of evaluating the risks. Thanks to 

this process, the security risks have been detected and innovative measures for their 

minimization have been specified. There is financial evaluation of specified measures and 

whole summary in the last part.  

 

Key words: physical protection, technical protection, regime protection, physical security, 

volunteer fire service, thief.  
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1 Úvod  

Pocit bezpečí je jednou ze základních potřeb každého člověka a ne jen jeho. Tento 

jev můžeme spatřit dokonce i ve zvířecí říši. Shlukování zvířat do stád a podobných 

uskupení, vytváření hnízd, nor a doupat, tvorba teritorií. To všechno slouží k vytvoření 

pocitu, díky kterému se jedinec necítí ohrožen před protivníky z „venčí“ a snáze si zajistí 

potravu. Proč je tento pocit ale takhle důležitý? Dle mého názoru je to proto, že každý tvor 

aby přežil, potřebuje mít zajištěny základní fyziologické potřeby, jakými jsou přísun 

stravy, odpočinek, rozmnožování a zachování rodu. Všem zvířatům je jasné, že pokud jim 

někdo jiný sežere, nebo ukradne potravu a nedokážou si obstarat jinou, tak zahynou. Pokud 

si nenajdou bezpečné místo ke spánku, hrozí jim smrt, a jestli nezajistí bezpečné vyrůstání 

svých mláďat, jejich rod nebo druh zanikne. Aby byly tyto potřeby co možná nejlépe 

zabezpečeny, vytvořil se napříč všemi živočichy systém, jak si tyto potřeby zajišťovat a 

chránit. Dokonce i americký psycholog Abraham Harold Maslow staví ve své pyramidě 

zajištění fyziologických potřeb na první místo a hned na ně potřebu bezpečí. 

 V podmínkách člověka 21. století se již nemusíme běžně strachovat o zajištění 

základních životních potřeb. To ale v žádném případě neznamená, že by vymizela nutnost 

pocitu bezpečí. I když je v dnešní době samozřejmostí zajištění bezpečnosti jedince a jeho 

obydlí, rizika schopná způsobit člověku fyzickou anebo majetkovou újmu se rozvíjejí 

stejně rychle jako oblast zabezpečení. Pokud si tuhle skutečnost lidé nepřipustí, mohou 

v krizových situacích zjistit, že jejich možnosti obrany jsou v případě nebezpečí velice 

omezené ne-li žádné. 

 V této práci se věnuji zabezpečení fyzické ochrany jedné hasičské stanice sboru 

dobrovolných hasičů. Jedná se o organizaci, která se rozvíjí, roste zde množství majetku i 

jeho hodnota. Důvod výběru tohoto objektu byl ten, že jsem také členem podílejícím se na 

životě sboru a vidím, jaké nedostatky v oblasti zabezpečení objektu se zde nacházejí. 

Jelikož se jedná o dobrovolnou organizaci, která je jen z části dotovaná z prostředků města, 

mohlo by mít případné vykradení nebo zničení majetku devastační vliv na chod celé této 

organizace. Proto je velice důležité věnovat pozornost i oblasti zabezpečení hasičské 

stanice prvky fyzické ochrany. V příloze č. 1 jsem uvedl statistické údaje, znázorňující 

počet krádeží vloupáním v jednotlivých krajích na území české republiky. Jak můžete 
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vidět, Moravskoslezský kraj se vzhledem k počtu obyvatel umístil na 3 místě v počtu 

krádeží vloupáním za uplynulých pět let. Pokud tyto hodnoty spáchaných vloupání 

v Moravskoslezském kraji vztáhnu na město Český Těšín, ve kterém se nachází mnou 

posuzovaná hasičská stanice, tak s ohledem na počet obyvatel, se v katastrálním území 

tohoto města spáchalo za posledním 5 let celkově 816 krádeží vloupáním.  

2 Teorie - právní úprava 

 Oblast bezpečnosti a ochrany soukromí je řešena v celé řadě zákonů a technických 

norem. Dále budou uvedeny jen, pro účely bakalářské práce nejdůležitější právní předpisy 

a technické normy zabývající se touto problematikou. 

2.1 Zákony 

 Právní předpisy, které udávají normy chování, kterými je společnost povinna se 

řídit.  

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

 Jedná se o ústavní zákon. Ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany občanů 

vycházející z tohoto zákona jsou: 

- Každý občan má právo na ochranu před nedovoleným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. 

- Právo každého občana vlastnit majetek. 

- Nedotknutelnost obydlí. Bez souhlasu osoby, která v obydlí bydlí, není dovoleno 

do něj vstupovat. [29] 

 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Zákon, zabývající se právními vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami. 

Jedná se o soukromé právo, jehož základní zásady jsou právo na ochranu života, zdraví, 

důstojnosti a soukromí. Dále se zákon zabývá rodinnými vztahy, vlastnictvím, způsobilostí 

k právním úkonům a podobně. Ve vztahu k ochraně soukromí občana je v § 86 tohoto 

zákona stanoveno:  
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„Nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. 

Zejména nelze bez svolení člověka narušit jeho soukromé prostory, sledovat jeho soukromý 

život nebo pořizovat o tom zvukový nebo obrazový záznam, využívat takové či jiné záznamy 

pořízené o soukromém životě člověka třetí osobou, nebo takové záznamy o jeho soukromém 

životě šířit. Ve stejném rozsahu jsou chráněny i soukromé písemnosti osobní povahy.“ [31] 

 

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

 Jedná se o základní zákon hmotného práva, vymezující především trestní 

odpovědnost, protiprávnost, trestné činy a odpovědnosti za jejich spáchání. S pojmem 

protiprávnost souvisí i okolnosti vylučující protiprávnost, které znamenají, že za určitých 

podmínek nehrozí pachateli za čin jinak trestný žádný trest. Těmito okolnostmi jsou nutná 

obrana, krajní nouze, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné použití zbraně. 

Trestný čin krádež, jehož pravděpodobnost spáchání se snažím v posuzovaném objektu 

minimalizovat, je v § 205 tohoto zákona definována takto:  

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

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

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

bezprostředního násilí, 

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

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

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

nebo jiné majetkové hodnoty.“ [30] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů - o trestním řízení soudním 

(trestní řád) 

 Účelem tohoto zákona je upravení postupu orgánů, které jsou činné v trestním 

řízení tak, aby proces zjištění trestních činů a potrestání pachatelů probíhal dle zákonných 

postupů. Celý tento proces musí současně sloužit k uchování zákonnosti, dále 

k zamezování a předcházení trestné činnosti. V § 76 odst. 2 je stanoveno: 
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 „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.“ [28] 

 

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

 Přestupek se podle tohoto považuje zákona zaviněné jednání, které porušuje nebo 

ohrožuje zájem společnosti. Takové jednání musí být výslovně za přestupek označeno buď 

v tomto, nebo v jiném zákoně. Jako přestupek proti majetku je v § 50 uvedeného zákona 

stanoveno:  

„(1)Přestupku se dopustí ten, kdo 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo 

zničením či poškozením věci z takového majetku nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby, 

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána 

přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 15 000 Kč nebo zákaz pobytu.“ [32] 

 

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

 Zákon upravující práva a povinnosti při zpracování osobních údajů fyzických a 

právnických osob, ale i státních orgánů, orgánů územní samosprávy a jiných orgánů 

veřejné moci. Naplňuje právo každého na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí, které je stanoveno v listině základních práv a svobod. V § 4 odstavci a) a b) je 

stanoveno, co se myslí pojmy osobní a citlivý údaj. 

„a) osobním údajem 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, 
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specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu, 

b) citlivým údajem 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.“ [27] 

2.2 Normy  

Zde uvádím některé technické normy zabývající se otázkou zabezpečení objektu a 

fyzické ochrany. 

 

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

klasifikace 

Norma zabývající se průlomovou odolností mechanických zabezpečovacích 

systémů. Odolnost těchto systémů se člení do tříd RC 1 až RC6. Ke každé takové třídě je 

stanoveno nářadí, jakým musí být útočník vybaven, aby mechanický zabezpečovací systém 

překonal, a čas jaký mu tato činnost zabere. Norma je součástí balíku norem ČSN EN 1627 

až ČSN EN 1630. Normy ČSN EN 1628 – 1630 se věnují průběhu zkoušek mechanických 

zabezpečovacích systémů. [8] 

 

ČSN 50131 – 1 ed.2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečení a tísňové systémy 

– systémové požadavky 

 V normě jsou uvedeny systémové požadavky na poplachové zabezpečovací a 

tísňové systémy. Jsou zde stanoveny čtyři třídy prostředí, a to prostředí vnitřní, vnitřní 

všeobecné, venkovní – chráněné nebo extrémní vnitřní podmínky, venkovní všeobecné. 

Norma taky definuje čtyři stupně zabezpečení, které jsou nízké riziko, nízké až střední 

riziko, střední až vysoké riziko a vysoké riziko. Zařazování do jednotlivých stupňů 

zabezpečení, vychází z předpokládaného vybavení lupiče nástroji, jaké používá a ze 

znalosti instalovaného systému PZTS. [11] 
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ČSN EN 50131 – 3 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

– Část 3: Ústředny  

 V normě jsou obsaženy požadavky, funkční podmínky a zkušební postupy vedoucí 

k ověřování funkcí ústředen PZTS, které se instalují v budovách. Zabývá se také 

požadavky na provedení ústředen pro zařazení do každého ze čtyř stupňů zabezpečení a 

pro zařazení do tříd prostředí, uvedených v ČSN EN 50131 – 1. Dále jsou zde uvedeny 

požadavky na ústředny využívající drátová nebo bezdrátová propojení. V normě se 

nacházejí i povinné a volitelné funkce, které musí každá ústředna vzhledem k příslušnému 

stupni zabezpečení poskytovat. [13] 

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

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

 Tento předpis obsahuje požadavky na magnetické kontakty používaných jako části 

PZTS. Jsou zde stanoveny povinné funkce a požadavky, které musí detektory, vzhledem ke 

svému stupni zabezpečení a třídě prostředí, splňovat. Magnetický kontakt jako celek se dle 

této normy skládá ze dvou na sobě závislých částí. [12] 

ČSN EN 1303 - Stavební kování - Cylindrické vložky pro zámky - Požadavky a 

zkušební metody 

 Norma se zabývá fungováním a vlastnostmi cylindrických vložek a jejich 

originálních klíčů používaných v budovách. Je zde určeno jakou mají mít cylindrické 

vložky pevnost, jakou životnost, jakou musejí mít bezpečnost proti vloupání, jak dalece 

musí být odolné proti korozi a proti účinkům požáru. Všechny uvedené typy požadavků 

norma člení do příslušných kategorií. [7] 

ČSN EN 50130 – 5 ed. 2 - Poplachové systémy – Část 5: Metody zkoušek vlivu 

prostředí 

 V této normě jsou stanoveny metody zkoušek zabývající se vlivem prostředí pro 

zkoušení komponentů systému PZTS, CCTV, poplachových systému pomoci, atd. 

V normě jsou specifikovány čtyři třídy prostředí a tři třídy zařízení, - pevné, pohyblivé a 

přenosné. Cílem této normy je stanovit jednotné zkušební postupy výše uvedených 

systémů, které vycházejí z mezinárodně přijatých norem. [10] 
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3 Pojem fyzická ochrana a její členění 

 Fyzická ochrana je soubor technických organizačních a režimových opatření 

vedoucích ke zlepšení ochrany aktiv chráněného objektu. Aktiva znamenají všechno, co 

má pro organizaci hodnotu a vytváří ji zisk. Aktivem tedy jsou lidé, stroje, ceniny, ale také 

například know – how a další informace. Z toho plyne, že předmětem fyzické ochrany je 

ochrana osob a ochrana majetku hmotného i nehmotného. Rozeznáváme tři základní prvky 

fyzické ochrany, kde prvním je technická ochrana, která se dělí na mechanické zábranné 

systémy, na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy a na ostatní systémy. Druhým 

prvkem je fyzická ostraha a třetím režimová ochrana. Co je důležité, že ani jeden z těchto 

prvků by se neměl vůči ostatním nijak upřednostňovat, protože každý hraje v zabezpečení 

organizace nezastupitelnou roli. Pouze vzájemná provázanost jednotlivých prvků vede 

k efektivnímu a dobře fungujícímu systému fyzické ochrany. [20] 

 

3.1 Technická ochrana 

 Pro zajištění technické ochrany slouží různé mechanické nebo poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. Liší se hlavně ve způsobu a úrovni ochrany, ve složitosti 

systému a v ceně. [18] 

 Prostředky technické ochrany se dělí na prostředky zajišťující:  

- obvodovou ochranu – jedná se o prvky bránící vstupu do hlídaného prostoru, 

- prostorovou ochranu – prvky prostorové ochrany jsou schopny detekovat pohyb a 

činnost pachatele, který překonal plášťovou ochranu a pohybuje se po areálu 

objektu. Prostorovou ochranou se může zajišťovat střežení jak venkovních prostor, 

tak prostor uvnitř budov, 

- plášťovou ochranu – zařízení zajišťující bezpečnost před nedovoleným vstupem do 

budovy přes jakékoliv stavební otvory, 

- předmětovou ochranu – jedná se o zajištění ochrany vybraných předmětů nebo 

zařízení. [20] 

3.1.1 Charakteristika mechanických zábranných systémů  

 U tohoto typu systému se jedná o pasivní způsob ochrany. Ten v praxi znamená, že 

zábranný systém tvoří překážku bránící nedovolenému vniknutí do objektu. Jeho hlavním 

úkolem je co nejvíce prodloužit dobu potřebnou k jeho překonání, v ideálním případě 
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možnost průniku úplně vyloučit. Vliv na hodnotu času potřebnou pro překonání 

mechanických zábranných systémů mají především tyto parametry:  

- kvalita zpracování MZS, 

- útočníkovy znalosti o konstrukci zařízení, které chce překonat, 

- umístění MZS, 

- použité nástroje a technika pro překonání MZS, 

-  možnost využití okolních energetických zdrojů (elektrické zásuvky a podobmě). 

[26] 

Stupeň pasivní odolnosti je vztah časového intervalu t potřebného k průniku do 

oblasti chráněného zájmu. [20] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

 Do prostředků obvodové ochrany spadají různé mechanické zábrany, které jsou 

umístěny na volné ploše, obvykle na parcele objektu, a často tvoří nejen fyzickou ale také 

právní hranici pozemku. Patří sem především ochranné zdi a ploty, jejichž součástí jsou i 

průchozí prvky jako branky, dveře, vrata, které musí být do plotů a zdí pevně usazeny, 

musí mít bezpečný uzamykací systém a být zajištěny proti vyvrácení a vyháčkování. 

K průchozím prvkům patří i nejrůznější závory a turnikety, které je z důvodu nižšího 

stupně bezpečnosti vhodné kombinovat například s fyzickou ostrahou. Požadavky na 

ochrannou zeď jsou pevnost, výška minimálně 2,5 metru a podhrabové a vrcholové 

zábrany. Co se týče oplocení, tak to je složeno z pletiva, sloupků tvořících nosnou 

konstrukci, napínacích drátů, popřípadě z podhrabových a vrcholových zábran. Všechny 

tyto komponenty plotu musí být zhotoveny tak, aby zajišťovaly odolnost proti 

povětrnostním vlivům. K zajištění obvodové ochrany patří také visací zámky s petlicemi, 

kterými bývají často uzamčeny otevíratelné části. Tyto zámky se dělí na zámky obyčejné, 

dozické, motýlkové, a cylindrické. [26] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

 Do prostředků sloužících k zajištění plášťové ochrany spadá zabezpečení dveří, 

oken, a dalších otvorů jako například zásobovacích nebo energetických šachet. [26] 

Dveřní prostor je nejpoužívanějším a nejdůležitějším stavebním otvorem budovy, 

který je tvořen zárubní a dveřním křídlem. Bezpečnostní zárubně jsou tvořeny z dostatečně 

pevného materiálu, musí být pevně usazeny v ostění, mít ochranu před vyháčkováním a 
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minimálně tři bytelné závěsy. Bezpečnostní dveřní křídlo je oproti klasickému odolnější 

proti jakékoliv formě prolomení, a to díky vnitřním výztuhám z profilovaných plechů, má 

po svém obvodu zvýšený počet zajišťujících míst, minimálně dva uzamykací zámky, 

bezpečnostní kování chránící zámek a další prvky. [20] 

Hlavní funkcí oken je zajistit výhled, průnik světla do místnosti a možnost větrání. 

Samotné okno je tvořeno okenním rámem, proskleným okenním křídlem, nahoře pak 

okenním překladem a dole parapetem. Případně i dalšími doplňujícími prvky jako jsou 

okenice, žaluzie, mříže a rolety. Zvýšit mechanickou bezpečnost okenních otvorů před 

nedovoleným vniknutím lze použitím mechanicky odolných okenních rámů, které jsou 

kvalitně ukotveny v ostění a vybaveny bezpečnými závěsy. Na okenní rámy navazuje 

použití pevných okenních křídel s kvalitním kováním, dále pak použití skel, která jsou 

tvrzená, vrstvená nebo skel doplněných o ochrannou fólii. [26] 

Kromě zvýšení mechanické odolnosti oken a dveří lze tyto uzávěry zajistit i 

použitím bezpečnostních mříží a rolet. Jedná se o velice pevné mechanické zábrany, které 

jsou v různém konstrukčním provedení. Základní rozdělení mříží je na mříže pevné, 

odnímatelné, otevírací a navíjecí. Rolety jsou pouze v navíjecím provedení. [26] 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Tento typ zabezpečení slouží k ochraně peněz, cenností, popřípadě dalších aktiv. 

Využívají se pro tento účel nejrůznější typy trezorů. Rozeznáváme komorové trezory, které 

najdou využití především u bank, dále pak různé druhy skříňových trezorů, ohnivzdorné 

skříně, účelové trezory, kartotéční skříně a příruční pokladničky. [26] 

Hlavní požadavky jsou kladeny na tělo trezoru, které musí být zhotoveno 

z materiálu odolného proti násilnému vniknutí. Neméně důležitou částí jsou trezorové 

dveře, které musejí zajišťovat stejnou odolnost jako samotné tělo. S trezorovými dveřmi 

souvisí závorový systém a trezorové zámky, které jsou nejčastěji klíčové nebo heslové. 

[26] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

Jedná se o soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků pro poplachovou 

signalizaci, přenosových zařízení, dále zapisovacích a ovládacích zařízení. Díky těmto 

zařízením je na určené místo opticky nebo akusticky signalizováno nedovolené vniknutí do 
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střeženého prostoru. Takto střežené objekty zajišťují majiteli nepřetržitou kontrolu svého 

vlastnictví. [20] 

Prvky obvodové ochrany 

 Slouží k ochraně hranice objektu, takže při pokusu o průnik umožňují přímou 

adresaci na místo narušení. Základním konstrukčním požadavkem pro tato čidla je, že musí 

být odolná proti klimatickým vlivům. Další nezbytnou podmínkou pro instalaci tohoto typu 

ochrany je existence oplocení objektu, díky kterému se předejde řadě planých poplachů, 

způsobených nechtěným vstupem cizích osob nebo zvířat. Čidla musí být také netečná vůči 

řadě podnětů. Planý poplach může způsobit například vlnění trávy, pohyb listí a větví 

stromů a keřů, vibrace oplocení ve větru, sníh, déšť, zvířata atd. Na trhu je k dispozici celá 

řada čidel fungujících na základě různých fyzikálních vlastností. [20] 

Můžeme se třeba setkat s mikrofonickými kabely, které detekují chvění nebo namáhání 

a převádí ho na elektrický signál zpracovávaný ve vyhodnocovací jednotce. Nebo 

s tlakovými hadicemi, které jsou umístěny pod úrovní terénu, detekující změny tlaku 

vyvolané vnějšími podněty. Snad nejrozšířenější jsou infračervené závory a bariéry, jež 

jsou složeny z přijímací a z vysílací části a jejichž dosah může být až 150 metrů. Dalším 

typem čidel, se kterým se můžeme setkat, jsou například štěrbinové kabely, kde jeden 

kabel vytváří elektromagnetické pole a druhý kabel detekuje případné změny v tomto poli. 

[20] 

Prvky prostorové ochrany 

Tento systém zabezpečení rozlišuje způsob ochrany prostoru čidly na pasivní a 

aktivní ochranu. Pasivní čidla při narušení střeženého prostoru pouze zjišťují fyzikální 

změny, zatímco čidla aktivní si vytvářejí v hlídaném prostoru své pracovní prostředí a 

případnou změnu tohoto prostředí vyhodnocují jako poplach. Všechna čidla prostorové 

ochrany využívají ke své prácí rozdílnou část frekvenčního spektra elektromagnetického 

nebo zvukového vlnění. [20] 

Pasivní infračervená čidla – jejich běžné označení je PIR (Pasive infra red) čidla. 

Pracují na základě principu, že každé těleso, jehož teplota je vyšší než -273°C a menší než 

560°C vyzařuje elektromagnetické vlnění v infračerveném pásmu odpovídajícím jeho 

teplotě. Zorné pole čidel se dělí na aktivní a neaktivní zóny, pod kterými si můžeme 

představit, že obraz střeženého prostoru je rozdělen na viditelná a zakrytá místa. Pokud se 
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pak někdo, o jiné teplotě než je teplota prostředí, pohybuje ve střeženém prostoru, zachytí 

čidlo jeho přítomnost na základě pohybu mezi těmito zónami. [20] 

 Ultrazvuková čidla jsou aktivním typem ochrany a skládají se z vysílače, který 

vysílá do střeženého prostoru vlnění o konstantní frekvenci, a z přijímače, který provádí 

příjem tohoto vlnění. Jakmile dojde v prostoru k pohybu, dojde ke změnám v přijímaném 

vlnění, což je následně vyhodnoceno jako impuls ke spuštění poplachu. [20] 

 Mikrovlnná čidla jsou opět aktivním systémem detekce pohybu. Pracují ve 

frekvenčním pásmu elektromagnetického vlnění, jinak jsou ve svém fyzikálním principu 

podobná ultrazvukovým čidlům. Prvky plášťové ochrany[20] 

 Tento druh ochrany slouží k hlídání otevření nebo k hlídání destrukce stavebních 

otvorů jako jsou dveře, okna, vrata, atd. Dále budou uvedeny některé druhy čidel určené 

k ochraně pláště budovy: [20] 

Prvky plášťové ochrany 

 Tento druh ochrany slouží k hlídání otevření nebo k hlídání destrukce stavebních 

otvorů jako jsou dveře, okna, vrata atd. Dále budou uvedeny některé druhy čidel určené 

k ochraně pláště budovy. [20] 

 Magnetické kontakty, které jsou složeny ze dvou částí a to z jazýčkového kontaktu 

a z permanentního magnetu. Při běžném klidovém stavu je jazýčkový kontakt sepnut. 

Jakmile však dojde k otevření stavebního otvoru, magnet se od jazýčkového kontaktu 

oddálí a způsobí rozepnutí elektrického obvodu – poplach. Velké množství tvarů těchto 

čidel nabízí různé varianty montáže. [20] 

  Pro ochranu proti rozbití skleněných ploch, rozeznáváme čidla kontaktní, aktivní a 

akustická. Kontaktní čidla jsou přilepená přímo na plochu skla a detekují charakteristický 

zvuk šířící se sklem při jeho destrukci. Aktivní čidla na ochranu skleněných ploch jsou 

složena z vysílací a z přijímací části signálu. Akustická čidla rozbití skleněných ploch 

vyhodnocující charakteristický zvukový efekt pro tříštění skla. [20] 

 Vibrační čidla hlídající průraz stavebních konstrukcí. Umísťují se hlavně na 

riziková místa, kde hrozí průchod zdí. [20] 
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 Drátová čidla se používají nejčastěji pro hlídání ventilačních šachet a prostupů 

inženýrských sítí do budovy. Čidlo je složeno z ocelových lanek napojených na 

mikrospínač. [20] 

Prvky předmětové ochrany 

 Pro ochranu předmětů je možné použít magnetické kontakty, mikrovlnná čidla, PIR 

čidla, infračervené závory atd. Speciálně pro ochranu trezorů byla sestrojena seizmická 

čidla. Pro ochranu uměleckých předmětů se používají závěsová a polohová čidla. [20] 

 Závěsová čidla jsou opatřena hákem, na který se střežený předmět zavěsí. Jakékoliv 

změny v síle působící na tento hák jsou detekovány. Polohová čidla jsou 

elektromagnetickým nebo kontaktním typem čidel, která reagují na změny polohy 

střeženého předmětu. [20] 

Seizmická čidla selektivně zpracovávají vlnění šířící se pevnými tělesy při jejich 

mechanickém nebo termickém rozrušování. Účelem těchto otřesových čidel je detekovat 

narušitele dříve, než se mu podaří prolomit stěnu trezoru. [20] 

3.2 Fyzická ostraha 

 Účelem fyzické ostrahy je zajišťovat ochranu aktiv pomocí přítomnosti osob 

k tomu pověřených. Tato činnost spočívá především v odhalování a zadržování pachatele 

trestné činnosti na dobu nezbytně nutnou, v zamezování krádežím, provádění 

protipožárních opatření, ochraně osob, apod. Fyzickou ostrahu provádějí strážní, hlídači, 

pracovníci hlídací služby, ale i osobní strážci nebo policisté. [19] 

 Do skupiny osob zajišťujících nepravidelnou fyzickou ostrahu můžeme zařadit i 

osoby, jejichž primární činností není střežení objektu, ale vzhledem k jejich přítomnosti je 

od nich tato činnost očekávána. Jsou tím myšleni spolunájemníci v bytě, recepční, 

domovníci, nebo i sousedé, kteří po domluvě provádějí příležitostný dohled nad obydlím 

majitele v době odjezdu na dovolenou. [18] 
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3.3 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana je soubor administrativních, organizačních a věcných opatření 

směřujících k zajištění bezproblémového a bezpečného chodu organizace. Všechna 

opatření režimové ochrany by měla být zapracována do interních dokumentů organizace, 

se kterými musejí být zaměstnanci seznamováni a které musejí respektovat. Pro správné 

fungování režimové ochrany je nezbytné dodržování stanovených opatření a jejich 

průběžná aktualizace v závislosti na vyvíjení se organizace. Systém režimové ochrany se 

dělí na režimovou ochranu vnitřní a vnější. Vnější opatření se zabývají podmínkami pro 

vstup a výstup do objektu. Vnitřní opatření režimové ochrany vycházejí ze směrnic pro 

pohyb osob a vozidel v organizaci, pro pohyb materiálu, určení způsobu skladování 

materiálu a jeho příjmu a výdeje, apod. [19] 

4 Informace o posuzovaném objektu 

Část obsahující obecné údaje o objektu, jako jsou historie a současnost SDH ve 

Stanislavicích, popis posuzované hasičské stanice a jejího okolí, a v neposlední řadě i 

zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení fyzickou ochranou. 

4.1 Historie 

Nejstarší dochované záznamy o sboru dobrovolných hasičů ve Stanislavicích sahají 

do roku 1922, kdy Alois Halenčák svolal do hospody své přátelé a ti utvořili sbor 

dobrovolných hasičů. Toto první uskupení mělo vypůjčené vybavení od hasičů z Petřvaldu, 

ale hned již v následujícím roce si dovedli pořádáním kulturních akcí – především plesu 

vydělat na vlastní stříkačku a rozjely se plány o výstavbě hasičské zbrojnice. Sboru bylo 

darem věnováno pole mezi pastvinami v prostorech za kovárnou. Postupně byly vykopány 

základy a započaly stavební práce. Z důvodu nedostatku financí se uspořádala jakási 

veřejná sbírka, během které sbor prodával lidem bločky v hodnotě 1Kčs, kdy jeden bloček 

představoval cenu jedné cihly. Nakonec 29. 6. 1924 byla stavba budovy zbrojnice 

dokončena a slavnostně vysvěcena. V důsledku stavby však vznikl sboru dluh ve výši 

35 000 Kčs, který byl splacen o devět let později, v roce 1933. [15] 
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Ve dvacátých letech 20. Století vznikal ve Stanislavicích i polský sbor 

dobrovolných hasičů. Netrvalo dlouho a z českého a polského sboru se stali rivalové úplně 

ve všem. Tato soupeřivost postupně přerostla v nevraživost až nenávist, která skončila tím, 

že v roce 1938, kdy bylo území Těšínska zabráno Polskem, byl český sbor dobrovolných 

hasičů zrušen a zbrojnici zabrali polští hasiči. [15] 

Situace se změnila začátkem 2. Světové války, kdy bylo naše území zabráno 

Německem. Oficiálně byl český sbor obnoven na konci války v roce 1945. Současně byla 

polskému sboru dána možnost připojení se k českému „rivalovi“. Tuto možnost však 

využili pouze dva členové polských hasičů. [15] 

Pro dění v 2. Polovině 20. Století nám chybí dostatek podkladů, avšak je zřejmé, že 

činnost jednotky českého sboru dobrovolných hasičů se nadále rozvíjela, byl podporován 

kulturní a společenský život v obci a později se začal rozvíjet i sportovní tým. 

4.2 Současnost 

V současné době se sbor dobrovolných hasičů ve Stanislavicích skládá z výjezdové 

jednotky, která disponuje požárním automobilem Iveco Daily, technikou pro čerpání vody, 

elektrocentrálou, motorovými pilami apod. Další části sboru je sportovní tým, který má zde 

velmi širokou základnu. Požárnímu sportu se ve sboru věnují všechny věkové kategorie. 

Od dětí předškolního věku, až po dospělé členy. V neposlední řadě patří k této organizaci 

řada osob, které přispívají k fungování sboru jako takového a pomáhají s organizací 

kulturních a společenských akcí. 

Od doby výstavby zbrojnice prošla i samotná budova několika úpravami. Přistavěla 

se zde například kuchyňka, zrekonstruovala se klubovna a v současnosti se pracuje na 

opravě prostoru garáže. 

4.3 Popis objektu 

 Objekt hasičské stanice sboru dobrovolných hasičů ve Stanislavicích se skládá 

z částečně oploceného pozemku o ploše 1343m2a budovy hasičské zbrojnice. Pozemek je 

rozdělen na travnatou plochu a na přístřešek z kovové konstrukce o ploše 90m2. Zmíněná 

přilehlá plocha slouží především k tréninku dětí, popřípadě k pořádání kulturních akcí typu 

„zahradní slavnost, vaječina“ a podobně.  
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Pokud jde o samotnou budovu, je to zděná stavba se sedlovou střechou, pokrytou 

plechem, v jejímž středu ční věžička, která slouží k sušení hadic. Celková zastavěná plocha 

budovy je 118m2, štít střechy sahá do výše 6 metrů a špička věže je 10 metrů vysoko. 

Uvnitř se nachází klubovna, garáž, kuchyňka a půdní prostor. Každá ze zmíněných 

místností má své samostatné vchodové dveře. Co se týče vnitřního propojení jednotlivých 

místností, tak tato možnost je pouze mezi klubovnou a garáži. Vstup do půdního prostoru a 

věže je řešen pomocí žebříku z garáže. 

4.4 Okolí, přístup k objektu 

Hasičská stanice se nachází v obci, která má rozlohu necelé 4km2 a čítá 560 

obyvatel. Vzdálenost do Českého Těšína, jehož součástí tato obec je, je přibližně 6km. 

Objekt mého zájmu je situován v údolí obce a jak je vidět na obrázku 1, v poměrně 

nepřehledném terénu. K objektu vede 1 přístupová komunikace 3. třídy, která je slepou 

ulicí. I když ke stanici vede pouze jedna komunikace pro vozidla, nachází se zde i další tři 

přístupové cesty, z toho však dvě jsou průjezdné pouze pro zemědělskou techniku a jedna 

je určena pouze pro pěší. V blízkosti stanice se dále nachází rodinné domy a objekt 

„dvora“, ve kterém je několik podnikajících subjektů. Z východní strany pozemku stanice 

protéká potok, který tvoří jakousi hranici mezi pozemkem patřícímu sboru dobrovolných 

hasičů a pozemkem dalších osob. Dále se na východní straně nachází prudký, zalesněný 

kopec. Vzdálenost do centra obce je přibližně 700 metrů. Po setmění je příjezdová 

komunikace osvětlena pouličním osvětlením. Pro bližší znázornění objektu hasičské 

stanice slouží situační plánek, který je umístěn v příloze č. 2. 



24 

 

 

Obrázek 1 Okolí objektu hasičské zbrojnice [21] 

4.5 Popis fyzické ochrany objektu 

 Při popisu stávajícího zabezpečení objektu budu postupovat od obvodového 

zabezpečení budovy s pozemkem, přes zabezpečení pláště budovy a nakonec se dostanu 

k prostorové nebo popřípadě k předmětové ochraně majetku. 

4.5.1 Obvodová ochrana 

 Obvod pozemku patřícího dobrovolným hasičům, který je také součástí požární 

zbrojnice je 200m. Pokud uvažuji délku přístřešku a délku boční strany budovy hasičské 

stanice, které nepotřebují oplocení, ale spíše naopak tvoří přirozenou ochranu před 

neoprávněným vstupem na pozemek, mělo by oplocení objektu měřit přibližně 175metrů. 

Skutečnost je však taková, jak je znázorněno na obrázku 2, že oplocení je pouze částečné a 

převážně v místech, kde pozemek sousedí s pozemní komunikací. „Oficiální“ vstup na 

pozemek je z prostoru mezi budovou hasičské stanice a přístřeškem, kde stojí branka, která 

ale ovšem není nijak zajištěna proti vniknutí. Další často používaný vstup je z východní 

strany ze sousedícího soukromého pozemku, jehož vlastník svolil s jeho využíváním 

dobrovolnými hasiči. Protože hranicí mezi těmito dvěma pozemky tvoří potok, je 

propojení těchto parcel řešeno pomocí dřevěného mostu. 

Hasičská 

stanice 

„Dvůr“ 

Rodinné 

domy 

Hlavní 

přístupová 

komunikace 
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Obrázek 2 Nedostatky v oplocení objektu 

4.5.2  Plášťová ochrana 

Popis zajištění plášťové ochrany budovy hasičské zbrojnice rozdělím na zajištění 

plášťové ochrany garáže, klubovny a kuchyňky. A to především z toho důvodu, že jak již 

bylo dříve zmíněno, tak do každé místnosti je umožněn vstup z volného prostranství přes 

samostatné dveře. 

Kuchyňka  

 Jedná se o místnost s plochou okolo 15m2, do které je jediný vstup a to dveřmi 

z volného prostranství. Tento vchod tvoří klasické dřevěné dveře opatřené zámkem 

s cylindrickou vložkou s FAB klíčem. Velkou část boční stěny této místnosti zaujímají 

okna, okolo 40% plochy stěny. Důležité je zmínit to, že tyto okna neplní jen funkci otvoru 

ve stavební konstrukci sloužícího k průniku světla do vnitřku budovy, ale tvoří jakýsi bar, 

který se využívá právě při pořádání kulturních akcí v letních měsících. Součástí tohoto 

baru je střecha z trapézového plechu, která je k budově uchycena pomocí čepů. Výhodou 

této pohyblivé stříšky je to, že v letních měsících poskytuje stín, popřípadě ochranu před 

deštěm, a když se v zimě spustí dolů, tak jako na obrázku 3, přilehne k okenním otvorům, 

čím se zvyšuje jak izolační schopnost oken, tak ochrana před nedovoleným vniknutím. 

Okenní otvory jsou vyplněny jednoduchými okny, která jsou tvořená z klasického skla 
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zasazeného v kovovém rámu. Zajištění oken je jednoduché a to pomocí visacích zámků, 

kterými se zevnitř uzamkne každé okno zvlášť. 

 

Obrázek 3 Svěšena stříška na stěnu kuchyňky  

Garáž 

 Jedná se o největší místnost budovy, ve které je shromaždována veškerá zásahová i 

sportovní technika. Je zde i přístup do podkroví, kde je uskladněno vybavení pro pořádání 

kulturních akcí apod. Na obrázku 4 je vidět vstup do garáže, který je řešen plechovými 

garážovými vraty, které mají taktéž zámek s cylindrickou vložku s FAB klíčem. 

V minulých letech byl vedle garážových vrat ještě jeden vchod. Ten je ale v současnosti 

zrušen a zazděn. Tato garáž má pouze jedno okno, které je z venkovní strany chráněno 

mříží. Přístup do půdního prostoru je řešen pomocí žebříku, který je volně opřený o otvor 

ve stropě, který složí jako průlez. Tento zmíněný otvor je situován přímo pod věží, 

z důvodu navíjení a následného vysušování mokrých požárních hadic. V prostoru půdy se 

nachází jedno zamřížované okno, střecha je pokryta plechovou střešní krytinou. Z garáže je 

možnost průchodu do klubovny dřevěnými dveřmi, které jsou zabezpečeny zadlabacím 

zámkem s tvarovým klíčem. 
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Obrázek 4 Garážová vrata  

Klubovna 

Do klubovny se vstupuje primárně vchodovými dveřmi z venku, ale jak jsem se již 

zmínil, je zde i možnost vstupu přes garáž. Vchodové dveře jsou opět dřevěné a poměrně 

letité. Zámek těchto dveří je s cylindrickou vložkou s FAB klíčem. Po obvodu tohoto 

prostoru, jak je znázorněno na obrázku 5, se nacházejí dva okenní otvory. V jednom je 

namontováno dřevěné dvoukřídlé okno a v druhém otvoru je okno jednokřídlé. Oba okna 

jsou z venkovní strany opatřena ocelovou mříží. 

 

Obrázek 5 Zamřížovaná okna do klubovny  
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5 Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu fyzické ochrany 

Objekt hasičské zbrojnice slouží pro potřebu dobrovolných hasičů obce. Z toho 

vyplývá, že přístup do objektu mají především členové sboru. Členem je každý, kdo jednou 

ročně zaplatí členský příspěvek Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (SH ČMS). Dále 

zde je i poměrně velké množství osob, které třeba dříve byly členy sboru, ale 

z nejrůznějších příčin své oficiální členství ve sboru ukončili. Přesto se někteří i nadále 

účastní nejrůznějších aktivit sboru. Z toho plyne, že ať už ve větší anebo v menší míře má 

přístup do objektu téměř každý, kdo je nějakým způsobem spojován s těmito 

dobrovolnými hasiči. Z hlediska četnosti aktivity v objektu této stanice se má věc tak, že 

nejčastěji je objekt navštěvován v období jaro až podzim. V tomto období se v areálu téměř 

každý den někdo zdržuje – konají se sportovní tréninky dětí, dorostu a mužského týmu, 

probíhají udržovací a opravárenské práce, cvičení výjezdové jednotky apod. Jedinou 

činností, která probíhá pravidelně jednou za měsíc je výborová schůze. V zimě je objekt 

využíván pouze pro pořádání sborových akcí, jako je vánoční večírek, výroční schůze atd. 

Jednou ročně se objekt pronajímá polskému sdružení PZKO. 

Z výše uvedených důvodů je poměrně důležité stanovit, kdo bude mít přístup do 

budovy. V současnosti se má věc tak, že nikde není přesně určeno, které osoby mají klíče. 

Není tedy jasné, kolik lidí má do budovy volný přístup. 

Stávající stav technického zabezpečení rozdělím do tří částí. Jako první je ochrana 

perimetru. Aby bylo bráněno vniknutí do objektu neoprávněným osobám, měl by být celý 

areál hasičské zbrojnice oplocen. Tato podmínka však není splněna, protože stávající 

oplocení zaujímá v současnosti asi polovinu obvodu objektu. Tento nedostatek má za 

následek například to, že sportovní náčiní, uložené v areálu je volně přístupné a není tedy 

nijak chráněno před krádeží. Dalším následkem je fakt, že v případě pořádání zahradních 

slavností přichází sbor o peníze ze vstupného, protože není schopen uhlídat všechny 

přístupové cesty do objektu a tudíž hodně osob se vyhne placení.  

Druhá, plášťová ochrana budovy. Okna klubovny jsou opatřena mřížemi, ochrana 

proti vniknutí okny do kuchyňky je zase řešena spustitelnou stříškou, která v případě 

sklopení pokrývá celou venkovní stěnu místnosti. Co se týče okna v garáži, tak to je 

kovové, šesti tabulkové, neotevíratelné. Nejslabším bodem v plášťové ochraně budovy je 

podle mě jedno z oken v klubovně, jehož mříž je k oknu připevněna pomocí hřebíků a to 
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přímo na okenní rám. Poslední okenní otvor, kterým by byl možný průnik do budovy, je 

z východní strany, po stříšce kuchyňky přímo na půdu. Toto okno je ale také zamřížováno. 

Vstupní otvory do všech tří místností budovy jsou opatřeny zámky s cylindrickou vložkou, 

s FAB klíčem. Dveře do kuchyňky a do klubovny jsou vyrobeny ze dřeva, garážová vrata 

jsou plechová. Slabým článkem jsou také dveře, které propojují garáž s klubovnou, protože 

jsou zabezpečeny obyčejným zadlabacím zámkem s tvarovým klíčem.  

Třetí částí je ochrana předmětová. Předměty zde chráněné jsou především požární 

automobil, který je chráněn klasicky – zamknutím vozidla. Dále se v hasičské zbrojnici 

nachází trezor s penězi, jehož klíč má pokladník a starosta sboru. Další předměty, které by 

vyžadovaly zvláštní ochranu, se ve stanici nenachází. 

Oblast prostorové ochrany objektu není v současnosti nijak řešena. 

Pokud mám současný stav zabezpečení tohoto objektu shrnout, tak velkým 

nedostatkem je skoro nemožnost určit, které osoby mají klíče od budovy a tedy neomezený 

přístup. Další závadou, která ohrožuje zabezpečení majetku a připravuje tento sbor 

dobrovolných hasičů o finance je špatný stav obvodové ochrany objektu, především 

oplocení. Také je potřeba lépe zabezpečit okno do klubovny a popřípadě vyměnit stávající 

dřevěné vstupní dveře za dveře bezpečnostní. Garážová vrata bych opatřil zámkem 

zajišťujícím větší bezpečnost. 

6 Proces posuzování rizik stávajícího zabezpečení objektu 

K tomu, abych své závěry ze stávajícího stavu zabezpečení nestavěl pouze na svém 

subjektivním dojmu, slouží proces managementu rizik. Hlavní prvky procesu řízení rizik 

jsou dle normy ISO 31000: 

- komunikace a konzultace, 

- stanovení kontextu, 

- posuzování rizik (patří sem identifikace rizik, analýza rizik a hodnocení 

rizik), 

- ošetření rizika,  

- monitorování a přezkoumání. [9] 

 Komunikace a konzultace – pro zdárné posouzení rizik je komunikace a konzultace 

zainteresovaných stran nezbytná. Může sloužit ke vzájemnému pochopení požadovaných 
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zájmů, ke stanovení správného kontextu, přiměřené identifikaci rizik, zabezpečení ošetření 

rizik atd. [9] 

 Stanovení kontextu – jedná se o vymezení parametrů sloužících pro řízení rizik, 

stanovuje se zde rozsah platnosti a podmínky pro zbytek procesu. Pracuje se zde 

s vnitřními a vnějšími parametry kontextu. Vnějším kontextem se myslí především 

seznámení se s prostředím, do něhož je objekt našeho zájmu zasazen a provozován. 

K vnitřnímu kontextu řadíme pochopení cílů a strategie organizace, struktury vedení, 

předpisů stanovených organizací, vnímání hodnot apod. [9] 

 Posuzování rizik – jedná se o proces identifikace, analýzy a hodnocení rizik 

- Identifikace rizik má za úkol zjistit co vše se může v námi posuzovaném 

objektu stát, nebo jaké mohou vzniknout situace, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit dosahování cílů dané organizace nebo sytému. Je to 

proces skládající se z nalezení, rozpoznání a zaznamenání rizik.  

- Analýza rizik je obecně další rozvíjení a správné pochopení 

identifikovaných rizik. Patří zde stanovení následků jednotlivých rizik a 

pravděpodobnosti jejich vzniku. Na základě míry potenciálních následků a 

pravděpodobností, že tyto následky vyplynou z nežádoucích událostí a 

situací se určí úroveň rizika. Pro tyto analýzy slouží řada technik, některé 

jsou k nalezení v technických normách například v ČSN EN 31010 

Management rizik – Techniky posuzování rizik. Pro každý posuzovaný 

systém je důležité navolit vhodnou metodu. 

- U hodnocení rizik se používá analýzou rizik získaných úrovní rizika, která 

se rozdělí na ta, která vyžadují ošetření a na rizika která jej nepotřebují. 

Ideální je rozdělení úrovní rizik do tří skupin: nepřijatelná rizika, přijatelná 

za dodržení určitých podmínek, a zanedbatelná rizika. Okolnosti mající 

zásadní vliv na rozhodnutí jestli riziko ošetřit a jakým způsobem, jsou 

především náklady a přínosy při podstupování rizika a náklady a přínosy 

při uplatnění kroků vedoucích ke zmenšení rizika. [9] 

 Ošetření rizika – na základě procesu posuzování rizik stanovíme jednu nebo více 

možností, jak snížit pravděpodobnost vzniku, výskytu nebo dopadu rizika, která se 

následně aplikuje do systému. [9] 
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 Monitorování a přezkoumání – probíhá v průběhu celého procesu řízení rizik. 

Snažíme se zde průběžně zjišťovat, jestli jsou námi identifikovaná rizika stále platná, zda 

nedošlo ke změně kontextu, zda byly zvoleny vhodné techniky pro posuzování rizik, bylo 

dosaženo zamýšleného výsledku, který se shoduje se skutečností, a jestli jsou ošetření rizik 

efektivní. Proces posuzování rizik je graficky znázorněn na obrázku 6. [9] 

 

Ošetření rizik 

Stanovení kontextu 

Posuzování rizik 

Identifikace rizik 

 Analýza rizik 

Hodnocení rizik 

Komunikace 
a konzultace 

Monitorování 
a přezkoumání 

 

Obrázek 6 Proces posuzování rizik [9] 

Pro posouzení rizika stávajícího stavu zabezpečení této zbrojnice jsem zvolil tři 

analytické metody. Kontrolní seznam, na jehož základě jsem identifikoval, které části 

objektu jsou nedostatečně zabezpečené. Tyto údaje jsem dále použil v analýze způsobů a 

důsledků poruch FMEA, která mi pomohla odhalit nejméně chráněná místa před 

potencionálním zlodějem. Na závěr jsem za použití Paretovy analýzy s Lorencovou 

křivkou zhodnotil, na jaké prvky fyzické ochrany by se měl vlastník zaměřit, aby co možná 

nejefektivněji a nejekonomičtěji zvýšil úroveň ochrany svého objektu. 

6.1 Kontrolní seznam (Checklist) 

 Tato metoda byla původně stvořena pro piloty letadel, kteří si na základě 

předepsaného seznamu odškrtávali jednotlivé kroky vedoucí k úspěšnému letu. Kontrolní 

seznam je jednoduchá metoda, kterou lze použít téměř ve všech oblastech lidského života. 

Jeho základem je vytvoření seznamu otázek na které si odpovídáme ano - ne, splněno - 
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nesplněno a podobně. Kontrolní seznam pro identifikaci rizik mnou posuzovaného objektu 

hasičské stanice je součásti přílohy č. 3 této práce. [9] 

Nedostatky zjištěné pomocí checklistu jsou uvedeny v tabulce pro analýzu způsobů 

a důsledků poruch FMEA, kde mi tyto údaje posloužily k dalšímu postupu. 

6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA – Failure Models and 

Effects Analysis) 

Je to metoda, jejíž použití umožňuje zjistit, které části systému jsou nejslabší a 

tudíž nejvíce náchylné k poruše, selhání apod. Cílem této analýzy je zjistit výslednou míru 

rizika pro jednotlivé údaje, v mém případě pro údaje představující kritická místa objektu 

hasičské stanice. Vzorec pro výpočet výsledné míry rizika:  

= × ×          (1) 

Kde: R = míra rizika 

  P = pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N = závažnost následků 

H = odhalitelnou rizika [14, 25] 

Parametry nezbytné pro stanovení míry rizika analýzy FMEA jsou stanoveny v tabulce 1. 
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Tabulka 1 Parametry pro analýzu 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, uraz s pracovní neschopnosti, 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 výskytu vzniku 
rizika 

H Odhalitelnost 

1 
nahodilá, velice nepravděpodobná 

1 
téměř jistota, že dojde k odhalení 

2 
spíše nepravděpodobná 

2 
vysoce pravděpodobné, že dojde k odhalení (během 
pár minut) 

3 
pravděpodobná, reálná hrozba 

3 
odhalitelnost do jednoho dne 

4 
velmi pravděpodobný vznik 

4 
nesnadná odhalitelnost (den a více) 

5 
trvala hrozba 

5 
neexistuje možnost odhalení 

Postup při zpracování analýzy FMEA 

 Sestaví se tabulka, ve které jsou uvedená nedostatečně zabezpečená místa zjištěná 

z kontrolního seznamu. U každého takto zjištěného nebezpečí se určí hodnota závažnosti 

následků N, pravděpodobnost vzniku rizika P a odhalitelnost rizika H. Nakonec se tyto 

hodnoty dle vzorce (1) vynásobí, čím zjistíme závažnost výsledné míry rizika R. Viz 

tabulka 2. [25] 
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Tabulka 2 Tabulka pro výpočet výsledné míry rizika  

Pořadí Hrozba Příčina hrozby Následek hrozby P N H R 

1 vniknutí do objektu chybějící oplocení 
krádež sportovního náčiní, 
poškození majetku, pokus o 
vloupání se do budovy 

4 3 3 36 

2 vniknutí do objektu 
nezajištění brány proti 
vyháčkování 

krádež sportovního náčiní, 
poškození majetku, pokus o 
vloupání do budovy 

2 3 3 18 

3 
nezpozorovatelný 
pohyb po objektu 

chybějící bezpečnostní 
osvětlení 

snazší podmínky pro páchání 
trestné činnosti v objektu 

4 2 2 16 

4 přístup k oknu na půdu 
pochůzná střecha nad 
kuchyňkou 

prořezání mříží na půdním okně 2 3 4 24 

5 
vstup nepovolaných 
osob 

neurčití vlastníci klíče 
od kuchyňky 

zdržování se cizích osob v 
místnosti, krádež majetku 

5 3 4 60 

6 
malá mechanická 
odolnost 

obyčejné dveře do 
kuchyňky 

krádež kuchyňského vybavení 3 1 4 12 

7 
snadné prolomení 
ochrany 

obyčejný zadlabávací 
zámek na dveřích do 
kuchyňky 

krádež kuchyňského vybavení 3 1 4 12 

8 
vstup nepovolaných 
osob 

neurčití vlastníci klíče 
od garáže 

zdržování se cizích osob v 
místnosti, neoprávněná 
manipulace s požární technikou, 
krádež 

5 5 4 100 

9 
snadné prolomení 
ochrany 

obyčejný zadlábavací 
zámek garážových vrat 

krádež, poškození majetku 3 5 4 60 

10 
menší mechanická 
odolnost 

chybějící bezpečnostní 
dveře do garáže 

vniknutí do garáže, poškození 
majetku, krádež 

3 1 3 9 

11 
volný pohyb po 
budově 

z garáže možnost 
průchodu na půdu a do 
klubovny 

krádež majetku, poškození 
majetku 

5 5 3 75 

12 
vstup nepovolaných 
osob 

neurčití vlastníci klíče 
od klubovny 

zdržování se cizích osob v 
místnosti, neoprávněná 
manipulace s požární technikou, 
krádež 

5 5 4 100 

13 
malá mechanická 
odolnost 

obyčejné dveře do 
klubovny 

vloupání se, působení škod na 
majetku, krádež 

3 5 4 60 

14 
snadné prolomení 
ochrany 

na dveřích klubovny 
obyčejný zadlabávací 
zámek 

krádež, poškození majetku 3 5 4 60 

15 
vniknutí oknem do 
místnosti 

chybějící mechanické 
zabezpečení jednoho 
okna do klubovny 

krádež majetku, poškození 
majetku 

5 5 3 75 
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Pořadí Hrozba Příčina hrozby Následek hrozby P N H R 

16 

v případě vniknutí 
zloděje na půdu, 
možnost vstupu i do 
garáže 

neuzavíratelný průchod 
mezi půdou a garáží 

vloupání se do garáže, působení 
škod na majetku, krádež 

2 5 4 40 

17 
smazání razítka, 
obtisknutí razítka z 
ruky na jinou osobu 

identifikace účastníku 
zahradních slavností 
pomocí razítek 

neplacení vstupného 2 1 2 4 

18 
vstup do objektu bez 
placení 

absence hlídání 
nechráněných vstupů 
během akcí 

nezaplacení vstupného 3 3 2 18 

19 
neidentifikování 
případného narušitele 
v objektu 

chybějící systém PZTS 
dostatek času k páchání trestné 
činnosti 

3 3 4 36 

20 rozbití okna 
chybějící bezpečnostní 
sklo v oknech budovy 

možnost vniknutí do budovy 
okenním otvorem - poškození 
majetku, krádež 

3 2 3 18 

21 
vstup účastníků bez 
placení vstupného 

chybějící osvětlení 
nechráněných vstupů na 
akce 

nezaplacení vstupného 

4 1 2 8 

Díky analýze bylo zjištěno, že největším nedostatkem v oblasti zabezpečení objektu 

hasičské stanice je to, že není přesně stanoveno kteří členové / nečlenové mají přístup do 

jednotlivých místností budovy hasičské stanice. Závažným nedostatkem je i to, že vnikne li 

cizí osoba do některé z místností v budově (kromě kuchyňky, která je oddělena), dostane 

tím možnost vstoupit bez jakéhokoliv odporu i do dalších prostor budovy. Další významná 

rizika plynou ze slabého zabezpečení vstupních dveří do garáže a do klubovny a 

z chybějícího mechanického zabezpečení jednoho okna do klubovny. 

 K méně závažným nedostatkům patří chybějící oplocení okolo objektu, nezajištění 

brány proti vyháčkování, chybějící systém PZTS, pochůzná střecha nad kuchyňkou, okenní 

výplně z obyčejného skla, chybějící bezpečnostní osvětlení a klasické dřevěné (kuchyňka) 

a plechové (garáž) dveře.  

 V souvislosti s pořádáním zahradních slavností to jsou nedostatky jako nehlídání 

nezabezpečených vstupů do objektu, chybějící osvětlení těchto nechráněných vstupů do 

objektu a identifikace platících účastníků pomocí obyčejných smývatelných razítek, která 

se aplikují přímo na ruku. 
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6.3 Paretova analýza 

 S pomocí této analýzy jsem dále schopen vyhodnotit, které nedostatky zjištěné 

z předchozí analýzy jsou neakceptovatelné, a proto je nezbytné provést taková opatření, 

která sníží úroveň rizika plynoucího z těchto závad na přijatelnou úroveň. Paretova analýza 

funguje na principu, že 80% nežádoucích následků plyne z 20 % příčin. Cílem této metody 

je tedy zjistit, jaké jsou právě ty příčiny které, mají zásadní vliv na nespolehlivost námi 

sledovaného systému.  Pro výpočet se používají následující vzorce: [9] 

= ∑ = + + …+         (2) 

kde:  Ni – kumulativní četnost R 

 n1 - ni – hodnoty R 

= × 100[%]          (3) 

kde:  Fi – relativní kumulativní četnost R  

 Ni – kumulativní četnost R 

 N – kumulativní četnost všech hodnot R 

 Postup vypracování je takový, že výslednou míru rizika jednotlivých 

identifikovaných nedostatků z předchozí analýzy seřadím sestupně a vložím do tabulky 3. 

Podle vzorce (2) vypočítám kumulativní četnost a následně podle vzorce (3) zjistím 

relativní kumulativní četnost v procentech. Poté hodnoty výsledné míry rizika a relativní 

kumulativní četnosti vynesu do grafu 1 a dle principu Paretovy analýzy určím, které 

nedostatky mají zásadní vliv na nedostatečné zabezpečení mnou posuzovaného objektu. [9] 

Tabulka 3 Paretova analýza 

Pořadí Příčina hrozby R 
Kumulativní četnost 

R 
Relativní kumulativní 

četnost v % 

8 neurčití vlastníci klíče od garáže 100 100 11,89 

12 neurčití vlastníci klíče od klubovny 100 200 23,78 

11 
z garáže možnost průchodu na půdu a 

do klubovny 
75 275 32,7 

15 
chybějící mechanické zabezpečení 

jednoho okna do klubovny 
75 350 41,62 

5 neurčití vlastníci klíče od kuchyňky 60 410 48,75 

9 
obyčejný zadlábavací zámek 

garážových vrat 
60 470 55,89 

13 obyčejné dveře do klubovny 60 530 63,02 



 

14 
na dveřích klubovny oby

zadlabávací zámek

16 
neuzavíratelný prů

garáží

1 absence oplocení

19 chybějící sys

4 pochůzná střecha nad kuchy

18 
absence hlídání nechrán

během akcí

20 
chybějící bezpečnostní sklo v oknech 

budovy

2 nezajištění brány proti vyhá

3 chybějící bezpeč

6 obyčejné dveř

7 
obyčejný zadlabávací zámek

do kuchy

10 chybějící bezpečnostní dve

21 
chybějící osvětlení nechrán

na akce

17 
identifikace účastníku zahradních 

slavností pomocí razítek
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Jak můžeme vidět v grafu 1, tak rizika pro zajištění fyzické ochrany objektu 

hasičské stanice která, je nutné zmenšit na akceptovatelnou úroveň, jsou:  

8. neurčití vlastníci klíče od garáže, 

12. neurčití vlastníci klíče od klubovny, 

11. z garáže možnost průchodu na půdu a do klubovny, 

15. chybějící mechanické zabezpečení jednoho okna do klubovny, 

5. neurčití vlastníci klíče od kuchyňky, 

9. obyčejný zadlabávací zámek garážových vrat, 

13. obyčejné dveře do klubovny, 

14. na dveřích klubovny obyčejný zadlabávací zámek, 

16. neuzavíratelný průchod mezi půdou a garáží, 

1. absence oplocení, 

19. chybějící systém PZTS. 

Ostatní zjištěná rizika nejsou pro zajištění fyzické ochrany objektu zásadní. Jedná 

se o tato rizika:  

4. pochůzná střecha nad kuchyňkou, 

18. absence hlídání nechráněných vstupů během akcí, 

20. chybějící bezpečnostní sklo v oknech budovy, 

2. nezajištění brány proti vyháčkování, 

3. chybějící bezpečnostní osvětlení, 

6. obyčejné dveře do kuchyňky, 

7. obyčejný zadlabávací zámek na dveřích do kuchyňky, 

10. chybějící bezpečnostní dveře do garáže, 

21. chybějící osvětlení nechráněných vstupů na akce, 

17. identifikace účastníku zahradních slavností pomocí razítek. 

 

Jak vyplývá z posuzování rizik, tak části objektu, které vyžadují největší ochranu, 

jsou garáž a klubovna protože se zde nachází většina vybavení a finanční hotovost. 

Důležité je také zmínit to, že tyto dvě místnosti jsou propojeny dveřmi, takže vloupání se 

do jedné místnosti otevře cestu i do té druhé. Jiná situace je v kuchyni, do které vedou 

pouze vchodové dveře z volného prostranství. Dalším rizikem je průnik na půdu skrz okno, 

které je sice chráněno mříží, ale je situováno směrem na les, což dává případnému 
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útočníkovi výhodnou pozici k nepozorovanému prolomení mříže. To že kolem objektu 

chybí podstatná část plotu, není pro zajištění bezpečnosti budovy zbrojnice podle analýzy 

až tak důležité.  

Body 1 a 19 dosáhly stejné míry rizika, avšak do skupiny kritických závad spadá 

podle grafu jen jeden z nich. Považuji tedy bod 19 – chybějící systém PZTS za více 

ohrožující nedostatek v zabezpečení objektu a proto se mu budu dále také věnovat. 

Protože k jednomu z hlavních zdrojů příjmu tohoto SDH patří pořádání kulturních 

akcí v areálu hasičské zbrojnice, okrajově jsem se v analýze zabýval i zajištěním ochrany 

objektu před vniknutím návštěvníků bez placení. Případné finanční ztráty ze špatně 

zajištěné fyzické ochrany těchto akcí jsou však ve srovnání s ostatními hodnocenými riziky 

zanedbatelné.  

7 Inovativní návrh fyzické ochrany  

 V této kapitole se budu snažit navrhnout taková režimová a technická opatření, 

která sníží riziko krádeže majetku nacházejícího se v hasičské stanici na přijatelnou 

úroveň. 

7.1 Princip ALARA  

 Pro vyčlenění částky určené ke zlepšení stavu fyzické ochrany hasičské stanice je 

nutné nejprve zjistit, jaká aktiva se v objektu a především v budově nacházejí a jaká je 

jejich hodnota. Na základě výsledné hodnoty všech aktiv si stanovím množství financí, 

které se použijí k jejich zabezpečení. Tato částka musí být taková, aby byla schopna pokrýt 

náklady na zabezpečení objektu nezbytnými prvky fyzické ochrany a zároveň, musí být jen 

tak vysoká, jak je nezbytně nutné. Finanční prostředky určené pro zabezpečení ochrany 

aktiv by neměly být vyšší než deset procent z celkové finanční hodnoty chráněného aktiva. 
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7.2 Aktiva hasičské stanice 

 Pro lepší přehlednost majetku nacházejícího se v budově hasičské stanice jsem 

vložil jednotlivá aktiva do následující tabulky 4. 

Tabulka 4 Aktiva v budově hasičské stanice  

aktivum umístění Hodnota 

Požární automobil garáž 1 500 000 Kč 

Požární technika garáž 150 000 Kč 

Výstroj jednotky garáž 70 000 Kč 

Vybavení pro požární sport 

(mužský tým) 

garáž 250 000 Kč 

Vybavení pro požární sport (děti) garáž 50 000 Kč 

Překážky pro požární sport půda 40 000 Kč 

Párty stany 3ks půda 38 000 Kč 

Skládací stoly a lavičky půda 10 000 Kč 

Pokladna klubovna  50 000 Kč 

Nádobí, kuchyňské vybavení kuchyň 16 000 Kč 

Celkem  2 174 000 Kč  

 Optimální částka pro zajištění fyzické ochrany hasičské stanice tedy je deset 

procent z celkové hodnoty aktiv nacházejících se v budově, tzn. 217 400Kč. Protože se ale 

jedná o objekt, který již je do určité míry vybaven prvky fyzické ochrany, byla na schůzi 

výboru tohoto SDH projednána a schválena částka 80 000Kč. 

7.3 Technická opatření 

 Co se týče technického zabezpečení budovy, tak největší pozornost je nutné 

věnovat především zabezpečení klubovny a garáží s půdním prostorem. Jak vyplývá 

z tabulky č. 4, tak největší množství hmotného majetku se nachází právě v těchto dvou 

místnostech. Mechanická ochrana budovy bude dle ČSN EN 1627 řešena ve třetí třídě 

bezpečnosti. Výrobky označeny touto třídou jsou odolné proti zloději, který má určitou 

znalost o instalovaném mechanickém zabezpečovacím systému a k prolomení ochrany 

používá nářadí, jakým může být například páčidlo o délce 710mm, ruční vrtačka, 

šroubovák, kladivo apod. Odolnost těchto výrobků před takto vybaveným zlodějem je 

podle normy 5 minut práce, během které je nářadí ve styku s MZS. Zabezpečení hasičské 
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stanice systémem PZTS bude dle ČSN EN 50131-1 ed2. řešeno ve druhém stupni 

zabezpečení a v třídě prostředí číslo dva. Druhý stupeň zabezpečení je nízké až střední 

riziko, to znamená, že zloděj využívá ke vloupání běžné nářadí a má omezené znalosti o 

systému zabezpečení. Druhá třída prostředí je vnitřní všeobecné prostředí a definuje, že 

prvky zabezpečení instalovány v těchto místech musí být chráněny před povětrnostními 

vlivy a mohou fungovat při rozsahu teplot od -10°C do +40°C, při relativní vlhkosti do 

75%. [8, 11] 

7.3.1 Mechanické zabezpečení 

 V oblasti mechanického zabezpečení je nutné zabezpečit mříží okno klubovny 

(riziko č. 15 - chybějící mechanické zabezpečení jednoho okna do klubovny). Velikost 

mříže musí být shodná s velikostí stavebního otvoru pro toto okno. Rozměry mříže musí 

být 80cm x 45cm. Jedna z firem, která se zabývá výrobou a instalací bezpečnostních mříží 

je kovářství nacházející se v areálu dvora ve Stanislavicích. Pevná bezpečnostní mříž 

s námi požadovanými rozměry stojí zde 3 500Kč. 

Dalšími již zmíněnými významnými nedostatky jsou nedostatečně odolné vstupní 

dveře do jednotlivých místností (riziko č. 9, 13, 14 – obyčejný zadlabávací zámek 

garážových vrat a kuchyně, obyčejné dveře od klubovny). Všechny dveře jsou vybaveny 

obyčejnými zadlabacími zámky, které v současné době neposkytují příliš velkou ochranu 

před nedovoleným vniknutím. Navrhuji tedy do vstupních dveří garáže a kuchyně 

instalovat bezpečnostní zámky s cylindrickou vložkou 3. třídy ochrany, například zámek 

FAB 200, jehož cena je 490 Kč za kus. Dále navrhuji vyměnit kování všech vstupních 

dveří z klika/klika za klika/koule. Pro garáž a kuchyň je vhodné použít například kování 

FAB S2 v ceně 2190 Kč. Stávající dřevěné dveře do klubovny navrhuji nahradit 

bezpečnostními dveřmi. Dveře o požadovaných vlastnostech poskytuje například firma 

SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o. Jejich dveře typu K 330/3 Praktik plus včetně 

zárubně a montáže s doplňky stojí 29 000 Kč. Garážová vrata jsou plechová a 

v dvoukřídlém provedení. Podle mého názoru jsou dostatečně pevná a těžká, aby po 

výměně zámku a kování poskytovala dostatečnou mechanickou odolnost. U posledních 

dveří a to dveří do kuchyně, které jsou dřevěné konstrukce, považuji za postačující pouze 

výměnu zámku a kování. Případné násilné vniknutí do kuchyně nezpůsobí výrazné škody 

na majetku. [6, 24]  
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Průchod z garáže na půdu bude zajištěn proti samovolnému prostupu (riziko č. 16 - 

neuzavíratelný průchod mezi půdou a garáží). Rozměr tohoto stropního otvoru je 200cm x 

200cm. Pro uzavření tohoto průchodu navrhuji vytvořit dvoukřídlou mříž na pantech, která 

bude mít po uzavření ve svém středu otvor o rozměrech 15cm x 60cm, který bude 

umožňovat protažení hadic pomocí navijáku do věže. Mříž bude uzamykatelná pomocí 

petlic s visacími zámky po stranách. Mříž o požadovaném tvaru a rozměrech zhotoví 

v kovářství, které sídlí v areálu dvora v blízkosti zbrojnice. Předběžná cena této mříže byla 

stanovena na částku 5500 Kč. Použitý typ visacích zámku bude například FAB 200, jejichž 

cena je 860 Kč za kus. Jak bude tato mříž vypadat, znázorňuje obrázek 7. [24] 

7.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) 

Pro zvýšení ochrany aktiv, volím do budovy hasičské stanice instalaci vybraných 

prvků poplachového zabezpečovacího zařízení (riziko č. 19 – chybějící systém PZTS). 

V případě, že se pachateli podaří překonat mechanické zabezpečení budovy, přichází na 

Obrázek 7 Návrh mříží pro průchod na půdu  
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řadu tento systém, který, pokud je správně nainstalován, dokáže pachatele usvědčit, 

vyvolat okamžitý poplach a předat zprávu o narušení chráněného prostoru příslušným 

orgánům nebo osobám. Díky tomu se zvyšuje pravděpodobnost dopadení případného 

lupiče. 

 Pro zabezpečení této hasičské stanice jsem si vybral prvky poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů firmy Jablotron s.r.o., protože jsou cenově dostupné 

a vhodné pro potřeby zajištění střežení hasičské stanice. K zajištění střežení jsem použil 

systém řady Jablotron – 80 Oasis, ze kterého jsem použil následující zařízení:  

 

JA-82T Propojovací modul Jablotron 

- Umístění – garáž 

- Počet – 1ks 

- Zajistí kabelové propojení ústředny s počítačem, na kterém se provede pomocí 

programu OLink nastavení systému 

JA-82K Ústředna EZS - OASiS – Jablotron, viz 

obrázek 8 

- Umístění – garáž 

- Počet – 1ks 

- Díl zabezpečující součinnost celého systému 

PZTS 

JA-82R Rádiový modul Jablotron 

- Umístění – garáž 

- Počet – 1ks 

- Umožňuje ústředně příjem bezdrátového signálu vyslaného z prvků řady JA-8x 

Obrázek 8 Ústředna JA-
82K [17] 



 

JA-81F Bezdrátová klávesnice Jablotron

- Umístnění – garáž a klubovna

- Počet – 2 ks 

- slouží k ovládání a programování cel

JA-83M bezdrátový magnetický detektor otev

Jablotron 

- Umístění – vstupní dve

- Počet – 2 ks 

- Pomocí jazýčkových magnetických kontakt

stavebních otvorů

JA-83P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob 

obrázek 10 

- Umístění – garáž

- Počet – 1ks 

- Prostorový detektor, který dokáže porýt až 112m

JA-85B Bezdrátový detektor rozbití skla Jablotron

- Umístění – garáž

- Počet – 1ks 

- Detektor schopný zjistit rozbití okn

JA-80A bezdrátová vnější siréna Jablotron

- Umístění – vnější pláš

- Počet – 1ks 

- Akusticky a opticky signalizuje poplach, 

upozorňující na narušitele ve st

JA-82Y GSM   Komunikátor Jablotron

- Umístění – garáž 

- Počet – 1ks 

- Umožňuje hlásit informace o poplachu na mobilní telefony a další za

81F Bezdrátová klávesnice Jablotron, viz obrázek 9 

garáž a klubovna 

ovládání a programování celého systému 

83M bezdrátový magnetický detektor otevření – 

vstupní dveře do garáže a klubovny 

čkových magnetických kontaktů zajišťuje detekci otev

stavebních otvorů (okna, dveře) 

PIR detektor pohybu osob – Jablotron, viz 

garáž 

Prostorový detektor, který dokáže porýt až 112m2 plochy 

85B Bezdrátový detektor rozbití skla Jablotron 

garáž 

Detektor schopný zjistit rozbití okna na vzdálenost až 9m. 

ější siréna Jablotron, viz obrázek 11 

ější plášť budovy 

Akusticky a opticky signalizuje poplach, 

ující na narušitele ve střeženém objektu 

Komunikátor Jablotron 

garáž  

uje hlásit informace o poplachu na mobilní telefony a další za

Obrázek 
siréna JA

Obrázek
klávesnice JA

Obrázek 
detektor
[
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uje detekci otevření uzávěrů 

uje hlásit informace o poplachu na mobilní telefony a další zařízení. 

Obrázek 11 Vnější 
siréna JA-80A [17] 

Obrázek 9 Bezdrátová 
klávesnice JA-81F [17] 

Obrázek 10 PIR 
detektor JA-83P 
[17] 
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SA214-2.6 Bezúdržbový akumulátor Jablotron 

- Umístění – garáž  

- Počet – 1ks 

- Slouží k zajištění dodávky elektrické energie v případě výpadku elektrického 

proudu. 

BAT-80A Lithiová baterie pro JA-80A – Jablotron 

- Umístění – vnější plášť budovy 

- Počet – 1ks 

- Slouží k napájení sirény [17] 

Systém bude fungovat ve dvou přednastavených režimech. A to v režimu pro 

zimní a pro letní období. V Zimním období je budova daleko méně navštěvovaná než 

v létě, proto bude pro zimu běžet detekce nepřetržitě. V letním období se v objektu 

pohybují členové všech věkových kategorií a to téměř v průběhu celého dne. Proto, aby 

nedocházelo z důvodu nedopatření k planým poplachům, bude se v létě systém zapínat 

vždy večer a vypínat ráno. Co se týče adresace poplašných hovorů nebo SMS zpráv, budou 

tyto informace zasílány pouze vybraným osobám patřících do této hasičské stanice, které 

se po přijetí informace dostaví do objektu nebo přivolají policii. Navrhuji, aby mezi tyto 

osoby patřil velitel výjezdové jednotky, starosta sboru a třetí osoba zvolena výborem. 

Zasílání tísňových zpráv na dohledové a přijímací poplachové centrum nebude realizováno 

z důvodu nutnosti platby paušální částky, kterou by se tímto sbor zavázal platit.  

7.4 Režimová opatření  

 V průběhu let se do dění souvisejícího se sborem dobrovolných hasičů zapojilo 

mnoho různých lidí z obce a z okolí. Některé z těchto osob působí ve sboru i dnes, jiní si 

stále zachovávají členství, ale aktivně se již nijak nezapojují. A pak jsou zde i takoví, kteří 

z důvodu přestěhování, nepohodnutí se s ostatníma a dalších důvodů, ze sboru odešli. 

Problémem je to, že v objektu hasičské stanice je v současnosti téměř nemožné 

jednoznačně určit, které z těchto osob vlastní i nadále klíče ke dveřím do jednotlivých 

místností v budově. Tito lidé tak mají možnost neomezeného vstupu do budovy. Záměr 

proč mohou vstoupit do hasičské stanice, může být různý. Může to být vstup z pouhé 

zvědavosti, vedením sboru nedovolené shromažďování v prostoru klubovny, nedovolené 
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vypůjčování materiálu a techniky, ale od osob pociťujících zášť vůči sboru se může 

očekávat i cíl poškodit, popřípadě ukrást majetek. Dalším faktem je i to, že tyto osoby již 

nemusí brát na sbor ohledy nebo pociťovat vůči němu nějakou zodpovědnost, což může 

způsobit větší pravděpodobnost toho, že po odchodu z budovy nemusí dbát na uzavření 

oken a zamčení dveří.  

Z výše uvedených důvodů navrhuji, aby během schůze výboru bylo projednáno, 

kteří členové dostanou nové klíče od budovy (rizika č. 5, 8, 12 – neurčití vlastníci klíče od 

klubovny, od garáže a od kuchyňky). Také je důležité stanovit, jestli každý člen mající 

přístup do budovy musí mít přístup do všech jejich částí, nebo jen do těch, které především 

využívá (například sportovní tým nemusí mít klíč od kuchyňky). Možnou alternativou 

může být i uložení klíčů od budovy na blízkém, chráněném a trvale dostupném místě. 

Ideální by bylo, kdyby klíče dostal starosta sboru, velitel jednotky, dále osoby 

pověřené vedením dětí a mládeže v požárním sportu, zástupce sportovního týmu mužů a 

popřípadě další předem dohodnutí lidé. Převzetí klíčů se stvrdí podpisem dokumentu, ve 

kterém bude stanoven seznam osob vlastnících klíče a jejich práva a povinnosti. Obsah 

takového dokumentu je uveden v příloze č. 4 této bakalářské práce. Poslední „společný“ 

svazek klíčů bude uložen v domě u velitele jednotky, který má bydliště v blízkosti hasičské 

stanice a na požádání bude tyto klíče vydávat.  

7.5 Ekonomická náročnost inovativních opatření zajištění fyzické 

ochrany 

 V této části práce zjistím, jestli finanční prostředky vyčleněné na inovativní 

opatření fyzické ochrany jsou vzhledem k navrženému systému opatření dostatečné, nebo 

ne. V tabulkách 5 a 6 je uveden rozpočet pro zabezpečení fyzické ochrany tohoto objektu. 
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Tabulka 5 Finanční náročnost zajištění fyzické ochrany  

Zařízení Počet Cena za kus Cena celkem 

Mechanické zabezpečovací systémy 

Mříž na okno klubovny 1 3 500Kč 3 500 Kč 

Zámek s cylindrickou vložkou FAB 200 2 490 Kč 980 Kč 

Kování FAB S2 2 2 190 Kč 4 380 Kč 

Bezpečnostní dveře SHERLOCK K 330/3 Praktik plus 1 29 000 Kč 29 000 Kč 

Dvoukřídlá mříž na pantech 1 5 500 Kč 5 500 Kč 

Visací zámek FAB 200 2 860 Kč 1 720 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

JA-82T Propojovací modul Jablotron 1 512 Kč 512 Kč 

JA-82K Ústředna EZS - OASiS – Jablotron 1 1542 Kč 1542 Kč 

JA-82R Rádiový modul Jablotron 1 2866 Kč 2866 Kč 

JA-81F Bezdrátová klávesnice Jablotron 2 2891 Kč 5782 Kč 

JA-83M bezdrátový magnetický detektor otevření – 

Jablotron 
2 953 Kč 1906 Kč 

JA-83P Bezdrátový PIR detektor pohybu osob – 

Jablotron 
1 1499 Kč 1499 Kč 

JA-85B Bezdrátový detektor rozbití skla Jablotron 1 1183 Kč 1183 Kč 

JA-80A bezdrátová vnější siréna Jablotron 1 2484 Kč 2484 Kč 

JA-82Y GSM   Komunikátor Jablotron 1 6631 Kč 6631 Kč 

SA214-2.6 Bezúdržbový akumulátor Jablotron 1 351 Kč 351 Kč 

BAT-80A Lithiová baterie pro JA-80A – Jablotron 1 478 Kč 478 Kč 

Cena celkem 62 434 Kč 

Cena inovativního návrhu zabezpečení objektu prvky fyzické ochrany je 62 434 

Kč. Protože z vyčleněné částky zbyla finanční rezerva, která činí více než 17 000 Kč, 

navrhuji, aby se tyto peníze využily k zajištění obvodové ochrany perimetru (riziko č. 1 – 
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absence oplocení). Oplocení jsem sice z hlediska zajištění fyzické ochrany označil za 

nejméně podstatné, avšak poměrně důležité v jiných oblastech týkajících se tohoto sboru. 

 Bude se jednat o pletivový poplastovaný plot o výšce 1500mm a průměrem ok 50 

mm. Délka oplocení bude činit přibližně 175m. Pro uchycení pletiva se použijí 2100mm 

vysoké a 48 mm široké sloupky, které se zalijí do betonu. Vzdálenost jednotlivých sloupků 

od sebe bude 10m. Závěrečné napnutí plotu se provede za pomocí napínacího drátu. 

Jednotlivé díly pro takto zhotovený plot se dají nakoupit třeba u firmy Moravskoslezské 

drátovny, a.s. Cena oplocení, jehož části byly vybrány právě u této firmy, je uvedena 

v tabulce 6. [22] 

Tabulka 6 Finanční náročnost oplocení objektu 

8 Závěr 

 Pro téma zajištění fyzické ochrany tohoto objektu jsem se rozhodl právě proto, 

protože mi je tato hasičská stanice velmi blízká. V úvodu práce jsem se věnoval popisu 

objektu jako takového, zmínil jsem se o historii zdejšího sboru dobrovolných hasičů, ale i o 

současnosti. Dnes má tento sbor dobrovolných hasičů 98 členů a na úrovni obce zastává 

dvě důležité funkce. Tou první je plnění úkolů v oblasti požární ochrany prostřednictvím 

zásahové jednotky, jako jsou výjezdy k mimořádným událostem, cvičení připravenosti 

jednotky na krizové situace, výpomoc na základě žádosti města a podobně. Druhá funkce 

(neméně důležitá) spočívá v organizování kulturního života v obci. Pravidelně se v zimě 

v kulturním domě pořádají plesy, na jaře pak Den dětí, v létě zahradní slavnosti, soutěže 

v požárním sportu, fotbalové turnaje a mnoho dalšího. 

Zařízení Počet Cena za kus Cena celkem 

Pletivo 25m 1 195 Kč 8 365 Kč 

Branka 1 2 394,60 Kč 2 394,6 Kč 

Sloupky 13 199,3 Kč 3 587,4 Kč 

Napínací drát 52m 149 Kč 308,7 Kč 

Napínací drát 26m 59,2 Kč 59,2 Kč 

Cement 20kg 60 Kč 420 Kč 

Cena oplocení objektu                                            15 134,9 Kč 
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 Současný stav zabezpečení této hasičské stanice je dle mého názoru a dle výsledků 

zjištěných při procesu posuzování rizik nedostatečný. V budově hasičské stanice se nachází 

modernizovaná požární technika, ale i další věci nezbytné pro činnost sboru, v neposlední 

řádě je zde i určitá finanční hotovost. V dnešní době, kdy roste počet krádeží, by bylo 

velmi nezodpovědné neřešit současně s narůstající hodnotou majetku sboru i otázku jeho 

zabezpečení před odcizením. Jak jsem se již zmiňoval, tak největší nedostatky, které jsem 

zjistil pomocí checklistu, analýzy příčin a dopadů FMEA a Paretovy analýzy, z hlediska 

zajištění fyzické ochrany spočívají třeba v tom, že ze strany režimových opatření se neřeší 

otázka vlastníků klíčů k budově, z oblasti technické ochrany to je řada nedostatků jako 

chybějící mříže, zastaralé dveře a dveřní zámky, absence PZTS, oplocení objektu atd. 

Fyzická ostraha v případě tohoto objektu nemá uplatnění.  

 Pro návrh inovativního zabezpečení, které by zlepšilo stávající stav fyzické 

ochrany, byla uvolněna částka ve výši 80 000 Kč. I když se jednalo o sumu menší než 5% 

hodnoty všech aktiv hasičské stanice, stačily tyto finance k pokrytí všech potřebných 

výdajů na zlepšení stavu zabezpečení. Dokonce díky nevyčerpání celé částky, se naskytla 

možnost využít zbývající peníze na oplocení perimetru hasičské stanice. Ze strany zvýšení 

úrovně fyzické ochrany hasičské stanice nemá podle analýzy oplocení velký význam, je 

však nedocenitelné při hlídání dětí během tréninků, které občas nekontrolovatelně běhají 

na silnici nebo při pořádání zahradních slavností, při kterých se vybírá vstupné. 

Samozřejmě v neposlední řadě se oplocením zlepší i obvodová ochrana budovy. 

 Cílem této práce tedy bylo najít a zhodnotit nedostatky týkající se zajištění fyzické 

ochrany objektu hasičské stanice ve Stanislavicích a podat takový návrh pro zlepšení 

stávajícího stavu zabezpečení, aby byl pro tento sbor realizovatelný jak z organizační, tak 

z finanční stránky. Věřím, že tento záměr byl splněn a přispěje k úspěšnému fungování této 

organizace.  
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EN   evropská norma 
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MZS   Mechanické zábranné systémy 
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PIR   Pasove infra red sensor – pasivní infračervený detektor 
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Příloha č. 1 statistika počtu krádeží vloupáním 
 

 

Počet krádeží vloupáním za posledních 5 let 

KRAJ 2014 2013 2012 2011 2010 Celkem 

Počet 
obyvatel k 
31.12.2014 

Počet 
vloupání na  
jednotho 
obyvatele 

Počet 
vloupaní na  
1000 obyvatel 

Praha 10 216 11 678 9 246 10 385 10 759 52 284 1 259 079 0,041525591 41,52559133 

Středočeský 6 847 8 879 7 895 8 500 8 689 40 810 1 315 299 0,031027166 31,02716569 

Jihočeský 2 434 2 825 2 593 2 905 3 095 13 852 637 300 0,021735446 21,73544641 

Plzeňský 2 517 3 257 2 850 3 034 2 892 14 550 575 123 0,025298936 25,29893605 

Karlovarský 1 030 1 492 1 407 1 533 1 492 6 954 299 293 0,023234757 23,23475658 

Ústecký 4 986 6 810 5 913 6 857 6 408 30 974 823 972 0,037591083 37,59108319 

Liberecký 2 176 2 899 2 517 2 628 2 757 12 977 438 851 0,029570401 29,57040089 

Královéhradecký 1 652 2 065 1 928 2 231 2 327 10 203 551 590 0,018497435 18,49743469 

Pardubický 1 543 1 719 1 661 1 661 1 739 8 323 516 372 0,016118225 16,11822485 

Olomoucký 2 129 2 956 2 637 2 758 2 549 13 029 635 711 0,020495162 20,49516211 

Moravskoslezský 6 626 9 147 8 248 8 774 7 578 40 373 1 217 676 0,033155782 33,155782 

Jihomoravský 4 138 5 160 5 223 5 171 4 732 24 424 1 172 853 0,020824434 20,82443409 

Zlínský 1 537 1 873 1 692 1 611 1 678 8 391 585 261 0,014337193 14,33719315 

Kraj Vysočina 1 473 1 624 1 744 1 624 2 063 8 528 509 895 0,016725012 16,72501201 

celkem 49 304 62 384 55 554 59 672 58 758 285 672 10 538 275 0,027108042 27,10804188 

Český Těšín 24 598 obyvatel - průměrně se zde za posledních 5 let stalo 815,5 krádeží vloupáním.  

Tabulka 1 Statistika [1, 2, 3, 4, 5, 16, 23] 



Příloha č. 2 situační plán objektu

Obrázek 1 Situační plán objektu  



Příloha č. 3 checklist 

Objekty 
aktiv  

Charakteristika 
prostředí 

Stávající ochranná opatření 
Poznámka 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 
Pozemek nezpevněná plocha 

(trávník) 
ano   Oplocení ne     

vyšší než 150cm   

drátěný plot   

dřevěný plot   

zděný plot   

podhrabová zábrana   

vrcholová zábrana   

zpevněná plocha 
(dlažba, asfalt) 

ano Brány  

otočná brána ano 

zajištění proti vyháčkování ne 

posuvná brána ne 

motorizované ovládání ne 

ruční ovládání ano 

pouliční osvětlení ano 

bezpečnostní osvětlení ne 

systém PZTS ne 

Přístřešek zděná konstrukce ne   situován na pozemku stanice  ano     

kovová, plechová 
konstrukce 

ano 

dřevěná konstrukce ne 

uložené vybavení ano 

Tabulka 2 Chesklist 



Objekty 
aktiv  

Charakteristika 
prostředí 

Stávající ochranná opatření 
Poznámka 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 
Budova – 
plášť 

Odolnost pláště budovy         

lehká stavební 
konstrukce 

ne 

těžká stavební 
konstrukce 

ano 

stavební konstrukce 
střechy 

lehce přístupná 
střecha 

ne  nejpřístupnější 
nad kuchyňkou - 
cca 3m vysoko 

pchůzná střecha ano střecha nad 
kuchyňkou 

střecha se 
stavebními otvory 

ne   

přístupnost stavebních 
otvorů 

snadno přístupné 
bez šplhání 

ano 

přístupné šplháním ano  okno nad 
střechou 
kuchyňky 



Objekty 
aktiv  

Charakteristika 
prostředí 

Stávající ochranná opatření 
Poznámka 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 
Kuchyňka Součástí místnosti jsou 

kamna s udírnou 
klíč do místnosti 
mají jen určité 
osoby  

ne Dveře   

  

možnost průchodu 
do dalších částí 
budovy 

ne obyčejné dveře ano 

bezpečnostní dveře ne 

zadlabávací zámek ano 

vrchní zámek ne 

průchod do garáže ne jiný zámek ne 

        Okna – 2ks 

bezpečnostní sklo ne 

ne 

mechanické zabezpečení okna ano 

ano 

Garáž Uložení většiny hmotného 
majetku 

Klíč do 
místnosti mají 
jen určité osoby  

ne Dveře   

  

možnost průchodu 
do dalších částí 
budovy 

ano plechová vrata ano 

bezpečnostní dveře ne 

zadlabávací zámek ano 

vrchní zámek ne 

jiný zámek ne 

Okna – 1ks 

průchod do 
klubovny 

ano mezpečnostní sklo ne 

průchod do půdních 
prostor 

ano mechanické zabezpečení okna ano 



Objekty 
aktiv  

Charakteristika 
prostředí 

Stávající ochranná opatření 
Poznámka 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 
Klubovna Reprezentační místnost 

zbrojnice 
klíč do místnosti 
mají jen určité 
osoby  

ne Dveře     

Možnost průchodu do 
dalších místností v 
budově  

obyčejné dveře ano 

bezpečnostní dveře ne 

zadlabávací zámek ano 

vrchní zámek ne 

jiný zámek ne 

Okna - 3ks 

bezpečnostní sklo ne 

mechanické zabezpečení okna ne jedno okno 
špatně 
zamřížováno 

průchod do půdních 
prostor 

ne ano  

ano 

Půda Skladovací prostory     uzavíratelný vchod ne     

mechanicky chráněné okno ano 

Zahradní 
slavnost 

Akce probíhající na 
pozemku hasičské stanice 

identifikace 
účastníků 

ano osvětlení nechráněných vstupů ne hlídání 
nechráněných 
vstupů 

ne   

razítka ano 

pásky na ruku ne 



Objekty 
aktiv  

Charakteristika 
prostředí 

Stávající ochranná opatření 
Poznámka 

Režimová ochrana Technická ochrana Fyzická ostraha 
Technika, 
majetek 

  obsluha 
automobilu 
dovolena jen 
k tomu 
způsobilým 
osobám 

ano       

Automobil uchování klíčů 
na bezpečném 
místě mimo 
automobil 

ano   

Trezor   klíč mimo 
budovu 

ano       

legenda barevného označení:  informativní charakter   

kladné hodnocení   

záporné hodnocení   

 
 



Příloha č. 4 doklad o převzetí klíčů 
 

Režimová opatření – doklad o převzetí klíčů od budovy 

 
Práva vlastníků klíčů od budovy a osob nacházejících se v areálu hasičské zbrojnice 
 
 Každá osoba mající klíče od budovy, má právo neomezeně vstupovat do objektu a 

využívat ho v souladu se zájmy sboru. V případě zapůjčení klíče další osobě, musí být tato 

osoba náležitě poučena o zajištění budovy při jejím opouštění. Případné škody způsobené 

neuzamčením objektu, nese odpovědnost za škody osoba, která klíče zapůjčila. 

 Každý vlastník klíčů má právo být poučen o způsobu obsluhy systému PZTS. 

Především o jeho odblokování a opětovném zapnutí. 

Povinnosti vlastníků klíčů od budovy a osob nacházejících se v areálu hasičské zbrojnice 
 
 Každý, kdo vlastní klíče od budovy, se o ně musí starat tak, aby zamezil jejich 
ztracení. 
 Každý vlastník musí být poučen o systému obsluhy zařízení PZTS. Především o 

jeho odblokování a opětovném zapnutí. 

 Pokud je systém PZTS zapnutý, tak při vstupu do budovy se provede jeho 

odblokování. 

 Při odchodu má zamykající povinnost zkontrolovat jestli jsou zavřená okna a 

všechen používaný materiál je vrácen zpět do budovy.  

 Před zamčením se provede zapnutí systému PZTS. 

 V případě ztráty klíčů, je nutná výměna zámků, která se provede na náklady toho, 

který je ztratil. 

 
 Stejná práva a povinnosti platí i pro osoby které nemají klíče ve svém osobním 

vlastnictví, ale půjčují si společné klíče.  

  



 
Tabulka 3 Převzetíí klíčů do osobního vlastnictví 

Jméno Klíč garáž Klíč 

klubovna 

Klíč kuchyň Převzetí 

dne 

Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Podpisem stvrzuji, že jsem výše uvedeným pravidlům rozuměl a souhlasím s nimi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V    dne ………..    ……………………………. 
          

 starosta SDH  
Český Těšín – Stanislavice 

 



Tabulka 4 Vypůjčení společného svazku klíčů 

 

Jméno Datum 

převzetí 

Čas převzetí Datum 

vrácení 

Čas 

vrácení 

Podpis 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


