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1. Úvod 

Ochrana majetku se v lidské společnosti vyskytuje od pradávna. Za tu dobu se 

princip moc nezměnil, změnila se pouze technologie, která je k této problematice 

používána. Dříve se používali dřevěné ploty, hradby, stráže. Jednalo se tedy převážně o 

mechanické zábranné systémy. V dnešní době se k těmto systémům připojují navíc 

zabezpečovací systémy, které fungují na principu převodu fyzikálních jevů na elektrický 

signál. K tomu slouží různé druhy čidel, poplachových zařízení a tísňových systémů           

a v dnešní době stále oblíbenější kamerové systémy. 

Z názvu bakalářské práce, můžeme vyčíst, že se práce zaměřuje na fyzickou ochranu 

loděnice v areálu Klubu vodního lyžování Havířov na Těrlické přehradě. Loděnice slouží, 

jako zázemí členům klubu. 

U většiny prostor loděnice, to nevytváří žádný bezpečnostní problém, neboť klíče 

k těmto prostorům vlastní pouze několik členů klubu. Největší problém z tohoto hlediska 

představují společné prostory, protože k těmto prostorům vlastní klíče téměř všichni 

členové klubu, zde se jedná především o šatnu. 

Prácí jsem si rozdělil do osmi částí. První kapitolou je úvod. Druhá kapitola popisuje 

právní úpravu problematiky fyzické ochrany, jedná se o zákony, vyhlášky a normy. Třetí 

kapitola pojednává co fyzická ochrana, její druhy a prostředky k její realizaci. Čtvrtá 

kapitola popisuje historii objektu, dispoziční uspořádání a popis okolí. V páté kapitole se 

budu snažit nastínit jakým způsobem je řešena v dnešní době ochrana loděnice. Šestá 

kapitola popisuje analýzu rizika, příčiny hrozeb a jejich následky. V sedmé kapitole 

navrhnu inovativní způsoby fyzické ochrany, které by měli přispět k minimalizaci 

ohrožení. Osmou kapitolou je závěr, kde dojde ke shrnutí celé bakalářské práce. 
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2. Právní úprava 

V dnešní době problematika fyzické ochrany nemá v České republice jednotný 

právní předpis, který by řešil danou problematiku. Z toho důvodů se vychází z většího 

množství jiných zákonů a technických norem, které dále s problematikou fyzické ochrany 

souvisejí. 

2.1 Zákony 

V této části si uvedeme jednotlivé zákony, které souvisí s problematikou fyzické 

ochrany osob a majetku. 

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

Ústava je brána jako nejvyšší a základní zákon České republiky. Byla přijata 16. 

prosince 1992. Skládá se z preambule a osmi hlav. Součástí ústavy je také Listina 

základních práv a svobod. [7] 

Mezi jednotlivé hlavy: 

Hlava první:  Základní ustanovení 

Hlava druha:  Moc zákonodárná 

Hlava třetí: Moc výkonná   

Hlava čtvrtá: Moc soudní 

Hlava pátá: Nejvyšší kontrolní úřad 

Hlava šestá: Česká národní banka 

Hlava sedmá: Územní samospráva 

Hlava osmá: Přechodná a závěrečná ustanovení[7] 

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

Listina základních práv a svobod patří do ústavního pořádku České republiky. 

Listina vyjadřuje vztah mezi státem a občanem. Jedná se o politická práva, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská a kulturní práva a právo na soudní 

ochranu. Podle tohoto dokumentu jsou lidská práva a svobody nedotknutelné, nezrušitelné 
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a nepromlčitelné. Omezit tyto lidská práva lze pouze na základě zákona.[8] 

Mezi základní práva a svobody, které se vztahují k fyzické ochraně, řadíme: 

 Nikdo nesmí být zbaven života 

 Nedotknutelnost obydlí 

 Právo vlastnit majetek. Vlastnické právo má pro všechny stejný zákonný obsah a 

ochranu. 

 Každý má právo na ochranu před zásahy do soukromého života. [8] 

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

Trestní zákoník udává, co může být bráno jako trestný čin, dále vymezuje podmínky 

trestní odpovědnosti. V trestním zákoníku jsou také vypsány sankce za spáchané trestné 

činy. Mimo to jsou v trestním zákoníku vypsány okolnosti vylučující protiprávnost, které 

by jinak byli, považovány za trestný čin. [9]  

a) § 28 Krajní nouze čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.[9] 

b) § 29 Nutná obrana čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. [9]  

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

Nový občanský zákoník vešel v platnost 1.1 2014. Tento zákon upravuje majetkové 

vztahy mezi právnickými a fyzickými osobami a také mezi těmito osobami a státem, 

pokud už je neupravuje jiný zákon. Je zde také uvedeno, že hrozí-li neoprávněný zásah 

do práva bezprostředně, může ten kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem tento 

zásah sám odvrátit. [10] 

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

Zákon popisuje práva osob na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromí. Taktéž upravuje práva a povinnosti při zpracovávání a nakládání s osobními 

údaji. [11] 
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§ 13 Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů. [11]  

(1)Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení 

či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i 

k jinému zneužití osobních údajů.  

(2)Správce nebo zpracovatel je povinen zpracovat a dokumentovat přijatá a provedená 

technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů v souladu se 

zákonem a jinými právními předpisy.  

(3)V rámci opatření podle odstavce 1 správce nebo zpracovatel posuzuje rizika týkající se  

a) plnění pokynů pro zpracování osobních údajů osobami, které mají bezprostřední 

přístup k osobním údajům,  

b) zabránění neoprávněným osobám přistupovat k osobním údajům a k prostředkům 

pro jejich zpracování,  

c) zabránění neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či 

vymazání záznamů obsahujících osobní údaje a  

d) opatření, která umožní určit a ověřit, komu byly osobní údaje předány.  

(4)V oblasti automatizovaného zpracování osobních údajů je správce nebo zpracovatel      

v rámci opatření podle odstavce 1 povinen také  

a) zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly 

pouze oprávněné osoby,  

b) zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizovaná 

zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím 

oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených 

výlučně pro tyto osoby,  

c) pořizovat elektronické záznamy, které umožní určit a ověřit, kdy, kým a z jakého 

důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány,  

d) zabránit neoprávněnému přístupu k datovým nosičům. 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Účelem tohoto zákona je úprava postupů orgánů činných v trestním řízení a to tak, 

aby byli, trestné činy řádně zjištěny a jejich pachatelé dle zákona souzeni.  [12]  

Pro fyzickou ochranu je, důležitý § 76 Zadržení osoby podezřelé odstavec 2          

z citovaného zákona 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.“ 

[12] 

2.2 Technické normy 

V následující části si vyjmenujeme a stručně popíšeme jednotlivé normy, které se 

zabývají problematikou fyzické ochrany osob a majetku. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Upřesňuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. [15]  

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

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

Norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory, jako součásti PZTS. 

[16] 

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

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

Norma uvádí požadavky na magnetické detektory, které slouží jako části 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systému, které jsou instalovány na dveřích 
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budov. [17] 

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

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Norma je českou verzí evropské EN 50132-7. Sestává se ze sedmi částí.  

Výpis jednotlivých části: [18] 

 Část 1: Systémové požadavky  

 Část 2-1: Černobílé kamery  

 Část 2-2: Barevné kamery 

  Část 2-3: Objektivy 

  Část 2-4: Příslušenství 

  Část 3: Místní a hlavní řídicí jednotka 

  Část 4-1: Černobílé monitory 

  Část 4-2: Barevné monitory 

  Část 4-3: Záznamová zařízení 

  Část 4-4: Zařízení pro okamžitý výtisk obrazu 

  Část 4-5: Video detektor pohybu  

  Část 5: Přenos videosignálu 

  Část 6: (volná)  

  Část 7: Pokyny pro aplikaci 

ČSN EN 1300 -  Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

 Norma stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání                       

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se zkušebními metodami. 

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

jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému - neoprávněnému 

otevření. [14] 
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ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace 

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken            

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné 

konstrukce.[19]
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3. Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranou se myslí ucelený systém nebo celek, který je tvořen technickými, 

organizačními a v neposlední řadě režimovými opatřeními, které mají za úkol zabránit 

neoprávněnému nakládání s majetkem. Předmětem fyzické ochrany není pouze ochrana 

majetku, který může být hmotný, nebo nehmotný, ale také ochrana osob a jejich zdraví. Záleží 

však na množství finančních prostředků, které jsou k dispozici. Cílem, je vytvořit fungující 

ochranný systém, který povede k maximální ochraně za využití co nejmenšího množství 

finančních prostředků. 

V České republice pojem fyzická ochrana, nebyl stále přesně definován. Proto pojem 

vychází z přijaté terminologie dvou amerických spisovatelů G. Greena a R. J. Fishera 

aplikované v práci INTRODUCTION TO SECURITY,  U.S.A.: Security Word Publishing Co., 

Inc. 1993. „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může 

jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo 

násilí.“[5] 

Fyzickou ochranu rozdělujeme do tří částí, které si jsou rovny: (viz obrázek č. 3.1) 

1)Fyzická ostraha 

2)Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Ostatní elektrické zabezpečovací prostředky 

3)Režimová ochrana[1] 

                           

Obrázek 3.1 Rozdělení fyzické ochrany [autor] 
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3.1 Fyzická ostraha 

Základ fyzické ostrahy je tvořen člověkem. Tento druh ochrany může být prováděn 

strážnými, vrátnými, policií nebo hlídací službou. Fyzická ostraha jako část fyzické ochrany 

patří mezi nejefektivnější část, a to z důvodu okamžitého zásahu způsobile osoby na místě 

signalizovaného narušení. Na druhou stranu je, ale tento druh fyzické ochrany velmi finančně 

nákladný a to z hlediska platů zaměstnanců, kteří tento druh ochrany provádí.[5] 

3.2 Technická ochrana 

Technickou ochranou myslíme systém technických prostředků, které mají za úkol 

zabránit, ztížit nebo oznámit narušení objektu. Technická ochrana je nejstarším druhem 

ochrany a je závislá na době, kdy byla stavěna. V minulosti se jednalo o hradby, příkopy          

a padací mosty. Mezi prvky které slouží k ztížení, zabránění přístupu do objektu v dnešní době 

můžeme zařadit ploty, brány a závory. Prvky technické ochrany, které mají za úkol oznámit 

narušení objektu, jsou tzv. čidla. Čidla pracují na principu převodu fyzikálních jevů na 

elektrický signál. Podrobněji jednotlivé prvky technické ochrany popíšu v následujících 

podkapitolách. 

3.2.1 Mechanické zábranné systémy 

MZS jsou historicky nejstarší typ ochrany.  Podoba MZS je závislá na době, ve které byli 

budovány. MZS by měli být základem každého zabezpečovacího systému. MZS lze definovat 

jako překážku, která má zabránit nebo alespoň zpomalit postup pachatele.[2] 

Mechanické zábranné systémy dělíme na prvky: 

 Obvodové ochrany 

 Plášťové ochrany 

 Prostorové ochrany 

 Předmětové ochrany[4] 

Obvodová ochrana 

Tento druh ochrany lze použít v případě, kdy potřebujeme zabránit nepovolaným osobám 

přístup na pozemky, které patří k objektu chráněného zájmu. Zároveň může obvodová ochrana 

sloužit jako vyznačení pozemku patřící k chráněnému objektu. Mezi prvky obvodové ochrany 

řadíme ploty, brány a závory.[4] 
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Plášťová ochrana 

Důvod instalace spočívá ve znesnadnění nebo zabránění přístupu do chráněného objektu. 

Plášť objektu tvoří stavební konstrukce. Odolnost plášťové ochrany je závislá na odolnosti 

použitých stavebních materiálů.[4] 

Mezi kritická místa plášťové ochrany patří okna a dveře, které se bez dostatečné ochrany 

lehce překonávají. Z tohoto důvodu je potřeba použít pro plášťovou ochranu různé druhy 

bezpečnostních dveří, bezpečnostních oken, mříží nebo bezpečnostních rolet.[4] 

Prostorové ochrany 

Tuto kategorii tvoří stěny, které rozdělují objekt do jednotlivých částí a různé typy dveří, 

které zabraňují přístup do těchto prostor.[4] 

Předmětovou ochranu 

Předmětová ochrana slouží k ochraně důležitých předmětů před odcizením nebo 

poškozením, které se v objektu nachází. Jedná se především o finanční hotovost, umělecká díla, 

dokumenty, ceniny apod.[1]  

Mezi prvky předmětové ochrany řadíme především trezory. Trezory můžou být pevně 

spojeny se stavební konstrukcí objektu. Zde se může jednat o zazdění trezoru do zdi nebo 

připevnění k podlaze. Trezory mohou být také přenosné.[1]  

3.2.2   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) lze definovat jako soubor 

prvků, které jsou schopny dálkově signalizovat pokus o narušení chráněného objektu nebo 

prostoru. Dříve byli PZTS také nazývány jako elektrické zabezpečovací zařízení. Signalizace 

může být akustická, optická nebo kombinace těchto druhů signalizace, směřuje do míst, kde se 

nachází stanoviště obsluhy.[5]  

 PZTS je tvořena souborem prvků jako jsou detektory, ústředny, signalizační prostředky, 

prostředky pro dálkový přenos informace o narušení. PZTS pracují na několika principech – 

např. detektory zachycující otřesy, detektory které vysílají elektromagnetické a ultrazvukové 

vlny do chráněného prostoru. V dnešní době patří mezi nejpoužívanější pasivní infračervené 

detektory tzv. PIR, pracující na principu snímaní rozdílu teplot v chráněném prostoru.[5] 
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3.2.3 Ostatní elektrické zabezpečovací prostředky 

Do této kategorie můžeme zařadit kamerové systémy, které se v dnešní době těší stále 

vetší oblibě, a dále zde můžeme zařadit systém kontroly vstupů. 

Kamerové systémy 

Kamerové systémy Closed Circuit TV (dále jen CCTV) v překladu uzavřené televizní 

okruhy jsou účinným doplňkem systému fyzické ochrany. Účinnost fyzické ostrahy s e  p ř i  

p o u ž i t í  C C T V  z v yš u j e , protože jsou schopny zobrazovat několik míst současně        

a zobrazovat chráněné prostory nebo objekty v reálném čase a v případě potřeby jej 

dokumentovat. Jejich použití je velmi variabilní, lze jej použít k ochraně nebo sledování 

bankovních prostor, benzinových stanic, průmyslových středisek a nespočet dalších objektů 

různého použití.[6] 

Využití CCTV je popsáno v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů. V případě využití kamerových systémů je, o tom potřeba informovat 

osoby, které se v objektu nachází nebo do něj vstupují.  

Mezi základní části CCTV řadíme: 

 kamery 

 monitory 

 záznamové zařízení 

Systém kontroly vstupů 

Účelem těchto systému je regulace vstupu do střežených prostor. Umožňují rozeznat 

jednotlivé vstupující osoby, popřípadě vozidla a zabránit vstupu nebo vjezdu 

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

funkce, jako například evidenci docházky zaměstnanců. 

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

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

samostatné čtecí  zařízení  a  identifikační  karta  by  nezabránila  vstupu  nebo  vjezdu 

neoprávněných subjektu do střeženého prostoru jsou tyto systémy napojeny na různé typy 

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

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

nebo povinností zadat heslo. Dále je lze provázat se systémy PZTS a CCTV.[6]  
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3.3 Režimová ochrana  

Jedná se o soubor administrativně-organizačních opatření, které zajišťují funkčnost 

celého systému fyzické ochrany. Úkolem je určit řád způsobu používání bezpečnostních 

opatření tak, aby byla snížena zranitelnost chráněných prostor. Režimovou ochranu dělíme na 

vnější a vnitřní.[5] 
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4. Popis areálu loděnice KVL  

Cílem této práce je fyzická ochrana budovy loděnice, která je součástí areálu Klubu 

vodního lyžování Havířov na Těrlické přehradě (dále jen KVL Havířov). Areál se skládá 

z objektu loděnice a přilehlého pozemku, který slouží pro rekreaci členů klubu, kteří zde 

mají zaparkovány své obytné vozy nebo karavany. Objekt je rozdělen na dvě části, které 

jsou propojeny průchozí chodbou. První část objektu je tvořena kanceláři KVL Havířov, 

restauračním zařízením, šatnou kde si členové klubu mohou odkládat své osobní věci         

a samotnou loděnicí, která slouží k odstavení motorových člunů a uschování součástí 

vodního-lyžařského vleku a dalšího potřebného vybavení pro vodní lyžování a wakeboard. 

Druhou část budovy tvoří ubytovací jednotky, sociální a relaxační zařízení. 

Hlavní funkcí areálu je vytváření podmínek pro přípravu závodníku ve vodním 

lyžování a uložení jejich vybavení. Dále pak k uskladnění motorových člunů a potřebného 

vybavení v zimním období, také se zde ukládají součásti vleku a nářadí potřebné k jeho 

údržbě.   

4.1 Historie objektu 

Budova loděnice byla postavena v roce 1971, za podpory dolu Antonína 

Zápotockého. V první části výstavby byla zbudována část objektu, kde se dnes nachází 

kancelář KVL Havířov, šatna, loděnice a restaurační zařízení. O dvacet let později byla 

zbudována druhá část objektu, kde byly vystavěny sociální zařízení a sauna. V roce 2004 

byla místnost nad toaletami přestavěna na ubytovací jednotky. V roce 2007 byla provedena 

rekonstrukce střešní krytiny, která byla poničena vlivem velkého množství sněhu. V roce 

2010 byla provedena částečná rekonstrukce, kdy došlo ke změně barvy venkovní fasády    

a výměně dřevěného obložení.[28] 

 V minulosti již došlo k několika vloupáním. Tyto vloupání sice nebyly mířeny 

přímo proti objektu loděnice, ale byly mířeny proti obytným autům a karavanům, které se 

v areálu nachází. Dále bylo provedeno několik vloupání v sousedních střediscích. Z toho 

důvodu je důležité odhalit slabá místa a navrhnout prostředky, které budou sloužit 

k minimalizaci tohoto ohrožení. 
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4.2 Popis okolí loděnice KVL 

Objekt se nalézá v obci Těrlicko, na ulici Chatová.  Areál se vyskytuje v rekreační 

oblasti Těrlické přehrady, s kterou přímo sousedí. V blízkosti areálu se také nachází vodní-

lyžařský vlek. V okolí areálu se nachází další dvě rekreační střediska, a několik rodinných 

domů a rekreačních chat. Dojezd k budově je možný pouze z jedné strany, z které taky 

vede jediná příjezdová cesta. Jedna strana areálu je tvořena lesem.  Objekt se nachází na 

konci ulice, kde také končí příjezdová cesta. Podrobný pohled na areál KVL Havířov 

můžeme vidět na obrázku 4.2. 

 

 Obrázek. 4.2: Letecký pohled na areál KVL Havířov [mapy.cz]  

4.3 Stavební konstrukce 

Budova loděnice KVL Havířov se skládá ze dvou nadzemních podlaží (dále jen NP). 

První NP je tvořeno šatnou a skladovými prostory, které slouží pro uložení součástí vleku  

a motorových člunů. Přístup do těchto prostor je umožněn přes garážová vrata. Přístup do 

druhého NP je umožněn třemi venkovními schodišti. Jedno je kovové konstrukce 

s betonovou výplní, zbývající jsou kovové konstrukce, na kterou jsou přišroubovány 

dřevěné desky obrázek 4.1.  



15 

 

 

Obrázek 4.1: Druhy schodiště instalované v objektu KVL Havířov [autor] 

Půdorys objektu je tvořen dvěma obdélníkovými budovami. Půdorys větší budovy je 

30x10 m a půdorys menší části je 20x7 m. Celková zastavěná plocha je 440 m
2
. Výška 

stropu u prvního NP podlaží činí 2,1 m. Druhé NP má výšku 2 m u restauračního zařízení 

se dostáváme až k výšce 5 m a to z důvodu, že strop zde tvoří střecha objektu. Konstrukce 

objektu je tvořena z pálených cihel a dřevěného obkladu. 

4.4 Dispoziční uspořádání loděnice 

Vstup do 1.NP objektu je možný pouze z venku do každé místnosti zvlášť, výjimku 

tvoří sklad a dílna, do kterých je možno projít pouze přes garáž pro čluny. Loděnice, slouží 

k udržování člunu a vleku v provozuschopném stavu a v neposlední řadě i výchově 

sportovců. Největší část 1.NP tvoří garáž pro čluny, která ale neslouží pouze k tomuto 

účelu. V těchto prostorech se dále skladují všechny druhy materiálů, které jsou důležité pro 

chod klubu po technické stránce. Dalším významnou část tvoří šatna, kde mají členové 

klubu možnost odkládat své sportovní vybaveni a osobní věci. V druhé části objektu se 

nachází sauna, která se ale v dnešní době už moc nepoužívá, dále zde nalezneme sociální 

zařízení. Nákres objektu i se vstupy do jednotlivých prostor 1.NP zobrazuje obrázek 4.3. 
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Obrázek 4.3: Dispoziční uspořádání 1.NP [autor] 

 

Vstup do 2.NP objektu je možný pouze po jednom ze tří schodišť. Značnou část tvoří 

restaurace a s ní spojené prostory. Přes restauraci je možný přístup do prostor, které jsou 

spojeny s provozem restaurace, jedná se o kuchyň, salón, sklady a toalety. Druhou část 

tvoří čtyři ubytovací jednotky, do kterých je možno vstoupit pouze přes schodiště. Pouze 

několik členu klubu, může využívat průchod mezi chodbou a kanceláří. Jedná se především 

o majitele ubytovacích jednotek, kteří tak mají přístup na toalety. Nákres objektu                

i s možnými vstupy do jednotlivých částí 2.NP zobrazuje obrázek 4.4. 
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Obrázek 4.4: Dispoziční uspořádání 2.NP loděnice [autor] 

 

4.5 Provozní stádia objektu  

Provoz objektu se dělí na tři období a to na letní provoz, zimní provoz a krátký 

časový úsek před každým obdobím. V každém, tomto období se pohyb členů klubu a také 

ostatních lidí v areálu různí. KVL Havířov má v dnešní době 90 členů, z toho asi 60 se 

aktivně podílí na funkčnosti areálu. Každý člen klubu, který má splněny podmínky členství 

vlastní klíče od sociálních zařízení a příjezdové brány, od šatny vlastní klíče pouze 

registrovaní sportovci. Do ubytovacích prostor mají přístup pouze nájemníci a od 

restaurace vlastní klíče pouze provozovatel. Do zbývajících prostor mají přístup pouze 

členové, kterým byly klíče přiřazeny od výkonného výboru. Pouze dva členové klubu 

vlastní klíče od celého objektu a to sekretář a předseda klubu. V  podkapitolách níže popíšu 

jednotlivé provozní stádia objektu blíže, jak fungují. 

4.5.1 Letní období 

Letní období nebo také hlavní část sezóny. Toto je nejnáročnější období provozu 

objektu. Období se datuje od pátého měsíce až do devátého měsíce roku. Je to období, ve 

kterém už je v provozu jak restaurace, tak vodnolyžařský vlek. V letních měsících nastává 
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v areálu velký pohyb členů klubu ale také rekreantů. V těchto měsících je zde minimální 

údržbová činnost, neboť se všichni zaměřují na rekreaci v případě registrovaných 

sportovců o přípravu na závody.   

4.5.2 Zimní období 

Zimní období se datuje od jedenáctého měsíce do třetího měsíce roku. V tomto 

období nastává útlum v návštěvnosti areálu, jde převážně o kontrolní návštěvy členů 

výkonného výboru, jestli nedošlo k vloupání a obdobným činnostem neboť v tomto období 

je areál, respektive objekt uzavřen. Výjimku tvoří provozovatel vleku, který zde provádí 

údržbu vleku jsou-li k tomu příznivé podmínky.  

4.5.3 Přechodné období 

Období nastává ve čtvrté a desátém měsíci. Zde je v areálu velký pohyb členů klubu, 

jelikož dochází k pracovním schůzím a přípravám na sezónu, respektive úklid areálu na 

zimu. 
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5. Současný systém fyzické ochrany areálu loděnice KVL 

Loděnice areálu KVL Havířov je navštěvována a využívána členy klubu a to za 

účelem rekreace nebo v případě závodníků jako zázemí k přípravě na závodní sezónu. 

V loděnici se převážně v zimním období nachází dva motorové čluny a velké množství 

součástí vodního-vleku jako třeba vodící kladky, tažné lana, prostředky pro stavbu              

a údržbu vleku apod. Dále se zde nachází značné množství závodního vybavení 

wakeboardy a vodní lyže. V případě odcizení by došlo ke značným finančním ztrátám, ale  

i ohrožení již vytvořených podmínek pro výchovu sportovců. V tabulce 1 můžete vidět 

hodnoty přibližného ocenění, které vychází z nákupních hodnot jednotlivého vybavení. 

Stávající systém zabezpečení areálu je tvořen pouze mechanickými zábrannými systémy. 

MZS jsou na úrovni perimetrické a plášťové ochrany. 

Tabulka 1: Přibližný přehled aktiv [autor] 

Přehled aktiv KVL Havířov 

Druh vybavení  Přibližná cena [Ks] Počet 
Přibližná celková 

cena [Kč] 

Ski nautique(člun) 100 000 1 100 000 

Correct craft (člun) 50 000 1 50 000 

Vodní lyže 10 000 10 100 000 

Wakeboardy 10 000 25 250 000 

Nářadí Nelze určit Nelze určit 100 000 

Vybavení 

Restaurace 
Nelze určit Nelze určit 300 000 

Součásti vleku Nelze určit Nelze určit 400 000 

Celková částka (odhad)  1 300 000 Kč 

5.1 Mechanické zábranné systémy- perimetrická ochrana 

Areál KVL Havířov na Těrlické přehradě, je ze zalesněné strany chráněn plotem. 

Jedná se drátěný plot, který je připevněn k 1,8 metrů vysokým kovovým sloupkům. 

Drátěná výplň sahá do výšky 1,5 metrů, vrcholky jsou spojeny ostnatým drátem.  Tento 

plot slouží převážně jako výměra pozemků. 
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  A to z důvodu zákona č.254/2001 Sb., Vodní zákon  který říká že, je potřeba zajistit 

volný přístup k vodě správcům vodní plochy. [13] 

Funkci MZS tak plní hlavně dvoukřídlá železná brána, která zabraňuje samovolnému 

příjezdu osob, kteří nejsou členy klubu. Brána je zamykána  visacím zámkem typu FAB 

90RSHNs, který má větší odolnost proti pokusům o mechanické poškozování. Klíč k bráně 

vlastní každý člen, jenž má splněné podmínky členství pro následující sezónu. Bránu 

můžete vidět na obrázku 5.1. 

 

Obrázek 5.1: Příjezdová brána do areálu KVL Havířov [autor] 

5.2 Mechanické zábranné systémy- plášťová ochrana 

Mezi prvky plášťové ochrany zahrnujeme obvodové zdivo, střechu, okna a dveře. 

Cílem plášťové ochrany je odradit útočníka, popřípadě mu co nejvíce ztížit přístup do 

objektu. Slabými místy plášťové ochrany jsou okna a dveře. Všechny dveře v areálu jsou 

vybaveny zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou FAB. 

Jak už bylo nastíněno v předchozí kapitole, do objektu se nelze dostat jedněmi 

dveřmi. Aby se mohl, útočník volně pohybovat po objektu musel by překonat velké 

množství dveří. V 1.NP se nachází dva druhy použitých dveří. Vstupní dveře do prostoru 

pro čluny, jsou tvořeny soustavou čtyř garážových vrat obrázek 5.2. 



21 

 

  

Obrázek 5.2: Garážová vrata do objektu [autor] 

Dva páry těchto vrat jsou neotvíratelné, jejich rámování je pevně, připevněno 

k zárubni vrat. Vrata jsou kovová s dřevěným obkladem. Stejný systém je použit i pro 

vstup do šatny kde se, ale nachází soustava dvou garážových vrat. Dále se, v 1.NP nachází 

tři dřevěné dveře, které vedou do sauny a na toalety.  

Většina okenních výplní je zajištěna proti otevření, výjimku tvoří okna sociálních 

zařízení. Konstrukce oken je dřevěná. Dále jsou okna chráněna dřevěným bedněním            

a kovovými mřížemi obrázek 5.3. 

 
                  Obrázek 5.3: Prvky plášťové ochrany použité na objektu [autor] 
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Vstupní dveře do restaurace a kanceláře jsou jednokřídlé, prosklené. Tyto dveře jsou 

tvořeny kovovou konstrukcí. Dveře do kanceláře jsou navíc opatřeny kovovými mřížemi. 

Okna restauračních prostor jsou tvořena dvěma druhy. První je prosklená výloha, která je 

vsazená do kovové konstrukce tyto okna jsou neotvíratelná, zbývající okna jsou dřevěné 

konstrukce a výklopná obrázek 5.4. Dveře vedoucí do ubytovacích prostor jsou dřevěné. 

Dveře použité na plášti objektu jsou zobrazeny na obrázku 5.5.  

 

Obrázek 5.4: Okenní konstrukce restauračního zařízení [autor] 

 

Obrázek 5.5: Dveře použité na plášti budovy [autor] 
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5.3 Zhodnocení stávajícího stavu 

Fyzickou ochranu loděnice v areálu KVL Havířov hodnotím jako nedostatečnou. 

Vzhledem k důležitosti materiálů a prostředků, které se zde nachází, by případné vloupání 

mělo velice neblahé důsledky na chod klubu. 

Kladně hodnotím rozdělení jednotlivých prostor, které jsou projektovány jako 

neprůchodné, čímž je při překonání plášťové ochrany, zabráněn volný pohyb po celém 

objektu.  

Záporně hodnotím bednění a mříže v 1.NP, protože se zde jedná o provizorní řešení, 

jejichž překonání by pachateli zabralo pár minut. Dále bych záporně ohodnotil absenci 

celého systému PZTS. Dále by mohly být všechny dveře opatřeny bezpečnostními zámky.  
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6. Analýza a zhodnocení rizik fyzické ochrany loděnice KVL 

V žádném reálném systému, procesu apod. nelze riziko zcela odstranit, vždy zůstane 

minimální šance vzniku ohrožení. Riziko lze, ale minimalizovat na přípustnou úroveň. 

Tato úroveň je individuální pro každý systém, ale i každý člověk vnímá působení rizika 

jinak. Abychom zjistily rizika v systému fyzické ochrany a slabé články bezpečnostního 

systému, musíme provést analýzu bezpečnostních rizik. Cílem této analýzy je zhodnocení 

efektivity celého systému fyzické ochrany a následné inovaci tohoto systému.[5] 

Pro správnost musíme identifikovat ohrožení a nebezpečí, a poté použít vhodnou 

metodu pro výpočet rizika a jeho posouzení.[20] Dnes existuje celá řada metod 

k provádění analýzy rizik. Pro kvalitní posouzení stávajících rizik systému fyzické ochrany 

je důležité vybrat vhodnou metodu. Pro svou práci jsem si vybral Ishikawův diagram          

a analýzu selhání a jejich dopadů. 

6.1. Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram, diagram příčin a následků nebo také diagram rybí kosti je 

analytická technika, kterou lze použít pro zobrazení a analýzu příčin a následků. 

Zakladatelem této analytické techniky je japonský profesor Kaora Ishikawa.[26] 

Princip této analytické metody vychází z předpokladu, že každá příčina nebo soubor 

příčin sebou přináší nějaký následek. Cíl této metody spočívá v určení 

 nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. Jedná se o velice univerzální metodu, 

kterou je možné použít ve velkém množství oblastí. [26] 

Pro svou bakalářskou práci jsem si, jako hlavní problém určil překonání fyzické 

ochrany objektu KVL Havířov. Mezi hlavní příčiny řešeného problému jsem si určil 

nedostatečné MZS perimetrické ochrany, nedostatečné MZS plášťové ochrany, 

nedostatečné PZTS systémy a členy KVL Havířov. Níže jsou uvedeny jednotlivě hlavní 

příčiny řešeného problému a jejich prvotní příčiny.  

Nedostatečné mechanické zábranné systémy – perimetrická ochrana 

 Brána 
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Nedostatečné mechanické zábranné systémy – plášťová ochrana 

 Zanedbání údržby jednotlivých prvků plášťové ochrany 

 Možnost vniknutí přes okna a dveře 

 Vniknutí do 2.NP přes okna a dveře 

Nedostatečné poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

  Absence celého systému PZTS  

Členové KVL Havířov 

 Znalost systému ochrany 

 Krádež 

 Nedbalost 

 Vpuštění nepovolaných osob do objektu (nečleni klubu) 

Na obrázku 6.1 pomocí Ishikawova diagramu, uvádím grafické znázornění všech příčin, 

které vedou k překonání fyzické ochrany objektu v areálu KVL Havířov. 

 

Obrázek 6.1 Ishikawuv diagram – překonání fyzické ochrany[autor] 
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6.2. Analýza selhání a jejich dopadů – FMEA 

Anglicky Failture mode and effects analysis (dále jen FMEA). Tuto metodu můžeme 

použít pro identifikaci jednoduchých poruch a hrozeb, které by mohly vést k řešenému 

problému. Podstatou řešení je vytvoření tabulky příčin vytvářející hrozby a jejich následků 

na určitý systém. V tabulce jsou obsaženy jednotlivé možné hrozby jejich příčiny                

a následky. Míra rizika R se vypočítá pomocí vzorce (1). 

R= P x N x H     (1) 

Kde: 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následku 

H – odhalitelnou rizika 

Hodnoty jednotlivých parametru, potřebné pro výpočet míry rizika R jsou uvedeny 

v tabulkách 2 a 3. 

Tabulka 2 : Hodnoty parametru R a P[20] 

R 
Výsledná míra 

rizika 
P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

4-10 
Akceptovatelné 

riziko 
2 Spíše nepravděpodobná 

11-50 Mírné riziko 3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Velmi pravděpodobná 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Trvalá hrozba 

 

Tabulka 3: Hodnoty parametru N a H[20] 

N Závažnost následků H Odhalitelnost rizika 

1 Malá 1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Větší 2 Snadno odhalitelné během pár minut 

3 Vyšší 3 Odhalitelné do jednoho dne 

4 Vysoká 4 Odhalitelné do několika dní 

5 Velmi vysoká 5 Neodhalitelné 
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Pro aplikaci analýzy FMEA jsem si sestavil tabulku. Pro tvorbu tabulky jsem využil 

prvotní příčiny, které mi vzešly z aplikace Ishikawova diagramu, který je zobrazen 

v předchozí podkapitole. V následujícím kroku jsem do tabulky doplnil jejich možné 

příčiny a následky, které by mohly způsobit. Nakonec jsem ohodnotil jednotlivé druhy 

ohrožení podle jejich závažnosti, odhalitelnosti a pravděpodobnosti vzniku. Výslednou 

tabulku 4 můžete vidět níže. 

Zde můžete, vidět příklad výpočtu míry rizika R. Hodnoty dosazené ve vzorci jsou 

brány z prvního řádku tabulky 4.  

R = P x N x H    R= 4 x 5 x 4    R = 80 

Tabulka 4 : Výpočet rizika pro jednotlivé druhy ohrožení[autor] 

Pořadí Ohrožení Příčiny Následky P N H R 

1 
Absence celého 

PZTS 

Chybějící prvky     

PZTS 

Volný pohyb 

pachatele po 

prostorech objektu 

4 5 4 80 

2 Brána 
Nedostatečná 

MZS 

Vjezd do areálu 

dopravními 

prostředky 

4 3 3 36 

3 Krádež 

Členové KVL 

Havířov 

Odcizení nářadí, 

osobních věcí ze 

šatny 

2 2 4 16 

4 Nedbalé chování Usnadnění přístupu 5 4 4 80 

5 

Vpuštění 

nepovolaných 

osob 

Náhodné malé 

krádeže 

(materiál,osobní 

věci) 

2 3 2 12 

6 
Znalost systému 

ochrany 

Možnost vniknutí do 

objektu 
2 4 3 24 

7 
Možnost vniknutí 

přes okna a dveře 

Nedostatečná 

MZS - plášťová 

ochrana 

Krádež materiálu a 

prostředků v 1.NP 
2 5 4 40 

8 
Vniknutí do 2.NP 

přes okna a dveře 

Krádež 

v restauračním 

zařízení 

3 5 4 60 

9 Zanedbání údržby Vloupání 4 5 4 80 
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6.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Lze použít pro vytyčení hranice závažnosti jednotlivých hrozeb, které se dotýkají 

fyzické ochrany objektu. Vytvořen italským ekonomem Vilfredem Paretem.[31]  

Pro sestavení Paretova diagramu se použijí vypočtená data kumulativní četnosti 

výsledné míry rizika R. Pro vytvoření, Lorenzovy křivky se používají vypočtená data 

kumulativní relativní četnosti míry rizika R. 

Postup pro vytvoření Paretova diagramu, spočívá ve vytvoření tabulky, v které jsou 

sestupně seřazené výsledné míry rizika R.  Vychází se z hodnot vypočtených v tabulce 4. 

Další krok spočívá ve výpočtu kumulativní četnosti rizika R a ve výpočtu relativní 

kumulativní četnosti míry rizika R. Tyto výpočty provedeme podle vzorců 2 a 3. Hodnoty 

vypočtené podle vzorců 2 a 3 jsou uvedeny v tabulce 5.  

         
 
                   (2) 

Kde: 

 Ni - kumulativní četnost rizika  

 n1 - ni  - hodnoty poruchy 

       
  

 
                 (3) 

Kde: 

 Fi – relativní kumulativní četnost rizika  

 Ni – kumulativní četnost rizika 

 N – kumulativní četnost hodnot daného rizika 
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Tabulka 5: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost [autor] 

Pořadové 

číslo 
Ohrožení R Kumulativní četnost 

Kumulativní relativní 

četnost (%) 

1 
Absence systému 

PZTS 
80 80 18,7 

4 Nedbalé chování 80 160 37,4 

9 Zanedbání údržby 80 240 56,07 

8 
Vniknutí do 2.NP přes 

okna a dveře 
60 300 70,1 

7 
Možnost vniknutí přes 

okna a dveře 
40 340 79,43 

2 Brána 36 376 87,85 

6 
Znalost systému 

ochrany 
24 400 93,45 

3 Krádež 16 416 97,96 

5 

Vpuštění 

nepovolaných osob do 

objektu 

12 428 100 

 

Vypočítané výsledky byly, zaneseny do Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. 

Graf je zobrazen níže na obrázku 6.1 

 

 

Obrázek 6.2: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor]
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V diagramu jsem aplikoval pravidlo 80/20, které je v diagramu vyznačeno černou 

čarou. Využitím tohoto pravidla, můžeme vybrat 80 % všech hrozeb, které souvisí 

s překonáním systému fyzické ochrany objektu. Mezi tyto hrozby řadíme absence systému 

PZTS, nedbalé chování, zanedbání údržby, vniknutí do 2.NP přes okna a dveře, možnost 

vniknutí přes okna a dveře. Těmto hrozbám by měla být určená zvýšená pozornost, a měly 

by se co nejdříve řešit.  
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7. Návrh inovativního zabezpečení areálu loděnice 

V šesté kapitole jsem si vytvořil analýzu rizik. Z této analýzy jsem si určil rizika, které 

se podílejí na možnosti překonání zabezpečovacího systému objektu. V této kapitole si 

popíšeme návrh nového systému fyzické ochrany, který by měl minimalizovat toto riziko. 

Cílem je tedy navrhnout systém fyzické ochrany, který jednotlivé rizika minimalizuje.  

Hodnota objektu loděnice v areálu byla znaleckým posudkem vyčíslena na 2 milióny 

Kč. Hodnota aktiv v objektu byla, podle nákupních cen vyčíslena na 1,3 miliónu Kč. 

Vychází se, z pravidla z toho, že náklady na vybudování systému fyzické ochrany by 

neměly, přesáhnout 10-15%  z celkové ceny aktiv v objektu. V tomto případě se jedná 

maximálně o 195 000 Kč.  

7.1 Návrh zabezpečení v oblasti mechanických zábranných systému 

Jak jíž bylo řečeno ve čtvrté kapitole z hlediska zákona č.254/2001 Sb. Vodní zákon, 

není možné zabránit přístupu osobám k vodní nádrži. Z tohoto důvodu se nelze zaměřit na 

perimetrickou ochranu, ale v první řadě na ochranu plášťovou. V perimetrické ochraně se 

lze zaměřit pouze na vstupní bránu, která slouží k znemožnění příjezdu aut do areálu. 

Příjezdová brána do areálu je lehce překonatelná, je totiž opatřená visacím zámkem, 

který je odolnější proti mechanickému poškození. Tento zámek je možné zanechat, ale 

doporučuji úpravu oblasti brány, kde je zámek přichycen. Jedná se převážně o úchytná oka, 

kde je potřeba ztížit přístup v případě pokusu o vypáčení zámku. Dále je třeba zabezpečit 

panty brány proti vysazení.  

Plášťová ochrana objektu se v dnešní době skládá pouze z dřevěného bednění a mříží.  

Tento druh ochrany je v objektu provizorní a je vytvořen vlastními prostředky, tudíž 

nesplňuje žádné technické normy. V 1.NP doporučuji, instalaci nového systému mříží na 

okna, která jsou již tímto druhem ochrany zabezpečena. Instalaci a výrobu mříží by měla 

provést firma NEXT.[30] V 2.NP podlaží je zajištění oken a dveří poněkud složitější, 

jelikož není možné zabezpečit okna a dveře restaurace mřížemi kvůli výhledu na přehradu. 

Zde bych použil bezpečnostní fólie SCX od firmy NEXT.[29] Dále bych doporučil výměnu 

dřevěných dveří k ubytovacím jednotkám za bezpečnostní dveře PREMIUM od firmy HT 

Dveře. Dveře jsou vyobrazeny na obrázku 7.1. 
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Obrázek 7.1: Bezpečnostní dveře PREMIUM od firmy HT dveře [25] 

 

 Kromě dveří k sociálním zařízením bych všechny zbývající zámky vyměnil za zámky 

s cylindrickou vložkou poskytující vysokou ochranu FAB 200RSD/29+55. Ceny včetně 

instalace a DPH jsou uvedeny v tabulce 6. 

Tabulka 6: Náklady na vybudování MZS[autor] 

Popis 
Výrobní 

označení 
Cena [Ks] Počet [Ks] 

Cena 

[Počet/Ks] 

Zámky 

s cylindrickou 

vložkou 

FAB 200/RSD 504 10 5040 

Bezpečnostní 

fólie 1,5x1m 
SCX 1 485 8 11 880 

Bezpečnostní 

folie – 2x1m 
SCX 2 670 8 21 360 

Bezpečnostní 

dveře 

Premium 

třída 3 
19 990 1 19990 

Mříže Pevná mříž 3000 6 18 000 

Úprava brány  2000 1 2000 

Cena celkem 83 310 
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7.2 Návrh zabezpečení v oblasti poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů 

Hlavní riziko je v tomto případě absence celého systému PZTS. Což by v případě 

napadení objektu mohlo znamenat, zjištění této situace s odstupem až několika dní. 

Jelikož areál případně objekt loděnice, slouží jako zázemí členům klubu a od prostorů 

jako jsou sociální zařízení a šatna má klíče většina členů oproti tomu od restauračního 

zařízení vlastní klíče pouze provozovatel a jeho zaměstnanci. Doporučuji rozdělit objekt na 

tři části, a to tak aby v případě odkódování jedné části, nedošlo k odkódování zbývajících 

dvou části. Dále bych doporučil vytvořit systém dvou druhu kódu. První by byl volně 

přístupný pro členy klubu, kteří používají šatnu. Druhý by sloužil pro členy výkonného 

výboru a jím vybrané osoby, tímto kódem by bylo možné odkódovat celý objekt. 

První část se skládá z šatny a ubytovacích prostor. Druhá část je restaurační zařízení   

a třetí část by byla složena s garáží pro čluny a přilehlými sklady. Jednotlivé části od sebe 

oddělují prvky prostorové ochrany odvodové zdivo a dveře. Z toho důvodu doporučuji 

v celém objektu instalaci ústředny PZTS typu GFlex 20 s LCD klávesnicí, jelikož tento typ 

ústředny podporuje ovládání a vyvedení poplachu přes SMS doporučuji vyvedení poplachu 

na mobily všech členů výkonného výboru. SMS zpráva by byla zaslána na sedm telefonních 

čísel. Jelikož je majitel sousedního střediska, zároveň členem výkonného výboru 

doporučuji, aby v případě vyhlášení poplachu provedl spolu s předsedou KVL Havířov, 

který má bydliště do 500 m od objektu, kontrolní činnost. V jejich nepřítomnosti by tato 

činnost připadla dalším členům výkonného výboru. V případě zjištění protiprávního jednání, 

by měli kontaktovat policii obce Těrlicko, která má stanoviště 2,3 km od objektu. V žádném 

případě by se sami neměli, pokusit útočníky zastavit. Ústředna PZTS by byla umístěna 

v kanceláři KVL Havířov. Umístění LCD klávesnic pro odkódování jednotlivých okruhů je 

zobrazeno na obrázku 7.4 a 7.5 v následující kapitole. Ústřednu můžete vidět na obrázku 

7.2.  
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Obrázek 7.2: Ústředna PZTS GFlex 20 [23] 

Dále instalaci pasivních infračervených čidel s podhledem (dále jen PIR) a stropní PIR 

čidla, které snímají pohyb v objektu na základě tepelného vyzařování. Na dveře doporučuji 

instalovat magnetické detektory s magnetickými kontakty, které indikují jejich otevření. 

V celém 1.NP navrhuji instalaci 4 čidel PIR, čidlo instalované v garáži pro čluny, by 

mělo být stropní PIR čidlo, dále instalaci 4 magnetických detektorů na dveře. V 2.NP 

podlaží navrhuji instalaci 6 čidel PIR, ale čidlo instalované v restauraci bude stropní PIR 

čidlo. Co se dveří týče, doporučuji instalaci 4 magnetických detektorů. PIR čidla bych 

pořídil od firmy Honeywell, stropní od firmy Texecom. Magnetické detektory bych pořídil 

od firmy Knight Fire & Security obrázek 7.3. Jejichž instalaci by mohla provést firma ADI 

Global Distribution od nichž také pochází ceny produktů, které jsou uvedeny níže.  

 

Obrázek 7.3: PIR čidla a magnetické detektory [21] [22] 
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Dále bych doporučil instalaci kamerového systému se záznamem o třech kamerách, a 

to tak aby dvě kamery snímaly nejbližší okolí objektu parkoviště areálu a zastřešenou terasu 

objektu. Dále aby jedna kamera snímala přístupové vrata do garáže objektu, tato kamera 

bude instalována ve vnitřních prostorech objektu.  Dobu archivace záznamu bych doporučil 

maximálně 3 dny, což je nejdelší interval, kdy zůstává areál bez kontrolní návštěvy 

některého ze členů.  

Instalaci by měla provést firma Sikur Systems s.r.o, která dodá i jednotlivé součásti 

kompletu. Součástí kompletu jsou čtyři IP kamery, záznamové zařízení a 1000 GB pevný 

disk pro ukládání záznamů. Součástí kamerového systému není monitor, a to z důvodů, že 

není nikdo, kdo by ho pravidelně kontroloval. Záznamové zařízení by bylo umístěno 

v kanceláři KVL Havířov.[27] 

Takto vytvořený kamerový systém podléhá zákonu č.101/2000 Sb., O ochraně 

osobních údajů a změně dalších zákonů. Záznamy z kamerového systému mohou sledovat 

pouze osoby určené výkonným výborem KVL Havířov a to pouze za účelem ochrany 

majetku. V opačném případě by došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Dále 

musí být v areálu vyznačeno, že je chráněn kamerovým systémem, toho se dosáhne 

vyvěšení nápisu „Areál je střežen kamerovým systémem“.  Cena prvků systému PZTS je 

obsažena v tabulce 7.  

Tabulka 7: Náklady na vybudování systému PZTS[autor] 

Název prvků Výrobní označení Cena [Ks] Počet [Ks] 
Cena [Počet 

/Ks] 

Ústředna 

PZTS 
GFlex 20 Honeywell 5827 Kč 1 5820 Kč 

PIR čidla 
Stropní PIR čidlo 

Texacom 
742 Kč 2 1484 Kč 

PIR čidla PIR Honeywell 344 Kč 8 2752 Kč 

Magnetické 

detektory 

MG kontakt čtyřdrátová 

Knight Fire &Security 
299 Kč 8 2692 Kč 

LCD 

Klávesnice k 

ústředně 

MK7 Honeywell 3569 Kč 3 10707 Kč 

Kamerový 

systém 

Kompletní kamerový 

systém s IP Kamerami 
22 990 Kč 1 22 990 Kč 

Celkem 49 408 Kč 
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7.3 Součet nákladů na vybudování nového systému fyzické ochrany a 

rozmístění jeho prvků 

V tabulce 8 jsou uvedeny souhrnné náklady na vybudování nového systému fyzické 

ochrany. Fyzická ochrana se skládá z prvků PZTS systému a prvků MZS. Ceny v tabulce 

jsou uvedeny včetně DPH a přibližných nákladů na instalaci. Dále v obrázku 7.4 a 7.5 

můžete vidět návrh rozmístění prvků fyzické ochrany v 1.NP a 2.NP. 

Tabulka 8: Náklady na vybudování nového systému fyzické ochrany[autor] 

Oblast fyzické ochrany Cena 

Poplachové zabezpečení a tísňové systémy 49 408 Kč 

Mechanické zábranné systémy 83 310 Kč 

Celkem 132 718 Kč 

 

 

 

Obrázek 7.4: Rozmístění prvků fyzické ochrany 1.NP [autor] 
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Obrázek 7.5: Rozmístění prvků fyzické ochrany v 2.NP [autor] 
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8. Závěr 

Záměrem této práce bylo zhodnocení současného stavu systému fyzické ochrany 

objektu loděnice KVL Havířov na Těrlické přehradě. Dále podle výsledků navrhnout 

inovace v systému fyzické ochrany. V případě objektu loděnice, jde spíše o návrh nového 

systému, jelikož současný stav zabezpečení neodpovídá žádným předpisům a technickým 

normám. 

Aby bylo možné zhodnotit stávající stav fyzické ochrany, bylo třeba provést 

bezpečnostní analýzy. V práci jsem aplikoval bezpečnostní analýzy Ishikawův diagram, 

analýzu příčin a jejich dopadů, která je doplněna Paretovým diagramem s Lorenzovou 

křivkou. Potom co jsem, provedl, tyto analýzy jsem mohl, určit souhrn nedostatků systému 

fyzické ochrany. Největším nedostatkem je nedostatečný systém plášťové ochrany               

a absence celého systému PZTS. Těmto nedostatkům byla v práci věnována největší 

pozornost.  

U perimetrické ochrany jsem doporučil pouze úpravu omykacího systému, který je 

opatřen visacím zámkem zámku. Dále zajištění pantů brány proti vysazení.  

Pro vytvoření nového systému plášťové ochrany, jsem navrhl výměnu mříží v 1.NP      

u všech oken. Dále to byla instalace bezpečnostních folií na okna restauračního zařízení, 

jelikož zde bylo nutné zachovat výhled na Těrlickou přehradu. U všech dveří jsem 

doporučil, výměnu zámků za bezpečnostní zámky a výměnu dveří, které slouží ke vstupu do 

ubytovacích prostor, za bezpečnostní dveře.  

Další doporučení jsem navrhl v oblasti systému PZTS, objekt jsem rozdělil na tři části, 

aby bylo dosaženo zvýšení bezpečnosti v případě odkódování jedné část. Navrhl jsem 

opatřit objekt ústřednou s PIR čidly a magnetickými detektory na dveře. Dále to byla 

instalace kamerového systému se záznamem, jelikož zde není možné z hlediska finančních 

nákladů mít stálou fyzickou ostrahu. Vyvedení poplachu, jsem navrhl přes SMS na členy 

výkonného výboru a to z důvodu aby nedošlo k navyšování nákladů na systém fyzické 

ochrany. 

Bakalářská práce byla pro mne velkým přínosem, neboť jsem si vyzkoušel návrh systému 

fyzické ochrany, čímž jsem získal cenné zkušenosti v této oblasti. Jestliže by KVL Havířov 

přistoupil na můj návrh, došlo by ke snížení rizika napadení objektu.  
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Seznam zkratek 

CCTV Uzavřený televizní okruh (Closed circuit television) 

ČSN Česká technická norma 

DPH Daň z přidané hodnoty 

EV Evropská norma 

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

K V L  K l u b  v o d n í h o  l y ž o v á n í  

LCD Displej z tekutých krystalů (Light crystal displei) 

MG Magnetický detektor 

MZS Mechanický zábranný systém 

NP Nadzemní podlaží 

PIR Pasivní infračervený detektor (Passive infrared detector ) 

PZTS Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

S M S   Služba krátkých textových zpráv (Short message service) 
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