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1 Úvod  

Každý člověk má své potřeby, ať už se jedná o potřeby hmotné či nehmotné. 

Jednou z nehmotných základních potřeb je i pocit bezpečí. Bezpečí sama sebe  

a vlastního majetku. 

Již v minulosti si člověk stavěl přístřeší, obydlí a stavby většího významu, tedy 

opida, hrady a zámky. Postupem času se demografické podmínky na zemi měnily. 

Hlavní příčiny, tedy významná populační expanze, urbanizace, sociální poměry ve 

společnosti. To vše s sebou přineslo řadu nového poznání a problémů. 

V současné době fyzická ochrana zahrnuje technickou ochranu, která obsahuje 

prvky mechanické a elektrické, fyzickou ostrahu a režimová opatření. V dnešní době 

se vyskytuje na trhu mnoho výrobců technických prostředků pro zvýšení bezpečnosti 

majetku, nutno je si uvědomit, že žádný z bezpečnostních prvků není nepřekonatelný  

a je potřeba pohlížet jako na prostředky, které mají za úkol odradit, detekovat nebo co 

možná nejvíce ztížit postup pachatele.  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat fyzickou ochranou firmy SPORT-

CLUB. Firma má pouze zabezpečení na několik úseků, především v prostorách budov. 

Toto považuji za nedostačující. Nastavení bezpečnostních opatření je na takové 

úrovni, že umožnuje pohyb cizí osoby v areálu bez povšimnutí. To samo o sobě dává 

cizím osobám dostatek času na vyhodnocení situace pro následné vniknutí do objektu. 

Hlavním cílem mé závěrečné práce proto bude návrh nových bezpečnostních 

opatření ke zvýšení úrovně zabezpečení, aby adekvátně odpovídalo celkové hodnotě 

jeho chráněných aktiv, minimalizací nebezpečí neoprávněného vniknutí cizí osoby do 

prostorů objektu a tím snížit možné majetkové škody. Z těchto důvodů je zcela zásadní 

se důkladně seznámit se současným stavem fyzické ochrany objektu, s využitím 

vhodné analýzy a hodnocení rizik pro odhalení nejslabších stránek  

v současném bezpečnostním systému a vytvořit návrh vhodných opatření na zlepšení 

stávající fyzické ochrany objektu.  



2 
 

2 Právní část 

Česká republika v současné době nemá žádný jednotný právní předpis, který by 

komplexně řešil problematiku fyzické ochrany osob a majetku. Je potřeba si 

uvědomit, že zde máme mnoho jiných právních předpisů, z jiných druhů odvětví, ve 

kterých se ochrana osob a majetku v různé míře vyskytuje. Vycházíme tedy z jiných 

právních předpisů jako například: Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky, 

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

zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů a dalších, z nichž 

jednotlivé povinnosti a oprávnění fyzické ochrany musíme dovozovat. 

 

2.1 Zákony 

Níže uvedu výčet některých zákonů vztahující se k problematice ochrany osob 

a majetku. 

  

Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky. 

Ústava je spolu s listinou základních práv a svobod nejvyšším a základním 

zákonem státu. Všechny ostatní zákonné normy s ní musí být v souladu. Ústava 

České republiky je souborem právních norem deklarující základní práva občanů  

a definující demokratické principy České republiky jako svrchovaného, 

jednotného a výkonného demokratického státu. Součástí ústavního pořádku České 

republiky je Listina základních práv a svobod.  

Ústava se skládá z preambule a osmi hlav, které obsahují celkem 113 článků. 

Ústava České republiky je nejvýše postavený právní předpis v České republice.[8] 
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Zákon č. 2/1993 Sb., Základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Základní listina práv a svobod je součástí Ústavy české republiky. Spolu 

s Ústavou České republiky je nejvyšším právním předpisem České republiky. 

Listina práv a svobod obsahuje základní a zcela nedotknutelná a nezrušitelná 

práva člověka a definuje vztah mezi občanem a státem. Deklaruje také základní 

práva v oblasti kultury, svobody, politiky. Obsahuje také práva sociální, etnická  

a práva národnostních menšin. V české republice nemůže být vydán jakýkoliv 

právní předpis, který by byl v rozporu s Listinou práv a svobod. Tyto práva 

mohou být omezeny jen na základě zákona. Základní listina práv a svobod ve 

vztahu k ochraně osob a majetku deklaruje, podle článku 6, že každý má právo na 

život a nemůže být zbaven života a podle článku 11, každý má právo na 

vlastnictví a jeho vlastnictví je nedotknutelné.[9] 

 

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

Zákon vymezuje veřejné trestní právo hmotné. V České republice platí, že 

spáchaný čin je trestný, jestliže jej definuje trestní zákoník. Tedy vše je dovoleno, 

co není výslovně zakázáno, zároveň taxativně vymezuje skutkovou podstatu 

trestného činu, zkoumá podmínky trestní odpovědnosti. Chrání společnost od 

nebezpečného jednání fyzických a právnických osob. Velmi důležitou částí 

trestního zákoníku jsou okolnosti vylučující protiprávnost, tedy jednání, které by 

bylo za jiných okolností protiprávním jednáním. Tyto okolnosti definuje §28 až 

§32. 

 

§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných 

okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo 
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ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

povinen je snášet.  

 

§ 29 Nutná obrana 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku.[10] 

 

 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů 

 Zákon vymezuje práva a povinnosti při nakládáním, zpracováváním  

a předáváním osobních údajů osob a ochranu osob před neoprávněným 

zasahováním do soukromí. Také stanovuje podmínky pro zpracovávání osobních 

údajů do jiných států a definuje osobní údaje a citlivé údaje. 

 

§ 4 

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, 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. 
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§ 13 

(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. Tato 

povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.[11] 

 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky přístupu k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu. Dále 

upravuje zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon  

a s tím spojený výkon státní správy. Jedná se o nejpropracovanější zákon, který 

komplexně řeší bezpečnost zvláštního druhu informace. Bezpečnost informace je 

zajištěna prostřednictvím personální, administrativní, fyzické, průmyslové 

bezpečnosti, bezpečnosti informačních systémů a kryptografickou ochranou. 

Zákon dále klasifikuje utajovanou informaci podle § 4 na 4 stupně utajení.[12] 

 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním. 

Jeho účelem je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

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

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

trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů  

a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti. 

Pro fyzickou ochranu ve vztahu k ochraně osob a majetku je zcela zásadní § 76 

odstavce 2 zadržení osoby podezřelé. 
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§ 76 

(2) 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.[13]  

 

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

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1.1.2014 a komplexně řeší veškeré 

soukromoprávní vztahy. Občanský zákoník je rozdělen na pět částí, které upravují 

soukromoprávní vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, majetkové 

vztahy těchto osob vůči státu, pokud tak nestanoví jiný právní předpis. 

 

§ 504 Obchodní tajemství  

Obchodní tajemství tvoří konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v 

příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí 

se závodem a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím 

způsobem jejich utajení.[14] 

 

2.2 Normy 

 V této části uvádím několik z velkého počtu norem zabývající se ochranou 

majetku a osob.  

ČSN EN 50518-2 ed. 2 – Dohledová a poplachová příjímací centra – Část 2: 

Technické požadavky[15] 
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ČSN EN 50131-1  ed. 2 – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – Část 1: 

Systémové požadavky[16] 

ČSN EN 50134-1 – Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 1: 

Systémové požadavky[17] 

ČSN EN 50136-1 – Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1: Obecné 

požadavky na poplachové přenosové systémy[18] 

ČSN EN 1303 – Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – požadavky  

a zkušební metody[19] 

ČSN 91 6012 – Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace  

a metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností[20] 

ČSN EN 50132-5 – Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích - Část 5: Přenos videosignálu[21] 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace[22] 

ČSN EN 1143-1:2005+A1:2009 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, 

klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, 

ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory[23] 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Fyzická ochrana je tvořena souborem organizačních, technických a režimových 

opatření vedoucích k zvýšení bezpečnosti chráněných aktiv. 

Hlavním cílem fyzické ochrany osob a majetku je zabránit neoprávněnému 

nakládání, odcizení či poškození hmotného a nehmotného majetku. Druhým aspektem 

neméně důležitým je ochrana nebo taktéž zajištění bezpečnosti osob. Fyzická ochrana 

osob a majetku se člení na tři části, z nichž každá má své rovnocenné zastoupení 

v komplexním systému bezpečnosti. Lze tedy říci, že systém je na tolik silným, jako 

je silný jeho nejslabší článek. 

 

3.1 Předmět fyzické ochrany osob a majetku 

 

- Ochrana osob 

- Ochrana hmotného majetku 

- Ochrana nehmotného majetku[3] 

 

3.1.1 Fyzická ochrana osob  

Fyzickou ochranou osob rozumíme ochranou osob pracujících zaměstnanců, 

osob pohybujících se v objektu s vědomím majitele objektu nebo osoby, které do 

objektu vstupují za určitým zájmem, tedy především zákazníky a to v prostorách 

daného objektu či mimo prostory objektu.[3] 

 

3.1.2 Fyzická ochrana hmotného majetku 

Hmotný majetek se skládá z movitého a nemovitého majetku, který je ve 

vlastnictví majitele objektu nebo podniku. Ochrana hmotného majetku tvoří páteř 

ochrany pro nerušený výkon pracovního, technologického a obchodního 

procesu.[3] 
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Obrázek 1: Koláč členění fyzické ochrany [autor] 

 

3.1.3 Fyzická ochrana nehmotného majetku 

Ochranou nehmotného majetku (většinou informace) rozumíme ochranou 

všeho, čeho si majitel objektu nebo podniku cení na tolik, že případné vyzrazení 

nepovolané osobě mu může způsobit újmu či jinak poškodit. Mezi nehmotný 

majetek řadíme smlouvy, ujednání, know-how, interní normy podniku a jiné. 

Jsou to tedy všechny skutečnosti, které je majitel objektu či podniku povinen či 

z vlastní vůle ochránit.[3] 

 
3.2 Prostředky fyzické ochrany osob a majetku 

V uceleném systému bezpečnosti využíváme organizačních a technických 

opatření doplněná fyzickou ostrahou. Je zcela zásadní si uvědomit logickou 

návaznost těchto tří oblastí na sebe a jejich vzájemné doplňování, tato skutečnost 

je zobrazena na obrázku číslo 1. Pokud bychom fyzickou ochranu uvažovali jako 

sofistifikovaný systém, který veškerá rizika minimalizuje takřka na zbytkové, 

taková skutečnost je nejčastěji znázorněna pyramidou bezpečnosti na obrázku 

číslo 2.[5, 6] 
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3.2.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou uvažujeme prostředky ochrany za účelem odrazení 

záměru útočníka od napadení objektu, nebo znesnadnění v jeho postupu. 

Do této kategorie prostředků řadíme: 

a) Mechanické zábranné systémy 

b) Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS) 

c) CCTV systémy 

d) Systém kontroly vstupu 

e) Jiné prostředky, ve kterých dominuje technický faktor.[3, 4] 

 

3.2.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je tvořena lidským činitelem. Je zároveň nejnákladnější 

složkou systému bezpečnosti. Je opět důležité uvědomit si, že fyzická ostraha 

doplňuje technické prostředky ochrany. Ve většině selhání je chyba na straně 

člověka, tento jev se vyskytuje napříč pracovním trhem a proto by měl pracovník 
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ostrahy splňovat alespoň minimální kvalifikační požadavky na tuto činnost, tedy 

procesní kvalifikaci na činnost strážného.[3, 4] 

Tato skutečnost je uvedena v živnostenském zákonu č. 455/1991 Sb., který 

zavádí kvalifikační požadavky na pozici strážného z tohoto zákona pro 

provozování koncesované živnosti Ostraha majetku a osob. 

Fyzickou ostrahu můžeme realizovat svépomocí, Policií České republiky, 

Městskou policií, pracovníky soukromé bezpečnostní agentury, strážnými, 

vrátnými nebo vojáky armády České republiky. 

 

3.2.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem administrativních, organizačních opatření 

vedoucí k sladění technické ochrany a fyzické ostrahy k ucelenému systému 

bezpečnosti a k zvýšení bezpečnosti chráněných aktiv.[3, 4] 

 

3.3 Základní členění fyzické ochrany 

Základní členění fyzické ochrany kategorizujeme do tří odvětví a to na 

technickou ochranu, jejíž součástí je dnes i klasická ochrana, perimetrická 

ochrana, prostorová ochrana, předmětová ochrana, která je v odborných 

literaturách uváděna jako klíčová ochrana. Fyzickou ostrahu, která je realizovaná 

člověkem dle způsobu jakým do něj zasahuje a režimovou ochranu, která má 

charakter směrnic a vymezených postupů.[4] 

 

3.4 Podrobné členění fyzické ochrany 

Níže uvádím podrobné členění jednotlivých prvků fyzické ochrany. 
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3.4.1 Technická ochrana 

Je souborem technických prostředků, jejichž smyslem je zabránit, znesnadnit či 

upozornit na skutečnost narušení chráněného objektu. Grafické členění technické 

ochrany uvádí obrázek číslo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 Fyzická ostraha  

Ochranou ve které dominuje lidský faktor. Lze ji vykonávat vlastními silami, 

policí, armádou, strážnými, vrátnými a zaměstnanci soukromých bezpečnostních 

agentur.  

3.4.3 Režimová ochrana 

Administrativně organizační opatření vedoucí ke sladění technické a fyzické 

ochrany. Do této kategorie patří některé dokumenty jako například režimová 

směrnice, klíčový režim, systém vstupu, režim vstupu vozidel a režimová 

směrnice vstupu osob. 

 

 

 

Obrázek 3: Cibule členění fyzické ochrany [autor] 



13 
 

4 Fyzická ochrana objektu SPORT-CLUB  
 

V této části uvedu základní informace o objektu jako celku s jeho historií. 

Uvedu základní členění jednotlivých budov v objektu, stavební materiál, budov jejich 

celkový stav, úroveň zabezpečení a umístění objektu ve vztahu k jeho okolí. 

 

 
4.1 Základní informace o společnosti 

Firma SPORT-CLUB byla založena v roce 1991. Předmětem její výroby se od 

prvopočátku stalo vybavení dětských sportovišť, tělocvičen a sportovního náčiní 

pro sportovní areály.  

 

4.2 Popis okolí objektu 

Objekt se nachází ve Valašském Meziříčí, rozloha objektu činí 2786 m
2
. 

Zastavěná část objektu je 1042 m
2
. Vstup do objektu je možný přes hlavní 

vjezdovou bránu u asfaltové cesty, ta přechází v štěrkovo-písčitou cestu, která 

vede okolo objektu a připojuje se na ulici Hranická. Na hranici objektu se nachází 

průmyslová hala na výrobu elektrotechnických komponentů pro elektrická 

zařízení, s níž sdílí část svého oplocení orientovaného na sever ze schématu areálu 

objektu na obrázku č. 4. Na západní hranici objektu, je řídce zalesněná oblast. 

V těsné blízkosti areálu se pouhých 10 metrů nalézá jednokolejná železniční trať, 

která se připojuje na hlavní železniční trať vedoucí k železniční stanici, 

jednokolejná trať je umístěná 50 metrů od příjezdové brány. V okolí 1 kilometru 

jsou zájmové objekty jako železniční stanice a nákupní centrum a celní úřad. 

 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Popis objektu 

Hranice objektu jsou vyznačeny oplocením převážně z pletivového drátu  

o velikosti ok 55x55 mm s průměrem drátu 2,1 mm o výšce 180 cm a železnými 

zabetonovanými sloupky o výšce 220 cm o průměru 48mm.  Uvnitř objektu se 

nachází celkem 3 budovy. Tyto budovy jsou na obrázku číslo 4 označeny písmeny 

A, B, C a otevřený přístřešek D. Pro hlavní vstup do objektu je u budovy B 

umístěná jednokřídlá železná vrata délky 250cm. Jiný vstup do objektu je možný 

přes železná dvoukřídlá vrata u budovy A o celkové délky 320cm, tento vstup se 

nepoužívá a jednokřídlá železná vrata s dřevěnými latěmi u za budovou B ze 

Označení budovy Popis 

A Zámečnické dílny 

B Administrativní budova 

C Stolárna 

D Přístřešek 

Obrázek 4: Schéma areálu [autor] 
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železných čtvercových profilů o průměru 45 mm. Tento úsek oplocení má výšku  

2 metry a dřevěné latě o výšce 200 cm, tloušťce 2 cm a šířce v rozmezí 2 až 5 cm. 

Plechový plot má výšku 220 mm a je společný s vedlejším podnikem pro výrobu 

elektrotechnických komponentů. 

 Budova A je hlavní výrobní částí objektu. V této budově se nachází dílny na 

zpracování kovových materiálů, kovových konstrukcí a sklad železného materiálu 

o celkové výměře 570m
2
. Budova A je přízemní a nosný materiál použitý na 

stavbu této budovy je z betonových tvárnic. Obvodové zdivo má tloušťku 310 mm 

Budova je celá omítaná cementovou omítkou, výška prostor je 5 metrů. Budova 

má sedlovou střechu. Materiál použitý pro zastřešení budovy je z plechové 

krytiny. Vstup do budovy je realizován přes tři dvoukřídlé plechové dveře. 

Budova B je administrativní část objektu, jejíž konstrukční materiál je shodný 

s budovou A. Budova je oproti předchozí patrová, kdy většinu zastavěné plochy 

tvoří přízemní část a první patro má jednu volnou místnost výměře 25m
2
. Do 

prvního patra je vstup řešen přes železné schody, umístěné na dvorku u přístřešku 

D. Hlavní stup do této budovy se nachází v areálu objektu naproti parkovišti pro 

zaměstnance firmy. V budově se nachází kotelna se samostatným vstupem přes 

jednokřídlé dřevěné dveře.  Celková výměra budovy je 312 m
2
. 

Budova C slouží pro výrobu ze dřevěných materiálů, jejich čalounění  

a uskladnění výrobků menších rozměrů a skladovacího materiálu. Budova je 

přízemní a nosná konstrukce je dřevěná, stěny této budovy jsou ze 

sádrokartonových desek o tloušťce 240mm izolované minerální vatou. Vstup do 

této budovy je přes dřevěné venkovní dveře a dvoukřídlé plechové dveře pro 

uskladnění materiálu.  

Nosná konstrukce přístřešku D je z lešenářských trubek o průměru 48mm  

a délky 6m, celková výška přístřešku je 10m . Tato konstrukce je otevřená a její 

výměra je 18m
2
, pouze na jedné straně je zakrytá plachtou. Slouží pro krátkodobé 

skladování materiálu. 
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V objektu je umístěno parkoviště podniku s betonovým parkovacím 

podkladem, betonový podklad se až na drobné výjimky nachází po celém 

územním celku objektu. Uprostřed areálu je volný prostor pro snadnou manipulaci 

s materiálem pro skladování nebo expedici. V okolí budov a plotu se nachází 

konstrukční materiál a materiál na otop.  

Celková hodnota aktiv je především ve vybavení a uskladněném materiálu  

a dle informací majitele činí 5 000 000 korun. 

 

4.4 Popis zabezpečení objektu 

V této části shrnu současný stav fyzické ochrany objektu. Tuto skutečnost budu 

popisovat ve vztahu od hranic objektu k jejímu středu a režimovou směrnici. 

V této části budu věcně popisovat skutečnost. Pro snadnější přehlednost a zásady, 

které jsem získal během bakalářského studia, budu tuto kapitolu členit podle 

návaznosti na jednotlivé kategorie: 

- Perimetrická ochrana 

- Plášťová ochrana 

- Prostorová ochrana 

- Předmětová ochrana 

- Režimová ochrana[3, 4] 

 

4.4.1 Perimetrická ochrana 

Perimetr objektu je standardně ohraničen pletivovým plotem fixovaný pomocí 

kulatých železných tyčí. Tyče jsou zabetonované v betonovém podkladu  

a v některých místech se materiál plotu liší podle daného úseku. Tato skutečnost 

je znázorněna v tabulce číslo 1, která je součástí obrázku číslo 5. Objekt má tedy 

celkově nejen pletivový plot, plechový a také kombinace dřevěných latí na 

svařovaných čtvercových železných profilech, tyto části jsou znázorněny na 

obrázku číslo 5. Celková délka plotů bez vrat činí 191,7 m. V některých místech 

plot současně končí a začíná s pláštěm budovy. V plotu jsou umístěny celkem tři 
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vstupy z níž každý jen opatřen visacím zámkem. Jednotlivá pole plotu jsou 

většinou na betonovém podkladu a v místech bez betonového podkladu je pole 

plotu je opatřeno zábranou proti podlezení ve formě betonových kvádrů. 

Jednotlivé vjezdové brány jsou fixovány železnými kolíky proti obousměrnému 

pohybu. V okolí budov se nachází konstrukční materiál a materiál na otop. 

Materiál na otop je skladován buď pod plachtami, nebo pod přístřeškem k tomu 

určeném. Umístění přístřešku na dříví je na obrázku číslo 5 označeno písmenem 

E. V této části je za plotem několik listnatých a jehličnatých stromů. Zároveň se 

v tomto úseku jako v jediném vyskytuje i ostnatý drát natažení 30 centimetrů nad 

horní hranicí pletiva na sloupcích. V oblasti kde je plot přerušen a vyplněn 

pláštěm budovy se nachází dvě okna a dveře. Okna jsou opatřena mřížemi 

ukotvenými do zdiva budovy a dřevěné dveře jsou z bezpečnostních důvodů 

neprůchozí. Na obrázku číslo 5 jsou tyto dveře označeny písmenem B, dveře 

proto nemají kliku a jsou zamřížovaná. V těchto místech je také umístěná okapní 

roura. Ta je umístěna na rohu budovy mezi body B a C. Objekt nemá zabudovaný 

kamerový systém. 
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Označení 
míst 

Popis 

A Hlavní vstup 

B 
Dveře do administrativní 
budovy 

C Vjezdová vrata 

D Dvoukřídlá železná vrata 

E Přístřešek na otop 

Barevné 
označení 

Popis 

Žlutá Pletivový plot 

Modrá Železný plot s latěmi 

Zelená 
Pletivový plot s ostnatým 
drátem 

Červená Plechové oplocení 

Obrázek 5: Vstupy do areálu [autor] 

Tabulka 1: Materiál oplocení k obrázku 5 [autor] 
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4.4.2 Plášťová ochrana 

 Venkovní stěny budov jsou zateplené. Plastová okna jsou izolována dvojsklem. 

Všechny vstupní dveře mají cylindrickou zámkovou vložku. Vstupní vrata jsou 

opatřena visacím zámkem. Administrativní budova má celkem 8 plastových oken 

dvoukřídlých opatřených okenními mřížemi. První patro a okna ze strany  

k parkovišti jsou bez okenních mříží. U vstupu do administrativní budovy 

z parkoviště jsou dřevěné dveře a vstupní konzole s klávesnicí od elektronické 

zabezpečovací signalizace. Druhé vstupní dveře, které jsou označené na obrázku 

číslo 5 písmenem B se pro vstup do budovy nevyužívají a jsou permanentně 

zamčené. Zámečnické dílny a jsou opatřeny trojitými okny, která jsou jednokřídlá 

a bez okenních mříží v celkovém počtu 7 oken. Vstup do zámečnických dílen je 

možný přes dvě dvoukřídlá plechové dveře. Budova stolárny má celkem  

8 plastových oken dvoukřídlých, z nichž 3 okna jsou opatřena okenními mřížemi. 

Vstup do této budovy je možný dřevěné dveře a dvoukřídlé plechové dveře. 

 

4.4.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je realizovaná pomocí pohybových čidel elektronické 

zabezpečovací signalizace a dveřmi jednotlivých místností s označenými jsou 

popsány v přílohách. V příloze 2 je situován současný stav zabezpečení budovy 

A. Současný stav zabezpečení budovy C je znázorněn v příloze 3. V příloze 4 se 

nachází současný stav zabezpečení budovy B. Přístup do jiných částí v rámci 

jedné budovy jsou zajištěny zamykáním přístupových vrat a dveří, aby se 

zamezilo případnému volnému přístupu v době nepřítomnosti příslušného 

pracovníka daného místa, nebo mimo pracovní dobu. Administrativní budova je 

vybavena cylindrickými vložkami zámků, ostatní budovy jsou vybaveny 

obyčejnými FAB vložkami. 

 

4.4.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana v tomto případě není nijak realizovaná. 
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4.4.5 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je realizovaná podle režimové směrnice objektu pro 

zaměstnance objektu a soukromou bezpečností agenturou napojenou na 

dohledové a poplachové příjímací centrum.  

Pro zaměstnance objektu je řešena přiřazením zaměstnance k danému pracovišti 

a vlastnictvím unikátního vstupního kódu k ovládáním prostorových čidel ve 

vztahu k jejich příslušným pracovním pozicím. Takto je řešen i systém docházky 

pro výpočet mezd zaměstnanců. Každý zaměstnanec má klíče pro vstup do 

areálu, společných prostor a na vlastní pracoviště pro výkon práce. Užívání 

objektu ve vztahu k výrobnímu procesu je situováno na ranní jednosměnný 

provoz od pondělí do pátku od 9:00 do 17:00. Soboty a neděle jsou volné a objekt 

je v tuto dobu prázdný. Zaměstnanci výrobních úseků po konci pracovní směny 

zamykají vstupní dveře a vrata do budov ve vlastním pracovním úseku. 

Zaměstnanci administrativní budovy zpravidla opouští objekt jako poslední, kdy 

tento zaměstnanec zabezpečí použitím vstupní konzole poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému administrativní budovu a přesvědčí se  

o zabezpečení ostatních budov a jejich prostor. Následně při opuštění objektu 

uzamkne hlavní vjezd do areálu. Mimo pracovní dobu je objekt opuštěný. Objekt 

nemá režimovou směrnici pro vstup vozidel ani režimovou směrnici pro vstup 

osob. Vstup do areálu objektu je možný pro klienty přes hlavní vjezdovou bránu, 

vedle které visí na oplocení cedule s popisem směru do hlavní budovy. 

 

4.4.6 Subjektivní názor na úroveň zabezpečení 

Osobně se domnívám, že objekt má určitou minimální úroveň zabezpečení. Na 

místě jsem však měl možnost zpozorovat dvě místa, která jsou dle mého názoru 

nejzranitelnější při pohybu osob uvnitř budovy a čidla toto místo vůbec 

nezabírají, respektive čidlo nezabírá celý chráněný prostor.  

Dalším problém, který zde vidím, tkví ve vzrostlém porostu stromů, který zde 

skýtá ideální cestu přes plot do objektu, byť se zde vyskytuje ostnatý drát, tak 
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tento drát je zde mnoho let a není problém s jeho překonáním prostým 

našlápnutím na něj, tato skutečnost je znázorněna na obrázku 10.  

Jako další problém zde vidím velké okenní tabule, přes které se lze dostat do 

jednotlivých výrobních budov označených na obrázku číslo 4 písmeny A a C. 

Tato okna nejsou nijak chráněná bezpečnostními fóliemi ani v místnostech nejsou 

umístěné aktivní či pasivní detektory tříštění skla. Jako možný problém hodnotím 

okapní rouru umístěnou u vrat C na situovanou na obrázku A v příloze 1. Jako 

pozitivní hodnotím nastavenou režimovou ochranu, konkrétně omezený pohyb 

zaměstnanců na určitá pracoviště, úroveň oplocení areálu a také cylindrické 

zámky na dveřích administrativní budovy. 
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5 Analýza a hodnocení rizika 

 Analýza a hodnocení rizika má své nezastupitelné místo při zkoumání  

a hodnocení bezpečnosti systému, identifikaci rizik a stanovení celkové míry možných 

následků těchto rizik na uvažovaný systém. Na těchto základních poznatcích 

vyplývající z jednotlivých analýz můžeme jednoznačně stanovit pro jednotlivá rizika 

pravděpodobnost a míru následků. Na základě těchto poznatků vyplívajících 

z jednotlivých analýz, můžeme učinit vhodná opatření pro minimalizaci jednotlivých 

rizik. 

V dnešní době se vyskytuje celá řada analytických metodik pro komplexní 

analýzu identifikace nebezpečí a hodnocení rizik, přičemž je zcela zásadní stanovit 

záměr a zvolit vhodnou metodiku ve vztahu k uvažovanému systému. 

Pro realizaci bezpečnostní analýzy rizik pro fyzickou ochranu objektu SPORT-

CLUB, budou užity tři metodiky a to Diagram příčin a následků, Analýza příčin  

a důsledků a Paretova analýza. Tyto tři metodiky jsem si vybral právě pro svou 

logickou návaznost, kterou na sebe vzájemně mají. Diagram příčin a následků 

jednoduše a přehledně vyobrazuje hrozící nebezpečí chráněnému zájmu. Druhá 

analýza v mém případě vychází ze situace té první, kdy rozšiřuje její chápání o příčiny 

a důsledky jednotlivých nebezpečí s odhadem její závažnosti. Třetí metodikou se ze 

souboru nebezpečí se určí závažná rizika, která vyžadují přednostně vhodná opatření. 

 

5.1 Diagram příčin a následků 

Diagram příčin a následků také známý jako Ishikawův diagram je pro své 

jednoduché výstupní grafické znázornění nazýván také jako rybí kost, která je 

znázorněná na obrázku číslo 6. Přehledné grafické zobrazení přechází od hlavního 

problému postupně k jednotlivým druhům jeho příčin a tyto příčiny jsou následně 

ještě rozvedeny. [2] 
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Možnými problémy či příčinami, které mohou vést k překonání fyzické 

ochrany objektu SPORT-CLUB jsou: 

 

- Překonání mechanického zábranného systému technické ochrany 

- Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému technické 

ochrany 

- Překonání fyzické ostrahy 

- Nedostatečná režimová opatření 

 

Možnosti překonání mechanického zábranného systému: 

- Překonání oplocení přelezením 

- Překonání oplocení podhrabáním 

- Překonání oplocení destruktivními metodami 

- Překonání vrat destruktivními a nedestruktivními metodami 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes okno 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes střechu 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes vstupní dveře 

- Vniknutí cizí osoby do prostorů budov 

 

 

Obrázek 6: Diagram rybí kosti [autor] 
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Možnost překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému technické 

ochrany: 

- Nedostatečné pokrytí prvky PZTS 

- Narušení funkce PZTS cizí osobou 

- Technický stav prvků PZTS 

- Absence prvků PZTS pro detekci cizí osoby při vstupu do budov objektu 

 

Možnost překonání fyzické ostrahy: 

- Selhání technického vybavení 

- Nespolehlivost pracovníka 

- Nedostatečná kvalifikace pracovníka fyzické ostrahy 

 

Nedostatečná režimová opatření: 

- Nedodržování režimových směrnic 

- Nejednotná anebo chybějící režimová opatření 

- Nespolehlivost kmenových zaměstnanců 

 

Vnitřní hrozby: 

- Mstící se zaměstnanec 

- Vyzrazení přístupových hesel 

- Nerespektování předpisů 

- Nedostatečné školení 

- Spolupráce zaměstnance s cizí osobou 

 

Výše uvedené kategorie vedoucí k možnému překonání fyzické ochrany objektu 

jsou graficky uspořádány na obrázku číslo 7, který se nachází na následující straně.
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Obrázek 7: Diagram příčin a následků 
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5.2 Analýza příčin a důsledků 

Výstupem této metody je systematický kvalitativní seznam nebezpečí  

a následků vyjádřený nejčastěji tabulkou s možností následné kvantifikace. Tuto 

metodu můžeme rozdělit do tří fází. V první fázi se sestaví tabulka či seznam 

s výčtem nebezpečí hrozící chráněnému zájmu. Ve druhé fázi je cílem přiřazení 

k jednotlivým nebezpečím možné příčiny a následky. V závěrečné fázi se pomocí 

výpočtu dle vzorce (1), který je uvedený níže stanoví rizikové číslo R, jehož 

hodnota reprezentuje míru rizika.[1] 

 

                   

R – závažnost rizika   N – míra následků rizika 

P – četnost výskytu H – odhalitelnost rizika 

 

 

Parametry metody FMEA jsou uvedeny v tabulce 2. Počet parametrů může 

být stanoven podle konkrétního problému a podmínek. V průmyslu se při 

provádění analýzy používá deset úrovní, v této práci bude použito pouze pět 

úrovní, které jsou uvedeny v tabulce 2. Důvodem použití nižšího počtu úrovní je 

přehlednost analýzy. Proměnná R bude nabývat hodnot od 0 do 125.[7] 

R Závažnost rizika N Míra následků rizika 

0-3 bezvýznamné 1 malý dopad, škoda, úraz 

 4-10 akceptovatelné 2 větší dopad, škoda, úraz s pracovní neschopností 

 10-50 mírné 3 střední dopad, škoda, úraz vyžadující hospitalizaci 

51-100 nežádoucí 4 těžký dopad, vysoká škoda, úraz s trvalými následky 

101-
125 

nepřijatelné 5 velice vysoká škoda, smrt 

P Četnost výskytu H Odhalitelnost rizika 

1 nepravděpodobná, nahodilá 1 lehce odhalitelná v době jeho působení 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné v řádu minut 

3 reálná, pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné  v řádu dnů 

5 stálá 5 neodhalitelné 

 

 

(1) 

Tabulka 2: Indexy 
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  Úsek Nebezpečí Následky nebezpečí P N H R 

T
ech

n
ick

á o
ch

ran
a 

P
erim

etrick
á 

o
ch

ran
a 

Překonání oplocení přelezením Pohyb cizí osoby v 

areálu objektu, 

vniknutí do budov 

objektu, odcizení 

majetku, poškození 

majetku 

5 3 5 75 

Překonání oplocení podhrabáním 1 1 3 3 

Překonání oplocení destruktivními  

metodami 
3 2 3 18 

Překonání vrat destruktivními a 

nedestruktivními metodami 
4 3 3 36 

P
lášťo

v
á o

ch
ran

a 

Vniknutí cizí osoby do budov  

přes okno Pohyb cizí osoby v 

prostorách objektu, 

odcizení majetku, 

poškození majetku 

4 3 4 48 

Vniknutí cizí osoby do budov  

přes střechu 
3 3 4 36 

Vniknutí cizí osoby do budov 

 přes vstupní dveře 
5 4 3 60 

P
ro

sto
ro

v
á o

ch
ran

a 

Vniknutí cizí osoby do prostorů  

budov Pohyb cizí osoby v 

prostorách objektu, 

odcizení majetku, 

poškození majetku, 

ztráta citlivých 

informací, 

nedetekování 

cizí osoby 

5 4 4 80 

Nedostatečné pokrytí prvky PZTS 4 4 4 64 

Absence prvků PZTS pro detekci cizí 

osoby při vstupu do budov objektu 
3 3 4 36 

Narušení funkce PZTS cizí osobou 2 4 2 16 

Technický stav prvků PZTS 3 4 4 48 

F
y

zick
á 

o
strah

a 

B
ezp

ečn
o

stn
í 

ag
en

tu
ra 

Selhání technického vybavení 
Nedetekování nebezpečí, 

pochybení 

zaměstnance ostrahy 

2 3 3 18 

Nespolehlivost pracovníka 3 2 3 18 

Nedostatečná kvalifikace  

pracovníka fyzické ostrahy 
1 4 4 16 

R
ežim

o
v

á 

o
ch

ran
a 

R
ežim

o
v

á 

o
p

atřen
í 

Nedodržování režimových směrnic Spolupráce zaměstnance 

s cizí osobou, 

možnost vniku cizí 

osoby do objektu, 

nejednotnost postupu 

zaměstnanců. 

3 2 4 24 

Nejednotná anebo chybějící  

režimová opatření 
3 3 4 36 

Nespolehlivost kmenových  

zaměstnanců 
2 3 4 24 

L
id

sk
ý

 fak
to

r 

In
tern

í h
ro

zb
y

 

Mstící se zaměstnanec 
Poškození majetku, 

krádež majetku. 
3 1 3 9 

Vyzrazení přístupových hesel 

Možnost deaktivace 

systému PZTS, 

nedetekování cizí 

osoby v objektu 

3 3 4 36 

Nerespektování předpisů 
Poškození majetku, 

zdravotní újma, 

pochybení zaměstnance, 

finanční ztráty, 

neschopnost dostát 

závazkům 

2 3 4 24 

Nedostatečné školení 2 2 3 12 

Spolupráce zaměstnance  

s cizí osobou 

Vyzrazení zabezpečení 

prvků PZTS a MZS, 

odcizení majetku, 

poškození majetku 

2 3 3 18 

 

 

 

Tabulka 3: Tabulka FMEA 
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5.3 Paretova analýza 

Pro Paretovu analýzu jsem vycházel z analýzy příčin a důsledků, ve které jsem 

stanovil příčiny jednotlivých rizik. Tato nebezpečí jsem seřadil podle 

subjektivního zhodnocení a na základě získaných výsledků vlastních rizikových 

čísel. Takto setříděný statistický soubor je v tabulce číslo 4. Výstupem této 

analýzy je graf s Lorenzovou křivkou na obrázku 8. Ten nám obecně udává, že 

80% problémů je způsobeno 20% příčin. 

Číslo Nebezpečí R 
Kumulativní 

četnost 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

1 Vniknutí cizí osoby do prostorů budov 80 80 10,62 

2 Překonání oplocení přelezením 75 155 20,58 

3 Nedostatečné pokrytí prvky PZTS 64 219 29,08 

4 
Vniknutí cizí osoby do budov přes vstupní 

dveře 
60 279 37,05 

5 Vniknutí cizí osoby do budov přes okno 48 327 43,43 

6 Technický stav prvků PZTS 48 375 49,80 

7 
Nejednotná a nebo chybějící režimová 

opatření 
36 411 54,58 

8 
Překonání vrat destruktivními a 

nedestruktivními metodami 
36 447 59,36 

9 Vyzrazení přístupových hesel 36 483 64,14 

10 Vniknutí cizí osoby do budov přes střechu 36 519 68,92 

11 
Absence prvků PZTS pro detekci cizí osoby 

při vstupu do budov objektu 
36 555 73,71 

12 Nespolehlivost kmenových zaměstnanců 24 579 76,89 

13 Nerespektování předpisů 24 603 80,08 

14 Nedodržování režimových směrnic 24 627 83,27 

15 
Překonání oplocení destruktivními 

metodami 
18 645 85,66 

16 Selhání technického vybavení 18 663 88,05 

17 Nespolehlivost pracovníka 18 681 90,44 

18 
Nedostatečná kvalifikace pracovníka 

fyzické ostrahy 
16 697 92,56 

19 Narušení funkce PZTS cizí osobou 16 713 94,69 

20 Spolupráce zaměstnance s cizí osobou 16 729 96,81 

21 Nedostatečné školení 12 741 98,41 

22 Mstící se zaměstnanec 9 750 99,60 

23 Překonání oplocení podhrabáním 3 753 100,00 

 Tabulka 4: Tabulka Paretovy analýzy 
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Pro sestrojení Paretova diagramu je nutné znát rizikové číslo R. Tuto 

proměnnou jsme získali pro jednotlivá nebezpečí z předchozí analýzy příčin  

a důsledků. Následně jsem pomocí vzorců 2 a 3 určil relativní četnost a relativní 

kumulativní četnost. 

 

   ∑        
                         

 

Ni – relativní kumulativní četnost [-] 

ni – prvky souboru 

 

 

   
  

 
              

 

Fi – relativní kumulativní četnost [%] 

Ni – kumulativní četnost prvku souboru  

N – suma kumulativních četností prvků souboru 

  

(2) 

(3) 
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Obrázek 8: Paretův diagram [autor] 
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Z výsledků analýzy je známa skutečnost, že za 80% problémů může právě 20% 

příčin. Z grafu na obrázku číslo 8 je patrné, že tato nebezpečí nabývají hodnot od 

0 do 80 % relativní kumulativní četnosti. Jmenovitě mezi tyto nebezpečí patří: 

 

- Vniknutí cizí osoby do prostorů budov 

- Překonání oplocení přelezením 

- Nedostatečné pokrytí prvky PZTS 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes vstupní dveře 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes okno 

- Technický stav prvků PZTS 

- Nejednotná anebo chybějící režimová opatření 

- Překonání vrat destruktivními a nedestruktivními metodami 

- Vyzrazení přístupových hesel 

- Vniknutí cizí osoby do budov přes střechu 

- Absence prvků PZTS pro detekci cizí osoby při vstupu do budov objektu 

- Nespolehlivost kmenových zaměstnanců 

 

Tato vybraná nebezpečí budou základem pro návrh inovativního řešení fyzické 

ochrany objektu. 
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6 Návrh inovativního řešení fyzické ochrany   

Z výsledků analýz jsem v předešlé kapitole určil závažná nebezpečí, která 

vyžadují přednostně vhodná opatření. V této kapitole se budu zabývat návrhem  

o implementaci vhodných inovativních opatření do stávajícího stavu fyzické ochrany 

objektu, pro minimalizování těchto rizik a vyčíslení nákladů spojených s tímto 

návrhem. Je obecně známo, že celková výše nákladů na nové zabezpečovací 

prostředky by neměly přesáhnout 10 až 15 % ze stanovené hodnoty chráněných aktiv. 

Tento zavedený princip vychází z analýzy ALARA. Majitelem objektu byla celková 

výše chráněných aktiv stanovena na částku 5 miliónů korun. V této částce je zahrnut 

i materiál pro výrobu. Není v něm však zahrnut automobilový park a to z důvodu, že 

tato vozidla se mimo pracovní dobu, kdy objekt je zcela opuštěn zde nevyskytují. 

Vezmeme-li v úvahu výše uvedené doporučení, měla by se celková výše nákladů 

spojených s realizací inovativních opatření pohybovat do částky 500 000 Kč. 

 

Při inovaci stávajícího bezpečnostního systému, budu nahlížet na tuto 

problematiku především od hranic objektu směrem k jeho středu.  

 

6.1 Technická ochrana 

Úkolem mechanických zábranných systémů je především preventivní účinek, 

kdy má cizí osoby, které se chtějí do objektu dostat nestandartní cestou především 

mimo pracovní dobu odradit od svého záměru, co nejvíce znesnadnit postup nutný 

k překonání těchto prostředků, nebo na tuto skutečnost upozornit. 

 

6.1.1 Perimetrická ochrana 

Proti nebezpečí překonání oplocení přelezením se stávající ochrana realizuje na 

hranici objektu, plotem z různých druhů materiálu na jednotlivých úsecích. Tuto 

skutečnost názorně zobrazuje obrázek číslo 5, jehož součástí je tabulka číslo 1.  
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Jako největší slabinu považuji pletivový plot u přístřešku na otop nacházející se 

pod stromovitým porostem. V tomto úseku se vyskytuje ostnatý drát, ten však 

vyznačuje značným stupněm koroze a je částečně prověšený. V tomto úseku 

s přesahem alespoň 0,5 metru doporučuji výměnu starého ostnatého drátu za 

spirálovitý žiletkový drát Na obrázku číslo 9 je zobrazen žiletkový drát s proti 

korozivní vrstvou zinku. Dále v tomto úseku postačí pozinkovaný ostnatý drát. 

Společný plechový plot, který objekt sdílí se sousedním a poskytuje jednak 

dostatečnou ochranu, ale také snížený předpoklad přelezení, neboť sousední 

objekt má své vlastní zabezpečení a jeho areál za tímto plotem není veřejnosti 

přístupný. Ostatní úseky plotu bych opatřil klasickým pozinkovaným ostnatým 

drátem.  

 

 

 

 

 

V místě, kde nachází administrativní budova B situovaná na obrázku číslo 4, 

jejíž obvodové zdivo přerušuje plot, se nachází dvě jednokřídlá plastová okna 

s okenními mřížemi. Dřevěné dveře, které mají malé skleněné okno s mřížkou 

zajištěné zámkovou vložkou FAB. Tento vstup se nepoužívá a pro účely zvýšení 

bezpečnosti bych tyto obyčejné dveře vyměnil za bezpečnostní.  

Proti nebezpečí vniknutí cizí osoby do objektu přes střechu doporučuji 

odstranit odpadní okapovou rouru umístěnou vedle pravého okna z venkovního 

pohledu na dveře. Tato skutečnost je znázorněná v příloze 1 na obrázku A. 

Z bezpečnostního hlediska bych tuto rouru demontoval a její funkci nahradil 

místo odpadní roury připojené na okapní rouru řetízkem, neboť je pevně uchycená 

k obvodní zdi a skýtá možnost jak získat přístup do objektu přes střechu. 

Proti nebezpečí překonání vrat destruktivními a nedestruktivními metodami 

toho moc udělat nelze. Ochrana proti nedestruktivním metodám spočívá ve 

Obrázek číslo 9: Žiletkový drát [internet] 
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zvýšené bezpečnosti zámkových vložek a visacích zámků. Doporučuji tedy 

výměnu jednotlivých uzamykacích systémů na bezpečnostní ochranu 2 dle platné 

normy ČSN P ENV 1627. 

 

6.1.2 Plášťová ochrana 

Proti nebezpečí vniknutí cizí osoby přes okno nemusíme řešit v inovativním 

řešení budovu C, jejíž okna jsou opatřena okenními mřížemi ukotvenými do 

obvodového zdiva. Okna v administrativní budově B, jejíž některá okna nemají 

okenní mříže. Jsou to především okna do společných prostor a šaten, doporučoval 

bych vybavit je bezpečnostními fóliemi na sklo, tato fólie se nachází na obrázku 

10.  

 

 

 

 

 

Okna umístěná v budově A jsou bez okenních mříží. Vzhledem ke skutečnosti, 

že se jedná o výrobní budovu, ve které se nachází výrobní stroje, nářadí a svářecí 

technika bych doporučoval tyto místnosti vybavit pasivními detektory rozbití 

skla. Pasivní detektor rozbití skla je znázorňuje obrázek číslo 11. 

 

 

 

 

 

Obrázek číslo 10: Bezpečnostní fólie [internet] 

Obrázek číslo 11: Detektor rozbití skla [internet] 
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Proti nebezpečí vniknutí cizí osoby do budov přes vstupní dveře, bych všechny 

vstupy doporučoval vybavit zábranou proti vysazení dveří. Pro řešení komplexní 

problematiky systému vstupu zaměstnanců a zvýšení bezpečnosti bych 

doporučoval implementovat systém generálního klíče. Zároveň bych vstupní 

dveře do administrativní budovy vybavil magnetickým kontaktem na rám dveří, 

který je zobrazen na obrázku číslo 11. Ke zvýšení bezpečnosti objektu doporučuji 

na obvodové zdivo umístit celkem pět kamer. Kamery, které budou střežit prostor 

za výrobní budovou B a dvě kamery umístěné na administrativní budově A. První 

bude střežit prostor u vjezdových vrat C a druhá vjezdový prostor umístěná  

u konstrukce přístřešku D. Poslední kamera bude umístěna v místech, kde se 

přístřešek D napojuje na výrobní budovu B, tato kamera bude střežit vstupy do 

výrobních budov B a C. Detailní rozmístění kamer je vyobrazeno v příloze 8. 

 

 

 

 

 

6.1.3 Prostorová ochrana 

Nebezpečí spočívající v pokrytí prostorovými čidly, které není zajištěno 

v celém prostoru budov, ale jen v několika místnostech. Tuto skutečnost považuji 

za nedostačující a doporučoval bych rozšířit pokrytí o PIR čidla s mikrovlnou. 

Detailní rozvržení jednotlivých prvků je vyobrazeno v přílohách 5, 6, 7, kdy 

v příloze 5 je situováno inovativní prvků PTZS pro budovu A. V Příloze 6 se 

nachází inovativní zabezpečení budovy C. Pro budovu B se inovativní stav 

nachází v příloze 7. Touto skutečností se rovněž snižuje nebezpečí vniknutí cizí 

osoby do prostorů budov. 

Proti nebezpečí absence prvků PZTS pro detekci cizí osoby při vstupu do 

budov objektu vhodná opatření částečně toto nebezpečí snižují a to především 

Obrázek číslo 12: Magnetický kontakt [internet] 
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v pokrytí prvky systému PZTS a vhodných režimových opatření pro omezení 

pohybu cizích osob v čase, kdy objekt není prázdný. 

 

6.1.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana v tomto objektu není realizována. Vzhledem ke 

skutečnosti, že se v objektu nevyskytuje větší obnos peněz, bych i přes tuto 

skutečnost navrhoval bezpečnostní trezor pro účely administrace. Trezor určený 

pro umístění do zdiva budovy je znázorněn na obrázku číslo 13. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha, jejíž hlavním činitelem je lidský faktor má své 

neopomenutelné zastoupení v komplexní bezpečnosti, který zároveň doplňuje 

technické prostředky ochrany. 

 

6.2.1 Fyzická ostraha 

Nový koncept fyzické ostrahy se domnívám, že zde není nutný. Objekt má 

smlouvu již se soukromou bezpečnostní agenturou napojenou na dohledové  

a poplachové příjímací centrum. Toto považuji za dostačující. 

 

Obrázek číslo 13: Bezpečnostní rezor [internet] 
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6.3 Režimová ochrana 

Prostředky režimové ochrany jsou především stanovené postupy pro 

sladění postupů při komplexní ochraně majetku.  

 

6.3.1 Režimová ochrana 

Nebezpečí zapříčiněné technickým stavem prvků PZTS je nutno řešit 

inovativním řešením v rámci režimové ochrany pro technický stav prvků PZTS  

a doporučuji stanovit pravidelné revize jednotlivých prvků systému PZTS. 

Revize jednotlivých čidel doporučuji stanovit ve lhůtách jedenkrát měsíčně. 

Revizi ústředny PZTS pak jedenkrát ročně osobou s platnou odbornou 

kvalifikací. 

K problému nejednotných anebo chybějících režimový opatření doporučuji 

zapracovat jednotlivé režimové směrnice do jednotné vnitřní směrnice objektu, 

která by měla obsahovat klíčový režim, nastavení a ovládání ústředny PZTS, 

směrnici pro koordinovaný postup zaměstnanců při zjištění nebezpečí a pracovní 

směrnici pro postup kmenových zaměstnanců při opouštění pracovního 

stanoviště a objektu a směrnici pro vymezení pohybu jednotlivých kategorií 

osob v objektu.  

Proti nebezpečí vyzrazení přístupových hesel a nespolehlivosti kmenových 

zaměstnanců toho bohužel moc udělat nelze. Můžeme tomuto nebezpečí pouze 

částečně předejít, neboť souvisí s osobností člověka a jsou jen velmi těžko 

předvídatelné. 

 
6.4 Cenový návrh inovace fyzické ochrany objektu 

Cenový návrh jednotlivých bezpečnostních prvků pro zvýšení bezpečnosti 

chráněných aktiv je zobrazeno v tabulce 5. Jednotlivé bezpečnostní prvku byly 
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vybrány ze široké nabídky běžně dostupných na trhu s ohledem k jejich 

specifickým vlastnostem a ceně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve výsledné ceně nejsou zahrnuty náklady na realizaci těchto inovativních opatření.   

Název Počet kusů Počet za jeden kus Celková cena 

PIR čidlo 9 609 Kč 5481 Kč 

Detektor rozbití skla 3 529 Kč 1587 Kč 

Kamery 6 5979 Kč 35 874 Kč 

Zábrany proti 

vysazení dveří 
18 55 Kč 990 Kč 

Systém generálního 

klíče 
25 702 Kč 18 540 Kč 

Bezpečnostní fólie 19 780 Kč 14 820 Kč 

Magnetický kontakt 2 99 Kč 198 Kč 

Trezor 1 25 515 Kč 25 515 Kč 

Bezpečnostní dveře 1 36 440 Kč 36 440 Kč 

Žiletkový drát 1 1 423 Kč 1 423 Kč 

Ostnatý drát 2 330 Kč 660 Kč 

Celkem 139 445 Kč 

Tabulka číslo 5: Cenová kalkulace 
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7 Závěr   

Cílem bakalářské práce identifikovat a zhodnotit současný stav objektu 

SPORT-CLUB, navrhnout inovativní opatření ke zvýšení zabezpečení objektu. 

Samotná práce byla rozdělena do celkem tří samostatných částí, z nichž každá část se 

věnovala problematikou v rozdílné oblasti. Bakalářská práce tedy byla koncipována 

objektivním popisem současného stavu zabezpečení objektu s jednotlivými prvky 

fyzické ochrany. Prostřední část se zabývala analýzou a hodnocením rizik a měla za cíl 

identifikovat a určit závažnost jednotlivých nebezpečí, jejich příčiny a následky 

v současném komplexním systému bezpečnosti objektu. Závěrečnou a nosnou částí 

této práce byl návrh inovativního opatření pro minimalizaci jednotlivých rizik 

v současném stavu fyzické ochrany objektu. 

Pro následné vyhotovení analýzy rizik byly pro svou návaznost použity tři 

metody. První metoda je Ishikawův diagram, tato metoda nám vyčlenila veškeré 

možné nebezpečí hrozící objektu. Pro následnou selekci nejzávažnějších nebezpečí, 

jejich příčin a následků jsem aplikoval metodu analýzu příčin a důsledků. Na závěr 

jsem doplnil Paretův diagram. Kombinací těchto metod jsem získal výsledná 

nebezpečí, která mají zcela zásadní vliv na bezpečnost samotného objektu. Následná 

a stěžejní část pro tuto práci byla část praktická, ve které bylo za cílem vytvoření 

vhodných nových opatření. Při této realizaci jsem musel brát zřetel na účelnost 

vhodných opatření a ekonomickou stránku věci. 

Výsledná inovativní opatření jsou obsažená především v oblasti mechanických 

zábranných systémů a poplachového zabezpečovacího tísňového systému. Z hlediska 

zjištěných nedostatků v tomto segmentu je modernizace a doplnění stávajícího 

zabezpečení významným přínosem pro bezpečnost. 

V celkovém souboru nákladů vedoucích k realizaci inovativních opatření jsem 

vycházel z možností samotného objektu s přihlédnutím k samotnému stáří objektu. Ve 

své práci jsem došel k názoru, že tato navrhovaná inovativní opatření postačují 

k minimalizaci samotných nebezpečí na přijatelnou úroveň. Výsledným navrhovaným 

opatřením však nelze uvažovat za ideální stav zabezpečení. Je zde mnoho dalších 

možností pro zlepšení, ale mým cílem není vytvořit z objektu věznici, ale 

sofistikovaně řešit slabiny v bezpečnosti. 
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 S ohledem na režimové směrnice jsem se zaměřil na provoz přes den, neboť 

v noci je objekt uzavřen, opuštěn a soustava zabezpečovacích prvků napojených na 

dohledové a poplachové příjímací centrum. Navrhovaná opatření jsou pouze 

doporučením pro majitele a jeho finančních možnostech. 

 

Při zpracování samotné bakalářské práce jsem získal mnoho cenných informací 

a zkušeností v rámci fyzické ochrany objektu. Realizací mnou doporučených 

navrhovaných opatření bude pro majitele nepochybně přínosem. 
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