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1 Úvod 

Historie potřeby lidí chránit svůj majetek a své životy před nebezpečími sahá 

až ke kořenům lidstva. Snaha chránit byla povětšinou provedena za pomocí mechanické 

ochrany objektů, která se v sofistikovanější podobě objevuje i dnes. 

Mezi hlavní mechanické prvky zabezpečení objektů před nenechavci dávných časů 

řadíme klíče a zámky, jejich původ lze nalézt v oblasti Egypta. Zámky a klíče byly 

celodřevěné poměrně jednoduché. Dalšího rozvoje se dočkalo zámkářství v římské říší 

a to díky využívání železa a bronzu, došlo tak ke zlepšení mechanických vlastností i v této 

době již velice důmyslných zámků.  

Převrat tohoto odvětví způsobil Angličan Robert Barron v roce 1778, navrhnul 

do uzamykacího mechanizmu dvě stavítka, která pouze při správném nadzvednutí 

odblokovala závoru. Největším vynálezem v oblasti zámků je označována tzv. válcová 

vložka, vynalezl ji Američan Linus Yale. Konstrukce jeho zámku je provedena za pomocí 

nestejně dlouhých válcových stavítek uložených za sebou v radiálních otvorech v otočném 

válci a tělese vložky. Zasunutím klíče se stavítka dostanou do správné polohy, pak lze 

pootočit cylindrem, na který je upevněn zub zvedající závoru zámku. Jednalo se o zcela 

převratnou myšlenku, jež dala vzniknout cylindrické válcové vložce, tak jak je známa dodnes. 

Lidé se stále více zabývali i dalšími druhy ochrany svého majetku, vedle těch 

mechanických způsobů, přibyl také požadavek na upozornění, že nějaké nebezpečí, případně 

narušení objektu vůbec hrozí. Za tímto účelem došlo k vývoji elektronických 

zabezpečovacích systému. Ač se to zdá jako prvek ochrany posledních let, opak je spíše 

pravdou. Jako příklad poslouží fakt, že byla druhou praktickou aplikací elektřiny. Již v roce 

1853 v New Yorku byl realizován pult centralizované ochrany Edwinem Holmesem. Tento 

člověk se velice zasloužil o prosazování elektrických poplašných systémů ke komerčnímu 

využití, především jeho služeb využívali spíše prominentní zákazníci, povětšinou banky. 

Elektronické zabezpečovací systémy procházely velmi bouřlivým rozvojem., avšak 

převážně se stále jednalo o řešení, využívající především různých kontaktů, ať už spínacích, 

rozpínacích či destrukčních čidel. Především vývoj elektroniky po druhé světové válce, který 

dal vzniknout novým čidlům, byl pro následný vývoj této oblasti přínosem. Postupným 

zahájením průmyslové výroby tranzistorů, vývoji v oblasti počítačové techniky, zvyšováním 
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kvality a provedení polovodičových součástek. S těmito trendy došlo k obrovskému rozmachu 

a rozšíření zabezpečovací techniky. 

Obzvláště v dnešní době, kdy je člověk vystaven informacím o množství napadení, 

vyloupení, narušení či jen vandalismu na nejrůznějších objektech a to ze všech stran. 

Vyvstává zde potřeba chránit svůj majetek, své zaměstnance před těmito vlivy. Tato 

problematika mne zaujala natolik, že se stala předmětem mé diplomové práce, v níž se budu 

zabývat analýzou kritických míst zabezpečení objektu lékárny. 

Lékárna je svým způsobem zajímává hned pro několik typů zlodějů. Podle typu 

zloděje se dá předpokládat také způsob, jakým se zloděj bude snažit dostat do prostorů 

lékárny a to buď hrubou silou, či sofistikovanějším způsobem. Nalézá se zde jednak poměrně 

vysoká hotovost a také léky a látky, které jsou k dostání pouze na předpis lékaře. Tento 

regulovaný přístup k určitým látkám je zcela záměrný, z důvodu možného zneužití např. 

k výrobě omamných látek a prodeji léků na černém trhu. Výše uvedené patří mezi hlavní 

chráněné zájmy vyskytující se v prostorech lékárny. 

Hlavní cíl této diplomové práce spočívá za využití metod analýzy a hodnocení 

bezpečnostních rizik identifikovat kritická místa zabezpečení objektu lékárny a navrhnutí 

optimálního řešení problému. 
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2 Rešerše 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činu na letišti – skripta. VŠB – TU 

Ostrava, ediční středisko 840, katedra 040, 1. vydání, 2009. 115 s. Jedná se o studijní 

skriptum, které je určeno pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Ve skriptu 

je ukázka komplexní analýzy objektu letiště, včetně problematiky letiště, prostředků metod 

a technických řešení, jež mohou zabránit vzniku mimořádné události. Pro mé účely posloužilo 

toto skriptum, jako vize pro zpracování bezpečnostních analýz a jejich aplikací na objekt 

lékárny. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha : [s.n.], 2004. 180 s. ISBN 80-7251-172-6. Skriptum Policejní akademie České 

republiky v Praze. Ve skriptu jsou popsány druhy a možnosti použití mechanických 

zábranných systémů pro zabezpečení objektů. Pro mne toto skriptum bylo přínosné při tvorbě 

teorie o možnostech zabezpečení mechanickými zabranými systémy a také pro následný 

návrh změn v systému zabezpečení objektu lékárny. 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy 

II. Praha : [s.n.], 2005. 230 s. ISBN 80-7251-189-0. Druhé pokračování skript Policejní 

akademie České republiky. Toto skriptum obsahuje druhy a možnosti použití elektrických 

zabezpečovacích systémů pro zabezpečení objektů, včetně popisu principu funkce 

jednotlivých částí systému. Skriptum jsem využil v orientaci v elektrických zabezpečovacích 

systémech, principech funkčnosti jednotlivých čidel a díky tomu jsem je mohl efektivně 

využít při návrhu zlepšení systému zabezpečení objektu lékárny. 

BARTLOVÁ, I., BALOG, K.: Analýza nebezpečí a prevence průmyslových havárií. 

SPBI, Ostrava 1998, 193 s., ISBN: 80–86111-07–5. Skriptum je určeno pro studenty Fakulty 

bezpečnostního inženýrství, je v něm uveden rozbor nejznámějších průmyslových havárií a 

jejich příčin. Vysvětleny postupy analýzy se zaměřením na metody identifikace a hodnocení 

nebezpečí. Toto skriptum jsem využil při tvorbě bezpečnostních analýz, které jsem aplikoval 

na objekt lékárny. 
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3 Teoreticko-právní posouzení oblasti ochrany objektů 

Zákonů, vyhlášek a norem, které se nějakým způsobem dotýkají problematiky 

bezpečnosti, je v České republice několik set. Liší se oblastí své působnosti, svými cíli, 

aspekty bezpečnosti, které berou do úvahy a liší se také v tom, jak podrobně a zda vůbec 

se zabývají otázkami řešení bezpečnosti. Limitujícím faktorem rozvoje bezpečnosti je absence 

specializované legislativní normy, která by komplexně řešila problematiku ochrany osob, 

majetku, hmotného i nehmotného. Proto k řešení problematiky ochrany osob a majetku je 

zapotřebí využít celé řady zákonů, vyhlášek a norem, které se nějakým způsobem, byť 

i okrajově dotýkají ochrany osob a majetku. Níže uvádím výčet těch nejzákladnějších 

právních předpisů. 

3.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky ze dne 16. prosince roku 1992 byla schválena 

Českou národní radou jako ústavní zákon č.1/1993 Sb., o vyhlášení Ústavy České republiky 

ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Je souborem právních norem, které deklarují 

základní práva občanů, dále definuje základní demokratické principy České republiky, jako 

svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Sestavena z VIII hlav 

a preambule, což je úvodní prohlášení občanů České republiky. Upravuje základní záležitosti 

občana České republiky a to především právo na život a jeho ochranu i před narozením, právo 

na nedotknutelnost člověka a jeho soukromí, dále je zakázán trest smrti. Stanovuje postup 

občanů ve státní správě, kterou vykonává pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné 

a soudní. [25] 

V oblasti ochrany objektů vychází z preambule, že občané České republiky mohou 

chránit svůj majetek, smí však používat pouze takové způsoby, které jsou upraveny 

zákonnými předpisy. Nutno také podotknout, že každý občan může činit to, co zákon 

vysloveně nezakazuje a zároveň nesmí být nucen činit to, co není v zákoně vyloženě uvedeno. 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky, byla přijata 

jako ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení listiny základních práv a svobod ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení. Uznávajíc neporušitelnost přirozených práv člověka, práv 
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občana a svrchovanost zákona. Zakotvuje se zde princip, že omezení základních 

práv a svobod je možné pouze na základě zákona. [28] 

Trestní zákon 

Ve sbírce zákonů je vyhlášen jako zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění 

pozdějších změn a ustanovení. Účelem trestního zákona je chránit zájmy společnosti, ústavní 

zřízení České republiky, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických osob. Tento zákon 

postihuje oblast trestního práva hmotného uceleným způsobem. Stanovuje, jaká společensky 

závadná jednání jsou trestnými činy, podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty lze za jejich 

spáchání uložit. Trestní zákon je rozdělen na obecnou a zvláštní část. V obecné části zákona 

jsou zapracovány normy, které lze vztáhnout na všechny trestné činy, či na vybrané skupiny. 

Zvláštní část obsahuje katalog trestných činů respektive znaky, kterými se jednotlivé trestné 

činy od sebe liší. [31] 

Pro potřeby ochrany objektů jsou důležité zejména okolnosti vylučující protiprávnost: 

 Krajní nouze § 28 – „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“ 

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

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“ 

V souvislosti s ochranou osob a majetku může docházet k majetkově trestným 

činům. Této oblasti se věnuje v zákoně Hlava V – Trestné činy proti majetku (§205-232). 

Vyzdvihnout musím zejména následující: 

 Krádež § 205 – určuje, za jakých okolností se jedná o krádež a jak se tento 

čin trestá. 

 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru § 208 – 

stanovuje podmínky, kdy se jedná o tento trestný čin a jaký trest se za jeho spáchání 

uděluje. 

Trestní řád 

Trestní řád je vyhlášen ve sbírce zákonů jako zákon č.141/1961 Sb., o trestním řízení 

soudním, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Účelem trestního řádu je upravení 

postupu orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich 

pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. Pro účel ochrany objektů je zajímavý 
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§ 76 odst. 2, který uvádí, 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. [27] 

Zákon o přestupcích 

Jedná se o zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších změn 

a ustanovení. Definuje jaké jednání je přestupkem a to takto „Přestupkem je zaviněné jednání, 

které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto 

nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních 

předpisů anebo o trestný čin.“ [29] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. 

Zákon upravuje pracovněprávní vztahy, mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Specifikována 

jsou zde povinnosti a práva zaměstnanců a zaměstnavatelů. Zaměstnavatel je povinen vytvářet 

podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Zaměstnavatel 

je povinen vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich 

odstranění, nebo v případě neodstranitelných rizik, tato minimalizovat. [30] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti jako zákon 

č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Zákon definuje utajovanou 

informaci, jako informaci, která je uvedena v seznamu utajovaných informací a její zneužití, 

nebo vyzrazení, by způsobilo újmu zájmům České republiky nebo může být pro tento zájem 

nevýhodná. Utajovaná informace je dle zákona řazena do čtyř stupňů utajení: vyhrazené, 

důvěrné, tajné a přísně tajné. Zabývá se ochranou osob, objektů a předmětů a dosahuje 

zabezpečení objektů kombinací bezpečnostních opatření: fyzická ochrana, režimová ochrana, 

technické prostředky apod. [32] 
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Zákon o ochraně osobních údajů 

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

a ustanovení, upravuje ochranu osobních údajů o fyzických osobách, práva a povinnosti při 

zpracování a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje jejich předávání do jiných států. 

Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní 

samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Vztahuje se na 

veškeré zpracovávání osobních údajů, ať k němu dochází automatizovaně nebo jinými 

prostředky. Na základě tohoto zákona se zřizuje Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem 

v Praze, dále Úřadu. [26] 

Důležité pro provozování kamerového systému Stanovisko Úřadu č.1/2006 . Jedná se 

o provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Je v něm 

uvedeno, že provozování kamerového systému je považováno za zpracování osobních údajů, 

pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou 

v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, 

případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti 

s určitým jednáním. [35] 

Zákon o požární ochraně 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

a ustanovení. Účelem zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví 

občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných 

mimořádných událostech, stanovením povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, 

fyzických i právnických osob, jakož o postavení a povinnosti jednotek požární ochrany. [33] 

3.2 Vyhlášky o objektové bezpečnosti 

Vyhláška č. 523/2005 Sb., 

Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů 

a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci 

stínících komor ve znění pozdějších změn a ustanovení. [21] 

Vyhláška č. 526/2005 Sb., 

Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové 

bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění 
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podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele 

(vyhláška o průmyslové bezpečnosti). [22] 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků 

ve znění pozdějších změn a ustanovení. Vyhláška stanovuje bodové ohodnocení jednotlivých 

opatření fyzické bezpečnosti. Zmiňuje se o nejnižší míře zabezpečení zabezpečené oblasti, 

určuje základní metody hodnocení rizik a náležitosti certifikace technického prostředku. [23] 

3.3 Technické normy 

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

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Tato evropská norma je specifikací pro elektrické zabezpečovací systémy, dále jen 

(EZS). Norma rozlišuje poplachové systémy pro detekci vniknutí a poplachové systémy pro 

detekci přepadení. [5] 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. 

Norma stanovuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící 

a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému technického 

vybavení. [6] 

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

Tato předběžná evropská 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. [7] 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a projektování změn staveb stávajících nevýrobních prostorů, pokud změny staveb 

vyžadují podle ČSN 73 0834 postup této normy. Stanovuje požární rizika, stupeň požární 

bezpečnosti, požární odolnost stavebních konstrukcí, dále také např. požadavky na únikové 

cesty. [4] 
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4 Fyzická ochrana - možnosti zabezpečení objektu 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňujících neoprávněnému nakládání s majetkem, to je neoprávněné užívání, 

poškození, zničení nebo zcizení hmotného a nehmotného majetku nebo směřujících k zajištění 

bezpečnosti osob. Cílem realizace fyzické ochrany je navrhnout a implementovat 

bezpečnostní opatření vedoucí k dosažení stanovené úrovně fyzické ochrany a v závislosti 

na těchto opatřeních nastavit pravidla pro kontrolu a hodnocení fyzické ochrany. 

Základní členění fyzické ochrany: 

 Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Elektrické zabezpečovací systémy 

 Elektronické zabezpečovací systémy 

 Ostatní technické zabezpečovací systémy 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana - režimová, organizační a administrativní opatření. 

Strukturovaný systém zabezpečení objektů je složen ze základních prvků, které 

jsou navzájem propojeny vazbami. V otázce zabezpečení objektů před narušiteli, se využívá 

široká škála zabezpečovacích prvků, organizačních opatření, fyzické ostrahy a také 

signalizace poplachových stavů systému. 

Při použití jednotlivých částí systému samostatně, bychom nemuseli dosáhnout 

požadovaného stupně zabezpečení, z tohoto důvodu se využívá struktury 

zabezpečovacího systému jako celku. Požadovaným výsledkem je dosažení úrovně 

tzv. „optimální bezpečnosti“ viz Obrázek 1. [18] 
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Systém organizačních 

opatření a ostrahy

Signalizační a 

monitorovací

systémy

Mechanické zábranné systémy

 

Struktura systému zabezpečení zahrnuje prvky a vazby mezi nimi: 

 Mechanické zábranné systémy 

 Signalizační a monitorovací systémy 

 Systém organizačních opatření a ostrahy 

Jednotlivými prvky výše uvedeného systému zabezpečení se budu blíže zabývat 

v následujících podkapitolách. 

Z hlediska přehlednosti bude výhodné si prvky zařadit do tzv. „pyramidy 

bezpečnosti“ viz Obrázek 2. 

Obrázek 1 - Optimální bezpečnost [18] 

Obrázek 2 - Pyramida bezpečnosti 
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4.1 Technická ochrana - mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy tvoří základní stavební prvek zabezpečení objektu, 

od něhož se odvíjí celý systém ochrany. Poskytují ochranu zejména v oblasti mechanické 

pevnosti. Účelem těchto systémů je vytvořit překážku s určitým odporem proti mechanickému 

narušení, která ztěžuje násilné vniknutí nepovolané osoby do chráněné zóny. 

Nutno podotknout, každý mechanický zábranný systém je překonatelný. Jedná 

se ovšem o to, snažit se dobu překonání co nejvíce oddálit. Pro tyto potřeby se stanovuje 

minimální čas potřebný pro překonání mechanických zábranných systémů tzv. minimální 

doba průlomové odolnosti. 

Využívání mechanických zábranných systémů při ochraně objektů lze rozdělit 

do základních ochranných zón podle jejich nasazení. Jedná se zejména o obvodovou ochranu, 

plášťovou ochranu a předmětovou ochranu. [18] 

V rámci této diplomové práce se zabývám zabezpečením lékárny, budu proto 

uvažovat pouze takové mechanické zábranné systémy, které by šli pro tento záměr vhodně 

použít. 

4.1.1 Stavební prvky budov 

Mezi základní prvky mechanické ochrany pláště budovy, patří také stavební prvky 

budov a to zejména stěny, podlahy či střechy. Důraz se klade zejména na prvky, které tvoří 

vnější hranici. 

Z hlediska použitého stavebního materiálu můžeme rozlišit vzhledem k odporové 

odolnosti stavby lehké a pevné stavební konstrukce. Pasivní bezpečnost u lehkých staveb 

je velice malá, pro kvalitní zabezpečení jsou nevhodné, jedná se např. o příčky z dutých cihel, 

sádrokartonové konstrukce apod. Oproti tomu pevné stavební konstrukce nabízejí širokou 

škálu odporové odolnosti, které lze volit v závislosti na chráněném zájmu. [18] 

V bezpečnostní praxi se za minimální požadavek odolnosti považuje cihlové zdivo 

o tloušťce cca 300 mm. Pro betonové bariéry se doporučuje minimální tloušťka 150 mm. 
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4.1.2 Otvorové výplně 

Jedná se o výplně stavebních otvorů, ty jsou považovány za potenciální nebezpečná, 

protože pokud nedojde k jejich kvalitnímu zajištění, dochází poté k poměrně snadnému 

překonávání. [18] 

Okna 

Jedná se o velice často využívanou možnost vloupání se do objektu narušitelem, 

zejména v přízemních objektech. Okna jsou zpravidla osazována do obvodové zdi, za účelem 

denního prosvětlení, či větrání. Bezpečnost oken je dána jejich konstrukcí a použitými 

materiály.  

Nyní uvedu hlavní zásady bezpečnosti oken. Základem okna je jeho rám, který musí 

být pevný a řádně ukotven do ostění. Překlady a parapety musí být vyzděny až k rámu. 

Kování a uzávěry kladen důraz na kvalitu zejména u přízemních oken. V dnešní době 

se využívají celoobvodová kování s vícebodovým zajištěním, která podstatně přispívají 

k bezpečnosti. Dalšími neméně důležitými prvky v zajištění bezpečnosti okna jsou závěsy 

odolné proti vysazení a v neposlední řadě použité sklo otvorové výplně. 

Poslední jmenovaný prvek, čili sklo je nejslabším bezpečnostním článkem, 

pro zvýšení pasivní bezpečnosti se využívají bezpečnostní fólie, či jiné prvky, které 

se instalují před sklo, či před celé okno např. mříže, rolety, žaluzie a další. Mřížím 

a bezpečnostním roletám se budu v krátkosti věnovat samostatně níže. [18] 

Stále častěji se využívá bezpečnostních skel a to tvrzená nebo vrstvená, která jsou 

odolná proti mnoha různým možnostem narušení od vandalismu přes proražení, odolná proti 

násilnému vniknutí, prostřelení až po vrstvená okna odolná proti výbuchu. Jako ukázka 

bezpečnostního okna, detail kování viz Obrázek 3. 

Obrázek 3 - Detail bezpečnostního kování okna [15] 
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Bezpečnostní dveře 

Zloděj se tímto otvorem dostává do objektu neúprosně nejčastěji, proto je potřeba 

ochrany dveří proti napadení velice důležitá. Bezpečnostní dveře jsou souhrnem úprav, které 

zaručují relativně maximální možnou bezpečnost chráněného prostoru. Konstrukční provedení 

bezpečnostních dveří se u mnoha výrobců podstatně liší, jedná se cca o rozmezí od téměř 

trezorových dveří až po úpravy klasických dveří. [13] 

Cílem konstrukce bezpečnostních dveří je: 

 zesílení pevnosti dveřního křídla proti proražení, proříznutí, apod. 

 zvýšit počet uzamykacích a zajišťujících míst po celém obvodu 

 vybavení uzamykacími systémy odolné proti známým způsobům překonávání 

 zesílení a vyztužení zárubní a tím zvýšit jejich odolnost 

Na následujícím obrázku lze shlédnout konstrukce bezpečnostních dveří firmy 

SHERLOC viz Obrázek 4. 

 

Obrázek 4 - Konstrukce bezpečnostních dveří SHERLOCK [11]   
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Mříže a bezpečnostní rolety 

Použití těchto prvků se využívá k zabezpečení prosklených výplní, především oken 

a dveří, jako ochrana proti násilnému vniknutí. Mříže patří mezi nejstarší způsoby zajištění 

bezpečnosti. 

Při instalaci se klade důraz na konstrukci, ukotvení, velikost ok, průměr mřížoví, 

závěsy a uzamykací systém mříží. 

4.2 Technická ochrana - elektrické zabezpečovací systémy EZS 

Elektrické zabezpečovací systémy svou funkcí velice rychle reagují na změny 

vyvolané pachatelem, na jejichž základě se uvádí v činnost zásahová jednotka, která 

je schopna zabránit pachateli v dalším protiprávním jednání. Dá se říci, že se jedná o detekční 

systém, který zajišťuje a předává informace o situaci v chráněném prostoru. 

Úkolem elektrických zabezpečovacích systémů je jednak podporovat klasickou 

ochranu a jednak zvyšovat efektivnost fyzické ochrany, která je však pro potřeby zabezpečení 

lékárny nevyužitelná. 

Elektrické zabezpečovací systémy dělíme z hlediska jejich prostorového zaměření 

na základních pět druhů. [19] 

 obvodovou ochranu – neboli také perimetrická ochrana, signalizuje se narušení 

obvodu objektu. Obvod objektu je myšlen jako katastrální hranice, ohraničená 

přírodními nebo umělými bariérami, jako jsou ploty, zdi, apod. Jedná se vždy 

o technické prostředky, které jsou speciálně vyráběné pro venkovní použití. 

 plášťovou ochranu – signalizuje narušení pláště objektu, kdy se detekuje jakékoliv 

narušení konvenčních i nekonvenčních vstupů. 

 prostorovou ochranu – jedná se o signalizaci již při vniknutí pachatele 

do chráněných prostor. Zabezpečovací čidla detekují převážně pohyb v daném 

prostoru. 

 předmětová ochrana – signalizuje bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného 

předmětu a to v případě napadení, ale také při neoprávněné manipulaci s daným 

předmětem. 
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 klíčová ochrana – signalizuje narušení klíčových míst předpokládaného pohybu 

pachatele, jako jsou chodby, schodiště apod. 

Tzv. „vícestupňové ochrany“ můžeme dosáhnout kombinací jednotlivých typů 

ochrany. 

Základní prvky elektrických zabezpečovacích systémů, které plní své specifické 

funkce. Vytváří v celkovém pohledu tzv. „zabezpečovací řetězec“, viz Obrázek 5. 

Nyní následují vybrané prvky elektrických zabezpečovacích systémů, které jsou 

vhodné pro zabezpečení objektu lékárny. 

Magnetické kontakty 

Magnetické kontakty jsou tvořeny vždy ze dvou částí: 

 jazýčkový kontakt – tvořen zatavenou skleněnou trubičkou naplněnou ochrannou 

atmosférou, v níž jsou umístěny dva feromagnetické kontakty. 

 permanentní magnet – nejčastěji se jedná o zmagnetizovaný váleček z feritu. 

V klidovém stavu je kontakt jazýčkového relé sepnut magnetickým polem 

permanentního magnetu. Při oddálení magnetu se kontakt rozpojí, tím dojde k aktivaci 

a vyvolání poplachového hlášení. Existují i magnetické kontakty, které jsou odolné proti 

cizímu magnetickému poli, jakýkoliv pokus o odstavení čidla jiným magnetickým polem 

je vyhodnocen automaticky jako poplach. 

Magnetické kontakty jsou vhodné pro střežení všech stavebních otvorů proti otevření 

(okna, dveře, vrat, atd.). Při montáži je důležité řídit se pokyny výrobce. Magnet se montuje 

na pohyblivou část osazení prostupu a jazýčkový kontakt se montuje na rám. Jedná 

se o bezúdržbové čidlo, v případě ztráty funkce je třeba jej vyměnit celý. [19] 

Obrázek 5 - Zabezpečovací řetězec (schéma) [19] 
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Akustická čidla rozbití skla 

Akustická čidla rozbití skla patří u nás mezi velice rozšířená. Vyhodnocují následný 

akustický efekt při tříštění skla, nikoli vlnění v tělese skla. Elektronika vyhodnocuje akustické 

vlnění přijaté elektretovým mikrofonem. Nejnovější typy vyhodnocují více diskrétních bodů 

ve zvukovém spektru a vyvolají hlášení, až poté kdy jsou v určitém časovém intervalu 

obsaženy všechny diskrétní kmitočty ve zvukovém spektru. Jedná se o přítomnost vysoké 

frekvence při tříštění skla a nízké frekvence při rázové vlně vyvolané bořením skla. Díky 

tomu dochází k minimalizaci falešných poplachů. 

Montáž těchto čidel se provádí proti chráněné skleněné ploše. Je nutné dbát pokynů 

výrobce, především týkajících se nasměrování snímacího prvku čidla a garantovaný dosah 

čidla s ohledem na provedení skleněné plochy. [13] 

Při instalaci akustických čidel rozbití skla, je nutné brát v potaz snížení účinnosti při 

aplikaci záclon, žaluzií, nebo také bezpečnostních fólií. Funkčnost se dá přezkoušet 

speciálním akustickým testerem. 

Ukázka detektoru viz Obrázek 6. 

 

Pasivní infračervená čidla PIR 

Princip funkce těchto čidel je založen na zachycení změn vyzařování 

v infračerveném pásmu elektromagnetického vlnění. Pro lidskou teplotu cca 35 stupňů celsia 

je charakteristická vlnová délka 9,4 mm. Tohoto jevu je využito k detekci pohybu osob, které 

mají jinou teplotu, než okolní prostředí. Jako detektor se používá materiál vykazující 

pyroelektrický jev, který není schopen detekovat stálou úroveň záření, ale jen změny. Obraz 

se transformuje na plochu detektoru prostřednictvím optiky. V praxi se setkáváme s optikou, 

Obrázek 6 - Detektor tříštění skla [8] 
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kdy je zobrazení provedeno soustavou Fresnelových čoček, nebo je optika tvořena soustavou 

křivých zrcadel. Jak vypadá tento typ čidla, viz Obrázek 7. 

 

Používají se především pro prostorovou ochranu, instalují se na místa, kde 

se s největší pravděpodobností bude pachatel pohybovat. PIR čidla se nesmí směrovat 

na okna, dveře, či vrata. Dále nesmějí být vystavená průvanu, slunci, reflektorům, 

proměnným zdrojům tepla. Při instalaci je opět nutné dodržovat doporučení výrobce. [13] 

Mikrovlnná čidla 

Jedná se o aktivní čidla zachycení pohybu. Vysílač vysílá do prostoru vlnění 

a přijímá odražené vlnění od překážek v uzavřeném prostoru. Elektronika čidla v klidovém 

stavu vyhodnotí přijaté vlnění stále ve stejném vztahu k vlně vyslané. Při pohybu dochází 

ke změně fáze přijatého vlnění a díku tomu dojde k vyhlášení poplachového stavu. Jedná 

se tedy o čidla založená na Dopplerově jevu. Pracují v kmitočtu elektromagnetického vlnění, 

především v pásmech 2,5 GHz, 10 GHz anebo 24 GHz. 

Montáž je prováděná tak, že pravděpodobný pohyb narušitele vede radiálně k čidlu, 

nebo od čidla. Nutno brát v potaz možné ovlivnění vnějšími vlivy, protože mikrovlny 

procházejí pevnými předměty. Obzvláště díky prostorům, ve kterých by bylo obtížné kvůli 

podmínkám nasadit toto čidlo, existují tzv. duální čidla. Jedná se o dvě čidla v jednom, díky 

tomu, že je nepravděpodobný jev, který by ovlivnil dva nezávislé druhy čidel, je toto nasazení 

vhodné k eliminaci falešných poplachů. Mezi takovéto čidla patří např. kombinace 

PIR a MW. Mikrovlnná čidla patří k těm dražším, díky tomu jsou jejich instalace méně 

časté. [13] 

Obrázek 7 - Čidlo pohybu PIR a rozbití skla jako COMBO [12] 
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Tísňové hlásiče 

Tísňové hlášení je určeno k ochraně zaměstnanců a veřejnosti v přímém ohrožení, 

do míst odkud může být poskytnuta pomoc. Hlavní rozdělení tísňových hlásičů je na veřejné 

tísňové hlásiče a speciální tísňové hlásiče. 

Pro potřeby lékárny přicházejí v úvahu speciální tísňové hlásiče. Jedná se o hlásiče 

skryté, které slouží k nepozorovanému vyhlášení poplachu v případě ohrožení zaměstnance. 

Tento druh zařízení není chráněn před neúmyslným vyhlášením poplachu, je proto nutné 

zvážit jeho umístění, požadavkem zůstává jeho skrytý charakter. 

V dnešní době se vyrábějí jednak hlásiče lištové určeny pro sedící obsluhu, ovládané 

sešlápnutím a hlásiče tlačítkové či výklopné určeny k ručnímu ovládání, které jsou určeny 

spíše pro osoby, jež jsou svědky ohrožení. [19] 

Ústředny EZS 

Jedná se o srdce elektrického zabezpečovacího systému, jehož základní funkcí 

je sběr informaci o stavech poplachových čidel a vyvolávaní poplachových stavů. V praxi 

se objevuje spousta typů ústředen EZS, které se liší svým hardwarem, softwarem, způsobem 

zapojení smyček a úrovní vybavení. [19] 

Dělení ústředen se provádí z mnoha hledisek: 

 stupeň vybavenosti – odolnost vůči překonání stupně nízké až vysoké (1-4) 

 počet smyček – dle velikosti a režimu v objektu, malé do 5 smyček, střední do 

12 smyček a velké ústředny nad 12 smyček 

 podle způsobu připojování smyček – na smyčkové, sběrnicové, koncentrátorové, 

bezdrátové a hybridní 

4.3 Technická ochrana - elektrická požární signalizace EPS 

Elektrická požární signalizace je souborem technických zařízení, která slouží 

k detekci požáru již při jeho vzniku a k rychlému informování příslušných míst o vzniklém 

požáru. Pro potřeby zabezpečení lékárny si blíže představíme následující prvky elektrické 

požární signalizace. 
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Tlačítkový požární hlásič 

Tlačítkový požární hlásič slouží k vyhlášení poplachu osobou, která zjistí požár. 

Musejí být v takovém provedení, aby nemohlo dojít k nechtěné aktivaci, díku tomuto 

je ovládací prvek schován za sklem, které musí být pro aktivaci rozbito. Vždy jsou 

ve výstražné červené barvě. 

Běžně se tyto tlačítkové hlásiče instalují do prostor se stálou obsluhou, nebo do míst 

s pohybem osob. Po zmačknutí tlačítka je na ústředně EPS ihned vyhlášen poplachový stav, 

na rozdíl od zpožďovací reakce při detekci požáru jiným hlásičem. Ukázka tlačítkového 

požárního hlásiče viz Obrázek 8. [13] 

 

Ionizační hlásič kouře 

Patří mezi tzv. automatické požární hlásiče. Při požáru se uvolňují plyny a kouř 

na bázi uhlíku. Tohoto jevu se právě využívá u ionizačních hlásičů kouře k identifikaci 

požáru. Skládá se ze dvou komor, první je otevřená a vnitřní polozavřenou, která 

je referenční. V komoře je umístěna fólie s malým množstvím radioaktivního materiálu, níž 

prochází elektrický proud. Pokud vnikne do komory kouř, dochází ke změně protékajícího 

proudu v otevřené komoře a tím dojde k nárůstu napětí mezi otevřenou a referenční komorou. 

Detekce požárů těchto hlásičů, je velice rychlá a detekují i malé koncentrace 

ionizovaných částic ve vzduchu, což je výhodné zejména u snadno vznětlivých materiálů. 

Hlavní výhodou ionizačních hlásičů kouře je poměrně nízká cena a nenáročná výroba. 

Nevýhodou je ovšem přítomnost radioaktivního materiálu, z hlediska evidence a případné 

likvidace hlásiče. [13] 

Obrázek 8 - Požární tlačítkový hlásič [1] 
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Ústředna EPS 

Náplň činnosti tohoto zařízení spočívá v soustřeďování informací ze všech 

připojených hlásičů. Získána data z hlásičů pak ústředna náležitě vyhodnocuje a reaguje 

na ně těmito způsoby (vyhlášení poplachu, signalizace poruchy, přenos signálu na pult 

centralizované ochrany, aktivace samočinných hasicích zařízení, atd.). Ústředen máme 

několik typů, dělíme je především podle principu komunikace s hlásiči požárů. [13] 

4.4 Systémy CCTV 

Systémy průmyslové televize slouží v první řadě k dohledu nad chráněným 

prostorem a záznamu dějů v tomto prostoru. Kvalitní CCTV systém může pomoci 

k identifikaci pachatele. Nutností k tomuto je ovšem mít v systému CCTV kvalitní kamery 

s dobrou rozlišovací schopností, citlivostí a kvalitní záznamovou techniku. [13] 

Při nasazení tohoto systému do praxe, je nutno brát v potaz ustanovení zákona 

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a ustanovení. Dále 

je nutno brát v potaz stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů č.1/2006 – Provozování 

kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů. Ukázka bezpečnostní 

kamery viz Obrázek 9. 

 

4.5 Fyzická ostraha 

Nasazení fyzické ostrahy musí být v podniku náležitě promyšleno, ačkoliv prvotní 

investice do tohoto druhu zabezpečení není v porovnání s jinými druhy zabezpečení vysoká, 

tak patří právě k nejdražší formě zabezpečení vůbec, především vlivem svých stálých nákladů 

na mzdy zaměstnanců fyzické ochrany. 

Obrázek 9 - Bezpečnostní kamera [24] 
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Fyzická ostraha se člení: 

 Strážní služba – pozorování objektu včetně komunikací a parkovišť na pevných 

nebo pochůzkových strážnicích. 

 Bezpečnostní dohled – sleduje se oprávnění pohybu a činností osob, dodržování 

vnitřního režimu a doprovod osob. Provádí se přímo nebo pomocí kamerových 

systémů. 

 Bezpečnostní ochranný doprovod – nejvyšší prioritou je život a zdraví osob, nikoliv 

přepravovaná zásilka. Realizace pěším způsobem, vozidlem, nebo kombinovaně. 

 Bezpečnostní průzkum – momentální zjišťování bezpečnostní situace 

 Kontrolní propustková služba – zabezpečuje režim vstupu a výstupu z objektu. 

 Bezpečnostní výjezd – zásah na základě poplachu elektronického zabezpečovacího 

systému. Zjištění a zajištění prostoru proti dalšímu napadení. [17] 

Velice důležitým artiklem fyzické ostrahy jako takové je její realizace v rámci 

legislativních požadavků České republiky. Především díky absenci specializované právní 

normy, jak jsem již zmiňoval na začátku kapitoly Teoreticko-právní posouzení oblasti 

ochrany objektů. Je důležité, aby zaměstnanci provádějící fyzickou ostrahu v podniku věděli, 

jaká mají oprávnění. Na jejich činnost mají vliv interní předpisy fyzické ochrany, které musí 

být v souladu s Listinou základních práv a svobod, Občanským zákoníkem, Zákoníkem práce 

a v neposlední řadě Trestním zákoníkem a Trestním řádem. 

Z výše psaného textu vyplývá, že pracovník ostrahy je postaven na úroveň běžných 

občanů. Při zjištěné protiprávní činnosti je jeho úkolem především zmobilizovat odpovědné 

složky, které mají příslušná oprávnění. V případě zásahu nutno dbát na přiměřenost zásahu 

a jednat v rámci okolností vylučující protiprávnost a zadržení osoby podezřelé dle § 76 

odst. 2 Trestního řádu. 

4.6 Režimová ochrana 

Objektová bezpečnost organizace se řídí stanovenou dokumentací, mezi kterou patří 

tzv. „provozní řád“, stanovující zejména režim pohybu osob a dopravních prostředků 

v objektu, režim manipulace s klíči a pravidla pro výkon fyzické ostrahy v objektu. Součástí 

provozního řádu je tzv. „krizový plán“ ochrany, který obsahuje mimo jiné pokyny 
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pro ochranu utajovaných informací a pro vlastní potřebu v případě vzniku mimořádné 

události. 

Režimová ochrana je souborem režimových opatření určující, kdo a kdy může 

vstupovat do objektu. Docházka zaměstnanců, určení zaměstnance odpovědného 

za odblokování zabezpečovacího systému, kontrola pohybu cizích osob v objektu, klíčový 

režim a podobně. 

Režimová opatření jsou administrativně-organizační a věcná opatření, které směřují 

k bezporuchovému systému fungování zabezpečovacího systému. Jaké jsou režimové opatření 

je dáno vyhláškou NBÚ. [16] 

Základní dokumenty režimové ochrany: 

 Statut organizace – cíl a účel činnosti organizace 

 Organizační řád organizace – struktura podniku a vazby jednotlivých částí 

 Pracovní řád – funkční náplně pracovníků, jejich práva a povinnosti 

  Spisový řád – zásady oběhu dokumentů, schvalování a posuzování atd. 

 Skartační činnost – vytřiďování spisů dle skartačního řádu 
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5 Charakteristika objektu Lékárny U Salvátora 

Objekt lékárny U Salvátora, jejíž analýza kritických míst zabezpečení se stala 

předmětem mé diplomové práce je společností s ručením omezeným, která byla zapsaná 

do obchodního rejstříku 27. 10. 1992. Hlavním předmětem podnikání této společnosti je 

nákup a prodej zdravotních pomůcek, farmaceutických výrobků včetně přípravy léčiv. 

5.1 Údaje o společnosti 

Základní informace o společnosti Lékárna "U Salvatora" s. r. o. viz Tabulka 1. 

Název firmy Lékárna "U Salvatora" s. r. o. 

IČ 47669268 

Sídlo Opava, nám. Republiky 1103/4, PSČ 746 01 

Jednatel Mgr. Marek Hampel 

5.2 Dislokace objektu lékárny 

Objekt lékárny je situován na předměstí města Opava. Objekt je postaven v blízkosti 

městského okruhu u významného křížení výpadovek na Olomouc a Krnov, na adrese 

náměstí Republiky 1103/4. Pro lepší představu o umístění objektu přistoupím 

k podrobnějšímu popisu okolí objektu. 

Vstup pro klienty do lékárny je situován směrem k frekventované ulici U Jaktařské 

brány a náměstí Republiky. Přímo naproti vchodu je cca v odstupové vzdálenosti 

10 m postaven objekt veřejných záchodků spolu s trafikou. Po levé straně při pohledu 

na vchod pro klienty je chodník, sloužící jako průchod na ulici Kasárenskou a vstup pacientů 

do sousedících ordinací, jež jsou součástí objektu. V zadní části této strany objektu je situován 

vstup do ordinací pro personál, navazuje ulice Kasárenská, která je 2 m pod úrovní objektu. 

Zásobování je realizováno pomocí vchodu umístěného po pravé straně od vchodu pro klienty, 

u boční strany. Přístup k tomuto vchodu je pěší ze strany od vchodu klientů, nebo autem 

pro zásobování po ulici kasárenská, následně pivovarská a vjezdem do prostoru sousedících 

Tabulka 1 - Údaje o subjektu [36] 
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panelových domů. Přiložený satelitní snímek poskytuje, doplňující vizuální představu 

o dislokaci objektu viz Obrázek 10. Objekt lékárny je vyobrazen pomocí značky „A“. 

 

5.3 Identifikace objektu 

Urbanistické řešení stavby vychází ze situace, velikosti a zapadá do charakteru 

okolní zástavby, kterou jsem popsal v předcházející kapitole. Pro úplnost ještě nabízím pohled 

do katastrální mapy s vyznačenou zastavěnou parcelou č. 276, jež náleží objektu lékárny, 

viz Obrázek 11. Celková výměra činí 457 m
2
. [37] 

Architektonické řešení stavby vychází z charakteru okolní zástavby. Konstrukce 

stavby provedena z pálených cihel obvodové zdivo o šířce 50 cm. Vnitřní příčky rovněž 

provedeny z pálených cihel o standardní šířce. Střecha je provedena jako rovná 

s oplechováním. Okna jsou výškově dosažitelná přímo z okolního chodníku. Jedná se o okna 

plastová osazená izolačním dvojsklem. Celkový pohled na objekt můžeme shlédnout, 

viz Obrázek 12. 

 

Obrázek 10 - Mapa okolí a objektu lékárny [14] 
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Dispoziční řešení vychází z provozních vztahů lékárny a sousedících ordinací viz 

Obrázek 13. Při vstupu vchodem pro klienty se ocitneme ve výdejně léků, hned u vstupních 

dveří máme konzultační místnost na ní navazující kancelář, z které se dostaneme do chodby, 

kde postupně po pravé straně míjíme přípravnu léků, umývárnu, místnost pro příjem léčiv, na 

ní navazující zádveří a denní místnost sousedící se sociálním zázemím. 

Obrázek 11 - Katastrální mapa [34] 

Obrázek 12- Celkový pohled na objekt lékárny 
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Obrázek 13 - Dispoziční řešení objektu lékárny 
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5.4 Současný stav zabezpečení 

Zabezpečení objektu lékárny je proveden s ohledem na finanční stránku věci a je 

realizováno především prvky technické ochrany objektu. Systém zabezpečení vlivem 

dislokace objektu a okolní dosažitelnosti soustředěn především na ochranu pláště, ochranu 

prostorovou, ochraně předmětové není věnována pozornost. V této otázce se zabezpečení 

opírá pouze o chránění výše zmíněného pláště a prostoru. Toto rozdělení bude dodrženo 

i v následujících podkapitolách. 

Na zabezpečení objektu lékárny byla použitá široká škála zabezpečovacích čidel, kde 

a jak byla použita, popíšu níže. 

5.4.1 Plášťová ochrana 

Ochrana pláště je tvořena jednak stavebními prvky a otvorovými výplněmi, ale také 

systémem EZS. Obvodové zdivo z pálených cihel v šířce 50 cm, otvorové výplně v plastovém 

provedení s osazeným izolačním dvojsklem. Izolační dvojsklo není chráněné žádným typem 

bezpečnostní fólie, ani akustickým čidlem tříštění skla, v této otázce se spíše spoléhá 

na ochranu prostorovou a není tedy plášťové ochraně věnována taková péče. Dále jsou 

otvorové výplně chráněny magnetickými kontakty. 

5.4.2 Prostorová ochrana 

Vnitřní prostor je z hlediska zabezpečení lékárny nejdůležitější částí. Prostor je 

chráněn pomocí pohybových detektorů tzv. PIR čidla. Systém rozmístění byl vytvořen za 

účelem pokrytí maximálního prostoru a eliminaci falešných poplachů. Dohled nad prostorem 

je realizován pomocí kamerového systému, u kterého není opomenuto ustanovení zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších změn a ustanovení a je využito 

tzv. „nahodilého informování“, o funkci tohoto systému uvnitř objektu a to na plášti objektu, 

před vstupem pro klienty. 

Elektrický zabezpečovací systém je realizován pouze jako jedna smyčka, prostor 

zádveří, který je vyčleněn pro předzásobení léčivy dodavateli i v době nepřítomnosti 

personálu není pod dohledem elektrického zabezpečovacího systému. Důležitou součástí 

zabezpečovacího systému je jeho možnost ovládání, ovládací klávesnice se nalézá v prostoru 

příjmu léčiv. Ústředna je umístěna v kanceláři. Systém EZS je napojen na pult centralizované 

ochrany a to radiovým signálem pomocí antény. 
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Pokud hovořím o ochraně objektu, nemůžu opomenout také otázku ochrany osob 

uvnitř objektu. Na pracovišti výdeje léku je namontované tísňové čidlo pro případ ohrožování 

obsluhujícího personálu. Ochrana před ostatními vlivy např. před požáry je realizována 

pomocí ionizačních hlásičů požárů ve výdejně léků, přípravně a na chodbě, v prostoru výdeje 

léků a na chodbě je navíc instalován tlačítkový hlásič požáru. 

Další možnosti zabezpečení, jimiž jsou režimová opatření a fyzická ostraha si jejich 

rozsah a důvody nasazení nebo nenasazení vysvětlíme nyní. 

5.4.3 Fyzická ostraha 

Ostraha je prováděna vrátnými, strážnými, hlídací službou, atd. Zajisté se jedná 

o jednu z nejstarších forem dohledu nad objektem a i v dnešní době je tato možnost ochrany 

stále hojně používána. Ovšem zároveň se jedná o jednu z nejdražších forem zabezpečení. 

Na rozdíl od ostatních druhů zabezpečení, u kterých je prvotní investice vysoká a následné 

režijní náklady nízké. U fyzické ochrany jsou pořizovací náklady nízké (výstroj, výzbroj, 

výcvik), ale režijní náklady ne zrovna zanedbatelné, jedná se především o platy. Dalším 

faktem zůstává, že se jedná o doplnění ostatních druhů zabezpečení. Navíc je nutno počítat 

s lidským faktorem, ne zrovna spolehlivý prvek systému, ale záleží na výběru osoby. 

U kvalitní fyzické ostrahy je žádoucí, aby v časových intervalech procházela kolem prvků 

klasické ochrany. Její počínání je možno kontrolovat terminály, které jsou instalovány po 

trase obhlídky, kdy je vyžadována interakce se strážným, tak získá majitel jistotu, že strážný 

objekt opravdu obchází. 

V objektu lékárny není fyzická ostraha aplikována, jejímu nasazení brání především 

cena. U objektu typu lékárny je daleko výhodnější investovat jednorázově do elektrického 

zabezpečovacího systému, než do stále placeného zaměstnance, který je opět pouze nástavbou 

potřebného elektrického zabezpečovacího systému a mechanického zabezpečení. 

5.4.4 Režimové opatření 

V rámci objektu je určeno, kdo je odpovědný za odblokování EZS, systém 

manipulace s klíči a způsob nakládání s recepisy, zde připravovaných léčiv. 

Případné vstupy pachatele do objektu jsou vyobrazeny na Obrázek 14.  
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Okna do zázemí

Vstupní posuvné dveře 

zákazníci

Boční okna lékárna

Boční okna lékárna

Vstupní dveře pro 

předzásobení a 

zaměstnance

Vstup z čela – pohled 

z  Náměstí Republiky

Boční pohled z ulice 

Kasárenská

Boční pohled ze 

dvora

Obrázek 14 - Pohledy na vstupy objektu 
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5.5 Formální hodnocení stávajícího zabezpečení objektu 

Touto podkapitolou se pokusím o formální posouzení stávajícího zabezpečení, jedná 

se o subjektivní hodnocení, založené pouze na mém úsudku jako absolventa bakalářského 

programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost - Technická ochrana osob a majetku 

na Vysoké škole Báňské – Fakulty Bezpečnostního Inženýrství. Hlavním úkolem 

následujících řádku bude upozornit na dle mého názoru nedostatky, které se chystám srovnat 

s analýzou rizik, která bude následovat. 

Vzhledem k poloze lékárny je řešení ochrany perimetru nesmyslné, ba dokonce 

nemožné. Soustředění ochrany je tedy jen na objekt, prostor uvnitř objektu a ochranu 

předmětovou. 

Co se týče plášťové ochrany, v ní je dle mého opomenuta ochrana prosklených ploch 

v otvorových výplních, dveřích a oknech. Pro tento typ ochrany se využívají detektory tříštění 

skla, díky jejich absenci je narušení detekováno až pohybovými detektory, které jsou určeny 

k ochraně prostoru. To však vede k prodloužení doby zjištění narušení a omezuje odezvu 

soukromé bezpečnostní agentury, či policie. 

Ochrana prostoru je provedena standardně, ale problémem se jeví nechráněný prostor 

elektrickým zabezpečovacím systémem pro předzásobení léčivy. 

Předmětová ochrana není ve stávajícím zabezpečení vůbec uvažována, to je podle 

mého chyba. Má představa je chránit recepisy, opiáty a další látky, které mohou být lehce 

zneužity k prodeji na černém trhu, či výrobě drog. 

Závěrem formálního hodnocení bych rád zopakoval, že se jedná o subjektivní 

hodnocení a je docela možné, že se jedná o mylné hodnocení. Pro eliminaci chyby v mém 

úsudku využiji porovnání s analýzou rizik objektu, která bude realizována v další kapitole. 
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6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik objektu 

 Bezpečnosti je dosaženo v několika fázích, viz Obrázek 15, analýza rizik je jednou 

z části z procesu zajištění bezpečnosti. Pojem analýza rizik zahrnuje nejen identifikaci rizik, 

ale také hodnocení zjištěných rizik. 

Obecně lze postup analýzy rizik popsat následovně. Prvním krokem je stanovení 

hranice analýzy rizik, následuje identifikace aktiv a hodnoty aktiv, identifikace nebezpečí 

a závěrečným krokem je hodnocení hrozeb, zranitelností včetně pravděpodobností jevu. 

V dnešní době je celá řada kvantitativních a kvalitativních metod. Vhodným výběrem, 

při kterém musíme zhodnotit jejich univerzálnost s ohledem na provázanost jednotlivých 

rizik. Posuzování rizik zahrnuje charakteristické důsledky a jejich výpočet, stanovení 

pravděpodobnosti včetně výpočtu. Následuje stanovení rizika na akceptovatelnou úroveň 

a návrh opatření vedoucí ke snížení rizika. 

V této diplomové práci, která je zaměřena na analýzu kritických míst ochrany 

lékárny, jsem v první fázi přistoupil k identifikaci ohrožení, za pomocí grafického modelování 

rizik. Pro tento účel jsem využil aplikovanou metodu Ishikawova diagramu příčin a následků, 

tzv. diagram „rybí kosti“. 

Pro další postup bylo potřeba vybrat kvalitativní nebo kvantitativní metodu analýzy 

rizik, vlivem kritéria, které počítá s výpočtem rizika a jeho ověření. Rozhodl jsem se pro 

potřeby výpočtu rizika a jeho ověření objektu lékárny, využít aplikace metody 

FMEA „Analýza možnosti poruch a jejich následků“, výsledek této analýzy hodnotím pomocí 

„Paretova principu 80/20“, která je zobrazena v grafu za pomocí „Lorenzovy křivky“. 

Výsledek této analýzy dále ověřím za pomocí aplikované metody „souvztažnosti“. Zjištění 

vyplývající z těchto analýz porovnám se statistikou a formálním hodnocením stávajícího 

zabezpečení objektu uvedeno v předcházející kapitole. 

I. fáze

zjištuji stav prostředí

popis stavu systému

formulace závěrů a 
politiky

II. fáze

analýza rizik

systémové politiky

projekt 

III. fáze

směrnice

plány

Obrázek 15 - Fáze bezpečnosti 
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6.1 Ishikawův diagram - aplikace 

Identifikace rizik nám slouží k modelování možných rizik. Pro mé účely jsem 

se rozhodl využít Ishikawův diagram, také známý pod názvem „diagram rybí kosti“. Jedná 

se o grafický analytický nástroj, jehož pomocí jsme schopni systematicky vyhledávat 

důsledky a jejich příčiny. Jeho struktura odpovídá jeho alternativnímu názvu „rybí kost“, 

viz Obrázek 16. 

 

Japonský statistik Kauro Ishikawa jej vytvořil v roce 1943 na Univerzitě v Tokiu. 

Smysl tohoto diagramu spočívá v zobrazení souvislostí mezi všemi možnými příčinami 

a jejich důsledkem. Ishikawův diagram nám ovšem neříká jak danou problematiku řešit, 

slouží tedy jako nástroj k diskuzi o hlavních a sekundárních příčinách a při hledání jejich 

souvislostí také vyplynou možná řešení. [3] 

V bezpečnostní praxi existují základní kategorie příčin. Pro účely této diplomové 

práce jsem si vytyčil následující základní kategorie příčin, jejichž následkem by mohlo dojít 

k narušení bezpečnosti v objektu. Aplikace tohoto diagramu identifikuje nebezpečí z více 

pohledů najednou a to z hlediska strukturálního a procesního. Jejich roztřídění není pro 

potřeby diagramu důležité, proto se tímto tříděním budu zabývat až v rámci využití 

aplikované metody FMEA „Analýza možnosti poruch a jejich následků“. 

Aplikovaný Ishikawův diagram pro objekt lékárny je k nahlédnutí, viz Obrázek 17. 

Obrázek 16 - Schéma Ishikawova diagramu 

důsledek

Kategorie příčin Kategorie příčin

Kategorie příčin Kategorie příčin

Prvotní příčina

Prvotní příčina Prvotní příčina

Prvotní příčina
Prvotní příčina

Prvotní příčina

Prvotní příčina
Prvotní příčina

Druhotná příčina
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Obrázek 17 - Aplikovaný Ishikawův diagram pro objekt lékárny 
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6.2 Analýza možnosti poruch a jejich následků – FMEA aplikace 

Tato analýza patří mezi významnou kvantitativní metodu analýzy rizik. Ačkoliv 

je tato metoda primárně pro identifikaci nebezpečí u průmyslových zařízení, je možno ji 

použít díky své jednoduchosti a univerzálnosti také pro nebezpečí v bezpečnostní praxi, 

v mém případě aplikuji tuto metodu na analýzu kritických míst v zabezpečení objektu 

lékárny. FMEA je zkratkou následujících slov „Failure Modes and Effect Analysis“. [2] 

Postup metody je založen na systematickém prověřování systému s cílem odhalit 

možné poruchy, jejich příčiny a následky. Vychází se z jednotlivých systémových prvků, 

nikoli z procesních parametrů systému. Abych to shrnul, metoda slouží ke kontrole 

jednotlivých prvků systému a identifikuje tzv. „jednoduché poruchy“. Jelikož se jedná 

o kvantitativní metody, tedy metodu využívající výpočet míry rizika, která se vypočítá 

na základě následujícího vzorce, viz Rovnice 1. 

 

Výpočet míry rizika je dán jednoduchým součinem tří parametrů, v následujících 

tabulkách si je blíže představíme včetně jejich rozsahu, který je určen v intervalu 

(0,5>.Z důvodu dostatečného rozsahu pro aplikaci na objekt lékárny. Rozsah je volen 

záměrně, má totiž nemalý vliv na přehlednost dílčích výpočtů analýzy. 

Prvním parametrem výše uvedené rovnice je P. Jedná se o pravděpodobnost vzniku 

a existence rizika, rozsah je dán od nahodilého vzniku až po trvalou hrozbu vzniku, více 

viz Tabulka 2. 

P Pravděpodobnost vzniku 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

  

Rovnice 1 - Výpočet míry rizika R 

Tabulka 2 - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika P 

HNPR 
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Druhým parametrem je závažnost následků, tento parametr se pohybuje v rozmezí od 

malého deliktu až po velmi vysokou škodu na majetku, či smrt osob, viz Tabulka 3. 

N Závažnost následků 

1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

4 těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká 

5 smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

Odhalitelnost je třetím parametrem rovnice. Odhalitelnost může být od odhalení 

přímo v době spáchání až po riziko vůbec neodhalitelné, viz Tabulka 4. 

H Odhalitelnost rizika 

1 odhalitelné v době spáchání 

2 snadno odhalitelné, během pár minut 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 nesnadno odhalitelné riziko, den a více 

5 neodhalitelné riziko 

Součinem hodnot jednotlivých parametrů, můžeme dosáhnout výslednou míru rizika 

R v rozsahu (0,125>. Tento rozsah je dělen do pěti kategorií dle svojí velikosti od rizika 

bezvýznamného, až po riziko nepřijatelné, viz Tabulka 5. 

R Výsledná míra rizika 

0-3 bezvýznamné riziko 

4-10 akceptovatelné riziko 

11-50 mírné riziko 

51-100 nežádoucí riziko 

100-125 nepřijatelné riziko 

Výsledná míra rizika R je zvlášť vyhodnocována, pro strukturální a procesní rizika 

a to za pomocí vypočítání tzv. „míry tolerance“, která určí hranici mezi riziky přijatelnými 

Tabulka 3 - Závažnost následků rizika 

Tabulka 4 - Odhalitelnost rizika 

Tabulka 5 - Výsledná míra rizika 
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a nepřijatelnými. K výpočtu se využívá Paretova principu 80/20 a to následovně. Vypočítám 

si výslednou míru rizika u jednotlivých rizik, jejich součet je 100%, následně se jednotlivým 

rizikům přiřadí procentuální vyjádření, jedná se o tzv. „kumulativní četnost“. Seřadím rizika 

od největšího po nejmenší. Identifikována rizika, která spadají do 80%, jsou určená jako 

nepřijatelná. Pro nepřijatelná rizika jsou navrhovány další opatření. Rizika spadající 

do zbývajících 20% jsou hodnocena jako přijatelná a jejich stávající opatření tedy dostatečná. 

Výsledkem této systematické analýzy je grafické vyjádření míry rizika, včetně zakreslení 

Paretova principu, využitím Lorenzovy křivky. [17] 

Výčet jednotlivých rizik dle úhlu pohledu strukturálního a procesního je uvedeno 

v následujících tabulkách. Strukturální pohled na identifikované nebezpečí viz - Strukturální 

pohled Tabulka 6 a procesní pohled na identifikované nebezpečí viz Tabulka 7. K přiloženým 

tabulkám jsou k dispozici grafy, které poskytují grafický přehled výsledků pro strukturální 

rizika, viz Obrázek 18 a procesní rizika, viz Obrázek 19. Pracovní list pro strukturální rizika 

analýzy FMEA je k dispozici v příloze 2., pro procesní viz příloha 1. 
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6.2.1 Strukturální pohled na identifikovaná nebezpečí 

 Identifikované nebezpečí P N H R % 

1. vniknutí na střechu neoprávněnou 

osobou 
1 2 4 8 2,40 

2. překonání oken 4 4 3 48 14,41 

3. překonání dveří 3 4 3 36 10,81 

4. nedopalek zaměstnance 1 5 2 10 3,00 

5. zkrat 2 5 2 20 6,01 

6. porucha zařízení 3 5 1 15 4,50 

7. požár v objektu 3 5 1 15 4,50 

8. poškození prvků EZS 2 4 3 24 7,21 

9. nedovoleny pohyb osob 1 3 1 3 0,90 

10. vnesení zakázaných látek 2 3 3 18 5,41 

11. nedbalost zaměstnance 4 3 4 48 14,41 

12. neprovedená revize systému EZS 2 3 4 24 7,21 

13. špatná dimenzace systému EZS 1 4 4 16 4,80 

14. neprovedená revize systému EPS 2 3 4 24 7,21 

15. špatné rozmístění čidel EPS 2 3 4 24 7,21 
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Obrázek 18 - Graf analýzy strukturálních rizik proložen Lorenzovou křivkou 
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6.2.2 Procesní pohled na identifikovaná nebezpečí 

 Identifikované nebezpečí P N H R % 

1. únik nebezpečné látky 3 3 3 27 6,68 

2. vynesení látek zaměstnancem 4 2 4 32 7,92 

3. neautorizovaný prodej léků 2 3 3 18 4,46 

4. vyzrazení recepisu 2 2 5 20 4,95 

5. nedovolený pohyb osob 1 3 1 3 0,74 

6. neuvedení EZS v činnost 3 4 3 36 8,91 

7. ztráta klíčů 4 4 3 48 11,88 

8. neuzavření dveří 2 4 3 24 5,94 

9. neuzavření oken 3 4 3 36 8,91 

10. vyzrazení kódu EZS 3 4 4 48 11,88 

11. vnesení zakázaných látek 2 3 3 18 4,46 

12. nedbalost zaměstnance 3 3 4 36 8,91 

13. požár v objektu 3 5 2 30 7,43 

14. úraz 4 3 1 12 2,97 

15. špatná manipulace se systémem EZS 2 4 2 16 3,96 

 

 

  

Tabulka 7 – Procesní pohled  
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6.3 Vyhodnocení výsledků aplikované analýzy FMEA 

Vyhodnocení provedené aplikované analýzy možnosti poruch a jejich následků 

FMEA, jejímž úkolem, bylo analyzovat kritická místa objektu lékárny, provedu na dvě části, 

stejně jako analýzu samotnou. V první části se budu zabývat riziky, které byly shledány jako 

nepřijatelné z hlediska strukturálního. V druhé části navážu na hodnocení nepřijatelných rizik 

z hlediska procesního. Obecně se považují rizika z pohledu procesního jako významnější, 

měla by jim být proto věnována zvýšená pozornost. 

6.3.1 Strukturální hledisko hodnocení 

Výsledky analýzy a stanovená výsledná míra rizika je k nahlédnutí v písemné 

podobě viz Tabulka 6, pro lepší představu k dispozici také vizuální náhled na výsledky 

viz Obrázek 18. Nyní přistupuju k slovnímu popisu. 

Identifikovaná nepřijatelná rizika dle míry rizika: 

 Překonání oken – překonání pláště budovy, je to riziko s největší mírou rizika 

společně s nedbalostí zaměstnance. V otázce překonání okna přichází v potaz 

nejčastěji překonání skleněné výplně, která není nikterak chráněna. Pro pachatele 

může být dle mého názoru zajímavé překonání oknem, protože okna do zázemí 

lékárny jsou i z neosvětleného dvora. Celkový počet oken náležících lékárně 

je patnáct. 

 Nedbalost zaměstnance – i toto riziko patří na první příčku, nedbalost zaměstnance 

se těžko odhaluje, až jeho důkladné poznání nám o něm poskytne představu na kolik 

je ten, či onen zaměstnanec spolehlivý. 

 Překonání dveří – u překonání dveří je spousta způsobů, jak mohou být pachatelem 

zdolány, od překonání vložky zámku, přes vysazení ze závěsu až po destrukci 

zárubní. Jelikož mají dveře skleněnou výplň, která je stejně, jako u oken nechráněná 

je i toto cesta k možnosti překonání dveří. Celkový počet venkovních dveří 

náležících lékárně jsou dvoje, plus jedny dveře spojující lékárnu se sousedícími 

ordinacemi. 

 Poškození prvků EZS – může být provedeno jednak nespokojeným zaměstnancem, 

nebo také pohybem nepovolané osoby, či požárem v objektu. Toto riziko může mít 

vliv na fungování celého systému zabezpečení objektu pomocí EZS.  
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 Neprovedená revize systému EZS – neprovedená revize systému EZS, může mít 

vliv na spolehlivost a funkčnost systému zabezpečení v objektu. 

 Špatné rozmístění čidel EPS – převážný vliv může mít na opožděnou signalizaci 

požáru v objektu. 

 Zkrat – může být způsoben několika faktory, nutno brát v potaz i revize 

elektrospotřebičů nalézajících se v objektu. 

 Vnesení zakázaných látek – k tomuto riziku může dojít, avšak pokud zaměstnanci 

budou všímaví vůči cizím předmětům, převážně v prostoru výdeje léků, bude toto 

riziko značně zmírněno. 

6.3.2 Procesní hledisko hodnocení 

I pro tento přístup byla vytvořena písemná podoba výsledků, viz Tabulka 7 

a grafická prezentace výsledků viz Obrázek 19. 

Identifikovaná nepřijatelná rizika dle míry rizika: 

 Ztráta klíčů – míra rizika ztracení klíčů od objektu je poměrně vysoká. Nutno dbát 

na klíčový režim. Musí být přesně určeni zaměstnanci, jež mají k dispozici klíče. 

Při jakékoliv ztrátě klíčů musí být tato skutečnost nahlášena, protože hrozí 

bezprostřední ohrožení bezpečnosti objektu. 

 Vyzrazení kódů EZS – vyzrazení kódu EZS je rizikem, které má rovněž podstatný 

vliv na bezpečnost objektu. Kódy by měly být svěřeny pouze spolehlivým 

zaměstnancům, jež to bezprostředně potřebují, např. vlivem uzavíraní či otevírání 

lékárny. Tyto kódy by měly být v pravidelných intervalech měněny, ale také 

v případě pokud je propuštěn jeden ze zaměstnanců, který kód systému EZS znal. 

 Neuvedení EZS v činnost – souvisí se spolehlivostí osoby zaměstnance, jež je tímto 

úkolem pověřena, nebo také s možnou nefunkčností celého systému EZS. Jedná 

se o riziko, jež ovlivňuje celé zabezpečení objektu, ať už není uveden systém EZS 

z jakéhokoliv důvodu. 

 Neuzavření oken – má vliv na funkčnost zabezpečení, systém EZS by neměl být 

spuštěn, je-li okno otevřené. Případně tato skutečnost ulehčuje práci pachateli. 
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 Nedbalost zaměstnance – toto riziko je důležité z procesního i strukturálního 

hlediska. Nedbalost zaměstnance se špatně odhaluje a může mít vliv na zabezpečení 

objektů z obou hledisek. 

 Vynesení látek zaměstnancem – především opiáty a další lehce zneužitelné látky, 

nejsou pod dozorem ani nikterak předmětově chráněny. Jejich vynesení je tedy 

pouze otázkou vůle a loajálnosti zaměstnance, při zvážení faktoru jak často 

se provádí inventura. 

 Požár v objektu – požár v objektu může vzniknout mnoha způsoby, jeho následek 

bývá většinou fatální, záleží proto na době zjištění vzniku požáru, od této doby 

a prvního zásahu proti projevům požáru se také odvíjí míra poškození. 

 Únik nebezpečné látky – souvislost lze hledat jednak s nedbalostí zaměstnance, 

ale také s poruchou zařízení. Uniklá nebezpečná látka může za určitých okolností 

vyvolat i požár. 

 Neuzavření dveří – toto riziko je velice podobné svým důsledkem riziku neuzavření 

okna. Míra rizika je nižší především vlivem odhalitelnosti. Nad dveřmi je totiž 

instalováno světlo, které na případně otevřené dveře dříve upozorní. Systém EZS 

by měl detekovat neuzavření dveří a hlásit buď chybu, nebo poplach.  
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6.4 Analýza rizika aplikovanou metodou souvztažnosti 

Jako další metodu analýzy rizika a jeho hodnocení, jsem vybral aplikovanou metodu 

souvztažnosti. Vhodné využití této metody posuzování rizika je pro celý objekt, v mém 

případě lékárny. Principem je hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. Jako u většiny 

jiných analýz i tato v prvním kroku začíná identifikací možných nebezpečí, mohou být 

využita identifikovaná nebezpečí z předchozí analýzy, což je právě můj případ. Aplikaci této 

metody využiji tak, že zachovám předcházející rozdělení identifikovaných nebezpečí 

na strukturální a procesní rizika a provedu aplikaci metody souvztažnosti pro každý pohled 

zvlášť. [17] 

V dalším kroku se jednotlivá rizika ohodnotí a vyhledají se možné vazby mezi sebou. 

Sestaví se tabulka s identifikovanými nebezpečími, v řádcích i sloupcích jsou vyneseny 

shodné prvky systému rizika, které se vyskytují v objektu lékárny. Pokud se prvky rizika 

vzájemně ovlivňují, zvolíme jedničku, jinak volíme nulu. Jedničky a nuly se sečtou 

na koncích řádků a sloupců a následně vypočteny koeficienty arK a brK , která jsou 

procentuálním vyjádřením počtu návazných rizik bR , jež mohla být vyvolána rizikem aR . 

Koeficienty jsou podkladem pro grafické zpracování a uvedeny v tabulce, viz Rovnice 2 

a Rovnice 3. 
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Graf zapracovává body z tabulky a následně rozděluje do čtyř kvadrantů, jejichž 

poloha je ovlivněna umístěním os kvadrantů 1O .a 2O . Tyto osy je možné vypočítat pomocí 

vzorců, viz Rovnice 4 a Rovnice 5, na základě stanovení spolehlivosti systému %80s . 

  

Rovnice 2 - Stanovení koeficientu rizika Kar 

Rovnice 3 - Stanovení koeficientu rizika Krb 
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Vzniklé čtyři kvadranty odrážejí závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik jsou uvedeny, viz Obrázek 20. 

Popsaná závažnost rizik v jednotlivých oblastech viz Tabulka 8. 

 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast žádná primárně nebezpečná oblast 

IV. oblast relativní bezpečnost 

  

Rovnice 4 - Výpočet osy matice O1 

Rovnice 5 - Výpočet osy matice O2 

Tabulka 8 - Závažnost rizik v jednotlivých oblastech matice rizik     

Obrázek 20 - Matice rizik s kvadranty 
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6.4.1 Aplikace metody souvztažnosti na strukturální rizika 

 RB RA 

∑Kra  Identifikovaná 

nebezpečí 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. 
vniknutí na střechu 

neoprávněnou osobou 
X 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

2. překonání oken 0 X 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 6 

3. překonání dveří 0 0 X 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 7 

4. 
nedopalek 

zaměstnance 
0 0 0 X 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 

5. zkrat 0 0 0 0 X 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 

6. porucha zařízení 0 0 0 1 1 X 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

7. požár v objektu 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 0 0 1 1 11 

8. poškození prvků EZS 0 1 1 1 1 0 1 X 1 0 1 1 0 0 0 8 

9. 
nedovoleny pohyb 

osob 
1 1 1 0 0 0 1 1 X 1 1 1 1 0 0 9 

10. 
vnesení zakázaných 

látek 
0 1 1 0 0 0 1 1 1 X 1 0 0 0 0 6 

11. 
nedbalost 

zaměstnance 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 X 0 0 0 0 10 

12. 
neprovedená revize 

systému EZS 
0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 X 0 0 0 5 

13. 
špatná dimenzace 

systému EZS 
1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 4 

14. 
neprovedená revize 

systému EPS 
0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 X 1 4 

15. 
špatné rozmístění 

čidel EPS 
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 X 1 

∑Kbr 3 7 7 5 6 3 11 9 8 6 9 5 3 1 2 
 

Rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

∑Kar[%] 7 50 50 21 36 29 79 57 36 36 64 29 29 29 7 

∑Kbr[%] 14 50 50 36 43 21 86 64 36 36 57 29 14 7,1 14 

431 o  
osa x 86MAXbrK  nejvyšší hodnota brK  

372 o
 

osa y 7MINbrK  nejnižší hodnota brK  

79MAXarK  nejvyšší hodnota arK  
%80s

 
spolehlivost systému 

7MINarK  nejnižší hodnota arK  
  

Tabulka 9 - Aplikace metody souvztažnosti na strukturální rizika 

Tabulka 10 - Stanovení koeficientů pro strukturální rizika 

Tabulka 11 - Parametry potřebné k dílčím výpočtům 
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6.4.2 Aplikace metody souvztažnosti na procesní rizika 

 RB RA 

∑Kra  Identifikovaná 

nebezpečí 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

1. únik nebezpečné látky X 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 

2. 
vynesení látek 

zaměstnancem 
1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 

3. 
neautorizovaný prodej 

léků 
0 0 X 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 

4. vyzrazení recepisu 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 

5. 
nedovolený pohyb 

osob 
1 0 0 1 X 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 9 

6. 
neuvedení EZS v 

činnost 
0 1 0 1 1 X 1 1 1 0 1 0 0 0 1 8 

7. ztráta klíčů 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 1 1 0 0 0 10 

8. neuzavření dveří 0 1 0 1 1 1 1 X 0 0 1 0 1 1 0 8 

9. neuzavření oken 0 1 0 1 1 1 0 0 X 0 1 0 1 1 0 7 

10. vyzrazení kódu EZS 0 1 1 1 1 1 0 0 0 X 1 0 1 0 1 8 

11. 
vnesení zakázaných 

látek 
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 1 0 0 3 

12. 
nedbalost 

zaměstnance 
1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 X 1 1 1 10 

13. požár v objektu 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 X 1 0 8 

14. úraz 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 X 0 3 

15. 
špatná manipulace se 

systémem EZS 
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 X 8 

∑Kbr 6 6 2 7 9 8 8 7 7 4 10 8 8 6 3 
 

Rizika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 

∑Kar[%] 57 14 29 21 64 57 71 57 50 57 21 71 57 21 57 

∑Kbr[%] 43 43 14 50 64 57 57 50 50 29 71 57 57 43 21 

541 o  osa x 71MAXbrK  
nejvyšší hodnota brK  

542 o  osa y 14MINbrK  
nejnižší hodnota brK  

71MAXarK  
nejvyšší hodnota arK  

%80s
 

spolehlivost systému 

14MINarK  
nejnižší hodnota arK  

  

Tabulka 12 - Aplikace metody souvztažnosti na procesní rizika 

Tabulka 13 - Stanovení koeficientů pro procesní rizika 

Tabulka 14- Parametry potřebné k dílčím výpočtům 
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6.5 Vyhodnocení aplikované metody souvztažnosti 

Aplikace metody souvztažnosti byla provedena pro verifikaci výsledku předchozí 

aplikace analýzy možnosti poruch a jejich následků FMEA. Analýzu souvztažnosti jsem 

si také rozdělil na dvě hlediska, stejně jako v předchozí analýze FMEA. Toto rozdělení 

na hledisko strukturální a procesní je výhodné využít i v tomto vyhodnocení výsledků. 

6.5.1 Strukturální hledisko vyhodnocení 

Podklady pro toto hodnocení vycházejí, viz Tabulka 9, Tabulka 10 a Tabulka 11. 

Pohled na grafický výstup matice rizik poskytuje Obrázek 21. 

Rizika identifikována ze strukturálního hlediska: 

 Požár v objektu – metodou souvztažnosti se toto riziko dostalo do oblasti I., toto je 

oblast primárních a sekundárních rizik. Toto riziko nebylo metodou FMEA 

analyzováno jako přijatelné ze strukturálního hlediska, avšak tato metoda dokázala, 

že se jedná o důležité riziko, jemuž musí být věnována náležitá pozornost z hlediska 

prevence požárů a školení o požární ochraně. 

 Nedbalost zaměstnance – toto riziko bylo shodně jako nepřijatelné vyhodnoceno 

v analýze FMEA, tímto se potvrdila závažnost tohoto rizika. Nalézá se v první 

oblasti matice rizik. 
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 Poškození prvků EZS – rovněž riziko poškození prvků EZS bylo identifikováno 

jako nepřijatelné v předchozí analýze FMEA. Riziko spadá pod první oblast. 

 Překonání oken – dalším rizikem, jež je v souladu s předchozí analýzou FMEA 

je překonání oken, spadá také do první oblasti matice rizik. 

 Překonání dveří – překonání dveří je posledním rizikem, které spadá pod první 

oblast matice. Riziko bylo identifikováno v analýze FMEA, je tedy v souladu s jejím 

zjištěním, že se jedná o nepřijatelné riziko. 

 Zkrat – analýza FMEA identifikovala i toto poslední riziko. V matici rizik se toto 

riziko vyskytuje v druhé oblasti, tj. v oblasti sekundárních rizik. 

Ostatní rizika byla touto metodou vyhodnocena jako relativně bezpečná, jejich 

výskyt je tedy ve čtvrté oblasti matice rizik. 

Ve strukturálním pohledu se dle mého ověření touto metodou velice povedlo 

a výsledky korespondují ve značném měřítku s analýzou FMEA. 

6.5.2 Procesní hledisko vyhodnocení 

K tomuto hledisku jsou k dispozici podklady, viz Tabulka 12, Tabulka 13 a Tabulka 

14. Graf matice rizik z procesního rizika, viz Obrázek 22. 

Rizika identifikována z procesního hlediska: 

 Ztráta klíčů – míra tohoto rizika byla v předešlé analýze FMEA největší. Postavení 

tohoto rizika potvrdila i metoda souvztažnosti. Spadá do první oblasti. 

 Nedbalost zaměstnance – závažné riziko, jež bylo identifikováno jako nepřijatelné 

i v analýze FMEA. Nalézá se v první oblasti matice. 

 Nedovolený pohyb osob – metoda souvztažnosti identifikovala i toto riziko, které 

nebylo předchozí analýzou identifikováno. V objektu lékárny se zaměstnanci 

vzájemně znají, proto se předpokládá, že při nedovolenému pohybu cizích osob 

v objektu, by zaměstnanci proti této skutečnosti podnikli případná opatření. První 

oblast matice. 

 Neuvedení EZS v činnost – identifikováno bylo toto riziko také metodou FMEA, 

jako riziko s nepřijatelnou mírou rizika. Výskyt v první oblasti matice. 
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 Požár v objektu – riziko požáru je v kontextu s metodou FMEA opět identifikováno, 

jedná se o poslední riziko v první oblasti matice, tj. oblasti primárních rizik. 

 Vnesení zakázaných látek – identifikováno pouze metodou souvztažnosti v druhé 

oblasti, jako sekundární riziko. 

 Neuzavření dveří – toto riziko je identifikováno metodou FMEA, jako nepřijatelné. 

Metoda souvztažnosti jej zařadila do třetí oblasti, která je primárně s žádným 

nebezpečným rizikem. 

 Únik nebezpečné látky – riziko v třetí oblasti matice, bylo identifikováno také 

analýzou FMEA, jako nepřijatelné riziko. 

 Vyzrazení kódu EZS – toto riziko je metodou FMEA hodnoceno nejvyšší mírou 

rizika, avšak touto metodou se dostalo toto riziko do třetí oblasti, i přesto je potřeba 

brát toto riziko na zřetel a podniknout kroky k omezení možnosti vyzrazení těchto 

kódů. 

 Špatná manipulace se systémem EZS – nově identifikované riziko, náležící do třetí 

oblasti, jelikož nebylo toto riziko identifikováno jako nepřijatelné metodou FMEA. 

I toto riziko je bráno jako potenciálně nebezpečné a bude potřeba učinit opatření ke 

snížení rizika špatné manipulace se systémem EZS. 

Analýza aplikovanou metodou souvztažnosti i z procesního hlediska vyšla jako 

metoda ověření analýzy FMEA, aspoň co se týče hlavních rizik velice dobře. Dokonce tato 

metoda přinesla i rizika, která nebyla metodou FMEA hodnocená, jako nepřijatelná. 

Relevantnost těchto nových rizik jsem popsal u každého zvlášť, jedná se především 

o nedovolený pohyb osob a vnesení zakázaných látek. 

6.6 Srovnání analýz rizik s formálním hodnocením 

Ve formálním hodnocení jsem vyzdvihnul rizika spojená s možností překonání 

skleněných výplní dveří, oken a možností zneužití předmětů nalézajících se v objektu ať už 

recepisů, či látek např. opiátů, u kterých je relevantní možnost zneužití. Analýzami zjištěná 

rizika potvrdily formální hodnocení v oblasti překonání oken a dveří. Vynesení látek 

zaměstnancem bylo identifikováno jako nepřijatelné riziko, možno si pod tímto představit 

zneužití opiátů. Ve své podstatě jsou analýzy v souladu s formálním hodnocením, poskytují 

však ucelený přehled možných rizik a jejich rozšíření, přičemž se opírají o výpočtové metody, 

nikoli jen o subjektivní úsudek.  
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7 Návrh na zlepšení systému zabezpečení lékárny 

Na základě předchozího hodnocení zabezpečení identifikovaných rizik Ishikawowým 

diagramem, po aplikaci analýzy možnosti poruch a jejich následků – FMEA a ověření 

zjištěných rizik aplikovanou metodou souvztažnosti, se prostřednictvím této kapitoly pokusím 

navrhnout možné řešení návrhu zlepšení systému zabezpečení lékárny. Navrhuji se zabývat 

riziky, která představovala v provedených analýzách největší míru rizika. Návrh si rozdělím 

dle místa střežení, kterých se budou změny týkat, na jednotlivé podkapitoly. Věřím, 

že provedením aspoň některých mých doporučení povede ke zlepšení stávajícího stavu 

systému zabezpečení objektu. 

7.1 Plášťová ochrana 

Jedná se o důležitou oblast ochrany, právě plášť je v případě této lékárny ta oblast 

ochrany, která je prvním stupněm v systému zabezpečení, kterou musí pachatel překonat, 

chce-li narušit objekt. 

Na základě provedených analýz byly jako nepřijatelné rizika, které se týkají plášťové 

ochrany následující. 

Překonání oken 

Úvahou jak snížit míru tohoto rizika je mnoho možností, jako např. instalace mříží, 

bezpečnostních rolet, bezpečnostních fólií a detektoru tříštění skla. Mým návrhem je využít 

vzhledem k estetickému cítění vůči okolnímu prostředí, celkovému počtu patnácti oken 

instalaci detektoru tříštění skla. Návrh je zaměřen na detekci narušení, nikoliv na zabránění 

či znesnadnění překonání oken pachatelem, je tak učiněno v neposlední řadě taky díky ceně 

a náročnosti instalaci ostatních možných mříží a rolet. 

Jako příklad možného detektoru tříštění skla slouží GBS-210 detektor rozbití skla. 

Jeho ukázka, viz Obrázek 23. Detektor rozbití skla GBS-210 slouží ke střežení prosklených 

ploch a detekuje jejich destrukci. K detekci užívá duální metodu, při které jsou 

vyhodnocovány nepatrné změny tlaku vzduchu v místnosti (náraz do skleněné výplně) 

a následné zvuky řinčení skla. Toto řešení vyniká vysokou spolehlivostí reakce při rozbití 

skleněné výplně. Citlivost detektoru lze snadno nastavit podle vzdálenosti a rozměrů 

chráněných oken.  
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Navíc je detektor rozbití skla vybaven volitelnou paměťovou indikací. Připojuje 

se k ústřednám poplachových systémů, ze kterých je napájen. Technické parametry detektoru 

viz Tabulka 15. 

Klidový odběr max. 10 mA 

Maximální odběr max. 35 mA 

Maximální průřez přívodních vodičů 1 mm
2 

Zatížitelnost sabotážního výstupu 
spínač max. 60 V / 50 mA 

vnitřní odpor max. 30 Ω 

Zatížitelnost poplachového výstupu 
spínač max. 60 V / 50 mA 

vnitřní odpor max. 30 Ω 

Detekční vzdálenost do 9 m 

Minimální plocha okenní výplně 0,6 x 0,6 m 

Klasifikace dle ČSN EN 50131-1 stupeň 3 (střední až vysoké riziko) 

Prostředí dle ČSN EN 50131-1 II. vnitřní všeobecné 

Rozsah pracovních teplot -10 až +40 
o
C 

Výrobek je označen evropskou značkou o shodě CE 

Dle detekční charakteristiky, k dispozici viz Obrázek 24, navrhuji k ochraně 

prosklených ploch v jednotlivých místnostech, včetně skleněné výplně vstupních dveří, 

potřebuji devět kusů detektoru rozbití skla GBS-210 VIVO. Cena kusu 844 Kč včetně DPH. 

 

Obrázek 23 - Detektor rozbití skla GBS-210 VIVO [38]  

Tabulka 15 - Technické parametry detektoru GBS 210 VIVO [38] 

Obrázek 24 - Detekční charakteristika detektoru GBS-210 VIVO [38] 
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Překonání dveří 

Dveře jsou dalším důležitým prvkem ochrany pláště, v objektu lékárny máme dvoje 

dveře přístupné z venku a jedny zevnitř objektu, které slouží jako propojení k sousedícím 

ordinacím. Vstupní dveře lékárny mají podstatnou plochu tvořenou skleněnou výplní, proto 

pro tento účel opět doporučuji detektor tříštění skla. U dalších dveří, které jsou z boční strany 

objektu, strana ze dvora, jsou tedy méně na očích kolemjdoucích, je zde proto potřeba tyto 

dveře více zabezpečit. 

Doporučuji využít bezpečnostního kování a bezpečnostní vložky, které bych využil 

i u dveří, jež propojují prostor lékárny s prostorem sousedících ordinací. 

Jako bezpečnostní kování jsem vybral RostexR1 Astra v provedení chrom, 

viz Obrázek 25. Toto kování je certifikováno do bezpečnostní třídy 3, dle ČSN P ENV 1627 

a dle Národního bezpečnostního úřadu klasifikováno na stupeň utajení TAJNÉ. Potřebuji dva 

kusy, kus stojí 2850 Kč včetně DPH. 

 

Bezpečnostní vložku jsem vybral typ Mul-T-Lock Integrator, tato bezpečnostní 

vložka je určena ke zvýšení bezpečnosti stávajících dveří. K vložce se dodává 5 klíčů, 

bezpečnostní třída je 3 dle ČSN P ENV 1627 a certifikována na stupeň utajení TAJNÉ dle 

Národního bezpečnostního úřadu. Pro návrh potřebuji tři kusy této vložky, jedna stojí 

1850 Kč včetně DPH. 

Obrázek 25 - Bezpečnostní kování Rostex R1 Astra [9]  
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7.2 Prostorová ochrana 

Poškození prvků EZS 

Doporučení pro toto riziko je obtížně, vzhledem k široké škále možností poškození 

prvků elektrického zabezpečovacího systému. Jako doporučení navrhuji dohled instalovaným 

kamerovým systémem, instalace prvků EZS v dostatečné výšce a poučení zaměstnanců. 

Zkrat 

Možnost předcházení zkratům je v kvalitním provedení elektroinstalace a periodické 

revize zařízení a elektrorozvodů v objektu. 

Požár v objektu 

Ke snížení rizika doporučuji skladování omezeného množství hořlavých látek, revize 

zařízení, školení v požární ochraně a zpracování požárních poplachových směrnic, které 

by měly být umístěny na viditelném místě. 

Špatné rozmístění čidel EPS 

Špatné rozmístění hravě odhalí revize systému odbornou firmou. 

7.3 Předmětová ochrana 

Pod tento zájem střežení spadají především látky, které jsou lehce zneužitelné 

k výrobě drog, či žádané na černém trhu. Jako takové by měly být chráněny. Rizik 

dotýkajících se této oblasti je při možných různých pohledech na tuto problematiku několik. 

Může se jednat např. o vynesení látek zaměstnancem, ale také překonání dveří a oken. 

Obrázek 26 - Bezpečnostní vložka Mul-T-Lock Integrator [10] 
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Doporučuji instalaci trezorové skříně. Pro účely chránění léčiv a opiátů jsem vybral 

trezorovou skříň ROOBUS Office 801 značky TRESORAG – FIRESAFE, viz Obrázek 27. 

Parametry trezorové skříně jsou uvedeny, viz Tabulka 16. 

Rozměry vnější 1850 x 1250 x 550 mm 

Rozměry vnitřní 1740 x 1140 x 385 mm 

Hmotnost 750 kg 

Objem 746 l 

Zařazení je do bezpečnostního stupně I podle ČSN EN 1143-1, ohnivzdorná 

konstrukce podle DIN 4102. Provedení konstrukce z masivní oceli, třístěnné dveře a tělo 

plněné betonem. Pancéřovaný třícestný centrální uzamykací systém, přestavitelné police 4 ks, 

kotevní otvory a kotevní šrouby. Za příplatek navrhuji vybavit tuto trezorovou skříň 

elektronickým zámkem. Celková cena včetně montáže a dopravy činí 109 350 Kč 

včetně DPH. 

 

7.4 Režimová ochrana 

Tato ochrana pod sebou skrývá spoustu identifikovaných rizik a to ztráta klíčů, 

vyzrazení kódů EZS, neuvedení EZS v činnost, nedovolený pohyb osob, vnesení zakázaných 

látek, neuzavření oken a dveří, špatná manipulace se systémem EZS. 

Nedbalost zaměstnance 

Toto riziko stojí nad všemi oblastmi zabezpečení, nedbalost zaměstnance může 

způsobit nefunkčnost celého systému zabezpečení objektu. Doporučuji svěřovat úkony, které 

Tabulka 16 - Parametry trezorove skříně ROOBUS Office 801 

Obrázek 27 - Trezorová skříň TRESORAG – FIRESAFE [39] 
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by mohli narušit zabezpečení objektu prověřeným a spolehlivým zaměstnancům. Mezi 

takovéto úkony, řadím např. obsluhu systému EZS, uzamykaní objektu apod. 

7.5 Cenová kalkulace 

Cenová kalkulace pro realizaci návrhu zlepšení zabezpečení objektu, která 

je odrazem výsledků formálního hodnocení a analýz rizik je uvedena, viz Tabulka 17. 

Druh Počet Cena 

s DPH 

GBS-210 detektor rozbití skla 9 ks 7596 Kč 

Bezpečnostní kování Rostex R1 Astra 2 ks 5700 Kč 

Bezpečnostní vložka Mul-T-LockIntegrator 3 ks 3700 Kč 

Trezorová skříň ROOBUS Office 801 1 ks 109 350 Kč 

Práce  10 h 5 000 Kč 

Celková cena 131 346 Kč 

 

Tabulka 17 - Cenová kalkulace návrhu zlepšení zabezpečení objektu 
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8 Závěr 

Tuto diplomovou práci jsem začínal slovy „Historie potřeby lidí chránit svůj majetek 

a své životy před nebezpečími sahá až ke kořenům lidstva“, po sepsání této diplomové práce 

si myslím, že tomu tak opravdu je. Avšak celý systém zabezpečení objektů, jakož 

i zabezpečování samotné prošlo opravdu mohutným vývojem, než se stupeň zabezpečovacích 

prvků dostal na nynější úroveň a stále se zlepšuje. Při pohledu na potřebu majitele chránit svůj 

majetek rozhoduje faktor, za jakou nejmenší možnou sumu peněz jsem schopen spolehlivě 

ochránit svůj majetek? Obecně se při návrhu zabezpečení počítá s úvahou „chráněný zájem 

musí být větší hodnoty, než zabezpečovací systém“ a to až do takové míry, že celkové 

náklady by neměly překročit 10-15% z ceny chráněných zájmů. Každý systém zabezpečení, 

ať je proveden sebepečlivěji obsahuje určitá kritická místa, při využití těchto kritických míst 

nežádoucí osobou dochází k narušení objektu. 

Název mé diplomové práce: Analýza kritických míst zabezpečení objektu lékárny, 

ledasco napovídá o jejím obsahu, kterým bylo právě analyzovat výše zmíněná kritická místa 

v zabezpečení objektu lékárny „U Salvatora“ v městě Opava. Jedná se tedy o práci, která 

se opírá o skutečný objekt, právě díky tomuto jsem některá choulostivá data o zabezpečení 

objektu pozměnil v zájmu jeho ochrany, ať nenastane případ, že v mé diplomové práci bude 

přesný popis zabezpečení dané lékárny. 

Má diplomová práce po krátkém úvodu do problematiky vývoje zabezpečení 

a sepsání rešerše pokračovala v rozdělení na tematické celky. Prvním celkem bylo teoreticko-

právní posouzení ochrany objektů, ve které je uvedený přehled právních předpisů, vyhlášek 

a v neposlední řadě technických norem. Těchto předpisů je celá řádka, je to důsledkem 

absence specializované normy pro oblast zabezpečení objektů, ale o tom více ve zmíněné 

kapitole. Navazuje oblast teorie o fyzické ochraně – možnostech zabezpečení objektů, která 

pod sebou skrývá mechanické zábranné systémy, elektrické zabezpečovací systémy, systémy 

elektrické požární signalizace, kamerové systémy, fyzickou ostrahu a v neposlední řadě 

režimovou ochranu, která je jakýmsi spojovacím a řídícím prvkem. Třetí oblastí byla 

charakteristika objektu lékárny, umístění, popisu současného stavu zabezpečení a formálním 

hodnocením stávajícího zabezpečení objektu. Čtvrtou oblastí v této diplomové práci byla 

analýza a hodnocení bezpečnostních rizik objektu. Poslední tematickou oblastí byl návrh na 

zlepšení systému zabezpečení lékárny včetně cenové kalkulace změn. 
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Z předchozího rozdělení vyplývá, že stěžejními částmi mé diplomové práce je čtvrtá 

a pátá část, proto bych se jim i nyní v závěru rád věnoval, shrnul výsledky a zjištění, jež jsem 

učinil. 

Čtvrtá oblast se zabývá analýzou a hodnocením bezpečnostních rizik objektu. Začal 

jsem modelováním rizika pomoci aplikovaného Ishikawova diagramu, neboli diagram 

„rybí kosti“. Zjištěná nebezpečí jsem využil v aplikaci analýzy možnosti poruch a jejich 

následků – FMEA. Identifikovaná rizika jsem si rozdělil na dva pohledy strukturální 

a procesní, vypočítal jsem míru rizika pro jednotlivá identifikovaná nebezpečí a promítl 

do grafu, při využití Paretovy analýzy 80/20 s proloženou Lorenzovou křivkou pro oba 

pohledy zvlášť. Ze strukturálního hlediska byly jako nepřijatelná rizika určeny zejména 

překonání oken, dveří a nedbalost zaměstnance. Z procesního hlediska zejména míra rizika 

ztráta klíčů, vyzrazení kódů EZS a neuvedení EZS v činnost. Jako další metoda, která byla 

použita pro verifikaci rizik zjištěných v předchozí analýze FMEA byla vybraná aplikovaná 

analýza souvztažnosti. Ověření rizik vyšlo, aspoň co se týče hlavních rizik. Identifikovala 

však i nová rizika především nedovolený pohyb osob a vnesení zakázaných látek. 

Poslední oblastí, kterou jsem se zabýval v této diplomové práci, je návrh zlepšení 

systému zabezpečení lékárny na základě zjištěné míry rizik provedenými analýzami. Návrh 

jsem si rozdělil dle místa střežení. Na ochranu pláště doporučuji instalaci detektoru tříštění 

skla GBS-210 VIVO, dle rozložení prostoru lékárny a počtu patnácti oken a prosklených 

vstupních dveří, je potřeba devět těchto čidel. Dalším prvkem zabezpečení, jež navrhuji 

je bezpečnostní kování na ochranu dveří Rostex R1 Astra v provedení chrom, potřebuji dva 

kusy, na dveře pro předzásobení a na dveře spojující lékárnu se sousedícími ordinacemi. 

Posledním artiklem v rámci plášťové ochrany je bezpečnostní vložka dveří Mul-T-Lock 

Integrator, která je určena ke zvýšení bezpečnosti stávajících dveří. Pro oblast předmětové 

ochrany, především zabezpečení opiátů a léčiv navrhuji trezorovou skříň ROOBUS Office 

801 značky TRESORAG – FIRESAFE. 

Návrh na zlepšení systému zabezpečení lékárny zakončuji cenovým přehledem 

celého návrhu. Celková cena zlepšení systému zabezpečení přijde na 131 346 Kč včetně DPH. 

Jsem přesvědčen, že instalací mých doporučení povede ke zvýšení úrovně zabezpečení 

objektu lékárny U Salvatora. 
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Příloha 1 – Analýza FMEA procesní rizika 

Subsystém číslo Identifikace nebezpečí Příčina Následek Aktuální stav Pravděpodobnost Závažnost Odhalitelnost 

Míra 

rizika Doporučení 

požáry v objektu 1 únik nebezpečné látky 

porucha 
zařízení, 

nedbalost 

ohrožení 

zaměstnanců neřeší 3 3 3 27 

revize zařízení, školení v 

obsluze 

zneužití předmětů 2 vynesení látek zaměstancem 
nespokojený 
zaměstnanec 

finanční 
ztráta 

není prováděna 

kontrola 
vynášených věcí 4 2 4 32 kontrola vynášených věcí 

  3 neautorizovaný prodej léků 
chyba 
zaměstance 

možné 
zneužití léků neřeší 2 3 3 18 

důraz na zákaz prodeje 

léků vyžadující předpis, 
nebo obsahující 

zneužitelné látky ve 

větších množstvích, dbát 
předpisů 

  4 vyzrazení recepisu 

nespokojený 

zaměstnanec 

vyzrazení 
duševního 

vlastnictví, 

zneužití 

ochrana recepisu 

není řešena 2 2 5 20 

trezorové skříně na 

recepisy 

narušení prostoru 5 nedovolený pohyb osob 
nevšímavost 
zaměstnanců 

přítomnost 

nežádoucí 
osoby 

zaměstnanci se 
znají 1 3 1 3 

důraz na všímavost 
zaměstnanců 

selhání režimové ochrany 6 neuvedení EZS v činnost 

nedbalost 

zaměstance, 
úmysl 

nefunkčnost 
systému EZS 

pověřená osoba za 
aktivaci EZS 3 4 3 36 

důraz na spolehlivost 

osoby odpovědné za 

uvedení systému EZS v 
činnost 

  7 ztráta klíčů 

nedbalost 

zaměstance, 

úmysl 

vniknutí do 
objektu 

neoprávněnou 

osobou 

systém EZS, 

nutnost nahlásit 

ztrátu klíčů 4 4 3 48 

ihned vyměnit vložky, 

důraz na zodpovědnost 

zaměstnanců 

  8 neuzavření dveří 

nedbalost 
zaměstance, 

úmysl 

vniknutí do 

objektu 
neoprávněnou 

osobou 

systém EZS, 

kamerový systém 2 4 3 24 

důsledná kontrola 

uzavýraných prostor, bez 
uzavření by nemělo dojít k 

aktivaci systému EZS 



 

  9 neuzavření oken 

nedbalost 

zaměstance, 

úmysl 

vniknutí do 
objektu 

neoprávněnou 

osobou 

systém EZS, 

kamerový systém 3 4 3 36 

důsledná kontrola 
uzavýraných prostor, bez 

uzavření by nemělo dojít k 

aktivaci systému EZS 

  10 vyzrazení kódu EZS 

úmysl 

zaměstnace, 
neloajálnost 

usnadnění 

vstupu do 
objektu 

kód znají pouze 
vyhrazené osoby 3 4 4 48 

podpis mlčenlivosti, důraz 

na spolehlivost 
zaměstnance 

ohrožení zaměstnanci 11 vnesení zakázaných látek 

úmysl 
zaměstnance, 

nebo zákazníka 

vyvolání 
paniky, 

omezení 

činnosti 
kamerového a 

EZS systému kamerový systém 2 3 3 18 

všímavost všech 
zaměstnanců podezřelých 

předmětů a látek 

  12 nedbalost zaměstnance 

nedostatečné 

proškolení 

zaměstnace, 
nespolehlivost 

ohrožení 
zaměstnanců neřeší 3 3 4 36 

důraz na výběr 
zaměstnance 

  13 požár v objektu 

porucha 
zařízení, 

nedbalost požár 

EPS, hasící 

přístroje 3 5 2 30 školení o požární ochraně 

  14 úraz 

nedbalost, 

špatné pracovní 

podmínky 

narušení 

zdraví 

zaměstnance školení v BOZP 4 3 1 12 

testování znalostí 

získaných během školení 

BOZP 

selhání technichého 
zařízení 15 

špatná manipulace se systémem 
EZS 

neodborný 

zásah do 
systému EZS 

nefunkčnost 
systému EZS neřeší 2 4 2 16 

provádění revizí, zaškolení 

osob v používání systému 
EZS 

  



 

Příloha 2. – Analýza FMEA strukturální rizika 

Subsystém číslo 
Identifikace 
nebezpečí Příčina Následek Aktuální stav Pravděpodobnost Závažnost Odhalitelnost Míra rizika Doporučení 

narušení pláště 1 

vniknutí na střechu 

neoprávněnou osobou 

nedostatečný odstup 
prvků od střechy, 

překonání hromosvodu přítomnost nežádoucí osoby neřeší 1 2 4 8 

odstranění prvků do 

dostatečné 
vzdálenosti od 

střechy 

  2 překonání oken 

rozbití skleněné výplně, 

otevřené okno, vysazení 

ze závěsu 

narušení objektu nežádoucí 

osobou 

kamerový systém, izolační 
dvojsklo, zapnutý systém 

EZS v nepřítomnosti 

zaměstnanců 4 4 3 48 

instalace 

bezpečnostních fólií, 
mříže, nebo detektor 

tříštění skla, 

kamerový systém 

  3 překonání dveří 

rozbití skleněné výplně, 

otevřené dveře, překonání 

vložky, vysazení z pantů, 
proražení, vypáčení, 

destrukce zárubní 

narušení objektu nežádoucí 

osobou 

dveře se skleněnou výplní, 

izolační dvojsklo, bez 

bezpečnostní úpravy, 
zapnutý systém EZS v 

nepřítomnosti zaměstnanců 3 4 3 36 

použití 

bezpečnostních dveří 

požáry v objektu 4 

nedopalek 

zaměstnance zaměstnanecká nekázeň požár v objektu EPS čidla, hasicí přístroje 1 5 2 10 

důraz na výběr 

zaměstnanců 

  5 zkrat špatná elektroinstalace požár v objektu 

provedení elektroinstalace v 

Cu, EPS čidla, hasicí 
přístroje 2 5 2 20 

revize 

elektroinstalace, 
kontrola zařízení 

  6 porucha zařízení 

zařízení bez revize, staré 

zařízení požár v objektu EPS čidla, hasicí přístroje 3 5 1 15 

revize 
elektroinstalace, 

kontrola zařízení 

narušení prostoru 7 požár v objektu 

zaměstanec, porucha 

zařízení požár v objektu EPS čidla, hasicí přístroje 3 5 1 15 

školení v požární 

ochraně 

  8 poškození prvků EZS 

snadná dosažitelnost 

prvků systému EZS 

zneschopnění , nebo omezení 

funkce systému EZS 

bez ochrany jednotlivých 

prvků systému EZS 2 4 3 24 

ochrana jednotlivých 

prvků, použití 

skrytých prvků EZS 



 

  9 
nedovoleny pohyb 
osob nevšímavost zaměstnanců pohyb nežádoucí osoby 

bez zvláštních opatření, 
zaměstnanci se vzájemně 

znají, v případě nepřítonosti 

zaměstnanců aktivní systém 
EZS 1 3 1 3 

důraz na všímavost 
zaměstnanců 

ohrožení 

zaměstnanci 10 

vnesení zakázaných 

látek 

zákazníkem do prostoru 
výdeje, nespokojeným 

zaměstnancem 

vyvolání paniky, omezení 
funkce kamerového systému a 

EZS neřeší 2 3 3 18 

všímavost 

zaměstnanců 

  11 

nedbalost 

zaměstnance nedbalost, nepozornost 

ohrožení zdraví zaměstnance, 

poškození zařízení, narušení 

bezpečnosti objektu školení v bezpečnosti práce 4 3 4 48 

kontrola znalostí 

získaných při školení 

BOZP 

selhání 

technického 

zařízení 12 

neprovedená revize 

systému EZS 

chyba zaměstnavatele, 

nebo zaměstnance 

pověřeného touto otázkou omezení funkce systému neřeší 2 3 4 24 

vést knihu revizí 

systému 

  13 
špatná dimenzace 
systému EZS 

špatně provedený projekt, 
neautorizovaná montáž omezení funkce systému neřeší 1 4 4 16 

výběr autorizované 
firmy 

  14 

neprovedená revize 

systému EPS 

chyba zaměstnavatele, 

nebo zaměstnance 

pověřeného touto otázkou omezení funkce systému neřeší 2 3 4 24 

vést knihu revizí 

systému 

  15 

špatné rozmístění 

čidel EPS 

špatně provedený projekt, 

neautorizovaná montáž omezení funkce systému neřeší 2 3 4 24 

výběr autorizované 

firmy 
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