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ANOTACE 

Bc. Balcar, Lukáš. Modernizace systémů fyzické ochrany vojenského opravárenského 

objektu. Diplomová práce: Ostrava, VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství, Katedra bezpečnostních služeb, 2012, 78 s., Vedoucí bakalářské 

práce Ing. Věra Holubová. 

Cílem této diplomové práce bylo nalézt nejoptimálnější řešení zabezpečení opravárenského 

vojenského objektu za účelem ochrany majetku před protiprávními činy. Diplomová práce je 

rozdělena do čtyř částí. Úvodní část obsahuje teoreticko právní část. Druhá část práce spočívá 

ve zpracování bezpečnostních analýz a hodnocení rizik. V dalších kapitolách jsou 

vypracovány varianty návrhu řešení včetně jejich posouzení a vyhodnocení. Výsledná 

varianta je pak následně detailněji popsána. 

Klíčová slova: aktiva, bezpečnost, technická ochrana, zabezpečení, analýza, Ishikawův 

diagram, FMEA, Paretův diagram, souvztažnost, varianta 

 

ANNOTATION 

Balcar, Lukáš. Modernization of physical protection of military repair object. Diploma work: 

Ostrava, VSB  Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, Department 

of Security Services, 2012, p 78, Thesis Supervisor Ing. Věra Holubová. 

 

The aim of this thesis was to find the optimal security solutions repair military objective in 

order to protect property from illegal acts. Diploma thesis is divided into four parts. The 

introductory part contains the theoretical and legal part. The second part involves processing 

of security analysis and a risk assessment. The next chapters are drawn in solution including 

assessment and evaluation. The resulting option is described in details. 

Keywords: asset, security, technical protection, ensure, analysis, Ishikawa diagram, FMEA,  

                   Pareto diagram, consistency, option 
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Rešerše  

K vypracování diplomové práce, která se zabývá modernizací systému fyzické ochrany vojenského 

opravárenského objektu, jsem využil následující stěžejní literaturu, jejíž rešerše je uvedena níže.  

Brabec, František a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana, Praha 2001, Public History, 

ISBN 80 86445 04 06 Publikace studuje problematiku zabezpečení vybraných budov. 

V jednotlivých kapitolách publikace je popisována základní právní problematika, možné způsoby 

napadení, definice bezpečnosti, prevence kriminality, základní prvky ochrany osob a majetku. Z 

této publikace bylo převážně čerpáno z kapitol „Bezpečnostní expertiza“ a „Ochrana majetku a 

osob“. 

FRYŠAR, Miroslav. Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky. Praha: Public History 

ve spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů, c2006, 176 s. ISBN 80 864 4522

4. Upozorňuje na problematiku bezpečnosti v ČR v návaznosti na bezpečnostní rizika spojená se 

vstupem ČR do EU. Kniha se věnuje bezpečnostní legislativě, včetně úprav a změn. Obsahuje 

schémata a grafy, které znázorňují systémy budování bezpečnosti i implementaci bezpečnostních 

opatření. Popisuje moderní pojetí bezpečnosti a problematiku nevyváženého bezpečnostního 

systému a jejich subsystémů. 

ČANDÍK, Marek. Objektová bezpečnost. Vyd. 1. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 

2004, 100 s. Učební texty vysokých škol (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně). ISBN 80 731

8217 3 Jednotlivé kapitoly jsou rozděleny: ochrana objektů, která se věnuje problematice 

zabezpečení a nastíněním základních právních předpisů, dále zabezpečovací systémy, kde jsou 

popsány jednotlivé druhy zabezpečovací techniky, jejich použití a význam spolu se signalizačním 

zařízením a dohlížecími systémy. Byly využity výše uvedené kapitoly. 

KŘEČEK, Stanislav. Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S.l.: Cricetus, 2003, 351 s. 

ISBN 80 902 9382 4. Kniha se věnuje celkovému zabezpečení budov od mechanických systémů 

až po využití CCTV. V této práci jsem využil poznatky o použití systému CCTV.  

PATÁK, Jaroslav, Karel KLVAŇA a Miroslav PROTIVINSKÝ. Zabezpečovací systémy: 

situační prevence kriminality. Vyd. 1. Praha: Armex, 2000, 117 s. ISBN 80 86244 13 XX 

Publikace je sepsána světovými výrobci zabezpečovací techniky. Popisuje způsoby instalace 

zařízení, varianty zabezpečení, správný výběr systémů. Největší část publikace se věnuje kontrole 

přístupu, kterou jsem využil v této práci. 



Diplomová práce 

2 

 

Použití zkratky 

1.NP – první nadzemní podlaží 

2.NP – druhé nadzemní podlaží 

atd. – a tak dále 

BVP 1, BVP 2 – bojové pěchotní vozidlo 

cca   cirka 

CCTV – uzavřený televizní okruh 

ČR – Česká republika 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis, analýza selhání a jejich následků 

FTA  Event Tree Analysis ,analýza stromu událostí 

GSM  globální systém pro mobilní komunikaci 

hod.  hodina 

LAN – local area network, místní síť 

m´  metr běžný  

m2 – jednotka plochy 

MHD – městská hromadná doprava 

např.  například 

NVS – nástražný výbušný systém 

PCO – pult centralizované ochrany 

PĆR – police České republiky  

PIR – pasivní infračervený detektor 

PVC  polyvinylchlorid 

PZTS – poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RPN – míra rizika 

TČ – trestný čin 

ŽB  železobeton 
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1 Úvod 

Žijeme v době, kdy se bohužel poměrně často setkáváme s kriminální činností, 

zaměřenou jak proti osobám, tak i proti majetku. Oběťmi se stáváme i my sami. K tomuto 

nežádoucímu faktu přispívá i současná nutnost krácení peněžních prostředků ze státního 

rozpočtu.  Jedna z cest ve snižování finančních toků je snižování počtu státních zaměstnanců 

v sektoru vnitřní bezpečnosti státu a v příbuzných sektorech. Tato skutečnost následně může 

ve společnosti vyvolávat dojem možnosti beztrestnosti a malé míry odhalitelnosti za spáchání 

přestupků, přečinů a zločinů. Mezi nejvíce rozšířené zločiny v dnešní době patří: vykradení 

bytu, domu, garáže, chaty, auta či výrobních prostor atd. Bohužel rozhodnutí lépe zabezpečit 

objekt přichází právě až po této negativní a jistě i velice traumatizující zkušenosti, kdy 

neřešíme jenom ztrátu věcí běžné potřeby, ale i překonáváme pocit, že kdosi cizí hrubě narušil 

naše domácí bezpečné zázemí, s kterým je spjat náš primární pocit jistoty a důvěry. Metody 

podvodníků jsou stále rafinovanější a vynalézavější. Jak se mění zvyky ve společnosti, 

vznikají i nové druhy trestné činnosti, které na ně reagují. 

Tato práce poukazuje na důležitost ochrany i vojenských objektů, které jsou nepřímo 

i přímo důležité pro zajištění vnějšího i vnitřního bezpečí státu. Pro účely této práce byl 

vybrán skutečný armádní objekt  areál, ve kterém je umístěno několik budov různých využití. 

Primárně je tento komplex určen k opravě a parkování vojenských vozidel a bojové techniky. 

Z důvodu zachování bezpečnosti nebylo možné pořídit skutečnou fotodokumentaci areálu  

a proto je veškerá fotografická dokumentace pouze ilustrační nebo jsou použity obecně 

přístupná data (např. snímek z ortofotomapy). V současnosti tato budova není adekvátně 

zabezpečena dle platných standardů. Navržená modernizace zabezpečení tohoto objektu by 

mohla sloužit jako prvotní návrh pro zajištění fyzické ochrany pro podobná vojenská a civilní 

zařízení podobného charakteru.  

Pro tento vojenský objekt patřící Ministerstvu obrany jsem na základě vybraných analýz 

navrhl zmodernizovaný zabezpečovací systém k podpoření celkové fyzické ochrany areálu. 

Důvodem této modernizace byl fakt, že v současném areálu se nachází zastaralý systém 

ochrany. Dalším kritériem, které vypovídá o nutnosti modernizace systému je rostoucí počet 

drobných krádeží, škod na majetku a pohybu neoprávněných osob v areálu. Všechny tyto 

faktory vypovídají o nesprávné funkčnosti stávající ochrany. 
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Cílem této diplomové práce je vypracovat bezpečnostní projekt pro stávající vojenský 

opravárenský objekt za účelem modernizace fyzické ochrany majetku před protiprávními 

činy. Součástí bezpečnostního projektu je zpracování bezpečnostních analýz za účelem 

zjištění kritických míst ve stávající fyzické obraně. Pro tento objekt jsou navrženy tři způsoby 

modernizace zabezpečení s následným odůvodněním vybraného způsobu, který může být 

v objektu realizován. 

 Úvodní celek diplomové práce je zaměřen na základní právní legislativu zabývající se 

fyzickou ochranou podniku včetně popisu objektu. Druhá část je zaměřena na identifikaci 

bezpečnostních rizik spojených s provozní činností v objektu. Třetí část je zaměřena na 

modernizaci fyzické ochrany vojenského opravárenského objektu na základě zjištěných 

nedostatků z bezpečnostních analýz. Čtvrtý celek práce je věnován vhodnému výběru návrhu 

modernizace fyzické ochrany objektu.   
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2 Právní předpisy a normy fyzické ochrany objektu 

Správce vojenského opravárenského areálu má právo svěřený majetek chránit, ale také 

má povinnost dodržovat právní předpisy. Jde především o ochranu osob, majetku a informací, 

které jsou v areálu využívány k náplni práce. Vybrané zákony, které toto stanovují, jsou 

uvedeny níže. 

2.1 Ústava České republiky 

Ústava ČR byla schválená 16. 12. 1992 jako ústavní zákon České národní rady. Podle 

Ústavy ČR je ČR svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům 

a svobodám člověka a občana. Je součástí ústavního pořádku ČR, který tvoří především 

Listina základních práv a svobod. Ústava ČR upravuje základní principy republiky, jako je 

demokratický základ, atd.[48] 

2.2 Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod zaručuje všem bez rozdílu rasy, národnosti, politického 

vyznání či náboženství stejná práva. Umožňuje každému občanovi plnit své potřeby, pokud 

není daná potřeba zákonem zakázána. Nikdo nesmí být nucen činit danou potřebu, co zákon 

neukládá. Zaručuje ochranu života každému jedinci, proto nikdo nesmí být zbaven života  

a trest smrti je nepřípustný.[49] 

2.3 Trestní zákoník 

Nový trestní zákoník klade větší důraz na ochranu života, majetku a dalších práv, před 

zájmy společnosti a státu. V původním zákoně byly řazeny na prvním místě trestné činy proti 

životu a zdraví, rodině a dětem, svobodě a lidské důstojnosti.[55] 

Z pohledu posuzovaného objektu je zapotřebí zmínit okolnosti vylučující protiprávnost 

činu. Jedná se především o § 28 Krajní nouze, § 29 Nutná obrana, § 32 Oprávnění použití 

zbraně. 

§ 28 Krajní nouze 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto 

nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně 

závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, 

povinen je snášet.“ 
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§ 29 Nutná obrana 

„Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla li obrana zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku.“ 

§ 32 Oprávnění použití zbraně 

„Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem.“ 

2.4 Trestní řád 

„Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné 

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

přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné činnosti,  

k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití  

i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.“  

Důležitým paragrafem pro obsluhu nejen členy fyzické ostrahy, ale i pro zaměstnance 

objektu je § 76 Zadržení osoby podezřelé odst. 2., kde se píše: „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“.[52] 

2.5 Zákon o přestupcích 

„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.“[53]  

2.6 Občanský zákoník  

Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti  

a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (Ochrana 

osobnosti, § 11). Návaznost tohoto paragrafu pro správce objektu znamená povinnost zajistit 

bezpečnost zaměstnanců a třetích osob nacházejících se v objektu. 

Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na 

přírodě a životním prostředí (Předcházením hrozícím škodám, § 415). Každý má právo si 

chránit majetek takovým způsobem, aby nedošlo k újmě na zdraví a majetku jiných osob.[54] 
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2.7 Zákon o ochraně osobních údajů  

Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít  

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

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

zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů 

(Povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů, § 13, odst. 1). Správce objektu zpracovává 

osobní údaje o svých podřízených, musí plnit požadavky podle tohoto zákona o ochraně 

osobních údajů a zabezpečit jejich ochranu.[51] 

2.8 ČSN EN 1627  

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice  Odolnost proti vloupání  

Požadavky a klasifikace 

Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti vloupání  

u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby 

otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) 

a navinování jakož i na pevné konstrukce. 

 

2.9 ČSN EN 1143 1 + A1  

Bezpečnostní úschovné objekty  Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání  Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře 

a komorové trezory 

Tato evropská norma uvádí požadavky na úschovné objekty, skříňové trezory, ATM 

trezory, trezorové dveře a komorové trezory včetně jejich klasifikace a metod zkoušení 

odolnosti proti vloupání.  

2.10 ČSN EN 50133 2 1  

Poplachové systémy  Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích  Část 2 1: Všeobecné požadavky na komponenty 

Tato norma uvádí všeobecné požadavky na komponenty systémů kontroly vstupů. 
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2.11 ČSN EN 50131 1 ed. 2  

Poplachové systémy  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  Část 1: 

Systémové požadavky 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Systémové požadavky se vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající 

společné prostředky detekce, vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích 

zdrojů s jinými systémy.  

 

2.12 ČSN EN 50132 7  

Poplachové systémy  CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích  Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Cílem této normy je:  

poskytovat pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům a uživatelům stanovit 

jejich požadavky, 

pomoci projektantům a uživatelům při volbě optimální varianty zařízení,  

poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení vlastností instalovaného systému. 

 

2.13 ČSN EN 50136 2 2  

Poplachové systémy  Poplachové přenosové systémy a zařízení  Část 2 2: 

Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové 

cesty 

Účelem této části normy je stanovit znaky provedení zařízení v přenosových poplachových 

systémech, využívajících vyhrazené přenosové poplachové cesty, k zabezpečení jejich 

použitelnosti a kompatibility s různými druhy poplachových systémů. 
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3 Bezpečnostní projekt 

Bezpečnostní projekt slouží k realizaci komplexní ochrany areálu, na který se tento 

projekt zpracovává. V tomto případě je bezpečnostní projekt vypracován pro modernizaci 

zabezpečení opravárenského armádního areálu. Před zahájením projektu je zapotřebí nejprve 

definovat problém. Definice problému v zabezpečeném areálu se ztotožňuje s otázkami, 

jakého stupně zabezpečení chce vlastník areálu docílit a zda li je projekt potřebný. Při 

správném a dostatečném definování problému lze určit, jakým způsobem bude probíhat 

následující expertiza, rozsah, metodika a analytické nástroje řešení problému. Hlavní otázkou 

v úrovni zabezpečení a bezpečnostního projektu je zjištění, jaké to přinese výhody  

a nevýhody pro daný areál. V této otázce je zapotřebí, aby se bezpečnostní management 

areálu shodl na formulaci problému a zároveň si stanovil, čeho chce dosáhnout. Bezpečnostní 

projekt je tvořen postupně pro zavádění jednotlivých bezpečnostních prvků podle požadavků  

a ekonomických možností vlastníka. Postup tvorby bezpečnostní expertizy spočívá 

v jednotlivých krocích, které budou popsány v následujících podkapitolách: 

Formulace problému. 

Analýza problému. 

Formulace elementárních řešení. 

Zhodnocení a výběr alternativ. 

Implementace/Realizace. 

Ověřování výsledků a náprava opatření. 

Obecně se bezpečnostní projekt rozlišuje na dílčí a komplexní bezpečnost. V tomto 

případě je řešena komplexní varianta. Tato varianta zabezpečení zkoumá rozsah, úroveň  

a způsob současných zavedených zabezpečovacích prvků v areálu. V zásadě lze areál rozdělit 

na tři skupiny, které je potřebí v objektu chránit, a to: 

Fyzické osoby. 

Hmotný, nehmotný majetek. 

Informace, které se v areálu zpracovávají a považují za důležité. 
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Zabezpečení takto rozdělených skupin lze provést různými způsoby. Prostředky 

k dosažení požadovaného stupně zabezpečení dle požadavku bezpečnostního managementu se 

docílí použitím tří celků a podskupin bezpečnostních prostředků a to těmito: 

Zabezpečení technickými prvky PZTS, 

•Prostředky obvodové ochrany. 

•Prostředky prostorové ochrany. 

•Prostředky předmětové ochrany. 

•Prostředky individuální ochrany. 

Fyzická ostraha, 

•Vlastními prostředky. 

•Bezpečnostní agenturou. 

•Státními složkami. 

Režimová ochrana. 

Každá z výše uvedených skupin zabezpečovacích prvků se vyznačuje specifickými rysy 

instalací, používáním, údržbou, náklady, životností a činností. Bezpečnostní management 

daného areálu si musí uvědomit, že každý samostatný prvek zabezpečení není 100% zárukou 

ochrany. Jednotlivé prvky ochrany musí být mezi sebou vzájemně provázány dle příslušných 

norem a požadavků od dodavatele zabezpečovacích prvků. Obecným faktorem pro výběr 

vhodných prostředků je většinou na prvním místě cena na úkor míry rizika, která areálu může 

popřípadě hrozit. Smysl komplexního zabezpečení spočívá v propojení konkrétních typů 

bezpečnostních prostředků a opatření vedoucích k adekvátnímu řešení definovaných 

bezpečnostních problémů.[2] 

3.1 Funkce bezpečnostního managementu 

Úloha bezpečnostního managementu v organizaci je velice důležitá a obtížná. Jednotlivá 

rozhodnutí mohou výrazně usnadnit realizaci bezpečnostního projektu a zavádění dílčích částí 

do areálu. V otázce bezpečnosti si musí uvědomit, jaký má současný majetek cenu, jaká je 

cena informací z hlediska perspektivy areálu, jeho strategie v bezpečnosti a jakých cílů chtějí 

dosáhnout. Tuto činnost nelze uskutečňovat amatérsky, ale je potřeba určité dávky znalosti  

a zkušeností v této problematice. Definice bezpečnostního managementu v rámci 

bezpečnostního projektu je chápana jako: ,,funkce nebo činnost, zastávaná jedním či více 
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specialisty, zaměřenými na ochranu vlastnictví, a to jak hmotného, tak i nehmotného, včetně 

osob“.  

V našem dosavadním prostředí není funkce bezpečnostního managementu 

v bezpečnostním projektu doceňována. V jednotlivých odvětvích je brána jako podřadná 

záležitost z důvodu nesprávného chápání této funkce. Důvody jsou zřejmé, protože ochrana 

informací a informačních systémů má většinou pouze preventivní charakter, dále nepřináší 

areálu okamžitý přínos a zisk a v neposlední řadě tato funkce vyžaduje vytvoření peněžitých 

prostředků pro realizaci celkových tedy komplexních bezpečnostních opatření. Ke správné 

volbě bezpečnostního projektu je zapotřebí, aby si management ujasnil jednotlivé kroky, které 

jsou uvedeny v následujícím grafu (Graf č. 3 1): 

Graf.č. 3 1  Schéma rozhodovacího cyklu managementu v bezpečnostním projektu [vlastní] 

3.2 Bezpečnostní analýza 

Před samotným provedením bezpečnostní analýzy je nutné provést sběr informací, jejichž 

podstatou je postupné odhalování nedostatků ochrany u jednotlivých celků objektů. V našem 

případě je potřeba areál rozčlenit na menší celky a detailněji je rozebrat v podrobnějších 

analýzách. Aby analýza splnila svůj účel, je zapotřebí jednotlivé celky posoudit jak 

samostatně, tak i jako celek. Analýzy se provádějí komplexně na celý areál, kde se zjišťují 

nedostatky od vnitřních hrozeb areálu, vnějších hrozeb a na stávajících bezpečnostních 

mechanismech, působících na jednotlivé prvky v současném nastavení stupně ochrany areálu. 

K analýze je zapotřebí přihlédnout k možným nedostatkům, které mohou být organizační, 

personální, administrativní, procesní a strukturální stránky areálu. [9] 
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Volba druhů analýz  je stanovena na základě vlastních zkušeností a vzdělání samotného 

analytika bezpečnostního projektu. Není žádný předpis, který určuje, jaký druh analýz má být 

určen pro daný areál (tomto případě pro vojenský opravárenský objekt). K provedení 

bezpečnostní analýzy je zapotřebí provést řadu druhů analýz a jejich modifikací, které 

zjednodušují práci analytika. Navzdory spoust2 druhů analýz nelze vynechat důležitou složku 

analýzy rizik. Bez této analýzy nedostaneme komplexní bezpečnostní analýzu a ani zcela 

nevyřešíme otázku problému bezpečnosti areálu. Cílem bezpečnostní analýzy je definování 

zranitelných míst v současném stavu zabezpečení a chodu organizace v analyzovaném areálu. 

Tato činnost umožní odhalit možné hrozby, rizika a negativní vlivy prostředí na chráněný 

areál. Určíme, zda je současné zabezpečení efektivní a funkční, v případě nedostatků 

navrhneme modernizaci opatření efektivně tak, aby byly v souladu s bezpečnostním 

projektem areálu.        

3.3 Bezpečnostní prognóza 

Pod pojmem bezpečnostní prognóza se skrývá formulace alternativních řešení  

a zhodnocení s výběrem vhodné alternativy. Bezpečnostní prognóza skrývá proces, 

zkoumající události s přímou a nepřímou návazností při realizaci bezpečnostního projektu. 

V průběhu realizace může dojít k ovlivnění směru bezpečnostního vývoje v areálu na 

jednotlivých objektech. Prognóza pracuje s určitou mírou nejistoty, která je dána ostatní 

strategií bezpečnostního managementu a jejich závěry, které se mohou promítnout do průběhu 

realizace zabezpečení. Prognóza pracuje s informacemi v určitém čase za určité období. Proto 

je zapotřebí mít v areálu zaveden monitorovací systém umožňující sledování skutečného stavu 

realizace jednotlivých rozhodnutí. Sledováním tohoto stavu vyplynou skutečnosti, které se 

nemusejí shodovat s požadovanými závěry bezpečnostního managementu. Díky tomuto 

sledování dokážeme včasně odchylky zaznamenat a zavést opatření k navedení dříve zvolené 

strategie. V případě zjištění odchylky, která svým charakterem zvyšuje účinnost sledované 

strategie, můžeme stávající strategii upravit podle nově zjištěných prognóz.[9] 

3.4 Implementace/Realizace 

Implementace znamená realizování bezpečnostního projektu do realizační fáze. Pro tuto 

činnost je potřebné definovat postup činností v jednotlivých krocích, které jsou nezbytné pro 

splnění uvedeného bezpečnostního projektu do konečné fáze. Potřebné je zvolit úkoly, které 

mají prioritní stav. Jedná se o montáž technických bezpečnostních prvků, zavedení nových 

režimových opatření, vybudovaní nového kontrolního místa, atd. S ohledem na zvážení priorit 
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realizace projektu je dalším kritériem časové hledisko plnění dílčích úkonů. Konfrontací 

rozdělených priorit a časového hlediska lze provádět některé priority současně. Kromě 

časových hledisek závisí konečná fáze projektu na postupném dokončování priorit. V případě, 

kdy není jedna priorita dokončena, nelze začít realizovat další úkol v hierarchii.[9] 

Pro plnění realizace bezpečnostního projektu jsou důležité zdroje. Zdroje spočívají  

v nasazení lidské stránky, ve vybavení, v prostorách a jednou z důležitých faktorů je 

dodavatelská činnost. Dodavatel bezpečnostních prvků v rámci projektu pomáhá při 

efektivnosti implementace bezpečnostních opatření dle projektu. Svou měrou upravuje  

a zpřesňuje bezpečnostní dokumentaci a podílí se na tvorbě bezpečnostního projektu v rámci 

přípravné a realizační stránky projektu. Další, co nesmíme opomenout, je rozdělení 

pracovníků provádějících jednotlivé prioritní úkoly. Je důležité, aby na jednotlivé priority 

bylo vyčleněno dostatečné množství lidí a nedocházelo k prodlužování v plnění priorit. Pro 

úspěch a zvládnutí časového rozmezí je zapotřebí určit odpovědnou konkrétní osobu, která 

bude odpovědná za plnění jednotlivých dílčích priorit a za celou realizaci projektu. Osoba 

zastřešující celý projekt, musí plnit následující úkony: 

Kontrolní činnost, zda jednotlivé priority jsou plněny. 

Rozpoznat vznik problému a přijmout protiopatření. 

Reagovat na odchylky od požadovaného stavu. 

Přesně plánovat dodávky tak, aby byly v souladu s plánem prací. 

Pro zjednodušení činnosti a lepší kontrolu odpovědných osob slouží rozpracovaní realizace 

bezpečnostního projektu do dílčích realizačních projektů, které mají společné rysy: 

Projekty mající přesně definované cíle. 

Projekty mající definovány termíny dokončení realizace. 

Dokumenty obsahující seznamy odpovědných osob za realizaci. 

Dokumenty realizace, které mají propojenou vazbu v jednotlivých 

realizacích. 

Dokumenty obsahující vyčlenění finančních prostředků v podobě rozpočtu. 

Implementace představuje komplexní řešení bezpečnostního projektu. Jedná se o rozsáhlou 

činnost, znatelně zasahující do fungování organizace během realizace. Je třeba mít na vědomí, 

že tvorba bezpečnosti a obzvláště její implementace je vždy proces, nikoliv stav. Proces 
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implementace není vždy jednoduchý a během realizace dochází k jednotlivým posunům 

termínů a tím i k prodloužení celkové doby dokončení realizace bezpečnostního projektu. 

Vlastní implementace končí provedením bezpečnostních testů. Testy mají za úkol dokázat 

funkčnost a dokumentovat technická opatření v objektu, v požadovaném rozsahu a plně  

v souladu s bezpečnostní dokumentací.[47] 

  

3.5 Ověřování výsledků a nápravná opatření 

Projekt je charakterizován jedním významným znakem. Jde o dosažení požadovaného cíle, 

který byl zvolen na počátku bezpečnostního projektu. V okamžiku naplnění cíle projektu je 

realizace projektu dokončena a projekt končí. Realizovaný bezpečnostní systém je předán 

správci areálu. Předání je realizováno prostřednictvím předávacího protokolu. Dále než je 

předán předávací protokol, je správce seznámen s provozem systému a je s ním provedena 

kontrola, zda realizovaná opatření pracují efektivně a v souladu s požadavky bezpečnostního 

projektu. Postupně jsou procházeny jednotlivé celky realizace s následným odzkoušením 

systému. V případě odhalení odchylek v systému dojde k jejich zdokumentování a odstranění 

nápravnými akcemi. Po vyhodnocení jednotlivých odchylek v širším kontextu v rámci 

bezpečnostního projektu může dojít k úpravám některých celků bezpečnostního projektu. 

V případě, kdy bezpečnostní prvky pracují efektivně bez odchylek, je zapotřebí věnovat 

pozornost měnícím se požadavkům bezpečnostního managementu, případných 

technologických změn, novým bezpečnostním hrozbám a periodicky prověřovat stávající 

systém realizovaného bezpečnostního projektu.[47]       
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4 Popis stávajícího objektu 

Popisovaný areál slouží armádě jako dílna pro opravy a úpravy vojenského zařízení, 

převážně vojenských vozidel pěchoty BVP 1 a BVP 2, dále pro obrněná vozidla Pandur II. 

Areál, ve kterém je daný objekt umístěn, zároveň slouží ke skladování vysloužilé vojenské 

techniky, převážně pro kolové samohybné kanonové houfnice. V současné době se v areálu 

skladuje 55 vyřazených houfnic. Z důvodu ochrany samotného areálu a využití důvěrných 

informací bude tento areál začleněn na jiné katastrální území. V celém areálu je zaměstnáno 

celkem 30 pracovníků včetně managementu ve složení 5 žen a 25 mužů a dvou členů 

bezpečnostní služby  2 muži. Věkové rozmezí zaměstnaných osob je 20 60 let. V objektu je 

nastaven jednosměnný provoz, který je od 6 hodin do 16 hodin. Pracovní doba bezpečnostní 

služby je nastavena na 24 hodinový cyklus. Opravárenský vojenský areál je řazen dle počtu 

zaměstnanců mezi malé objekty, jejich cílem je plnění zakázek daných Ministerstvem obrany 

České republiky.     

4.1 Lokalita 

Následující obrázek (Obr. č. 4 1) znázorňuje lokalitu, ve které se areál nachází. Areál se 

nachází v okrajové části města v blízkosti rušné křižovatky (červená barva). Sousedící parcela 

na severní části objektu slouží pro účely armády jako testovací dráha pro opravená vozidla 

(oranžová barva). Testovací plocha není nijak zvlášť ohraničena a je přístupná ze tří stran. 

Testovací plocha se rozprostírá na území 22 ha. Plocha na konci severní části je ohraničena 

vodním příkopem a ze severní strany se nacházejí skalní útvary. Ve vzdálenosti cca 1,3 km od 

Obr.č.  4 1 Schéma lokality v okolí areálu [39] 
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objektu směrem na východ v nedaleké vesnici je vymezen prostor pro konání kulturních akcí, 

charakteru koncertů převážně rockových a punkových skupin (světlezelená barva). Směrem 

na jihovýchod od posuzovaného objektu je ve vzdálenosti cca 1 km umístěno letiště pro 

ultralehká letadla určená pro vyhlídkové lety (žlutá barva). Opačným směrem od areálu je 

umístěno víceúčelové sportoviště (zelená barva), určené pro konání okresních soutěží. 

Severozápadním směrem od areálu se rozprostírá hojně navštěvovaná kulturní památková 

oblast (modrá barva).  

4.2 Historie vojenského areálu 

Armádní opravárenské dílny byly vybudovány na okraji města v období let 1968 1972, kde 

v této lokalitě byly postaveny první dva objekty a to administrativní budova a objekt dílny pro 

opravy lehké vojenské techniky. Vybudování tohoto areálu vycházelo z požadavku umístění 

mechanizované jednotky na opačné straně města. V období 1972 78 bylo k původním 

objektům vystavěno několik parkovacích hal, vrátnice a areál byl rozšířen o sklad vyřazené 

vojenské techniky. V rámci tohoto rozšíření pak byl areál kompletně oplocen. V roce 1992 

bylo do objektu začleněno odstavné parkoviště MHD, které se zde stále nachází. V současné 

době se areál využívá pro opravy armádních vozidel, je zde umístěna výstava bojové 

vysloužilé techniky včetně několika desítek děl a tanků. Areál je veřejnosti nepřístupný. 

V blízké budoucnosti je v plánu Armády ČR provést modernizaci opravárenských dílen 

včetně rozšíření kapacity opravovaných vozidel. Výhledově by se mělo začít s rekonstrukcí 

v období let 2013 15. 

4.3 Situace trestné činnosti v celorepublikovém měřítku 

Trestná činnost je v současné době vlivem hospodářské krize a nedostatku pracovních míst 

velmi rozšířená. Přibližně pětašedesát procent z celkové spáchané kriminality v České 

republice je převážně v oblastech majetkové kriminality, což tvoří největší podíl z trestné 

činnosti. Na následujícím grafu jsou znázorněny jednotlivé podíly majetkové, násilné, 

mravnostní, hospodářské a ostatní kriminality z roku 2011 (Graf.č. 4 1).[25]                      
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Majetkovou kriminalitu lze rozdělit na následující krádeže: 

 vloupáním   do objektů (byty, rodinné domy, obchody, sklady), do automobilů atd., 

 prosté, což mohou být kapesní krádeže, vykradení automobilu, krádež jízdních kol 
atd. Tento druh krádeží patří mezi nejčastější, 

 jiné majetkové trestní činy – zpronevěra, podvod. 

V roce 2011 PČR zaznamenala nárůst kriminality o 1,2% oproti předešlému roku 2010. 

Celkový počet nahlášených trestních činů v roce 2011 činil 317 177 případů. Nejvíce rostoucí 

kriminalita byla zaznamenána v oblasti Moravskoslezského kraje, kde stoupla nezaměstnanost 

a ta se projevila vzrůstem mravnostní kriminality o 48%. Dalším krajem, který si výrazně 

pohoršil je Královehradecký kraj, kde je umístěn zájmový areál. Zde převážně stoupla 

majetková trestní činnost a to o 25%. V tomto kraji bylo zaznamenáno přes 12 500 trestních 

skutků, z nichž bylo objasněno necelých 6 200 skutků. Z celkového množství nahlášených 

trestních skutků byla polovina spjata s majetkovou trestní činností.[25]   

Tab. č. 4 1 Podíl jednotlivých druhů trestné činnosti [25] 
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4.4 Situace trestné činnosti v okolí objektu 

Projevy jednotlivých druhů kriminální činnosti v okolí objektu jsou znázorněny v tabulce 

níže (Tab.č. 4 2). Následující tabulka poukazuje na vzrůstající kriminální činnost v oblasti 

majetkové a násilné trestné činnosti.  

  

4.5 Situace trestné činnosti v objektu 

Správce objektu si vede interní statistiku trestních činností související s provozem  

a umístěním areálu, které jsou znázorněny v tabulce (Tab.č. 4 3). Mezi nejčastější protiprávní 

jednání patří neoprávněné vniknutí do areálu, kdy za období let 2008  2011 došlo k 192 

skutkům. Mezi další rozšířené přečiny patří sprejerství, odcizení částí plotů a krádeže 

železného šrotu. 

 

Tab. č. 4 2 Situace trestné činnosti v okolí objektu [45]  
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Tab. č. 4 3 Situace trestné činnosti v areálu [vlsatní] 

  2008 2009 2010 2011 celkem 
Majetková kriminalita 
krádeže kol 0 1 0 2 3 
odcizení části plotu 7 12 26 42 87 
porušení pracovní kázně 2 1 1 2 6 
krádeže železného šrotu 20 22 18 24 84 
krádeže nářadí 1 2 2 2 7 
ztráta náhradních dílů 0 1 0 1 2 
neoprávněné vniknutí do areálu 45 40 49 58 192 
ztráty osobních věcí 1 0 0 0 1 
poškození interiéru 1 0 1 0 2 
Vandalismus 
sprejerství 21 19 26 32 98 
rozbití oken 2 0 3 1 6 
fyzické útoky 0 1 0 1 2 

 

4.6 Členění vojenského areálu 

Popisovaný areál, na obrázku níže (Obr.č. 4 2) je funkčně rozdělen do několika částí. 

Nachází se zde část administrativní (vrátnice s kancelářemi), provozní (opravárenská dílna 

s příručním skladem), skladová (sklad vyřazené techniky), odstavná (parkoviště vojenské 

techniky, parkoviště MHD, zastřešené venkovní stání) a ostatní (bývalé skladovací haly – 

dnes bez využití). Celková rozloha areálu činí 7 ha z toho je zastavěno 3,2 ha. 

 

 

 

 

Obr.č.  4 2 Členění vojenského areálu [39] 
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Legenda 

Fialová – Vrátnice, administrativní budova Žlutá – Sklad vyřazené techniky 

Modrá – Příruční sklad, opravárenská dílna Hnědá – Parkoviště MHD  

Oranžová – Venkovní kryté stání Tyrkysová – Bývalé skladovací haly 

Červená – Hranice areálu 

4.6.1 Vrátnice, administrativní budova 

Zděná budova vrátnice s administrativní částí se nachází v přední části areálu u hlavní 

vstupní brány. Jedná se o dvoupodlažní objekt, nepodsklepený, zastřešený sedlovou střechou 

klasického dřevěného krovu. V prvním nadzemním patře je umístěna hlavní místnost 

bezpečnostní služby pro dva pracovníky fyzické ostrahy, dále se zde nacházejí další tři 

místnosti – denní místnost, šatna se sociálním zařízením a sklad. Ve druhém nadzemním patře 

se nacházejí kancelářské prostory pro vedení areálu a technicko hospodářské pracovníky. 

V tomto patře je zabudován bezpečnostní úschovný trezor, konferenční místnost, šatna  

a odpočinková místnost. Objekt je obdélníkového půdorysu o rozměrech 15 x 11,2m s výškou 

8,5m. V objektu se nacházejí otvíravá okna o rozměrech 1,5 x 1,0m, vstupní dveře 0,9 x 2,0m. 

4.6.2 Příruční sklad, opravárenská dílna 

Jedná se o jednopodlažní zděný halový objekt obdélníkového půdorysu, který je tvořen 

železobetonovým skeletem v kombinaci s výplňovým obvodovým zdivem. Objekt je 

zastřešen pomocí plných předpjatých železobetonových vazníků a trapézových plechů 

s tepelnou izolací. Objekt je rozdělen do třech částí – montážní plocha, sociální zázemí se 

šatnami a příruční sklad. Montážní část je pak rozdělena do 4 pracovních stání, přičemž  

2 stání jsou navíc opatřena montážními jámami. Dále, je zde umístěn mostový jeřáb  

o nosnosti 5,0 tun. Sociální zázemí pak obsahuje šatnu pro osazenstvo haly, sociální zázemí 

(WC, předsíň, sprcha) a denní místnost. Příruční sklad je stavebně oddělený prostor haly  

a jsou zde umístěny náhradní díly. Rozměry objektu jsou 49,3 x 18,0m s výškou 8,0m. 

Okenní otvory jsou vyplněny sklobetonovými tvárnicemi. V objektu se nachází celkem  

8 sekčních průmyslových vrat o rozměrech 4,0 x 5,0m. Vstup do objektu je plnými dveřmi  

o rozměrech 0,9 x 2,0m. 
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4.6.3 Skladové prostory vyřazené techniky 

Skladovací prostory jsou řešeny otevřenou odlehčenou konstrukcí montovaných ocelových 

hal, které se skládají z tenkostěnných obdélníkových sloupcových profilů a nosných sloupů, 

které jsou vyrobeny z válcových profilů za tepla. Střecha je řešena příhradovým 

tenkostěnným vazníkem a jako krytina je použito vlněných pozinkovaných plechů. Hala je 

tvořena pouze sloupy bez plášťového pokrytí obvodu hal.  

4.6.4 Parkoviště MHD 

Parkoviště MHD je řešeno kombinací otevřených zpevněných ploch a ploch zastřešených 

tvořených živičnou krytinou. Dále se v této části areálu nachází parkovací hala 

z montovaných ocelových profilů stejných jako u hal sloužících pro uložení vyřazené 

techniky o rozměrech 30,6 x 33,6 m a výškou 8,0 m. Tyto haly však mají plechové opláštění  

a jsou vybaveny uzamykatelnými sekčními vraty o rozměrech 4,0 x 5,0 m.   

4.6.5 Venkovní kryté stání 

Jedná se o kryté stání techniky, která se nachází v areálu. Je to soubor jedenácti ocelových 

otevřených přístřešků tvořených ocelovým skeletem z tenkostěnných profilů zastřešených 

tenkostěnnými příhradovými vazníky a trapézovým plechem. Kryté stání je určeno pro 

kolovou i pásovou techniku, přičemž pro kolovou techniku je zpevněná plocha tvořena 

živičným krytem a pro pásovou techniku je zpevněná plocha tvořena žulovými dlažebními 

kostkami. Venkovní kryté stání je využíváno nepravidelně a závisí na potřebách Armády ČR.  

4.6.6 Bývalé skladovací haly 

Poslední popisovanou částí areálu jsou 2 původně skladovací haly. Jedná se  

o jednopodlažní halu podélného konstrukčního řešení z cihelného zdiva a sedlové střechy. 

Tyto objekty byly původně určeny pro skladování náhradních dílů pro opravovaná vozidla. 

V dnešní době však tyto budovy nejsou využívány, protože areál pracuje s minimálními 

zásobami a veškeré díly jsou dodávány z centrálního skladu mimo areál. 

4.7 Kategorizace areálu  

Kategorizace areálu slouží k přesnějšímu označení a rozlišení jednotlivých objektů. 

Typ areálu: nevýrobní, servis a skladování. 

Konstrukční provedení: lehké ocelové konstrukce, ŽB skelet s výplňovým zdivem. 

Vnitřní konstrukce: lehké příčky, zděné stěny a příčky. 
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Střešní konstrukce: příhradové vazníky, dřevěný krov, železobetonové vazníky. 

Umístění chráněných aktiv: na volné ploše, 1.NP, 2.NP. 

Problémová místa areálu: perimetr, příruční sklad, dílna, skladovací prostory. 

Současný stav zabezpečení: nevyhovující. 

Místní kriminalita: mírná, případy drobných krádeží v okolí, výtržnictví. 

Zaznamenání vloupání a krádeží: areál zaznamenal několik pokusů za rok. 

4.8 Soupis chráněných aktiv 

Za aktiva se dá považovat vše, co areál vlastní. Jedná se tedy o veškerý majetek hmotného 

i nehmotného charakteru. Do této kategorie se započítávají veškeré položky, které správce 

areálu považuje za cenné. Aktiva dále mohou mít materiální formu (např. věci, osoby, 

budovy), abstraktní podobu (informace, práva, služby apod.) a lidské zdroje. Seznam 

hmotných a nehmotných aktiv je znázorněn v tabulce níže (Tab.č. 4 4). 

   Tab. č. 4 4 Seznam chráněných aktiv [vlastní]  

Majetek opravárenského areálu Hodnota v Kč (bez DPH) 

Nehmotný majetek 

Licence k software (ročně) 32 000 

Odcizení vládních dokumentů a jiné1 nevyčíslitelná 

Software 50 000 

Únik informací1 nevyčíslitelná 

Hmotný majetek 

Autobusy 2 16,7 mil. 

Bílá technika 25 000 

Budova – dílna, příruční sklad 10 mil. 

Budova – vrátnice, admin. 1,8 mil 

Hala – parkoviště vojenské techniky 800 000 

Hala – parkoviště vozů MHD 640 000 

Hala – sklad vyřazené techniky 800 000 

Kancelářská technika 100 000 

Kancelářský nábytek 250 000 

Obrněná vozidla Pandur II.3 432 mil. 

Osobní věci1 nevyčíslitelná 
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Tab.č. 4 4 Seznam chráněných aktiv (pokračování) [vlastní] 

1 
tato položka lze jen těžce vyjádřit penězi, záleží na důležitosti odcizených či zničených prostředků,  

2 v areálu maximálně 10 kusů vozidel, cena je brána při zničení všech vozů 
3 v areálu maximálně 3 kusy vozidel, cena brána při zničení všech vozů 
4 v areálu maximálně 3 kusy vozidel, cena brána při zničení všech vozů 
5 cena těžce vyčíslitelná, stáří, historická hodnota 

Vyčíslený majetek, tedy aktiva opravárenského vojenského areálu lze rozdělit dle 

následujícího kritéria, a to na nemovitý a movitý.  

nemovitý majetek – do této kategorie spadají budovy a haly na území objektu, 

cena těchto náležitostí činí 14 040 000 Kč 

movitý majetek – do tohoto majetku patří z výčtu tabulky automobily různého 

typu, kancelářské vybavení, servisní technika, bílá technika, atd. Cena 

movitého majetku činí 451 622 000 Kč 

Majetek opravárenského areálu Hodnota v Kč (bez DPH) 

Hmotný majetek 

Pohonné hmoty 500 000 

Služební automobil 145 000 

Vojenské transportéry BVP 1 24 15 mil. 

Vybavení dílny 860 000 

Vyřazená vojenská technika5 nevyčíslitelná 

Lidské zdroje nevyčíslitelná 

Celková suma 465 662 000 
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5 Stávající zabezpečení areálu  

Tato kapitola popisuje stávající stav zabezpečení fyzické ochrany vojenského 

opravárenského areálu. V rámci popisu areálu a následných variant modernizace systémů 

fyzické ochrany je tato kapitola koncipována podle rozdělení jednotlivých pásem ochrany viz 

následující graf níže (Graf.č. 5 1)  

  Graf.č. 5 1  Rozdělení pásem fyzické ochrany [vlastní] 

5.1 Obvodová ochrana 

Opravárenský areál je oplocen plotovým systémem, který je tvořen třemi typy provedení. 

Jižní část plotu sousedí s příjezdovou silnicí, je tvořen z vlnitého válcovaného plechu (Obr.č. 

5 1), výšky 1,7 m a celkové délky 410 m. Stávající stav tohoto oplocení je nedostačující 

z důvodu povětrnostních podmínek, které vytvořily v oplocení zkorodované celky, prostupy, 

otvory a v odlehlých částech areálu plechové profily úplně chybí. 

    Druhý typ plotového systému vede z východní části pozemku s částečným přesahem na 

severní část plotu s celkovou vzdáleností 505 m. Tento plot tvoří pozinkované pletivo 

potažené PVC (Obr.č.5 2). Oka plotové výplně tvoří čtvercová oka o rozměrech 60 x 60 mm. 

Pletivo je značně opotřebené povětrnostními vlivy a činností protiprávního jednání, při 

pokusech překonání této zábrany s cílem odcizení majetku z areálu. 

 Poslední typ plotového systému vede od severní části areálu k západní procházející mezi 

hustým lesním porostem a obytnou zástavbou rodinných domků. Délka plotu je 280 m 

s výškou 2 m. Plot tvoří mobilní oplocené zábrany s betonovou patkou, kovovým rámem se 

svařovanou sítí a spojovacími sponami (Obr.č. 5 3). Tento plot dočasně slouží jako náhrada 

za odcizený plotový systém popsaný výše ve druhém typu oplocení. 



Diplomová práce 

25 

 

   

Obr.č.  5 1 Plot z vlnitého 
plechu [56] 

 

Obr.č.  5 2 Pozinkované 
pletivo [30] 

 

Obr.č.  5 3 Mobilní oplocení 
[43] 

 

Do areálu vedou tři vstupy. Hlavní vchod z hlavní přístupové cesty je opatřen vstupní 

branou a malou brankou pro pěší a vedlejším vchodem na opačné straně areálu sloužícím pro 

výjezd vozidel na testovací prostor mimo areál. Vstupní brána je modernizovaná s dálkovým 

ovládáním. Posuvná brána je tvořena z hliníkového vyztuženého profilu s rovnoběžnou 

výplní, která je také z hliníku. Malá branka pro pěší o rozměrech 1 m na 1,7 m je rovněž 

vyrobena ze stejných profilů jak hlavní brána. Protilehlá brána pro výjezd vozidel na testovací 

prostor je z lehké konstrukce s pleťovou výplní ok 60 x 60 mm s nosnými sloupky o průměru 

78 mm. Brána je dvoukřídlová s otevíráním do prostoru areálu.    

5.2 Plášťová ochrana 

Pro účel popisu této stávající ochrany je zapotřebí jednotlivé budovy a haly popsat 

samostatně. 

5.2.1 Vrátnice, administrativní budova 

V prvním patře budovy je umístěna místnost stálé služby, sociální zázemí, sklad a denní 

místnost. Toto podlaží je vybaveno bezpečnostními dveřmi třídy II. (vstupní dveře) a okny 

bez ochrany, která jsou pouze vybavena uzamykáním jednotlivých křídel. Dveře do ostatních 

místností jsou bez stupně ochrany, pouze vybaveny cylindrickou uzamykatelnou vložkou. 
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Ve 2. NP jsou otvíravá plastová okna bez ochrany. Dveře jsou také bez ochrany, pouze 

místnost pro správce a administrativní pracovnice je vybavena bezpečnostními dveřmi a okny. 

Trezor je vybaven číselným kódováním a magnetickým čidlem proti otevření dveří trezoru. 

Ostatní místnosti druhého patra jsou vybaveny stejným typem ochrany jako v prvním patře.  

5.2.2 Příruční sklad, montážní dílna 

Budova je vybavena osmi sekčními průmyslovými vraty. Vrata jsou uzamykatelná 

z vnitřního prostoru dílny. Okna v dílně jsou neotevíratelná (sklobetonové výplně), tudíž bez 

zamykatelného zařízení. Vstup do dílny tvoří jednokřídlové dveře s otevíráním z objektu. 

Dveře mají rozměry 90 x 200 cm. Dveřní výplň je z plechů a zamykání je řešeno cylindrickou 

vložkou. V hale jsou umístěny tři hasicí přístroje a detektory kouře. 

5.2.3 Parkoviště MHD a vojenské techniky 

Haly, ve kterých jsou jednotlivá vozidla parkována, jsou zabezpečeny pouze 

uzamykatelnými vraty, hasícími prostředky a čidly pro detekci kouře. V parkovací hale MHD 

se nachází 10 ks sekčních průmyslových vrat uzamykatelných. 

5.3 Prostorová ochrana 

V areálu objektu není zatím řešena ochrana poplachovým zabezpečením a tísňovým 

systémem ochrany.  

5.4 Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana se týká budovy vrátnice a administrativní budovy, především 

místnosti druhého patra v kanceláři správce, kde je uložen bezpečnostní trezor III. třídy. 

Trezor je vybaven magnetickým kontaktem ve dveřích a polohovacím čidlem. Trezor 

výhradně slouží pro uložení tajných dokumentů.    

 5.5 Režimová ochrana 

Pracovní doba v objektu je nastavena od 5 hod. do 16 hod. V objektu se nepravidelně 

pohybují zaměstnanci MHD v rámci parkování vozidel. Zaměstnanci mají za povinnost 

předložit ke kontrole na vrátnici osobní zavazadla a provést vstupní zapsání příchodu  

a odchodu v objektu. Tento režim platí jak pro zaměstnance objektu, tak i pro zaměstnance 

MHD. V rámci vjezdu/výjezdu vozidel do objektu je prováděna vstupní kontrola vozidel  

a dokladů obsluhy dopravního prostředku. Klíčový režim v objektu je nastaven tak, že klíče 

jsou uloženy na vrátnici fyzické ostrahy a je veden písemný zápis o vydání a příjmu 
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vypůjčených klíčů. Klíče od kanceláře s trezorem vlastní pouze správce a tyto klíče si 

ponechává v osobním vlastnictví. 

5.6 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha v objektu je ve 24 hod. cyklu, kde se pracovníci střídají ve 12 hod. 

směnách. Ostraha je vždy tvořena dvěma pracovníky na směnu ve věku 20 – 55 let. Členové 

fyzické ostrahy jsou vybaveni komunikačním zařízením (vysílačkami). Pracovníci v rámci své 

činnosti vykonávají evidenci vstupu/výstupu osob a vozidel. Vedou klíčový režim stylem 

zapsání osoby, která si klíč vyzvedla a opětovně vrátila. Ostraha dále doprovází návštěvy po 

objektu, pokud jim správce nenařídí jinak. V době, kdy je ukončen provoz v areálu, tedy po 

ukončení pracovní doby zaměstnanců opravárenského vojenského objektu, provádí 

v nepravidelných intervalech obchůzkovou činnost, která není pevně určena.      
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6 Analýzy rizik 

Posuzování bezpečnostních rizik areálu je zahájeno identifikací nebezpečí a ohrožení při 

použití metodických prostředků k jejich eliminaci. K tomuto snížení ohrožení areálu slouží 

vhodný výběr analytických metod s přihlédnutím na stránku procesního přístupu a hranicí 

tolerance akceptovatelnosti jednotlivých rizik. Analytický výběrový proces postupuje ve výběru 

skupin analýz kvalitativních, kvantitativních a semikvantitativních metod a to s ohledem na jejich 

prioritu a účel. Kvalitativní metody slouží k rychlé identifikaci rizik, které jsou závislé na 

subjektivitě analytika.[18] 

 Pro tento případ byly použity následující kvalitativní metody:  FTA (analýza stromu 

poruch) a Fishbone diagram (diagram rybí kostry). Kvantitativní metoda je založena na 

matematických výpočtech s frekvencí výskytu hrozeb s následným dopadem na posuzovaný areál. 

Z této skupiny analýz byla vybrána analýza FMEA (Analýza selhání systému a dopadu), která 

podrobněji rozvede kvalitativní metody. Poslední skupinou semikvantitativních analýz bylo 

provedeno bodové hodnocení kvalitativní analýzy, která umožňuje zpětnou kontrolu kvalitativní 

metody. Výstupy jednotlivých metod spočívají v prokázání nejzávažnějších dopadů 

neakceptovatelných rizik areálu.  

6.1 Maslowova pyramida potřeb a hodnot 

V rámci prováděných jednotlivých analýz je zapotřebí přihlédnout k faktoru lidského činitele, 

který nelze zanedbat. V každém bezpečnostním systému představuje největší bezpečnostní riziko 

lidský faktor. Ke snížení potenciálního rizika podstatnou měrou poslouží dodržení zásady 

Obr.č.  6 1 Maslowova pyramida potřeb a hodnot [18] 
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Maslowovy pyramidy. Tato pyramida hodnot má na vytvoření stabilní bezpečnosti značný vliv  

a to ve vytvoření jednotlivých potřeb jedinců, jak je vidět na obrázku (Obr.č. 6 1). Chování 

jednotlivců v rámci budování potřeb s jejich následným uspokojováním vede ke zmírnění 

celkových rizik způsobený lidským činitelem. [18] 

6.2 Postup analýz rizik 

Postup provádění jednotlivých kroků analýz bezpečnostních rizik je stanoven pro tento 

areál následovně:[17] 

Graficky analytické modelování rizik 

 Identifikace rizik.  

 Modifikace metody „stromu poruch“ (FTA).  

 Ishikawův diagram příčin a následků. 

Metody výpočtu rizika  

 Metoda „selhání a jejich dopadů“ (FMEA). 

 Výpočet z hlediska procesu.  

 Výpočet z hlediska struktury. 

 Vyhodnocení „Paretovým principem 80/20“.  

 Grafické znázornění „Lorenzovou křivkou. 

Metody verifikace  

 Výpočet metodou „souvztažnosti“.  

Vyhodnocení a optimalizace rizika  

 Porovnání výsledků se statistickými údaji.  

 Návrh změny stávajících parametrů s vlivem na zvýšení jeho bezpečnosti. 

 

6.3 Kvalitativní modelování pomocí metody FTA 

Analýza FTA (analýza stromu poruch) je postup založený na systematickém zpětném 

rozboru událostí za využití řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události 

(protiprávní činy). Metoda FTA je graficky analytická metoda modelování rizik. Názorné 

zobrazení stromu poruch představuje rozvětvený graf s dohodnutou symbolikou a popisem. 

Hlavním cílem analýzy metodou stromu poruch je posoudit pravděpodobnost vrcholové 

události s využitím analytických či statistických metod. Analýza příčin a následků 

protiprávních činů na areál je znázorněna v následujícím grafu (Graf.č. 6 1).[18] 
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Graf.č. 6 1 Kvantitativní modelování pomocí metody FTA [vlastní]
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6.3.1 Hodnocení metody FTA

Hodnocení této metody vychází z rozdělení protiprávních činů na napadení areálu vnějšími 

a vnitřními riziky. Mezi vnější rizika v tomto areálu patří poškození vnějšího perimetru 

(působením přírodních vlivů, odcizením části plotů, NVS, neoprávněné vjetí automobilem do 

areálu) a útoky na obsluhu areálu (fyzické napadení, napadení zbraní, verbální urážky). 

Vnitřními riziky je rozuměno založení požárů, nedodržení pracovní kázně pracovníků, 

odcizení majetku, poškození vozidel, krádeže majetku, NVS. 

6.4 Ishikawův diagram příčin a následků 

Kaora Ishikawa respektivě Ishikawův diagram, známý jako diagram rybí kostry, slouží 

k identifikaci příčin a následků. K této identifikaci používá modelovací techniku, která odhalí, 

jaké příčiny a následky vedou k ohrožení vrcholové události. Účelem této analýzy je poukázat 

na faktory působící na vrcholovou událost, kde tyto příčiny dále řešíme. V rybí kostře jsou 

graficky znázorněny faktory příčin, které způsobují následek. Každý zjištěný hlavní faktor 

následků se dále analyzuje a přidělují se k němu dílčí příčiny. Vrcholovou událostí v této 

analýze je vybráno napadení areálu s ohrožením aktiv. Grafická analýza rybí kostry je 

znázorněna na následující straně (Graf.č. 6 2).   

6.4.1 Hodnocení Ishikawova diagramu příčin a následků 

 Analýza protiprávních činů vedoucích k napadení areálu s ohrožením aktiv je rozdělena 

do sedmi základních příčin. Do těchto příčin patří prolomení perimetru, zanedbání 

podezřelých situací, poštovní zásilky, infiltrace neoprávněných osob, nedodržování režimové 

ochrany, selhání prvků PZTS a selhání fyzické ostrahy. Prolomení perimetru lze docílit 

proražením vozidlem, napadením fyzické ostrahy, seskokem z letadla, špatným technickým 

stavem oplocení, průnikem otvory ve stávajícím oplocení, prostříháním pletiva plotu, 

přelezením plotu přes stromový porost, překonání vzdálené brány, přelezením a podhrabáním 

plotu. Příčinou zanedbání podezřelých situací může být v podcenění situací, jako jsou 

nevhodné parkování vozidel, zvýšený pohyb osob v nočních hodinách, shlukování osob  

a podezřelý pohyb osob v oblasti. Při přijímání poštovních zásilek může být areál napaden 

útokem jednotlivce, útokem organizované skupiny, může dojít ke vstupu neoprávněných osob 

v přestrojení, listovní zásilky mohou obsahovat nebezpečné biologické látky, chemické látky 

a NVS. Faktorem infiltrace neoprávněné osoby je myšleno převzetí identity zaměstnance
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Graf.č. 6 2 Ishikawův diagram rybí kostry analýzy protiprávních činů [vlastní] 
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areálu, vydírání zaměstnanců. Do faktoru selhání fyzické ostrahy je zařazeno selhání 

jednotlivce, nezkušenost a nevědomost, nedodržování režimové ochrany, nedbalost  

a spolupráce s pachatelem. K selhání prvků PZTS může dojít systémově – vyřazením 

z provozu, zaměstnancem, znalým pachatelem nebo selháním detekčního zařízení. Posledním 

uvažovaným faktorem je pak nedodržování režimové ochrany, která je rozdělena na klíčový 

režim a na kontrolu vstupu a výstupu.    

6.5 Kvantitativní analýza pomocí modelovací metody FMEA 

Jedná se o analytickou metodu, která identifikuje místa možného vzniku problému 

v daném systému. Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysei) je určena ke kontrole 

dílčích částí navrhovaného systému včetně jeho provozu. Metoda se provádí týmově 

v odborném složení analytiků. Pomocí této metody lze odhalit v areálu kolem 70  90 procent 

možných příčin a následků v analyzovaném areálu. Analýza podrobně zkoumá kvalitativní 

metody FTA a Ishikawův model rybí kostry.[17] Na základě této analýzy bude podrobněji 

specifikovaná míra rizika a následně budou jednotlivé způsoby vyhodnoceny. Dle celkové 

míry rizika jim budou přiděleny indexové hodnoty. Modernizace současného systému fyzické 

ochrany areálu bude provedena na základě této analýzy. 

6.5.1 Modelování dopadů a příčin metodou FMEA 

Jednotlivá rizika v areálu jsou rozdělena do dvou skupin. Jedná se procesní a strukturální 

hlediska. Procesní hlediska představují rizika spojená se zapojením lidského faktoru do 

procesu. Strukturální hlediska představují rizika spojená s činností technického charakteru. 

Stanovení vážnosti jednotlivých druhů příčin bude určeno dle výpočtu míry rizika vycházející 

ze vztahu uvedeného níže (1). Míru rizika určují jednotlivé indexové parametry O, S, D.[18] 

Vztah pro určení míry rizika: 

RPN = O x S x D                                                              (1) 

Kde: 

RPN – míra rizika S – závažnost následků 

O – pravděpodobnost vzniku rizika D – pravděpodobnost odhalitelnosti rizika  
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Stanovení jednotlivých hodnot indexových parametrů 

 Index pravděpodobnosti vzniku rizika (O) stanovuje, pravděpodobnost vzniku dané události 

nebo rizika od nahodilého po téměř jistou a vysoce pravděpodobnou hrozbu. Hodnoty parametru 

O jsou uvedeny v tabulce (Tab.č. 6 1). 

Tab. č. 6 1 Parametry indexu O [18] 

O Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

  

 Index závažnost následků (S) stanovuje rizika, která jsou významná z oblasti finanční, 

materiální, životního prostředí a ohrožení zdraví osob. Škála závažnosti tvoří stupnice od nejvyšší 

do nejnižší způsobené škody nebo ohrožení života. Hodnoty parametru S jsou uvedeny v tabulce 

(Tab.č. 6 2). 

Tab. č. 6 2 Parametry indexu S [18] 
S 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 škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

 Index odhalitelnosti rizika (D) stanovuje rychlost detekce a možnost odhalitelnosti rizika 

v samém zárodku. Hodnoty parametru D jsou uvedeny v tabulce (Tab.č. 6 3). 

Tab. č. 6 3 Parametry indexu D [18] 
D Pravděpodobnost odhalitelnosti rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (několik dní) 

5 Neodhalitelné riziko 
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 Určením jednotlivých indexových hodnot se stanoví míra rizika RPN. Dle vypočtených 

hodnot byla stanovena hodnota RPN v intervalu (0, 125>. Tento interval byl rozdělen do pěti 

kategorií podle pěti indexových kritérií. Intervalové hodnoty RPN jsou uvedeny v tabulce 

(Tab.č. 6.4)   

Tab. č. 6 4 Hodnota interválů RPN [18] 
RPN Míra rizika 

0 – 3 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

4 – 10 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

11 – 50 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

51 – 100 Nesnadno odhalitelné riziko (několik dní) 

101 – 125 Neodhalitelné riziko 

 Při hodnocení míry rizika se stanovuje míra tolerance, která určuje, jaká rizika v areálu 

jsou přijatelná nebo nepřijatelná. Stanovení míry tolerance se provádí pomocí Paretova 

principu, který rozděluje všechna rizika v poměru 80/20. Rozdělení závažnosti jednotlivých 

rizik areálu je provedeno vložením Lorenzovy křivky do Paretova diagramu. Paretův princip  

v kombinaci s Lorenzovou křivkou je znázorněn na grafu modelování analýzy FMEA  

(Graf.č. 6 1).  

Lorenzova křivka byla vytvořena podle výpočtu míry rizika (RPN), kde celková hodnota 

míry rizika představuje 100%. K jednotlivým rizikům byla vypočítána kumulativní četnost, 

kde podle jejich indexové hodnoty byly přiřazeny procentuální hodnoty. Procentuální hodnoty 

jsou seřazeny od nejvyšších hodnot do hraniční hodnoty 80%. Rizika spadající pod tuto 

hranici jsou brána jako rizika nepřijatelná.         

 Jednotlivá procesní rizika analyzovaná pomocí modelovací metody FMEA jsou uvedena  

v následující tabulce (Tab.č. 6 5) spolu s grafickým znázorněním Paretova rozdělení dle 

pravidla 80/20 jsou zobrazena na grafu (Graf.č. 6 1).  Jednotlivá rizika spadající do 80% 

hranice jsou pro přehlednost zvýrazněna červeně. 
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Tab. č. 6 5 Tabulka možných příčin a následků z procesního hlediska [vlastní] 
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Jednotlivá strukturální rizika analyzovaná pomocí modelovací metody FMEA jsou 

uvedena v následující tabulce (Tab.č. 6 6) spolu s grafickým znázorněním Paretova rozdělení 

dle pravidla 80/20 a jsou zobrazena na grafu (Graf.č. 6 4).  Jednotlivá rizika spadající do 80% 

hranice jsou pro přehlednost zvýrazněna v tabulce červeně. 

Graf.č. 6 3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou – procesní rizika [vlastní] 
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 Tab. č. 6 6 Tabulka možných příčin a následků ze strukturálního hlediska [vlastní] 
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Graf.č. 6 4 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou – strukturální rizika [vlastní] 

 

6.5.2 Hodnocení modelovacích metod příčin a následků analýzy FMEA  

Při hodnocení analýzy FMEA jednotlivých skupin rizik z pohledu procesního  

a strukturálního hlediska byly detekovány následující možné příčiny a následky.  

Z procesního hlediska byla detekována tato následující rizika: 

Infiltrace neoprávněných osob – toto riziko vzniká v případě možného vydírání 

pracovníka a v případě podplacení pracovníka areálu. Příčiny vedoucí k této nežádoucí 

situaci způsobují osobní problémy či finanční stránka pracovníka atd. V těchto 

případech je pracovník snadno ovlivnitelný a může dojít k následkům ve formě ztráty 

aktiv a volného pohybu neoprávněných osob po areálu 
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Poštovní zásilky – zásilky představují riziko v uložení skrytých NVS. NVS může 

představovat různé typy nástražného zařízení za účelem spáchání majetkových škod, 

ublížení na zdraví, poškození aktiv. Druhým faktorem je použití NVS s kombinací 

využití biologických a chemických látek se stejným záměrem jako u předchozí 

varianty. Příčinou takové situace bývá nedostatečná kontrola přijímaných zásilek 

fyzickou ostrahou areálu 

 Selhání prvků PZTS – k selhání prvků ochrany může dojít úmyslným jednáním 

pracovníka se záměrem vyvolání nepřehledné situace (chaosu) s ohrožením aktiv.  

K  selhání přispívá špatný technický stav zařízení, způsobený konstrukčními vadami  

a postupnou zastaralostí jednotlivých prvků 

Klíčový režim – nedodržením klíčového režimu v rámci evidence, ztráta a možnost 

kopie přístupových klíčů představují rizika v podobě pohybu neoprávněných osob po 

areálu, volný přístup k objektům, odcizení aktiv, nastražení NVS  

Kontrola vstupu/výstupu – nedodržováním režimové ochrany v rámci kontroly 

vstupu/výstupu osob a vozidel do a z areálu, převážně v nedodržení vedení evidence  

a neprovádění kontrol, vede k následkům formou vstupu neoprávněných osob do 

areálu, umožněním volného přístupu k objektům a možnosti nastražení NVS          

 

Analýza možných příčin a následků z hlediska strukturálních rizik identifikovala tyto 

nedostatky: 

Obvodová ochrana – zjištěné nedostatky v zabezpečení perimetru spočívají 

v překonání perimetru tvořeného plotem a vstupními branami. Nejzávažnější 

nedostatky byly identifikovány v průniku otvory ve stávajícím oplocení, 

překonáním vzdálené brány, přelezením plotu a přestříhání pletiva plotu. Příčiny 

možných překonání jsou způsobeny nedostatečnou kontrolou perimetru s možným 

následkem ohrožení osob, majetku a aktiv   

Plášťová ochrana – překonání dveří, posuvných vrat či překonání oken vede  

k vniknutí do střeženého prostoru, tedy objektů. Tento fakt může vzniknout 

nedostatečnou kontrolou, neuzamčením dveří a oken nebo špatným technickým 

stavem zabezpečovacích prvků       
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Prostorová ochrana – příčina nedostatečné kontroly prostorové ochrany může vést 

k možnosti uložení NVS, odcizení skladovaného materiálu nebo k poškození 

vybavení. Tyto zjištěné faktory mohou mít za následek ohrožení osob, majetku, 

aktiv, vyvolání nepřehledné situace (chaosu), pokusu o protiprávní čin a narušení 

činnosti objetu    

Předmětová ochrana – závažné nebezpečí v předmětové ochraně spočívá v uložení 

NVS  s následky ublížení na zdraví osob, úmrtí a vzniku hmotných škod. Dále 

odcizení informací/dokumentů z objektu neoprávněnou osobou sloužící k přípravě 

napadení a odcizení aktiv z areálu     

6.6 Semikvantitativní hodnocení rizika metodou souvztažnosti 

Za účelem ověření výsledků z předchozích analýz byla vybrána ze semikvantitativních 

metod metoda souvztažnosti. Tato metoda slouží k posouzení celého areálu, kde jsou hledány 

vazby mezi jednotlivými identifikovanými zdroji rizik. Pro tuto analýzu byly vybrány dle 

předchozích analýz a Paretova principu rozdělení identifikovaných rizik 80/20 významná 

rizika v procesním a strukturálním hledisku. Při posuzování procesního hlediska bylo vybráno 

jedenáct identifikovaných rizik a ve strukturálním hledisku bylo vybráno deset 

identifikovaných rizik.[18] 

Další postup následuje v ohodnocení jednotlivých rizik a určení jednotlivých vazeb mezi 

nimi.  Toto hodnocení pro procesní hledisko je znázorněno v tabulce (Tab.č. 6 7) a pro 

strukturální rizika je uvedeno v tabulce (Tab.č. 6 9). Do vytvořené matice z jednotlivých rizik 

s osami X a Y jsou zaneseny shodné prvky. V případě, kdy se jednotlivá rizika ovlivňují, je 

volena 1 a v případě, kdy se neovlivňují, je volena 0. Zvolené jedničky jsou sečteny ve 

sloupcích i řádcích a následně jsou z nich vypočítány koeficienty Kar a Kpr, dle vzorců (2)  

a (3), které vyjadřují procentuální počet návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem 

Ra.[18] 

Kar = [(∑Kar / (x 1))]*100                                       (2) 

Krb = [(∑Krb / (x 1))]*100                                       (3) 

 

Koeficienty Kar a Kpr jsou zapsány v tabulkách (Tab.č. 6 8 a Tab.č.6 10), které jsou důležité 

pro vytvoření grafického modelu pro procesní a strukturální rizika (Graf.č.6 5 a Graf.č.6 6). 
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Do grafů jsou zaneseny koeficienty Kar a Kpr , které jsou rozděleny do čtyř kvadrantů podle 

poloh os O1 a O2. Polohy os O1 a O2 jsou vypočteny vzorci (4) a (5) na základě stanovení 

spolehlivosti systému s = 80%. Rozdělení do čtyř kvadrantů podle výpočtů poloh os 

reprezentuje závažnost uvedených rizik, tato rizika jsou uvedena v tabulce (Tab.č. 6 11).[18]      

                              O1 = 100  [(Kar max  Kar min) : 100] * s [%]                 (4) 

                              O2 = 100  [(Krb max  Krb min) : 100] * s [%]                 (5) 

6.6.1 Analýza souvztažnosti pro procesní rizika 

Následující podkapitola se zabývá vyhodnocením jednotlivých procesních rizik dle 
postupu uvedeného výše. 
 
Tab. č. 6 7 Matice souvztažnosti pro procesní rizika [vlastní] 

 

Tab. č. 6 8 Určení koeficientů Kar  a Kpr pro procesní rizika [vlastní] 

 

Výpočet os O1 a O2 pro procesní hledisko: 

Kra min = 0 % 

Kra max = 77,78 %  

s = 80 % 

Krb min = 0 %  

Krb max = 77,78 % 

s = 80 % 

 

O1 = 100  [(Kra max – Kra min) : 100] * s 

O1 = 100  [(77,78 – 0) : 100] * 80 

O1 = 37,78 % 

O2 = 100  [(Krb max  Krb min) : 100] * s  

O2 = 100  [(77,78 – 0) : 100] * 80 

O2 = 37,78% 
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Graf.č. 6 5 Matice souvztažnosti pro procesní rizika [vlastní] 

 

Tab. č. 6 11 Stupně závažnosti jednotlivých kvadrantů [18] 

Závažnost jednotlivých rizik 

I.oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II.oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III.oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV.oblast Relativní bezpečnost 

 

6.6.2 Hodnocení analýzy souvztažnosti pro procesní rizika 

Prostřednictvím této metody byly zjištěny nejzávažnější rizika spadající dle vypočtených 

koeficientů do kvadrantů I. a II. V těchto kvadrantech I. a II. se z procesního hlediska 

projevily rizika charakteru představující primární a sekundární nebezpečí prostřednictvím 

použití biologické látky a chemické látky v poště, nastražením NVS v poště, vydíráním 

pracovníků, nevedením evidence vstupu/výstupu, podplacením pracovníka. Sekundární 

nebezpeční přestavuje ztráta klíčů, možnost výroby kopie klíčů, neprovádění kontrol 

vstupu/výstupu, zanedbání evidence klíčového režimu.  
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6.6.3 Analýza souvztažnosti pro procesní rizika 

Následující podkapitola se zabývá vyhodnocením jednotlivých procesních rizik dle 
postupu uvedeného výše. 

 
Tab. č. 6 9 Matice souvztažnosti pro strukturální rizika [vlastní]  

 
 
 
Tab.č. 6 10 Určení koeficientů Kar  a Kpr pro strukturální rizika [vlastní] 

 

 

Výpočet os O1 a O2 pro procesní hledisko: 

Kra min = 50 % 

Kra max = 100 %  

s = 80 % 

Krb min = 40 %  

Krb max = 100 % 

s = 80 % 

 

O1 = 100  [(Kra max – Kra min) : 100] * s 

O1 = 100  [(100 – 50) : 100] * 80 

O1 = 60 % 

O2 = 100  [(Krb max  Krb min) : 100] * s  

O2 = 100  [(100 – 40) : 100] * 80 

O2 = 52 % 
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Graf.č. 6 6 Matice souvztažnosti pro strukturální rizika [vlastní] 

Tab.č. 6 11 Stupnice závažnosti jednotlivých kvadrantů [18] 

Závažnost jednotlivých rizik 

I.oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II.oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III.oblast Žádná primárně nebezpečná oblast 

IV.oblast Relativní bezpečnost 

 

6.6.4 Hodnocení analýzy souvztažnosti pro strukturální rizika 

Analýza strukturálních rizik identifikovala nejzávažnější nebezpečí v I. a II. kvadrantu. 

Identifikovaná rizika jsou představována v podobě primárního a sekundárního nebezpečí 

v podobě průniku otvory ve stávajícím oplocení, překonáním vzdálené brány, přelezením 

plotu, odcizením skladovaného materiálu, uložením NVS  předmětová ochrana, prostřiháním 

pletiva plotu, překonáním dveří, posuvných vrat a překonáním oken. Nebezpečí sekundárních 

rizik představuje odcizení informací a poškození vybavení. 
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7 Návrhy a výběr vhodné varianty modernizace prvků fyzické ochrany 

V této kapitole bude navržena modernizace stávajícího zabezpečení fyzické ochrany  

v areálu, prostřednictvím eliminace jednotlivých rizik zjištěných uvedenými analytickými 

metodami rizik. Budou zde navrženy tři způsoby modernizace zabezpečení areálu, které 

budou vyhodnoceny multikriteriální metodou rozhodování, konkrétně metodou 

rozhodovacích matic. Modernizace jednotlivých variant bude zabezpečena použitím 

mechanických zábranných systémů, poplachovým zabezpečovacím a tísňovým systémem 

(PZTS), fyzickou ostrahou a režimovou ochranou. Nejoptimálnější varianta modernizace 

zabezpečení bude samostatně a podrobně popsána v podkapitole 7.5.2. Technické parametry 

vztahující se k vybrané variantě budou popsány v Příloze č. 1. Pravidla pro fyzickou ostrahu  

a personál objektu v rámci režimové ochrany bude rozepsána v Příloze č. 2.  

Tento vojenský areál má přislíbenou dotaci ve výši 1,5 mil. Kč, která má být použita na 

modernizaci zabezpečení fyzické ochrany. Na základě tohoto faktu je jako další kritérium 

zvolena finanční náročnost. V případě, že finanční náročnost zvolené varianty dle 

multikriteriálního hlediska bude vyšší jak 1,5 mil. Kč, bude tato varianta doplněna o časový 

harmonogram realizace, který bude obsahovat rozpis jednotlivých položek v horizontu tří let. 

Nejnutnější položky budou obsaženy v prvním roce, v dalších letech bude následovat 

realizace bezpečnostních prvků, které svým charakterem při neprovedení neohrozí celkové 

zabezpečení objektu – Příloha č. 3.    

7.1 Návrh modernizace zabezpečení fyzické ochrany – varianta A 

Zabezpečovací systém je rozdělen do dvou celků a to na: mechanické zábranné systémy, 

poplachové zabezpečení a tísňový systém.  

Zabezpečení prostředky mechanických zábranných systémů  

1. Obvodová ochrana 

Částečnou výměnou stávajícího oplocení a nahrazení novým oplocením z vlnitého 

pozinkovaného válcovaného plechu výšky 2 m cca v délce 860 m. Plot je vybrán od 

firmy KOBRA s cenou 750 Kč za 1m´. Celková cena oplocení   645 000 Kč,     

budou instalovány dvojité vrcholové zábrany (ostnatý drát) v kombinaci s plotovým 

systémem v délce 2 x 1 200 m včetně doplnění na stávající brány a branku areálu. 

Vrcholové zábrany dodá firmy Pletiva  ploty s cenou 636 Kč s DPH za 100 m pletiva. 

Celková cena za 2 400 m délky  15 264 Kč, 
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ochrana vstupní brány bude doplněna závorovým systémem v počtu jedné závory 

s délkou ramene 5,5 m od firmy Vrata L&V za cenu 25 000 Kč s DPH,  

2. Plášťová ochrana 

Otvorové výplně u vrátnice a administrativní budovy budou opatřeny bezpečnostními 

fóliemi od firmy NEXT o bezpečnostní třídě II. pro 11 oken v celé budově v profilu 

800x800 mm v ceně 360 Kč s DPH za 1m2, celková cena  2 600 Kč, 

výměna stávajících dveřních vložek za nové cylindrické vložky od firmy NEXT 

bezpečnostní třídy III. v počtu 6 kusů jak pro vrátnici, tak i pro administrativní 

budovu. Jednotlivá vložka s pěti klíči, stojí 730 Kč s DPH. Cena 6 vložek  4 380 Kč 

s DPH.  

 

Zabezpečení prostředky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému  

1. Ústředna zabezpečení prvky PZTS 

Dodávka nové ústředny typu JA 82K zabezpečovacího systému OASiS  

s příslušenstvím od firmy Jablotron za cenu 25 000 Kč s DPH. 

 

2. Plášťová ochrana  

Instalace magnetických čidel proti otevření prostupů (okna, dveře, vrata) v objektu 

v počtu celkem 26 kusů, dodaných od firmy Jablotron. Pro budovy s náročným 

provozem (příruční sklad, dílna a parkovací hala MHD) čidla v počtu 17 kusů s cenou 

282 Kč s DPH za kus. Cena za 17 čidel  4 794 Kč. Pro vrátnici a administrativní 

budovu v počtu 9 kusů s cenou 83 Kč za kus. Celková cena za 9 kusů  747 Kč. 

3. Prostorová ochrana 

Instalace PIR čidel do objektů vrátnice a administrativní budovy, budovy dílny  

a příručního skladu a parkovací haly MHD. Čidla v počtu 27 kusů dodaná od firmy 

Jablotron s cenou 503 Kč s DPH za kus. Celková cena dodávky  13 575 Kč,  

instalace kombinovaného detektoru tepla a kouře do objektů vrátnice a administrativní 

budovy, budovy opravárenské dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Počet 

23 kusů dodaných od firmy Jablotron s cenou 730 Kč za kus s DPH. Celková cena 

dodaných prvků  16 863 Kč. 
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4. Doplňující zařízení 

Budou zakoupena tlačítka tísňového poplachu v počtu 4 kusů od firmy Jablotron v ceně 

558 Kč s DPH za kus. Celková cena zařízení  2 232 Kč,  

kontrolní obchůzkový systém tvořený snímačem KOC 1000 od firmy AVARIS v počtu 

2 kusů za cenu 9 600 Kč s DPH za kus, v celkové ceně 19 200 Kč  

a bezkontaktní samolepící tagy v počtu 15 kusů za cenu za kus 102 Kč s DPH. Cena 

tagů  1 530 Kč. 

Celková cena zabezpečení bez montáže činí 766 185 Kč s DPH. 

 

7.2 Návrh modernizace zabezpečení fyzické ochrany – varianta B 

Zabezpečovací systém je rozdělen do dvou celků a to na: mechanické zábranné systémy, 

poplachové zabezpečení a tísňový systém. 

Zabezpečení prostředky mechanických zábranných systémů  

1. Obvodová ochrana 

Stávající oplocení bude nahrazeno novým oplocením z vlnitého pozinkovaného 

válcovaného plechu výšky 2 m s délkou 1 100 m. Plot je vybrán od firmy KOBRA 

s cenou 750 Kč za 1m´ s DPH. Celková cena oplocení  825 000 Kč, 

budou instalovány dvojité vrcholové zábrany (ostnatý drát) v kombinaci s plotovým 

systémem v délce 2 x 1 200 m včetně doplnění na stávající brány a branku areálu. 

Vrcholové zábrany dodá firmy Pletiva  ploty s cenou 636 Kč s DPH za 100 m pletiva. 

Celková cena za 2 400 m délky  15 264 Kč, 

ochrana vstupní brány bude doplněna závorovým systémem v počtu jedné závory 

s délkou ramene 5,5 m od firmy Vrata L&V za cenu 25 000 Kč s DPH, 

bude provedena instalace zpomalovací zábrany (prahu) vjezdů automobilů v délce 

10 m od firmy KWESTO za cenu 10 000 Kč s DPH. 

2. Plášťová ochrana 

Otvorové výplně u vrátnice a administrativní budovy budou opatřeny bezpečnostními 

fóliemi od firmy NEXT o bezpečnostní třídě II. pro 11 oken v celé budově v profilu 

800x800 mm v ceně 360 Kč s DPH za 1m2, celková cena  2 600 Kč,  
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od firmy NEXT budou použity bezpečnostní mříže třídy III. pro prostory vrátnice 

(místnost obsluhy fyzické ostrahy), kancelář správce areálu v počtu tří kusů v ceně  

4 060 Kč za 1m2 v celkové ceně 21 924 Kč s DPH,  

výměna stávajících dveřních vložek za nové cylindrické vložky od firmy NEXT 

bezpečnostní třídy III., v počtu 6 kusů jak pro vrátnici, tak i pro administrativní 

budovu, dále v 52 kusech pro jednotlivé budovy jako jsou dílna, prázdné sklady, 

parkovací haly pro MHD a vojenskou techniku. Jednotlivá vložka s pěti klíči stojí 730 

Kč s DPH. Cena 58 vložek do dveří a vrat  42 340 Kč s DPH. 

 

Zabezpečení prostředky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému  

1. Ústředna zabezpečení prvky PZTS 

Dodávka nové ústředny typu JA 82K zabezpečovacího systému OASiS  

s příslušenstvím od firmy Jablotron za cenu 25 000 Kč s DPH.   

2. Obvodová ochrana 

Instalace plotových vibračních čidel sytému PERIDEC v areálu v délce 1 200 m 

s příslušenstvím od firmy SIEZA. Cena je 450 000 Kč s DPH,  

instalace podpůrné ochrany plotu diferenciálními tlakovými čidly v počtu 20 kusů na 

délku detekční zóny 1 200 m po obvodu areálu dodané firmou Solarton Mobrey 

s cenou 2 000 Kč s DPH za kus. Celková cena realizace prvků  40 000 Kč,  

instalace infračervených zón kolem objektů sloužících ke skladování vyřazené techniky 

v počtu 8 kusů. Cena za kus od firmy Abus je 2 340 Kč s DPH. Celková cena čidel  

18 720 Kč. 

3. Plášťová ochrana  

Instalace magnetických čidel proti otevření prostupů (okna, dveře, vrata) v objektu 

v počtu celkem 26 kusů, dodané od firmy Jablotron. Pro budovy s náročným 

provozem (opravárenská dílna a příruční sklad a parkovací hala MHD) čidla v počtu 

17 kusů s cenou 282 Kč s DPH za kus. Cena celkem za 17 čidel  4 794 Kč. Pro 

vrátnici a administrativní budovu v počtu 9 kusů s cenou 83 Kč za kus. Celková cena 

za 9 kusů  747 Kč. 
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4. Prostorová ochrana 

Instalace PIR čidel do objektů vrátnice a administrativní budovy, budovy opravárenské 

dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Čidla v počtu 27 kusů dodané od 

firmy Jablotron s cenou 503 Kč s DPH za kus. Celková cena dodávky    

13 575 Kč 

instalace kombinovaného detektoru tepla a kouře do objektů vrátnice a administrativní 

budovy, budovy opravárenské dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Počet 

23 kusů dodaných od firmy Jablotron s cenou 730 Kč s DPH za kus. Celková cena 

dodaných prvků  16 863 Kč.  

instalace turniketu řady CT 2.4 Kit v nerezovém provedení od firmy Cybertronic 

s pořizovací cenou 82 680 Kč s DPH.  

5. Předmětová ochrana 

Kapacitní čidla pro zvýšení bezpečnosti úschovného trezoru dodané od firmy Konel 

v počtu 1 ks za cenu 3 132 Kč s DPH.  

6. Doplňující zařízení 

Nově bude nainstalováno zařízení CCTV v počtu 19 stacionárních kamer typu EYE 02 

3G GSM od firmy Jablotron s cenou 10 434 Kč s DPH za kus. Celková cena   

198 246 Kč,   

budou zakoupena tlačítka tísňového poplachu v počtu 4 kusů od firmy Jablotron v ceně 

558 Kč s DPH za kus. Celková cena zařízení  2 232 Kč,  

kontrolní obchůzkový systém tvořený snímačem KOC 1000 od firmy AVARIS v počtu 

2 kusů za cenu 9.600 Kč s DPH za kus, v celkové ceně 19 200 Kč  

a bezkontaktní samolepící tagy v počtu 15 kusů za cenu 102 Kč s DPH za kus. 

Celková cena 15 tagů 1 530 Kč,  

vybavení fyzické ostrahy minikamerou pro záznam zákroků při obchůzkové činnosti 

kamerami MINI DCR 11 od firmy AVARIS v počtu 3 kusů. Cena za kus je 2 500 Kč 

s DPH. Celková cena je 7 500 Kč.  

Celková cena zabezpečení bez montáže činí 1 826 347 Kč s DPH. 
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7.3 Návrh modernizace zabezpečení fyzické ochrany – varianta C 

Zabezpečovací systém je rozdělen do dvou celků a to na: mechanické zábranné systémy, 

poplachové zabezpečení a tísňový systém. 

 Zabezpečení prostředky mechanických zábranných systémů  

1. Obvodová ochrana 

Částečnou výměnou stávajícího oplocení a nahrazení novým oplocením z vlnitého 

pozinkovaného válcovaného plechu výšky 2 m cca v délce 860 m. Plot je vybrán od 

firmy KOBRA s cenou 750 Kč za 1m´. Celková cena oplocení  645 000 Kč,     

budou instalovány dvojité vrcholové zábrany (ostnatý drát) v kombinaci s plotovým 

systémem v délce 2 x 1 200 m včetně doplnění na stávající brány a branku areálu. 

Vrcholové zábrany dodá firmy Pletiva  ploty s cenou 636 Kč s DPH za 100 m pletiva. 

Celková cena za 2 400 m délky  15 264 Kč, 

ochrana vstupní brány bude doplněna závorovým systémem v počtu jedné závory 

s délkou ramene 5,5 m od firmy Vrata L&V za cenu 25 000 Kč s DPH.  

2. Plášťová ochrana 

Od firmy NEXT budou použity bezpečnostní mříže třídy III. v prostoru kanceláře 

správce areálu v počtu jednoho kusu v ceně 4 060 Kč za 1m2. Celková cena   

7 308 Kč s DPH, 

výměna stávajících dveřních vložek za nové cylindrické vložky od firmy NEXT 

bezpečnostní třídy III., v počtu 6 kusů jak pro vrátnici, tak i pro administrativní 

budovu, dále v 52 kusech pro jednotlivé budovy jako jsou dílna, prázdné sklady, 

parkovací haly pro MHD a vojenskou techniku. Jednotlivá vložka s pěti klíči stojí  

730 Kč s DPH za kus. Cena 58 vložek do dveří a vrat  42 340 Kč s DPH.  

 

Zabezpečení prostředky poplachového zabezpečovacího a tísňového systému  

1. Ústředna zabezpečení prvky PZTS 

Dodávka nové ústředny typu JA 82K zabezpečovacího systému OASiS  

s příslušenstvím od firmy Jablotron za cenu 25 000 Kč s DPH.   
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2. Plášťová ochrana  

Instalace magnetických čidel proti otevření prostupů (okna, dveře, vrata) v objektu 

v počtu 16 kusů, dodané od firmy Jablotron. Pro budovy s náročným provozem 

(opravárenská dílna a příruční sklad) čidla v počtu 7 kusů s cenou 282 Kč s DPH za 

kus. Cena celkem za 7 čidel  1 974 Kč. Pro vrátnici a administrativní budovu v počtu 

9 kusů s cenou 83 Kč za kus. Celková cena za 9 kusů  747 Kč.  

3. Prostorová ochrana 

Instalace PIR čidel do objektů vrátnice a administrativní budovy, budovy opravárenské 

dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Čidla v počtu 23 kusů dodané od 

firmy Jablotron s cenou 503 Kč s DPH za kus. Celková cena dodávky   

11 569 Kč,  

instalace kombinovaného detektoru tepla a kouře do objektů vrátnice a administrativní 

budovy, budovy opravárenské dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Počet 

23 kusů dodaných od firmy Jablotron s cenou 730 Kč s DPH za kus. Celková cena 

dodaných prvků  16 863 Kč.  

4. Doplňující zařízení 

Nově bude nainstalováno zařízení CCTV v počtu 19 stacionárních kamer typu  

EYE 02 3G GSM od firmy Jablotron s cenou 10.434 Kč s DPH za kus. Celková cena   

198 246 Kč   

budou zakoupena tlačítka tísňového poplachu v počtu 4 kusů od firmy Jablotron v ceně 

558 Kč s DPH za kus. Celková cena zařízení  2 232 Kč,  

kontrolní obchůzkový systém tvořený snímačem KOC 1000 od firmy AVARIS v počtu 

2 kusů za cenu 9 600 Kč s DPH za kus v celkové ceně 19 200 Kč  

a bezkontaktní samolepící tagy v počtu 15 kusů za cenu 102 Kč s DPH za kus. Cena 

15 tagů 1 530 Kč.  

Celková cena zabezpečení bez montáže činí 1 012 273 Kč s DPH.
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Tab. č. 7 1 Zhodnocení modernizace zabezpečení varianty A [vlastní]   
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Tab. č. 7 1 Zhodnocení modernizace zabezpečení varianty B – pokračování [vlastní] 
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Tab. č. 7 1 Zhodnocení modernizace zabezpečení varianty C – pokračování [vlastní] 
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7.4 Cenové vyhodnocení a rozdílnosti mezi jednotlivými variantami 

V  tabulce výše (Tab.č. 7 1) jsou vyčísleny cenové kalkulace typů návrhů modernizací 

fyzické ostrahy areálu a zároveň jsou zde znázorněny odlišnosti v uvedených variantách 

návrhů.   

7.5 Posouzení výběru vhodné varianty modernizace zabezpečení 

Jak už bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, pro výběr volby varianty zabezpečení bude 

použito multikriteriální rozhodování metodou rozhodovacích matic. Na začátku této matice 

jsou zvolena kritéria, podle kterých se jednotlivé varianty hodnotí. V zásadě jsou 

vytvořeny dvě matice kritérií. Jedna podle hodnocení zvolených kritérií dle tabulky  

(Tab.č. 7 2) a druhá podle porovnání variant s váhovými kritérii dle tabulky (Tab.č. 7 3). 

Číslování se provádí číselnými hodnotami od 1 do 10, kde platí, čím větší hodnota, tím 

lépe varianta vyhovuje zvoleným kritériím. Nejvhodnější varianta modernizace 

zabezpečení je taková, která má největší hodnoty v obou kritériích.  

Zvolená kritéria: 

K1 – spolehlivost systému 
 

K6 – záruční doba 
 

K2 – životnost systému 
 

K7 – náročnost realizace 
 

K3 – cena realizace 
 

K8 – ochrana aktiv 
 

K4 – kamerový systém 
 

K9 – rychlost detekce narušení 
 

K5 – servisní podmínky 
 

K10 – nároky pro obsluhu 
 

Tab. č. 7 2 Porovnání variant podle kritérií [vlastní] 
Kritérium varianta A varianta B varianta C 

K1 7 8 5 

K2 6 6 6 

K3 8 7 9 

K4 1 9 1 

K5 6 6 6 

K6 5 5 5 

K7 3 4 2 

K8 6 10 4 

K9 5 10 2 

K10 6 8 5 

Součet 53 73 45 

Pořadí II. I. III. 
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Tab. č. 7 3 Posouzení variant s váhovými kritérii [vlastní] 
Kritérium Váha varianta A varianta B varianta C 

K1 10 70 80 50 

K2 7 48 48 48 

K3 8 64 56 72 

K4 6 6 54 6 

K5 6 36 36 36 

K6 6 30 30 30 

K7 4 12 16 8 

K8 10 60 100 40 

K9 8 40 80 16 

K10 4 24 32 20 

Součet 390 532 326 

Pořadí II. I. III. 
 

7.5.1 Zhodnocení výběru vhodné varianty modernizace zabezpečení 

Na základě rozboru multikriteriální metodou pomocí rozhodovacích matic byla vybrána 

jako neoptimálnější varianta B a to z důvodu nejvyšší hodnoty součtu koeficientů.  

Dalším faktem podporujícím správnost volby varianty je pravidlo ALARA. Toto pravidlo 

říká, že riziko je nutné snižovat na takovou únosnou míru, aby vynaložené náklady na realizaci 

zabezpečení ve srovnání s hodnotou chráněných aktiv nepřesáhly neúměrným způsobem  

10 15% z ceny aktiv. Což v této variantě bylo splněno. Cena aktiv činí 465 662 000 Kč oproti 

navrhované celkové ceně zabezpečení v hodnotě 1 826 347 Kč s DPH. Tato cena nezahrnuje 

náklady na montáž a pomocný materiál. Předpokládaná cena za práci činní 20 30%, která je 

závislá na výběru potenciálního dodavatele systému pomocí výběrového řízení. Náklady na 

montáž se pohybují v rozmezí 365– 550 tis. Kč. Celková cena této modernizace s montáží 

(přípomoce, drobný a spotřební materiál) je vyčíslena na částku 2 326 347 Kč s DPH. Celková 

cena chráněného zájmu je 465 662 000 Kč. Vzhledem k doporučené hranici, která je v rozmezí 

mezi 10 15% (podle metodiky ALARA) by návrh neměl přesáhnout částku cca 46,5 – 69,8 mil 

Kč. Efektivita zabezpečení areálu činí 0,50% pro případ, kdy je vojenská technika v areálu 

zastoupena v plném počtu. V případě, že z výpočtu celkového hodnoty aktiv odečteme hodnotu 

vojenských vozidel (Pandur II, BVP 1 a BVP 2), které se nebudou v areálu nacházet  

(není u nich nutná oprava) sníží se celková suma chráněných aktiv na částku 18 622 000 Kč. 

Doporučená celková výše nákladu na inovaci modernizace zabezpečení dle kritéria ALARA je 

v rozmezí 10 15%, to je částka v rozmezí 1,86 – 2,79 mil Kč. Efektivita zabezpečení z tohoto 

důvodu stoupne na 12.49%. 
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7.5.2 Popis vybrané modernizace zabezpečením varianty B     

V této podkapitole budou podrobněji popsány jednotlivé prvky celkové modernizace 

fyzické ostrahy objektu, rozděleny do dvou celků. A to na prvky mechanických 

zábranných systémů a na poplachový zabezpečovací a tísňový systém. Technické 

parametry zabezpečovacích prvků a časové hodnocení realizace modernizace zabezpečení 

jsou uvedeny níže.    

Podrobný popis prostředků mechanických zábranných systémů  

1.Obvodová ochrana 

Stávající oplocení objektu bude nahrazeno novým oplocením od firmy Kobra. Plotové 

ústrojí je z vlnitého pozinkovaného válcovaného plechu výšky 2 m s délkou 1 100 m. Na 

oplocení celého objektu bude potřeba cca 550 tabulí válcovaného pozinkovaného plechu za 

tepla o rozměru tabule 2 000 x 2000 mm. Pro upevnění tabulí je zapotřebí kruhových 

válcovaných pozinkovaných profilů o průměru 70 mm v počtu cca 630 kusů. Na obrázku 

je vidět jednotlivé prvky plotu (Obr.č. 7.5 1). Výška kruhových válcovaných profilů bude  

3 500 mm. Kde 800 mm profilu bude zasazeno v zemi v betonovém výlisku, délka profilu 

2 000 mm bude vyhrazena pro upevnění pozinkovaných tabulí a zbytková část 700 mm 

bude sloužit pro upevnění vrcholové zábrany. 

  

Obr.č.  7 5 1 Komponenty oplocení [29] 

Vrcholové zábrany (Obr.č. 7.5 2) budou instalovány po celém obvodu objektu od 

firmy Pletiva  ploty. A to jak na nový plot, tak i na vstupní brány a vstupní branku. 

Provedení vrcholové zábrany bude realizováno dvojitým natažením ostnatého drátu 

v celkové délce 2 x 1 200 m.      
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Obr.č.  7 5 2 Vrcholová zábrana [44] 

Z důvodu otevření vstupní brány během pracovní doby od 6 hod. do 16 hod., je vstupní 

brána opatřena závorovým systémem s délkou ramene 5,5 m (Obr.č. 7.5 3) a zpomalovací 

zábranou v délce 10 m (Obr.č. 7.5 4) kvůli zpomalení a donucení zastavení dopravních 

prostředků pro vykonání vstupní/výstupní prohlídky. 

  

Obr.č.  7 5 3 Závorový systém [50] Obr.č.  7 5 4 Zpomalovací zábrana [38] 

2.Plášťová ochrana 

Vstupní dveře do vrátnice a administrativní budovy jsou dle stávajícího stavu ve II. 

bezpečnostní třídě. Z tohoto důvodu budou dveře ponechány. Stávající okna jsou bez 

ochrany pouze opatřeny uzamykatelným systémem. Okna budou doplněna bezpečnostními 

fóliemi v bezpečnostní třídě II. (Obr.č. 7.5 5). Okna jsou o rozměru 800 x 800 mm, na 

zabezpečení 11 oken bude zapotřebí 7,5 m2 vybrané fólie. Pro zvýšení bezpečnosti 

dveřních prostupů je počítáno s instalací bezpečnostních mříží v třídě bezpečnosti III. 

(Obr.č. 7.5 6), vstupní dveře u vrátnice a dveře u trezorové místnosti správce. Jedná se  

o tři dveřní prostupy o ploše 5,4 m2. Dveřní prostupy v celém objektu budou opatřeny 

bezpečnostními cylindrickými vložkami ve třídě bezpečnosti III. V počtu 58 kusů  

(Obr.č. 7.5 7). Veškeré bezpečnostní prvky budou realizovány firmou NEXT.       
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Obr.č.  7 5 5 Bezpečnostní   
dveře [41] 

 

Obr.č.  7 5 6 Bezpečnostní    
fólie [40] 

Obr.č.  7 5 7 Bezpečnostní  
mříže [42] 

Podrobný popis poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů  

Rozmístění jednotlivých PZTS je znázorněno v Příloze č. 4. 

1.Ústředna zabezpečení prvky PZTS 

V objektu bude instalována ústředna zabezpečovacího systému OASiS JA 82K od firmy 

Jablotron. Tato ústředna (Obr.č. 7.5 8) bude instalována v prvním patře v místnosti pro 

výkon fyzické ostrahy. Jedná se o hybridní ústřednu obsahující max. 50 smyček, z toho až 

14 drátových, 2 podsystémy, 4 výstupy, 50 uživatelů – kódy nebo RFID čipy, paměť  

256 událostí, st. bezpečnosti 2 dle ČSN EN 50131, napájení 230V, zál. zdroj trvale max. 

700 mA, prostor pro aku max. 12V / 2,6Ah. 

  

Obr.č.  7 5 8 Ústředna JA 82K systému OASiS s moduly [31] 
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Základem systému je deska ústředny JA 82K, která má 4 drátové vstupy. Tuto desku lze 

doplnit o další rozšiřující moduly: 

JA 82R  radiový modul, pomocí kterého lze do ústředny napojit až 50 bezdrátových 

periferií řady JA 8x 

JA 82C  modul 10 drátových vstupů, který rozšíří kapacitu ústředny až na  

14 drátových vstupů 

JA 80Y  GSM komunikátor, pomocí kterého ústředna předává poplachové zprávy 

uživateli a komunikuje na PCO v pásmu GSM. Umožňuje dálkový přístup  

z klávesnice telefonu a správu systému z aplikace GSM Link 

JA 80V  komunikátor pro komunikaci po počítačových sítích LAN (Ethernet)  

v kombinaci s komunikátorem na pevnou tel. linku. Umožňuje komunikaci na PCO po 

LAN a předává zprávy pomocí pevné linky. Také lze spravovat z aplikace GSMLink. 

JA 80X  komunikátor na pevnou tel. linku, který umí komunikovat na PCO a předat 

hlasovou zprávu uživateli podle druhu poplachu. Tento komunikátor lze v ústředně 

kombinovat s JA 80Y 

JA 68  modul osmi pevně naprogramovaných polovodičových výstupů a jednoho  

uživatelsky nastavitelného relé s přepínacím kontaktem 

Siréna OS 365A   je venkovní siréna zálohovaná dobíjeným akumulátorem v počtu 

1 kus. (Obr.č. 7.5 9). Používá piezoelektrický akustický měnič 

Klávesnice JA 81E   drátová klávesnice slouží k ovládání a programování systému 

v počtu 2 kusy (Obr.č. 7.5 10). Obsahuje čtečku bezdrátových přístupových karet  

a umožňuje připojit detektor otevření dveří. 

  
Obr.č.  7 5 9 Siréna OS 365A [31] 

 

Obr.č.  7 5 10 Klávesnice JA 81E [31] 
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2.Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana použitím mechanických zábranných systému bude doplněna v rámci 

PZTS systémem instalací zařízení a software plotovým vibračním systémem od firmy 

SIEZA. Instalovaný systém se nazývá PERIDEC, který se skládá z čidel snímání vibrací, 

zemnících prvků, vstupních/výstupních modulů, magnetických kontaktů (vstup/výstupu 

bran a branek) a centrálním systémem ovládaní obsluhy. Schéma systému PERIDEC je 

znázorněno na ilustračním obrázku (Obr.č. 7.5 11)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zároveň s realizací systému ochrany PERIDEC budou instalována diferenciální tlaková 

čidla v počtu 20 kusů na délku detekční zóny 1 200 m po obvodu areálu dodané firmou 

Solarton Mobrey. Jedno diferenciální tlakové čidlo zabezpečí úsek o délce 100 m. Systém 

čidel s vyhodnocovanými prvky (Obr.č. 8 12) bude uložen do země v hloubce maximálně 

30 cm a s maximální vzdáleností 2 m od spodní hranice oplocení. Hlavní vyhodnocovací 

člen bude přes modul napojený na centrální ústřednu firmy Jablotron.   

 

 

 

 

 
 
 
 

Obr.č.  7 5 11 Ilustrační schéma obvodové ochrany PERIDEC [46] 

Obr.č.  7 5 12 Schéma funkce diferenciálních tlakových čidel [22] 
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V rámci ochrany skladování zastaralé vojenské techniky (houfnic), budou v areálu 

instalovány kolem těchto skladovacích ploch infračervené závory od firmy Abus. 

Infračervené závory tvoří dvojice snímačů a přijímačů. Pro zabezpečení tohoto území je 

zapotřebí 4 dvojic. Instalace zařízení (Obr.č. 7.5 13) proběhne v obdélníkovém tvaru 

kolem houfnic. Zařízení bude instalováno ve výšce 70  100 cm od terénu z důvodu 

eliminace vstupu zvířat do střeženého prostoru.   

 

3.Plášťová ochrana  

Použití magnetických čidel do dveřních a okenních prostupů poslouží k detekci 

nežádoucího vniknutí do chráněných místnostní. Magnetické kontakty budou instalovány 

v celkovém počtu 58 kusů od firmy Jablotron. V objektu budou použity dva druhy 

magnetických čidel, z důvodu zachování životnosti a funkčnosti bezpečnostního zařízení. 

Pro budovy s méně náročným provozem (vrátnice a administrativní budova) budou použity 

magnetické kontakty typu SA 201A (Obr.č. 7.5 14) v počtu 23 kusů a pro náročnější 

provozy (příruční sklad a servis, bývalé skladovací haly, parkoviště MHD) magnetické 

kontakty typu SA 204 (Obr.č. 7.5 15) v počtu 24 kusů. Tato čidla se instalují jedním dílem 

na stacionární část prostupu a druhým dílem na pohyblivou část prostupu (okna, dveře  

a vrata).   

 
 

Obr.č.  7 5 14 Magnetický kontakt  
SA 201A [35] 

Obr.č.  7 5 15 Magnetický kontakt  
SA 204 [35] 

Obr.č.  7 5 13 Detekce infrazávorami [vlastní] 
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4.Prostorová ochrana 

Instalace PIR čidel proběhne do objektů vrátnice a administrativní budovy, budovy 

příručního skladu a servisu a parkovací haly MHD. Čidla v počtu 27 kusů dodané od firmy 

Jablotron. Typová čidla JS 20 LARGO (Obr.č. 7.5 16) budou instalována do budov 

vrátnice a  administrativní budovy, příručního skladu a servisu, parkovací haly MHD. Do 

prostorů bývalých skladů vyřazené techniky nejsou čidla zahrnuta do realizace 

zabezpečení.  

 

 

 

 

Pro eliminaci možného vzniku rizika požáru budou v objektu instalovány kombinované 

detektory tepla a kouře do objektů vrátnice a administrativní budovy, budovy opravárenské 

dílny a příručního skladu a parkovací haly MHD. Jedná se o čidla SD 282ST v počtu  

23 kusů (Obr.č. 7.5 17), které slouží k detekci vzniku nebezpečí, které indikuje 

zabudovanou signálkou a poplachovými výstupy  svorky ALARM, TAMPER, které se 

připojují k ústřednám poplachových zabezpečovacích systémů dle ČSN EN 50131 3. 

Jablotron SD 282 ST obsahuje dva samostatné detektory – optický detektor kouře  

a teplotní detektor. Optický detektor kouře pracuje na principu rozptýleného světla a je 

velmi citlivý na větší částice, které jsou v hustých dýmech, méně citlivý je na malé částice 

vznikající hořením kapalin, jako je například alkohol. 

 

 

 

 
 
 

Obr.č.  7 5 16 PIR detektor JS 20 Largo [32] 

Obr.č. 7 5 17 Kombinovaný detektor tepla a kouře SD 282 ST [33] 
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Instalací turniketu včetně zábradlí řady CT 2.4 Kit (Obr.č. 7.5 18) v nerezovém 

provedení od firmy Cybertronic poslouží k vedení evidence vstupu/výstupu osob v objektu. 

Toto zařízení bude instalováno v prostoru vrátnice u místnosti fyzické ostrahy. V rámci 

dodání zařízení je dodán systém vstupních karet pro řízení vstupu/výstupu osob v počtu 60 

kusů. Nevyužité karty jsou ponechány u správce objektu. Turnikety CT 2.4 jsou výhradně  

z produkce CYBERTRONIC Unlimited, vyrábí se z pevné oceli s galvanickou povrchovou 

úpravou s kombinací nerezu. Kapacita průchodu je ovlivněna procházející osobou, 

průměrná rychlost průchodu 45 průchodů / minutu. Turniket je plně ovládán elektronicky  

s možnosti připojení celé řady periférii (čtečky karet, dálkové ovládání, kamery, 

biometrické snímače otisku prstů) Toto zařízení je předimenzováno pro prozatímní využití 

objektu, pro důvody možného rozšíření personálu a náplně práce v budoucnosti. 

 

 

 

 

 

 

5.Předmětová ochrana 

V objektu je využíván bezpečnostní úschovný trezor, který je vybaven číselným 

kódováním a magnetickým čidlem proti otevření dveří trezoru. V bezpečnostním 

úschovném trezoru zabudovaný do zdi v kanceláři správce objektu bude doplněno 

bezpečnostním kapacitním čidlem typu XT118B1PAL2 od firmy Konel (Obr.č. 7.5 19). 

Toto čidlo detekuje změnu kapacitních parametrů v blízkosti 4 – 8 mm před pláštěm 

trezoru. Na základě vyhodnocení změn před nastavitelné hodnoty je možné detekovat tyto 

stavy: zkrat, narušení, poruchu.      

 

 

 
 

Obr.č.  7 5 18 Turniket CT 2.4 Kit [28] 

Obr.č.  7 5 19 Kapacitní čidlo XT118B1PAL2 [37] 
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6. Doplňující zařízení 

V celém komplexu objektu tedy areálu bude namontován monitorovací systém CCTV. 

Celý systém tvoří soubor 19 stacionárních kamer typu EYE 02 3G GSM (Obr.č. 7.5 20) od 

firmy Jablotron. Tato kamera umožňuje detekovat přítomnost narušitele pomocí: PIR 

pohybový detektor  detekuje pohyb pomocí změny teploty vlivem přítomnosti člověka 

v místnosti, zvukovým detektorem  mikrofon detekuje, zda hluk nepřekročil nastavenou 

mez, detektorem rozbití skla  rozeznává specifický zvuk rozbití okenního skla, 

náklonovým a vibračním detektorem  rozezná jakoukoliv neoprávněnou změnu polohy 

nebo natočení kamery, detektorem pohybu v obraze  kamera detekuje změny scény 

pravidelným pořizováním snímků a jejich porovnáváním. Schéma rozmístění kamerového 

systému je znázorněno v Příloze č. 4. 

 

Obr.č.  7 5 20 EYE 02 3G GSM bezpečnostní kamera s technologií 3G [36] 

 

Pro zvýšení efektivnosti výkonu fyzické ostrahy a ochrany aktiv objektu jsou pro tento 

účel zakoupena tísňová tlačítka poplachu RC 82 2 tl. (Obr.č. 7.5 21) v počtu 4 kusů od 

firmy Jablotron. Tato tlačítka mají u sebe osoby provádějící fyzickou ostrahu v počtu dvou 

kusů, správce areálu a vedoucí pracovní směny v příručním skladu a dílně.  Zařízení 

umožňuje dálkově ovládat zabezpečovací systém Jablotron Oasis, vyvolat tísňový poplach 

nebo ovládat spotřebiče. Svým provedením je dobře chráněn proti stříkající vodě. 

 
 
 
 
 
 
 

Obr.č.  7 5 21 Tísňové tlačítko RC 82 2 tl. [34] 
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Pro kontrolu jednotlivých zájmových objektů v rámci dodržování kontrol fyzické 

ostrahy objektu je zabudován kontrolní obchůzkový systém tvořený snímačem KOC 1000 

(Obr.č. 7.5 22) od firmy AVARIS v počtu 2 kusů. Toto zařízení bezpečně shromažďuje 

všechny důležité informace o průběhu obchůzek ve své paměti tak, aby ani případná ztráta 

napětí napájecí baterie nevedla ke ztrátě dat.  Při načtení kontrolního bodu se ukládá jeho 

identifikační kód, ke kterému se přiřazuje datum a čas identifikace. Součástí tohoto 

systému je instalace bezkontaktních samolepících tagů (Obr.č. 7.5 23) v počtu 15 kusů na 

určená místa v objektu. Rozmístění jednotlivých tagů je znázorněno v Příloze č. 4. 

  

Obr.č.  7 5 22 Kontrolní obchůzkový 
systém KOS 1000 [27] 

Obr.č.  7 5 23 Bezkontaktní samolepící  
tag [27] 

Pro případy napadení fyzické ostrahy a řešení mimořádných událostí v objektu je 

fyzická ostraha vybavena záznamovým zařízením minikamerou pro záznam zákroků při 

obchůzkové činnosti kamerami MINI DCR 11 (Obr.č. 7.5 24) od firmy AVARIS v počtu 

tří kusů. Dva kusy jsou vyčleněny pro fyzickou ostrahu v rámci vykonávané směny a třetí 

je záložní pro případ poruchy záznamového zařízení.  

 

 

 

 

 

 

 

Obr.č.  7 5 24 Minikamera Mini DCR 11 [27] 
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8 Závěr 

Tato diplomová práce se zabývala modernizací zabezpečení stávajícího vojenského 

objektu. Tento areál slouží armádě k opravám vojenského zařízení, skladování vysloužilé 

vojenské techniky a slouží jako parkoviště pro vozy MHD. V areálu se současně nacházejí 

i objekty administrativy s vrátnicí, dílny a nevyužívané skladovací haly. Dle mého názoru 

a na základě provedených analýz je tento armádní objekt zabezpečen nevyhovujícím 

způsobem. Ke zvýšení bezpečnosti areálu byly použity prvky mechanických 

zabezpečovacích prostředků, prostředky zabezpečení a tísňového systému a také nové 

nastavení režimové ochrany. 

Na základě vypracovaných analytických metod rizik jsem zjistil, že tento vojenský 

objekt je nejvíce zasažitelný z hlediska strukturálního a to v nedostatečném zabezpečení 

obvodové ochrany, mezi které patří: průnik otvory ve stávajícím oplocení, překonání 

vzdálené brány, přelezení plotu a prostříhání pletiva plotu. Následkem nedostatečné 

obvodové ochrany může dojít k uložení NVS, odcizení skladovaného materiálu, poškození 

vybavení a odcizení informací. Z procesního hlediska je pak objekt nejvíce ohrožen 

v okamžiku, kdy dojde k vydírání pracovníků, podplácení pracovníků, nedostatečné 

kontrole příchozích poštovních zásilek, v úmyslném vyřazení PZTS nebo jeho špatným 

technickým stavem a nevhodným řešením klíčového režimu a kontroly vstupu a výstupu.  

Na základě výše uvedených bezpečnostních rizik je nutné stávající objekt z hlediska 

bezpečnostního modernizovat. Pro výběr nejoptimálnější varianty nové modernizace jsem 

vypracoval tři návrhy možné modernizace objektu. K tomuto jsem použil multikriteriální 

rozhodování metodou rozhodovacích matic pomocí deseti kritérií. Jako nejvhodnější 

alternativu modernizace jsem vybral variantu B, která se skládá z mechanických 

zábranných systémů a zabezpečením prostředků PZTS. Mezi nově navrženými prvky 

mechanických zábranných systémů je v provedení odstranění stávajícího oplocení  

a nahrazením novým oplocením z vlnitého pozinkovaného válcovaného plechu výšky 2 m 

po celé obvodové délce. Součástí tohoto oplocení bude instalace dvojité vrcholové zábrany 

(ostnatý drát). Nově bude vstupní brána doplněna závorou a zpomalovacím prahem. 

V rámci plášťové ochrany dojde k doplnění instalací bezpečnostních folií a mříží do 

prostupných otvorů a to v objektu vrátnice a administrativní budovy. Dále dojde 

v objektech vrátnice a administrativy, dílny, prázdných skladů a parkovacích hal MHD  

a vojenskou techniku k výměně dveřních vložek za nové cylindrické v bezpečnostní třídě 
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III. V rámci PZTS dojde k dodávce nové ústředny. Oplocení bude doplněno plotovými 

vibračními čidly a podpůrná ochrana plotu diferenciálními tlakovými čidly. Bude 

provedena instalace infračervených zón kolem objektu vyřazené techniky. Pro budovy 

administrativy a vrátnice, skladu, dílny a parkovací haly MHD budou nově instalována 

magnetická čidla proti otevření prostupů (okna, dveře, vrata). V těchto objektech budou 

pak nově dodány kombinované detektory tepla a kouře a PIR čidla. U místnosti fyzické 

ochrany bude nově instalován vstupní turniket. V administrativní části v místnosti 

k uschování trezoru budou pro zvýšení bezpečnosti instalována kapacitní čidla. Jako 

poslední část bude v objektu nově osazen systém CCTV, personál bude mít k dispozici 

tlačítka tísňového poplachu, bude vytvořen kontrolní obchůzkový systém a vybavení 

fyzické ostrahy bude doplněno o minikameru pro záznam zákroků při obchůzkové 

činnosti.  

Přínosem této diplomové práce pro tento vojenský objekt je identifikování příčin 

možných rizik, jejich z analyzování a provedení nejvhodnější a komplexně řešené 

modernizace bezpečnostního systému fyzické ochrany. Jelikož armáda ČR vlastní podobné 

areály po celé republice s obdobným členěním může tato práce dále posloužit 

k implementaci navržené varianty i do jiných objektů. 
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