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Anotace 

SZOTKOWSKI, Petr. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany průmyslového provozu. 

Ostrava, 2013. 49 s. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

Cílem této bakalářské práce je návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

průmyslového provozu v podniku HP – Pelzer. Dále také vytipování slabých článků systému 

a konstruktivní návrh odpovídajících řešení v aplikované bezpečnosti. Inovativní opatření má 

za cíl reagovat na zjištěné nedostatky a do co největší míry tyto nedostatky minimalizovat, 

pokud možno odstraňovat. V úvodní části je popis teoreticko – právního prostředí 

analyzovaného tématu a dále je také popsán stávající stav zabezpečení objektu. Samostatná 

kapitola je věnovaná průmyslové špionáži. Dále se tato práce zaměřuje na analýzy rizik, díky 

nimž jsou odhalena kritická místa zabezpečení objektu. Analýzy jsou vyhodnoceny a jejich 

výsledky posouzeny. Na základě zmíněných výsledků analýz je vypracován návrh 

inovativních opatření a to včetně posouzení ekonomické náročnosti. 

Klíčová slova: zabezpečení, fyzická ochrana, technická ochrana, analýza rizik, průmyslová 

špionáž 

Annotation 

SZOTKOWSKI, Petr. Innovative physical security protection of industrial operation. 

Ostrava, 2013
th

. 49 pages. Bachelor thesis. VŠB – Technical University of Ostrava. 

The aim of this bachelor thesis is the proposal of innovative physical security protection of 

industrial object in the company HP – Pelzer. Also the identification of weak segments of 

whole system and constructive proposal corresponding with solution in applied security. The 

main aim of innovative security is to react to ascertained deficiency, minimalize this 

deficiency to the greatest extent or completely eliminate if it is possible.  The introductory 

part consists of theory and legal environment of analyzed topic, next this thesis continue with 

description of current state of the security. A special chapter is devoted to industrial 

espionage.Then the thesis is focusing on risk analysis, thanks to these anlysis the critical areas 

of object’s security are detected. The analysis are evaluated and the results are considered. 

Based on mentioned results of analysis, the proposal of innovative physical measure is 

developed including assessment of economic demands. 
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1 Úvod 

Zabezpečovací techniky se neustále vyvíjí a zlepšují, odráží vynalézavost pachatelů. 

Historicky byla ochrana zaměřena pouze na státní objekty. S rozvojem tržního hospodářství 

rostl počet soukromých firem. Společně se zvýšeným počtem soukromých firem rostla  

i kriminalita páchána proti majetku těchto firem v soukromém sektoru. Poptávka po účinných 

zabezpečovacích systémech rostla a zabezpečení se začalo rozšiřovat i na objekty soukromých 

firem. V současné době zasahují zabezpečovací systémy i do běžného života každého občana. 

Potřeba chránit svůj majetek už není doménou pouze státních budov, kde tíženou ochranu 

vykonávaly státní složky, nebo soukromých firem. V dnešní době žádný stát nedisponuje 

takovým počtem zaměstnanců vykonávajících bezpečnost, aby mohl plně pokrýt poptávku po 

těchto službách. To umožnilo vzniknout řadě soukromých bezpečnostních služeb nabízejících 

široké spektrum zabezpečení. V České republice vznik těchto soukromých bezpečnostních 

firem výrazně vzrostl po roce 1989, kdy byl trh v tomto směru prázdný. S rostoucí 

kriminalitou je třeba rozšiřovat nabídky zabezpečovacích firem a plně navazovat na potřeby 

reálného života. V tomto směru je třeba rozšiřovat i technologie a být vždy o krok napřed před 

technologiemi, které využívají pachatelé těchto trestných činů. 

Ústředním tématem této bakalářské práce je zabezpečení průmyslového objektu firmy 

HP – Pelzer.  Firma se zabývá výrobou automobilových vnitřních izolací. Firma disponuje 

řadou zabezpečovacích systémů, ale největší mezerou v zabezpečení je bezesporu ochrana 

interních informací. HP – Pelzer každodenně pracuje s citlivými informacemi 

a jejich zneužití by mohlo mít neblahý vliv na pověst podniku. 

Obsahová část této bakalářské práce je členěna do deseti kapitol. První čtyři kapitoly 

se zabývají teoretickou rovinou. Jsou zde mimo jiné uvedeny všechny formy fyzické ochrany 

a jednotlivě rozepsány. Samostatná kapitola je věnována průmyslové špionáži. 

Pátá a šestá kapitola řeší podnik vzhledem k jeho historii a současnému stavu 

zabezpečení. Jsou zde vyjmenovány jednotlivé prvky fyzické ochrany z hlediska aktuálního 

použití ve firmě. 

Sedmá kapitola se věnuje analýzám použitým při vyhodnocování rizik. Podnik byl 

analyzován třemi analýzami. Jako první byla vybrána analýza Ishikawova diagramu, dále pak 

analýza FMEA a analýza souvztažnosti. 
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V osmé a deváté kapitole probíhá zhodnocení všech analýz a jejich následné 

posouzení. Návrh inovativních opatření a jejich ekonomická náročnost. 

Cílem této bakalářské práce je návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

průmyslového provozu v podniku HP – Pelzer. Dále také vytipování slabých článků systému 

a konstruktivní návrh odpovídajících řešení v aplikované bezpečnosti. Inovativní opatření má 

za cíl reagovat na zjištěné nedostatky a do co největší míry tyto nedostatky minimalizovat, 

pokud možno odstraňovat. Všechny opatření mají prioritně řešit bezpečí osob a všech 

zaměstnanců přítomných v objektu. Následně se řeší ochrana hmotného a nehmotného 

majetku. Návrh inovativního zabezpečení má být zdůvodněn a práce má obsahovat 

doporučení včetně ekonomického zhodnocení. 

Metody, které jsou použity při zpracování této bakalářské práce, jsou analýza, 

aplikace, klasifikace a v menší míře i modelování. Jako zdroje k vypracování této bakalářské 

práce jsou použity zákony, literatura a internetové články týkající se zabezpečovacích 

systémů.  
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2 Právní posouzení zabezpečení objektu 

Zabezpečení fyzické ochrany upravuje řada právních předpisů a technických norem, 

které se vztahují k ochraně osob a majetku.  

2.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je spolu s Listinou základních práv a svobod nejvyšším 

právním předpisem České republiky. Je tvořena preambulí a 8 hlavami. Byla přijata jako 

ústavní zákon 16. prosince 1992 Českou národní radou a publikována ve Sbírce zákonů  

pod č. 1/1993 Sb. Ústavu České republiky definujeme jako soubor právních norem deklarující 

základní práva občanů a definující demokratické principy České republiky jako 

svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Základní práva  

a svobody obsažené v Listině vyjadřují především vztah mezi státem a občanem. Listina 

základních práv a svobod vychází z předpokladu, že každý člověk je způsobilý mít práva. 

Jedná se především o právo na život a jeho ochranu i před samotným narozením. Listina 

základních práv a svobod tedy nepřipouští trest smrti. Dále se také jedná o právo 

nedotknutelnosti člověka a jeho soukromí, právo na ochranu před neoprávněným 

zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na osobní svobodu a také právo  

na nedotknutelnost obydlí člověka.   

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon je 

základním zákonem upravující oblast soukromého práva hmotného. Upravuje majetkové 

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

pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravuje jiný zákon. 

Trestní zákon 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů, ze dne 8. ledna 

2009. Trestní zákon je zákon, který uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. 
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Vymezuje společensky závadná jednání, která jsou posouzena jako trestné činy.  Také 

definuje podmínky trestní odpovědnosti a vymezuje tresty či jiné sankce, jež je možné za 

spáchání těchto trestných činů uložit. V trestním zákoně jsou řešeny trestné činy proti majetku 

v Hlavě V. 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů. Tímto právní 

předpisem se vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování 

trestných činů. Dále také vymezuje postup a činnost pachatelů trestných činů a jejich 

potrestání. Zákon také stanovuje práva a povinnosti osoby, proti které se řízení vede a dalších 

osob zúčastněných na řízení. 

Zákon o požární ochraně 

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

stanovuje podmínky pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Poskytuje 

ochranu při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. Právnické a podnikající 

fyzické osoby musí dodržovat a plnit povinnosti na úseku požární ochrany ve všech 

prostorách, které slouží k provozování své činnosti. 

Zákoník práce 

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

práce řeší pracovně právní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. V zákoníku je 

popsaná bezpečnost a ochrana zdraví při práci, dále jsou zde specifikována práva a povinnosti 

zaměstnavatelů. Základní povinností zaměstnavatele je vytvářet podmínky pro bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci a přijímat opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen 

vyhledávat rizika, zjišťovat jejich zdroje a uskutečnit vhodná opatření pro jejich odstranění. 

2.2 Technické normy 

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení. Tato norma upřesňuje 

požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na požárně bezpečnostní zařízení 

ve vztahu k ČSN 73 0802:2000, ČSN 73 0804:2002 a k navazujícím normám, podle nichž je 

navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů v ČR. 



5 

 

ČSN EN  50131-1 Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř  

a vně budov. Část 1: Všeobecné požadavky. Tato evropská norma je specifikací pro elektrické 

zabezpečovací systémy. Popisuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí, dále 

popisuje sestavování zabezpečovacích systémů. Norma je určena jako vodítko pro pojišťovací 

společnosti, dodavatele elektrických zabezpečovacích systémů, uživatele a policii při 

stanovování kompletní a přesné specifikace ochrany pro konkrétní objekty. Požadavky pro 

návrh, projekci, instalaci, provoz údržbu řeší změna Z1: 2000. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky. Tato norma popisuje všeobecné požadavky  

na funkčnosti systému kontroly vstupů pro použití v zabezpečovacích aplikacích. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití  

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace. Tato evropská norma zahrnuje 

návrh systému, instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. 

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

Systémové požadavky. Norma obsahuje doporučení poskytovatelům pro efektivní a účinné 

řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluhu a údržbu systému přivolání 

pomoci včetně technického vybavení a organizování pomoci. 

ČSN EN 50134-2 Poplachové systémy-Systémy přivolání pomoci. Část 2: Aktivační 

zařízení: 2003. Tato norma stanovuje požadavky a zkoušky na ručně spouštěná aktivační 

zařízení tvořící část systému přivolání pomoci, také poskytuje doporučení na automaticky 

spouštěná aktivační zařízení. Aktivační zařízení by mělo mít vyšší technickou kvalitu  

a spolehlivost než je požadovaná pro spotřební elektroniku, protože selhání aktivačního 

zařízení spouštěného člověkem může ohrozit samotný lidský života. Konstrukce aktivačního 

zařízení musí brát v úvahu situace, kdy uživatel není schopný vyslat poplach nebo situace, 

kdy je poplach vyslaný nechtěně a to technickým selháním nebo špatným ergonomickým 

řešením aktivačního zařízení. 

ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití  

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. Norma stanovuje minimální 

požadavky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer používaných v systémech 

sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikace. 
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ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro  

použití v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci. Norma obsahuje doporučení 

zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídicí a organizační postupy pro instalaci, testování, 

obsluhu a údržbu systému technického vybavení. 

ČSN EN 50136-1-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy. Norma stanovuje základní 

požadavky na provedení, spolehlivost a charakteristické bezpečnostní znaky poplachových 

přenosových systémů. Zahrnuje všeobecné požadavky spojení s podmínkou signalizace mezi 

poplachovým systémem a poplachovým přijímacím centrem. 

ČSN EN 50136-1-2 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty. Norma 

stanovuje požadavky na poplachové přenosové systémy. Tyto poplachové systémy mohou 

využívat drátová vedení, spojení v hovorovém pásmu nebo datové linky. Mohou obsahovat 

multiplexery nebo zařízení na zpracování hlášení, linky společné s jinými službami, které 

zahrnují účastnickou telefonní přípojku ve střežených prostorech, televizní kabelové rozvody 

nebo energetickou síť. 

ČSN EN 50136-2-1 Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení. 

Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. Norma specifikuje 

všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se používají v poplachových 

přenosových systémech. 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. Norma stanovuje základní požadavky  

a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších (vchodových) a dveří vnitřních uzavírajících 

prostory chráněné proti vloupání. 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory. Tato norma stanovuje základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, 

vestavěných trezorů, a to jak do podlahy, tak do stěny.  Dále norma řeší zkoušení a klasifikaci 

ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových trezorů s dveřmi, nebo bez 

nich. Klasifikace je určena hodnotou jejich odolnosti proti vloupání. 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

Každý zaměstnavatel je ze zákona povinen zajistit bezpečnost svých zaměstnanců. 

Tuto povinnost může delegovat na své bezpečnostní manažery, odpovědnost však stále nese 

zaměstnavatel. Každý zaměstnanec i přesto nese morální spoluzodpovědnost za ochranu 

podniku a jeho bezproblémový chod. Bezpečnost se vztahuje na osoby, ale také na hmotný  

a nehmotný majetek. K účinné ochraně těchto zájmů se využívá ostraha spolu s použitými 

systémy technické ochrany a pravidly režimových opatření komplexně. Obecně platí, že 

systém fyzické ochrany je tak silný jako jeho nejslabší článek. Pokusům o útok na všechny 

hodnoty nelze úplně zabránit a vyloučit je, ale můžeme omezit působení škod na takovou 

míru, která bude přijatelně minimální anebo přesunout ztráty do oblasti mimo chráněný zájem 

[1]. 

Členění fyzické ochrany: 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana  

3.1 Technická ochrana 

Technickou ochranou rozumíme všechny bezpečnostní prvky mechanické, elektrické 

či elektrotechnické, které jsou schopny ovlivnit působení narušitele na chráněném objektu,  

a dle míry požadovaného zabezpečení, zabránit jeho činnosti. Prvky technické ochrany se 

vyskytují už v dávnověku. Vývoj nových materiálů a technologií značně ovlivnil i způsob 

ochrany majetku prvky technické ochrany. Tudíž platí, že čím větší je jejich technická úroveň, 

tím těžší je jejich násilné překonání. V praktickém použití vedle sebe mohou existovat 

skupiny starších a novějších řešení, které se navzájem kombinují. Prvky technické ochrany 

můžeme rozdělit podle předmětu, který mají ochraňovat, na:  

- technické prostředky k ochraně života a zdraví fyzických osob, například 

zbraně, neprůstřelné vesty, neprůstřelná skla atd. 

- technické prostředky k ochraně majetku, například zámky, ploty, systémy 

EZS a EPS atd. 
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- technické prostředky k ochraně informací, například šumové generátory, 

trezory, systémy kryptografické bezpečnosti atd. 

Pro toto členění je charakteristické, že technické prostředky mohou být zastoupeny hned 

v několika kategoriích. Pro účel této bakalářské práce bylo zvoleno členění podle technického 

principu.  

3.1.1 Mechanické zábranné prostředky 

Tyto prostředky patří k nejstarším prvkům technické ochrany. Mezi mechanické 

zábranné prostředky jsou zařazeny například mříže, dveře, zámky, rolety apod. Při jejich 

aplikaci do systému ochrany jde především o znemožnění narušiteli vniknout do chráněného 

objektu, popřípadě o jeho zdržení na místě činu dostatečně dlouho, tak aby došlo k aktivaci 

ostatních složek systému. Je tedy možno říci, že prvořadým cílem mechanických zábranných 

prostředků je nejlépe odradit pachatele před spácháním majetkového trestného činu anebo 

zdržet pachatele na místě činu. Doba zdržení pachatele by také měla být dostatečně dlouhá, 

aby popřípadě mohlo dojít k předání pachatele orgánům Policie České republiky. 

Druhořadým cílem budování mechanických zábranných prostředků je zabezpečit majetek, 

budovu tak, aby úsilí, které pachatel vynaloží na pokus o překonání mechanických zábran, 

zanechalo dostatečné množství stop, které by mohly posloužit k jednoznačné identifikaci 

tohoto pachatele. V případě, kdy dojde k překonání mechanických zábranných systémů je 

nutno zamezit poškození či zcizení hmotného a nehmotného majetku, popřípadě zabránit 

pachateli v umístění nebezpečného předmětu do prostor budovy. 

Úroveň bezpečnostní funkce mechanických zábranných prostředků zjistíme 

v okamžiku jejich napadení. Aby se tedy předcházelo testování těchto prostředků až takzvaně 

v procesu a to volně řečeno metodou pokusu a omylu, dávají se tyto bezpečnostní prvky 

prověřovat a certifikovat nezávislým akreditovaným společnostem. Společnosti ověří 

bezpečnostní úroveň daného mechanického zábranného systému, výsledek tohoto ověřování 

je číselná hodnota, podle které lze tento bezpečnostní prvek zařadit do pyramidy bezpečnosti 

České asociace pojišťoven. Výrobci, jejichž produkty splňují daná kritéria, si mohou vyznačit 

tuto informaci na obalu svého produktu. Barevné označení a číselné hodnoty bezpečnostních 

tříd jsou jednoduchou a přehlednou orientací pro každého zákazníka.  

Na obrázku 1 je znázorněna pyramida bezpečnosti. 
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Vzhledem ke skutečnosti že mechanické zábranné prostředky tvoří velmi širokou oblast 

problematiky zabezpečení, můžeme je rozdělit do čtyř oblastí: 

1) Prostředky obvodové ochrany – prvky perimetrické ochrany v okolí zájmového 

chráněného objektu. Patří zde závory, ploty, turnikety, retardéry, vrata, zdi, propusti 

apod., 

2) Prostředky objektové ochrany – neboli plášťové ochrany. Tyto prostředky brání 

nepovolenému průniku do objektu konvečními či nekonvečními otvory. Jsou to dveře, 

okna, světlíky, popřípadě rozvody energií či klimatizace. Do prostředků objektové 

ochrany se řadí například bezpečnostní dveře, bezpečnostní skla nebo fólie, otočné 

dveře, systémy generálního a hlavního klíče. 

3) Prostředky předmětové ochrany – neboli individuální ochrany. Mohou být jak 

přenosné, tak i upevněné. Zabezpečují úschovná místa nebo prostory, kde bývají 

uloženy nejdůležitější předměty, cennosti, citlivá data, peněžní hotovost, utajované 

informace. Jde především o bezpečnostní schránky, trezory a přenosné kufry. 

4) Ostatní technické prostředky – zde lze uvést prostředky k ochraně před požárem  

a únikem nebezpečných látek, prostředky pro označení pachatele nebo odcizených 

bankovek, speciální zařízení pro přepravu cenností a prostředky k ochraně provozu 

výpočetní nebo komunikační techniky. 

3.1.2 Elektrické a elektrotechnické zabezpečovací systémy 

Historie těchto systémů je výrazně kratší, než historie mechanických zábranných 

systémů. Pojem zabezpečovací systémy je v řadě případů zavádějící, protože ne vždy tyto 

systémy plní roli zabezpečení v pravém slova smyslu. Jejich hlavním úkolem není zadržení 

pachatele, nýbrž identifikace možné hrozby a následné předání informace ve stanovené 

podobě. Informace bývá předávána zpravidla obsluze těchto zařízení, a tak vyvolá akci 

zaměřenou na provedení zabezpečovacích úkonů (zadržení nebo zahnání pachatele apod.). 

Obrázek 1 – pyramida bezpečnosti České asociace 

pojišťoven 
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Informace má ve většině případů podobu zvukového signálu, obrazového signálu, světelného 

signálu apod. 

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 

Tento druh signalizace tvoří soubor detektorů, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků 

poplachové signalizace a přenosových zařízení. Jejich prostřednictvím je  

opticky nebo akusticky signalizováno narušení střeženého objektu nebo prostoru. Jednotlivé 

komponenty elektrické zabezpečovací signalizace plní své specifické funkce a vytvářejí 

takzvaný zabezpečovací řetězec, který je znázorněn na obrázku číslo 2. 

 

 

 

 

 

 

Komponenty EZS tvoří: 

Čidlo – je zařízení, které reaguje na předem stanovené změny v jeho okolí tak, že informaci  

o této změně předá dalšímu komponentu systému EZS, kterým je ústředna [1]. Informace, 

kterou předává čidlo ústředně, má podobu výstupního elektrického signálu. 

Ústředna – zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a realizuje je 

požadovaným způsobem. Umožňuje též řízení zabezpečovacího systému a zajišťuje jeho 

napájení elektrickým proudem [4]. 

Přenosové prostředky – zajišťují přenos informací z ústředny do místa signalizace. Přenosové 

prostředky také umožňují přenos pokynů či povelů v opačném směru. 

Signalizační zařízení – zajišťuje převedení předaných informací do vhodné formy (optické, 

akustické či jiné) [4]. 

Doplňková zařízení slouží k usnadnění ovládání systémů, případně umožňují realizovat 

specifické požadavky [1]. 

Obrázek 2 – blokové schéma EZS 
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Elektrická požární signalizace (EPS) 

EPS představuje soubor hlásičů, ústředen a doplňujících zařízení. Tento systém má za 

úkol opticky nebo akusticky signalizovat ohnisko požáru nebo již vzniklý požár. Informace  

o vzniklé požárně nebezpečné situaci může mimo jiné rozšiřovat i na určená místa, kde sídlí 

obsluha a tím zajistit rychlejší reakci záchranných sborů. Dále může ovládat zařízení, která 

slouží k zabránění šíření požáru nebo slouží k usnadnění přístupu osobám reagujícím na 

vzniklou situaci. V případech, kdy hrozí bezprostřední riziko nebo havárie je čas důležitým 

faktorem úspěšnosti zásahu a je nutno si uvědomit, že systém EPS je jen jedním z prostředků 

celkového protipožárního zabezpečení. 

Hlásič požáru je jedním ze základních prvků EPS [1]. Hlásiče požáru jsou rozlišeny na 

hlásiče samočinné a hlásiče tlačítkové. Samočinné hlásiče vysílají elektrický signál do 

ústředny při dosažení stanovené hodnoty. V případě tlačítkových hlásičů je tomu jinak. Signál 

je odeslán uvedením do provozu osobou. Samočinné hlásiče se třídí na hlásiče tepelné, 

vyzařování, kouřové, s laserovým nebo infra-paprskem, případně hlásiče pracujících na jiných 

principech. Hlásiče tepelné samočinně reagují na změnu okolní teploty. Hlásiče vyzařování 

mohou reagovat jak na vyzařování tepelné, tak i na vyzařování plamene. Hlásiče kouřové se 

nejčastěji rozdělují na hlásiče opticko-kouřové, ionizační, duální či hlásiče na principu 

absorpce. Tlačítkové hlásiče musí být vybaveny aretací, která zajišťuje trvání výstupního 

signálu od začátku působení na ovládací prvek až do doby zrušení aretace obsluhou. 

Dalším významným prvkem systému EPS je ústředna. Ta vyhodnocuje signály 

z hlásičů nebo ústředen nižšího stupně a následně ovládá přímo nebo nepřímo zařízení, která 

zabraňují rozšíření požáru nebo usnadňují či přímo provádějí protipožární zásah. Dále odesílá 

informace o svých stavech a musí na podnět z hlásiče signalizovat, jak akusticky, tak i opticky 

požár. Ústředna musí signalizovat aspoň tyto poruchy: přerušení a zkrat požární smyčky, 

přerušení a zkrat signalizační linky pro základní signalizaci požáru, zemní spojení požárních 

smyček a signalizačních linek, přerušení pojistek, výpadek zdrojové části ústředny zajišťující 

trvalý provoz, ztráta pohotovosti náhradního zdroje, ztráta napětí pro napájení obvodů 

signalizace požáru, vypnutí požární smyčky a signalizační linky. EPS ústředna musí být 

vybavena výstupy pro připojení doplňujících zařízení [1]. 

Jedním z doplňujících zařízení je zařízení dálkového přenosu (ZDP), které zajišťuje 

samočinné předání výstupních informací ústředny do určeného místa po lince veřejné 

telefonní sítě po samostatném vedení nebo bezdrátově. 
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Kamerové systémy 

Systémy průmyslové televize (CCTV) jsou schopny dokumentace činnosti osob, 

dohledu nad prostorem, dozoru nad materiálem, fotodokumentace a identifikace osob. Před 

použitím této techniky musí být vyjasněna kritéria jako úhly záběru, vzdálenost pozorování, 

požadavky na detaily, světelné a povětrnostní podmínky, záznam obrazu a způsob 

vyhodnocování obrazu kamer. Z hlediska úkolů ochrany objektu může být důležité, aby se 

videosignál mohl distribuovat na více monitorů, obraz z více kamer mohl zobrazovat na 

jednom monitoru současně za využití multiplexu, nebo v libovolném pořadí pomocí 

videopřepínače vybaveného poplachovými vstupy k cílenému přepnutí v důsledku vnějšího 

podnětu nebo poplachu elektronické zabezpečovací signalizace [4]. 

Systémy kontroly přístupu a vjezdu a docházkové systémy 

Tyto systémy regulují vstupy do střežených objektů. Jedním z hlavních úkolů těchto 

systémů je zabránit nepovolaným osobám vstoupit do míst, kde je jejich přítomnost 

nežádoucí. Dalším úkolem bývá omezit vstup zaměstnanců do míst, do nichž nemají 

oprávnění vstupovat. V neposlední řadě tyto systémy nahrazují docházkové systémy v podobě 

děrných štítků. 

Systémy kontroly přístupu, vjezdu a docházkové systémy mohou pracovat na principu:  

Čipové karty – nahrazují děrné štítky a magnetické pásky. Kontrola vstupů vyžadovala více 

informací, než mohly děrné štítky nabídnout, a tak se začaly vybavovat magnetickými pásky. 

Tyto karty se vyznačovaly rychlým opotřebováním. Z tohoto důvodu vznikly čipové karty, 

které se dnes dají využít v mnoha odvětvích a jsou vybaveny pamětí. 

Čtečka a terminál – Terminál je ve skutečnosti čtečka vybavena klávesnicí, popřípadě další 

elektronikou. Čtečky rozlišujeme podle různé techniky na vsunovací, protahovací, motorové, 

bezkontaktní a podle různého způsobu čtení na magnetické, infračervené, induktivní, 

bezkontaktní, hands-free apod. 

Pult centrální ochrany (PCO) 

PCO patří do systému s dálkovou signalizací poplachu. Tyto pulty jsou instalovány na 

Policii České republiky nebo v soukromých bezpečnostních službách. Jejich existence 

vyplývá z potřeby zásahové skupiny, kterou si ne každý podnik může dovolit nebo je 

financovat v případech, kdy nejsou zapotřebí. Jsou to vlastně monitorovací zařízení s trvalou 
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obsluhou určené k vyhodnocování poplachových signálů z EZS nebo EPS, která jsou 

instalována v objektu. Policie na tyto pulty připojuje jen nejdůležitější objekty, jako jsou 

peněžní ústavy a podobně. Služeb soukromých bezpečnostních agentur využívají především 

komerční zákazníci. 

Technické prostředky proti odposlechu komunikace 

Účinným odposlechem se dá zajistit důležitá informace týkající se strategických plánů 

společností, financí a finančních kalkulací výrobků nebo takzvané „know-how“. Proto 

existuje řada technických prostředků, které mají za cíl těmto odposlechům zabránit. Tyto 

prostředky zahrnují zařízení proti aktivnímu a pasivnímu odposlechu utajované informace. 

Společně s vývojem mobilní a internetové komunikace je třeba se stále více zaměřovat na 

ochranu pro společnost důležitých informací. Stále větší počet společností si je vědom 

neustálé hrozby spojené s problémem ochrany proti odposlechu. Z důvodu již zmíněného 

vývoje technologie se právě ochrana proti odposlechu stala nedílnou součástí standardních 

opatření bezpečnosti. Na trhu je řada společností, které se touto problematikou zabývají,  

a z dlouhodobé statistiky jedné z nich vyplývá, že dochází k nalezení odposlechového 

prostředku přibližně v každé 25. kanceláři. Tato statistika platí v případě provádění 

jednorázových obranně technických prohlídek proti odposlechu. 

3.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu zajišťují přímo zaměstnanci podniku nebo zaměstnanci soukromé 

bezpečnostní služby. Jde o nákladný způsob ochrany, protože každý pracovník vyžaduje 

měsíční mzdu a výcvik k vykonávání této práce. Zároveň jde o velice nespolehlivý způsob 

ochrany. To vyplívá z faktu, že člověk je tvor chybující. Úkolem pracovníků strážné služby je 

především: 

-  zabránit vstupu osob a vjezdu vozidel do objektů či prostorů na místech 

mimo kontrolní propustkovou službu, 

- zabránit nekontrolovanému vnášení či vynášení, přivážení či vyvážení 

materiálu, zboží, či jiného movitého majetku do střeženého nebo ze 

střeženého objektu na jiných místech než kontrolních propustkových 

stanovišť, 

- zabránit vzniku mimořádných událostí v objektu či prostoru [1]. 
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V mnoha případech dělá pracovník fyzické ostrahy řadu dalších úkonů. Může se jednat  

o obsluhu telefonní ústředny, zapisovatele na vrátnici, požární hlídku a mnoho dalších.  

Ve smlouvě o ochraně majetku a osob je třeba zakotvit: 

- systém ochrany objektů či prostoru (majetku a osob), 

- hlavní úkoly na jednotlivých stanovištích, 

- propustkový systém, 

- oprávnění a povinnosti pracovníku fyzické ostrahy, 

- hlídací služby ve vztahu k ochraně majetku a osob, k zaměstnancům či 

návštěvníkům podniku, organizace, instituce či občana, 

- klíčový režim, 

- způsob vyrozumění odpovědných pracovníků vedení podniku, organizace 

či instituce nebo občana (klienta, zákazníka), 

- činnost ve zvláštních případech (zvýšení rizikových faktorů, mimořádné 

události apod.), 

- oprávnění konkrétně vymezených pracovníků (manažerů) zákazníka 

(klienta) při kontrole výkonu činnosti fyzické ochrany, 

- hlídací služby podobně [1]. 

Je také důležité stanovit, jakou formu fyzické ostrahy bude daný strážný v průběhu své 

činnosti vykonávat. Od toho se odvíjí postupy a prostředky, které bude při své práci využívat. 

Základní formy fyzické ostrahy jsou: strážní služba, bezpečnostní dohled, bezpečnostní 

ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, kontrolní propustková služba a bezpečnostní 

výjezd. 

Nedílnou součástí fyzické ostrahy je i zabezpečení evakuačních opatření, opatření 

k ochraně životního prostředí, zajištění místa činu a další. 

Strážní služba 

Může být realizována, jak na pevných strážních stanovištích, tak i na pochůzkových 

strážních stanovištích. Při této službě pracovník fyzické ostrahy většinou provádí 

obchůzkovou činnost vně hlídaného objektu a zabraňuje protiprávní činnosti zaměřené proti 

objektu či osobě. 
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Bezpečnostní dohled 

Bezpečnostní dohled je realizován uvnitř objektu a pracovník především sleduje 

dodržování vnitřního režimu a oprávnění pohybu či činnosti. Může být realizován přímým 

dohledem nebo dohledem dálkovým. Přímým dohledem se rozumí dohled provádění přímo 

pracovníkem fyzické ostrahy. Dálkovým dohledem se rozumí dohled pomocí kamerových 

systémů. 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Ochranné doprovody zajišťují bezpečné doprovody ceninám, lidem, vozidlům  

a dalším. Uskutečňovány mohou být pěším způsobem, ve vozidle, doprovodným vozidlem 

nebo kombinovanými způsoby. Bezpečnostně ochranné doprovody mohou být zajišťovány 

jak pro osobní, tak také pro nákladní automobily. Bezpečnostní doprovod může být realizován 

jako posílení bezpečnostní služby v případě reálné hrozby napadení objektu.  

Bezpečnostní průzkum 

  Nejde o trvalou ochranu střeženého prostoru. Jedná se hlavně o momentální zjišťování 

a upřesňování stavu veřejného pořádku a bezpečnosti majetku a osob v určitém čase a určitém 

prostoru. Součástí bezpečnostního průzkumu je kontrola stávající úrovně zabezpečení  

a zranitelných míst objektu. Pokud se na základě bezpečnostního průzkumu zjistí významný 

nedostatek či závada, která by mohla ohrozit celkovou bezpečnost objektu, je zaměstnanec 

tímto pověřený, povinen tuto skutečnost oznámit či přímo napravit. 

Kontrolní propustková služba 

Pracovník fyzické ostrahy má za úkol kontrolovat přicházející a odcházející osoby či 

přijíždějící a odjíždějící vozidla. Je také povinen zabraňovat vstupům nepovolaných osob  

a zabraňovat vjezdům nepovolaných vozidel. Je-li objekt koncipován tak, že do něj mohou 

vjíždět i neznámá vozidla za účelem nakládky a vykládky zboží, je úkolem pracovníka 

fyzické ostrahy zapsání tohoto vozidla do předem stanovené listiny. Cílem kontrolní 

propustkové služby je také zabránění vnášení věcí, které by mohly ohrozit bezpečnost 

objektu. 
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Bezpečnostní výjezd 

Fyzická ostraha vjíždí na místo, kde je vyhlášen poplach. Úkolem ostrahy je zadržet 

pachatele v souladu s ustanovením § 76 odstavce 2 trestního řádu a zajistit narušený objekt. 

Popřípadě zjistit zda nešlo o planý poplach a zjistit příčiny takového poplachu. 

Pokud se v podniku vyskytuje možnost zcizení tajných informací či cenností je nutno 

aby zaměstnanec fyzické ostrahy měl možnost kontrolovat osoby nebo vozidla opouštějící 

areál budovy. Tato zásada musí být upravena ve směrnicích podniku, pokynech či nařízeních. 

To samé platí při ohrožení podniku vnášením nebezpečných předmětů. V obou případech 

platí, že osobní prohlídku smí provádět pouze osoba stejného pohlaví na kontrolním 

propustkovém stanovišti, které má pro tyto účely vytvořeny prostorové podmínky. 

3.3 Režimová ochrana 

Tento druh ochrany zastřešuje ostatní druhy ochrany v organizaci. Jedná se  

o organizačně administrativní druh ochrany. Režimovou ochranou se stanoví uspořádáni 

vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení organizace 

za účelem sladění všech prvků s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. 

Tato ochrana zahrnuje všechny činnosti zaměstnanců, pohyb a chování cizích osob  

a vstupující dokumentaci, výstup informací, dat a dokumentů z organizace. Veškeré postupy 

by měly být zpracovány v patřičné organizační dokumentaci. Mezi hlavní dokumenty 

režimové ochrany patří: 

- Pracovní řád, který podrobně popisuje pracovní postupy a povinnosti 

jednotlivých kategorií pracovníků, 

- spisový řád, jenž stanovuje zásady oběhu veškeré dokumentace, 

- skartační řád, který určuje třídění spisů, řídí skartační činnost a řeší 

skartační lhůty. 

4 Průmyslová špionáž 

Pokusy o krádeže technologií a výrobních postupů jsou známy již od starověku, kdy se 

lidé pokoušeli o odhalení tajemství čínské medicíny. Veliký rozvoj zaznamenala průmyslová 

špionáž až během industrializace. Postupem času se špionáž dostala jak do státního sektoru, 

tak do sektoru komerčního. Společně se zesílením útoků a pokusů o zcizení firemních 

tajemství, vzniká nutnost zavést kvalitnější zabezpečení. Na trhu vzniká velký počet 
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auditorských a bezpečnostních firem, které nabízejí ochranu firemních dat a vypracování 

strategií, jejichž aplikací by mělo být docíleno dostatečného zabezpečení. 

4.1 Metody průmyslové špionáže 

Existují různé metody průmyslové špionáže. Nejznámější je kopírování dokumentů a plánů, 

ale s rostoucí úrovní zabezpečení a také s rozvojem využívání širší škály komunikace se 

objevily i různé druhy odposlechů. Jedná se o odposlechy elektronické, telefonní,  

rádiové či o počítačovou špionáž. 

Elektronický odposlech – je založený na odposlouchávání prostřednictvím radiového 

vysílání. Tento druh odposlechu zahrnuje mobilní telefony, monitorovací systémy, systémy 

pro ostrahu budov, faxy atd. Tyto prostředky používá takřka každá firma, proto je tento druh 

odposlechu velmi rozšířený a také nebezpečný. Existují moderní monitorovací systémy, které 

jsou schopny odposlechu zvuku či obrazu pomocí mikrovlnné či radiové techniky. 

Telefonní odposlech – tento druh odposlechu je založený především na odposlechu 

mobilních telefonů. Dříve společnost věřila teorii, že mobilní telefony nemohou být 

odposlouchávány. Tuto teorii masivně obhajovali mobilní operátoři, kteří tvrdili, že mobilní 

telefony jsou bezpečné, a proto je není možné odposlouchávat. Nicméně postupem času se 

vyvinuly technologie, které odposlouchávání mobilních telefonů umožňují. V současné době 

patří odposlech mobilních telefonů k časté formě průmyslové špionáže, kterou lze při 

patřičném vybavení poměrně lehce zvládnout. K telefonnímu odposlechu patří i odposlech 

pevných telefonních linek. Zde jsou účinné klasické štěnice nebo v případě moderních 

bezdrátových pevných telefonních linek dokonce obyčejné přijímače. Bezdrátové linky mají 

již implementovanou ochranu proti odposlechu, ale není těžké ji, při disponování s patřičnými 

znalostmi, překonat.  Pomocí přijímače lze naladit frekvenci, která je používána daným 

bezdrátovým přístrojem a na nějakou dobu hovor efektivně monitorovat. 

Rádiový odposlech – jak již samotný název prozrazuje, jedná se o odposlech pomocí 

rádiových vysílačů.  Vysílače používány k rádiovému odposlechu se vyznačují tím, že jsou 

velice malé a je těžké je najít. Možná kvůli tomuto faktu jsou nazývány hovorově  

jako štěnice. Tyto štěnice mohou být velmi lehce ukryty kdekoliv v průmyslovém či jiném 

objektu a mohou být efektivně schovány do téměř jakéhokoliv předmětu. Většina těchto 

přístrojů pracuj v pásmu 30 MHz – 25 GHz, všeobecně platí, že čím nižší kmitočet, tím větší 

přístroj ale také větší dosah. 
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Počítačová špionáž – tato forma špionáže trápí všechny firmy, které vytváří své 

informační báze dat a datové sklady. Pro potencionální konkurenci se přímo nabízí možnost 

vyřadit firmu z provozu pomocí vyřazení výpočetní techniky, ale také vniknout do datových 

skladů, kde je snadné získat interní důvěrné či tajné informace. Společnosti si chrání  

a zabezpečují svá data zaměstnáváním počítačových analytiků a expertů. V oblasti 

průmyslové špionáže dochází nejčastěji k napadávání a likvidaci počítačových sítí  

a databázových serverů, k odposlechu informačních kanálů a datové komunikace, ale také 

k implementaci podvržené informace a transakce. 

4.2 Obrana proti průmyslové špionáži 

Obranu proti průmyslové špionáži můžeme rozdělit podle hrozby napadení na obranu 

vnitřní a obranu vnější. Obrana vnitřní zahrnuje zvláštní režimy, zřízení interních 

bezpečnostních služeb, vnější ochranu počítačové sítě, zálohování dat, apod. Obrana vnější 

zahrnuje různé technologické ochrany, jako jsou biometrické systémy, kontroly vstupů, 

monitorovací a kamerové systémy. Dále do kategorie vnější obrany patří pasivní ochrana dat 

a spojů jako je například firewall a také ochrana pomocí lidského faktoru tedy bezpečnostní 

službou. 

4.3 Sociotechnika v průmyslové špionáži 

V dnešní době nelze oblast sociotechnicky podceňovat obzvláště u firem, které pracují 

s citlivými informacemi. V ochraně proti útoku je důležitá opatrnost a důslednost 

zaměstnanců dané společnosti. Technická a softwarová spolehlivost či nespolehlivost je 

koneckonců výsledkem lidské činnosti [1]. S problematikou průmyslové špionáže se často 

pojí sociotechnika. Sociotechnika je ovlivňování a přesvědčování lidí s cílem oklamat je tak, 

aby uvěřili, že sociotechnik je osoba s totožností, kterou předstírá a kterou si vytvořil pro 

potřeby manipulace. Díky tomu je sociotechnik schopný využít lidi, se kterými hovoří, 

případně dodatečné technologické prostředky, aby získal hledané informace [5]. Je nutno si 

uvědomit, že softwary chráněné heslem, firewally, systémy detekce vetřelců a mnoho dalších 

bezpečnostních zařízení ve skutečnosti nedokáží účinně zabránit úniku důležitých informací. 

Firmy, které provádějí penetrační testy bezpečnostních systémů, uvádějí, že pokusy nabourat 

se do počítačového systému zákazníka pomocí sociotechnických metod jsou skoro 

stoprocentně účinné [5]. Jedinou skutečně účinnou metodou je věnovat dostatečnou pozornost 

na teoretické a praktické školení zaměstnanců pracujících s citlivými daty. Někteří odborníci 
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dokonce doporučují, aby 40% rozpočtu určeného na bezpečnost šlo na proces stálého 

procvičování pracovníků v této oblasti. Mezi typické sociotechnické metody patří: 

- Vydávání se za pracovníka téže firmy, 

- vydávání se za zástupce dodavatele, partnerské firmy nebo státního úřadu, 

- vydávání se za někoho, kdo má moc, 

- vydávání se za nového pracovníka, který prosí o pomoc, 

- vydávání se za představitele či dodavatele operačního systému  

a doporučování neodkladné aktualizace, 

- nabízení pomoci v případě nějakého problému, vyvolání tohoto problému  

a ovlivnění obětí, aby sama zatelefonovala s prosbou o pomoc, 

- zaslání bezplatné aktualizace programu k instalaci, 

- zaslání viru nebo trojského koně v příloze pošty, 

- použití falešného dialogového okna, zobrazujícího žádost o opakované 

přihlášení nebo o zadání hesla, 

- zaznamenávání stisknutých kláves pomocí speciálního programu, 

- používání vnitřní terminologie a hantýrky s úmyslem vybudovat si důvěru, 

- nabízení odměny za registraci na internetové stránce, spojenou s vložením 

uživatelského jména a hesla, 

- podstrčení dokumentu nebo souboru v podatelně firmy, aby dorazil na 

určené místo jako vnitřní pošta, 

- změna hlaviček faxu, aby vypadal, jako by pocházel zevnitř firmy, 

- žádost o přenos souboru na zdánlivě vnitřní adresu [5].  
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5 HP – Pelzer 

Praktická část této bakalářské práce je zaměřena na inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

průmyslového provozu firmy HP – Pelzer. Následující kapitoly jsou zaměřeny na 

charakteristiku firmy a areálu, dále na popis a zhodnocení současného stavu zabezpečení a na 

návrhy na zlepšení bezpečnosti v této firmě. Návrh je doplněn i o orientační finanční 

kalkulaci. 

5.1 Profil firmy 

HP - Pelzer s.r.o. je firma, která se specializuje na výrobu protihlukových izolací  

a interiérové výbavy osobních automobilů. Firma byla založena v roce 1969 v německém 

Wittenu a to panem Helmutem Pelzerem. V průběhu let se z této firmy stala nadnárodní 

společnost s více než 35 závody v Evropě, Americe a Asii. HP - Pelzer se, se svými více než 

čtyřmi tisíci zaměstnanci a ročním obratem dosahujícím téměř 584 miliónu euro, řadí mezi 

velmi úspěšné a významné firmy na evropském trhu.  

Centrála firmy se sídlem nejvyššího vedení se nachází v německém Wittenu. Do 

České republiky firmy pronikla v roce 1991, kdy zde založila svůj první výrobní závod,  

a to v Plzni. V dnešní době má firma HP - Pelzer v České republice již čtyři výrobní  

závody, a to v již zmíněné Plzni, v Žatci, v Mladé Boleslavi a v Ostravě. Firma celkově 

v České republice zaměstnává více než 1300 zaměstnanců a tvoří obrat 3 613 miliónů Kč.  

O nadnárodním charakteru této firmy také svědčí fakt, že mají vývojová centra v USA, Jižní 

Koreji, Velké Británii, Irsku a Německu. 

Firma vyrábí širokou škálu protihlukových izolací především na bázi polyuretanů, 

těžkých folií a netkaných textilií. Těmito izolacemi vybavuje zejména zavazadlových  

a motorový prostor či prostor pro posádku. HP - Pelzer dodává své izolace předním 

automobilovým výrobcům, jako jsou BMW, Ford, Opel GM, Audi, Volkswagen, Škoda, 

Suzuki, Seat, ale i Bentley, Lamborghini, Cadillac, Jaguar. Všechny závody skupiny Pelzer 

vlastní certifikáty jakosti – ISO 14001, ISO TS 16949. 

Tato bakalářská práce je zaměřena na odštěpný výrobní závod v Ostravě. Sídlo  

HP - Pelzer v Ostravě se nachází v průmyslové zóně v Ostravě – Hrabové, konkrétně v ulici 

Na rovince. Tento závod zaměstnává téměř 170 pracovníků a to jak z oblasti výrobní, tak 

z oblasti administrativní. Obrat vykazovaný tímto závodem se pohybuje kolem 19,9 miliónů 
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euro. Ostravský závod je hlavním dodavatelem protihlukových izolací firem Hyundai, Kia 

motors a Suzuki. 

5.2 Charakteristika objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stávající areál je rozdělen do čtyř prostor. Výrobní hala, hala logistiky, venkovní dvůr 

a kancelářské prostory. Výrobní hala a hala logistiky spolu sousedí v jedné budově a jsou 

odděleny zdí, která má celkem dva průjezdy pro vysokozdvižné vozíky. Průjezdy jsou 

zobrazeny na obrázku číslo 4. Na zmíněný venkovní dvůr je možno vstupovat buď přímo 

z výrobní haly a haly logistiky, anebo venkovní příjezdovou bránou. Výrobní hala slouží 

k samotné výrobě a hala logistiky slouží jako sklad materiálu určeného pro výrobu. Budova je 

tvořena velkým halovým prostorem s ochozem po stranách. Ochoz zasahuje jak do výrobní 

haly, tak do haly logistiky a tvoří pomyslné druhé patro. Tento ochoz slouží k přístupu do 

kancelářských prostor. Kancelářské prostory jsou tvořeny několika kancelářemi, přičemž 

z hlediska zabezpečení je nutné se detailně zaměřit na pět místností. V těchto pěti místnostech 

jsou uloženy tajné interní dokumenty firmy, trezory, osobní složky zaměstnanců a finanční 

hotovost. 

 

 

Obrázek 3 – areál firmy 
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6 Současný stav zabezpečení areálu HP - Pelzer 

V této kapitole je popsán současný stav zabezpečení v podniku HP - Pelzer. Ochrana 

je rozdělena do tří hlavních složek – technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. 

Aby v podniku bylo účinně zabráněno nežádoucím faktorům, které by mohly ohrozit 

bezpečnost v areálu, musí být tyto tři stěžejní složky ochrany v dokonalé symbióze. Každá 

sama o sobě představuje určité činnosti či bezpečnostní prvky ochrany a pouze vzájemnou 

kombinací, se dosáhne tíženého výsledku zabezpečení. 

6.1 Technická ochrana 

Technická ochrana rozdělena podle technického principu. Prostředky ochrany tedy 

fungují na mechanickém a elektrickém principu. Do prostředků technické ochrany použitých 

ve firmě HP – Pelzer patří ploty, okna, dveře, brána a elektrická požární signalizace. 

6.1.1 Mechanické zábranné prostředky 

Areál podniku má z jedné strany dvůr, který je oplocen.  Jako oplocení byl vybrán plot 

typu Nylofor. Dvůr slouží k vyvážení odpadu, nakládce hotových výrobků na nákladní 

automobily a vykládce materiálu. Z tohoto důvodu je třeba umožnit vjezd nákladním 

automobilům a automobilům patřící firmě. Při vjezdu do areálu firmy musí automobily použít 

vstupní bránu, která je vybavena dálkovým ovládáním z vrátnice podniku. Jelikož je umožněn 

vjezd i lidem, kteří nepracují pro firmu HP - Pelzer je zapotřebí celý venkovní prostor včetně 

Obrázek 4 – průjezd mezi halami 
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brány sledovat kamerovým systémem. Celá budova je vybavena dvojitými okny.  

Zde je konečný výčet mechanický zábranných prostředků použitých v podniku: 

- brána na dálkové ovládání (obrázek 5), 

- plot typu Nylofor (obrázek 6), 

- vstupní automatické dveře (obrázek 7), 

- dvojitá okna (obrázek 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 – plot typu Nylofor 

Obrázek 5 – brána na dálkové ovládání 
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Vstup do kanceláří je přes jednoduché zamykatelné dveře. V kancelářích se nachází 

trezory s hotovostí, stravenkami pro zaměstnance a podniková dokumentace. Trezory nejsou 

zabudovány, jsou mobilní a jejich zcizení je možné a lépe uskutečnitelné. 

6.1.2 Elektrické a elektronické zabezpečovací systémy 

 Podnik HP - Pelzer disponuje pouze Elektrickou požární signalizací EPS. 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

Elektrická požární signalizace je vybavena: 

- Ústřednou EPS, 

- samočinnými hlásiči (liniové hlásiče kouře),  

- tlačítkovými hlásiči, 

- akustickou signalizací, 

- optickou signalizací, 

- sprinklerovými hlavicemi. 

Ústředna EPS je umístěna na vrátnici podniku. Obsluha na vrátnici je současně i obsluhou 

ústředny. Samočinné a tlačítkové hlásiče jsou umístěny strategicky tak, aby pokrývaly místa 

Obrázek 7 – vstupní automatické dveře a dvojitá okna 
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s největší pravděpodobností vzniku požáru. Tyto hlásiče se tedy nacházejí ve výrobní hale, 

kde jsou umístěny stroje pracující za vysokých teplot. 

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) 

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS není v objektu umístěna. V podniku jsou 

stále přítomni zaměstnanci, protože má firma zaveden nepřetržitý provoz. Zaměstnanci 

pracující ve výrobě pracují po osmihodinových směnách na ranní, odpolední a noční směně. 

Zaměstnanci na vrátnici, kteří jsou zároveň i obsluhou ústředny EPS se střídají  

po dvanáctihodinových směnách. Výjimkou jsou pouze technicko-hospodářští pracovníci. 

Tito zaměstnanci pracují pouze na ranních směnách, v pozdních odpoledních hodinách jsou 

kanceláře zcela prázdné. 

Kamerový systém 

Podnik disponuje pěti kamerami, které jsou trvale monitorovány zaměstnancem na 

vrátnici. Ten má povinnost sledovat okolí objektu, vpouštět branou nákladní automobily  

a automobily vyvážející odpad a zároveň všechna vozidla zapisovat do příslušné knihy 

vjezdů. Kamery jsou vybaveny infra-červeným přisvětlením, tudíž je obraz zřetelný  

i v horších světelných podmínkách. Tyto kamery jsou především používány ke snímání 

venkovního dvoru, pouze jedna kamera snímá prostor před venkovní bránou. 

Systém kontroly přístupu a vjezdu a docházkové systémy 

Terminál docházkového systému se v podniku nachází na vrátnici při vstupu do 

objektu. Slouží především ke kontrole docházky všech zaměstnanců. Každý pracovník firmy 

vlastní svou čipovou kartu, kterou při příchodu a odchodu přiloží k terminálu. Celý systém 

funguje obdobně jako systém děrných štítků.  Terminál docházkového systému je spojený se 

softwarovou výbavou všech počítačů a pouze pracovník zpracovávající výplaty 

zaměstnancům má možnost nahlédnout do tohoto systému a má přesný přehled 

odpracovaných hodin všech zaměstnanců. 

Technické prostředky proti odposlechu 

Podnik HP - Pelzer nevlastní žádné zařízení proti pasivnímu nebo aktivnímu 

odposlechu utajované informace. Doposud se bezpečnostní politika podniku nezaměřovala na 

hrozbu odposlechu. Tento odposlech by však mohl být reálný s ohledem na atraktivitu získání 

informací o modelech automobilek, kterým firma dodává své výrobky. 
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6.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu v objektu provádí vrátný v rámci svých povinností podle pracovní 

smlouvy. V celém podniku slouží pouze jeden vrátný a to na dvanáctihodinové směně, po 

které je následně vystřídán. V podniku je tedy zajištěna nepřetržitá strážná služba. 

Vrátní mají na starost nepřetržité střežení objektu, což zahrnuje obchůzkovou činnost 

po výrobní a logistické hale a sledování kamer umístěných tak, že zabírají prostor parkoviště, 

venkovního dvora a brány pro vjezd do dvora. Obchůzková činnost zahrnuje kontrolu hal se 

zaměřením na vznik požáru a zabráněním protiprávnímu jednání ze strany neznámého 

narušitele. Provádí se vždy co hodinu po dobu, pokud možno, nepřekračující patnáct minut. 

V podvečerních hodinách se ostraha zaměřuje i na kancelářské prostory, kde by se v danou 

dobu neměl nikdo nacházet. Ostraha má k dispozici klíče od všech dveří a při každé obchůzce 

nebo neplánovanému opuštění vrátnice je povinen uzamknout hlavní automatické dveře. 

Mezi další činnosti ostrahy patří zapisování návštěv a vjíždějících automobilů. Pro 

kontrolu automobilů má k dispozici kameru umístěnou přímo před branou směřující na čelo 

automobilu, kde se nachází SPZ. 

V neposlední řadě plní ostraha úkoly požární hlídky. Jejím úkolem je obsluha EPS  

a nepřetržitá kontrola objektu proti požáru. V případě vypuknutí požáru se požární hlídka 

snaží vlastními silami o uhašení požáru pomocí přenosných hasicích přístrojů, pokud je to 

v jeho silách. Při požáru nad rámec zvládnutelnosti řídí evakuaci budovy a ohlašuje požár 

hasičskému záchrannému sboru. 

6.3 Režimová ochrana 

Do objektu firmy mají přístup zaměstnanci samotného podniku, zaměstnanci 

dodavatelských firem, zaměstnanci smluvních partnerů, externí zaměstnanci a návštěvy. 

Kontrolu příchodů a odchodů má na starosti vrátný. 

Zaměstnanci firmy HP - Pelzer do podniku vstupují se svými čipovými kartami, které 

při příchodu i odchodu přikládají k terminálu. Terminál kontroluje docházku a jeho výstup 

slouží jako podklad pro výpočet výplat. 

Zaměstnanci dodavatelských firem dodávají zboží a materiál, které jsou dále určené  

ke zpracování ve výrobním oddělení. Přijíždějí automobily zadní bránou na dálkové ovládání. 



27 

 

Jejich příjezd se uskutečňuje ve stanovené době, je naplánován. Dodavatelé jsou tedy 

očekáváni nejen ostrahou, ale i zaměstnanci oprávněnými k jednání s těmito dodavateli. 

Vrátný zpozoruje na kamerovém systému namířeném na bránu automobil dodavatelské firmy, 

zkontroluje čas příjezdu, zapíše SPZ a vše ohlásí příslušnému spolupracovníkovi, jenž má na 

starost příjem zboží. Jakmile je vykládka uskutečněná a vozidlo opouští areál, vrátný opět 

zapíše čas do příslušné knihy, tentokráte do kolonky odjezdu. Řidič po dobu vykládky 

neopouští kabinu automobilu. 

Zaměstnanci smluvních partnerů odvážejí hotové výrobky. I jejich příjezd je ohlášen 

dopředu a uskutečňuje se v předem stanoveném čase. Proces zapisování a režimových 

opatření probíhá obdobně, jako tomu bylo u zaměstnanců dodavatelských firem. Odlišnosti 

spočívají pouze v procesech probíhajících v nákladovém prostoru. 

Externí zaměstnanci docházejí na firmu také řádně dopředu ohlášení. Mají možnost 

volného pohybu v rámci plnění svých povinností a jsou řádně seznámeni s pravidly 

bezpečného pohybu po halách. 

Při příchodu návštěvy musí návštěva uvést vrátnému osobu, kterou se chystá navštívit. 

Navštívená osoba je vrátným vyrozuměna a návštěvu si musí přijít na vrátnici vyzvednout. 

Dále se návštěva musí zapsat do knihy pro evidenci návštěv. V knize jsou kolonky pro čas 

příchodu, čas odchodu a pro jméno osoby, která je navštívena. Na vrátnici návštěva obdrží 

reflexní vestu, aby se mohla volně pohybovat po halách a byly přitom dodrženy bezpečnostní 

pokyny podniku. 

Ostraha podniku má na starosti klíče od všech dveří, nacházejících se v prostorách 

podniku. Nejedná se pouze o klíče k místnostem, ale i o klíče k podnikovým automobilům. 

Každý zaměstnanec podniku by měl vlastnit klíč od dveří do místnosti, ve které vykonává 

svou práci. Stává se, že zaměstnanec potřebuje klíče od místnosti, do níž obvykle přístup 

nemá nebo si své klíče zapomněl. V tomto případě ostraha buď doprovodí danou osobu na 

dané místo, nebo vydá klíč proti podpisu. Technickohospodářští zaměstnanci mají povolení 

využívat firemních automobilů. Jedinými předpokladem zapůjčení je také vydání klíčů proti 

podpisu a vypsaní knihy jízd. 

Režimová opatření se týkají i administrace. Každá informace, ať už tajná v rámci 

dodavatelskoodběratelských vztahů nebo informací týkajících se všech zaměstnanců, podléhá 

zvláštnímu režimu nakládání. Úschova těchto informací je zajištěna v příslušných trezorech. 
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V případě nepotřebnosti jmenovaných informací a v případě vypršení archivační lhůty je 

využito skartačních zařízení. 

6.4 Ochrana před průmyslovou špionáží 

Doposud se bezpečnostní politika podniku nezaměřila na ochranu před průmyslovou 

špionáží. Toto téma je každopádně velice podceňováno, zvláště v podnicích, ve kterých se 

pracuje s informacemi cennými na poli konkurenčních bojů a mediálního zveřejnění. HP  

- Pelzer s těmito informacemi pracuje. Automobilky stále vyvíjejí nové typy automobilů, do 

nichž HP - Pelzer dodává své výrobky, ovšem ke každému typu je třeba odlišných nastavení  

a přizpůsobení výroby. K tomuto přizpůsobení výroby jsou nezbytné podklady s plány nových 

modelů a právě tyto informace je třeba řádně ohlídat a nezanedbávat jejich ochranu. 

6.5 Statistika kriminality v Moravskoslezském kraji 

Na obrázku 8 je znázorněna statistika trestných činů v Moravskoslezském kraji za rok 

2012. Z grafu je patrné, že výrazně převažuje majetková trestná činnost. Majetková trestná 

činnost v sobě zahrnuje prosté krádeže, krádeže vloupáním, podvod, zpronevěru, neoprávněné 

užívání cizí věci, zatajení věci, poškozování cizí věci, pytláctví a ostatní majetkové trestné 

činy. Graf na obrázku 9 poukazuje na škody způsobené trestnou činností. Po finanční stránce 

je majetková trestná činnost hned za hospodářskou trestnou činností. Škody jsou vyčísleny 

v tisících korunách. Počet objasnění těchto trestných činů je velice malý. 

 

Obrázek 8 – graf trestných činů v Moravskoslezském kraji 2012 
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Obrázek 9 – graf finančních škod vzniklých kriminalitou v Moravskoslezském kraji 2012 

 

7 Analýza rizik objektu HP - Pelzer 

Objekt podniku HP - Pelzer se nachází na periférii města Ostravy v městské části 

Hrabová. Toto místo se vyznačuje velice nízkou obaleností. Naopak četnou výstavbou 

průmyslových budov. Sídlí zde řada firem a jejich počet stále roste. Pohyb osob kolem 

podniku je velice malý, takže sledování potencionálních pachatelů je velice snadné.  

Na druhou stranu v případě napadení objektu je dojezdový čas Policie České republiky delší  

a při příjezdu se už pachatelé nemusí na místě činu nacházet. Příjezd k areálu podniku je 

možný pouze po jedné komunikaci, která je vedena z dálnice na Frýdek-Místek. Areál  

se nachází v těsné blízkosti této dálnice a opuštění pachatelů místa činu může být vedeno 

právě po této dálnici.  Tato dálnice umožňuje ideální možnost únikové cesty, ale i možnost 

odstavení auta. Pro Policii je téměř nemožné zablokovat tuto únikovou cestu. 

V podniku už k pár krádežím v minulosti došlo. Většinou šlo pouze o měděné dráty 

vedoucí ke klimatizaci nebo ke krádežím ve vozidlech. Ve vozidlech byly zcizeny věci, které 

v nich zanechali zaměstnanci. V případě nákladních automobilů odstavených na parkovišti 

došlo i ke krádeži nafty. K narušení chodu výroby v těchto případech nedošlo. Aktuálně došlo 

i k pokusu o krádež ze strany zaměstnanců, kdy se zaměstnanec pokoušel předat majetek 

firmy oknem svému komplici. 
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Vzhledem k výše uvedeným statistikám kriminality v Moravskoslezském kraji, kde 

převládá majetková trestná činnost, vzniká zvýšené riziko krádeže a loupeže i pro firmu  

HP – Pelzer. 

7.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram neboli diagram rybí kosti poukazuje na nejzávažnější důsledek  

a jeho příčiny. Diagram vyvinul japonský profesor Kaora Ishikawa. Forma grafického 

diagramu umožňuje znázornit zásadní faktory (příčiny), které způsobují určitý problém 

(následek). Příčiny se dále analyzují a hledají se příčiny dílčí. 

Ishikawův diagram podniku HP - Pelzer je vyobrazen na obrázku 10. 
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Obrázek 10 – Ishikawův diagram 
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Jako následek možných příčin bylo určeno Ohrožení bezpečnosti objektu. Dále jsou 

vypsány oblasti rizik a konkrétní příčiny, které vedou právě již k zmíněnému ohrožení 

bezpečnosti objektu. 

Narušení pláště budovy: 

- Překonání dveří: 

o odemknutí 

o vypáčení 

o vyražení 

- Překonání oken: 

o rozbití 

o výrobní vada 

Narušení perimetru: 

- Poškození oplocení: 

o násilím 

o užitím nástrojů 

o nepozorným řidičem 

- Překonání oplocení 

- Podhrabování oplocení 

- Průchod otevřenou branou 

Selhání bezpečnostního systému: 

- Poškození EPS: 

o úmyslně 

o neodbornou manipulací 

- Požár: 

o úmyslné založení 

o zkrat 

o vznícení hořlavých látek  

Selhání fyzické ostrahy: 

- nedbalost: 

o vědomá 
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o nevědomá 

- zdravotní problém 

- spolupráce s narušitelem 

- malá informovanost 

- napadení ostrahy 

Selhání režimové ochrany: 

- zneužití ID karet 

- otevřená skříň s klíči 

- vyzrazení informací 

- neuzamčení kanceláří 

- porušení vnitřních předpisů: 

o režim pohybu osob a vozidel 

o klíčový režim 

Selhání technických zařízení: 

- výpadek proudu 

- nevhodné rozmístění čidel 

- porucha 

- úmyslné poškození 

7.2 Analýza příčin poruch a jejich následků, metoda FMEA 

Metoda FMEA analyzuje riziko a přiřazuje mu číselnou hodnotu. Přiřazuje indexy 

všem možným chybám, závadám, nedostatkům a selháním, které mohou vést až 

k nežádoucím událostem a po jejich seřazení pomáhá stanovit ty potencionálně nejzávažnější. 

Podle univerzální tabulky indexů na obrázku 11 se přiřadí hodnoty a vypočte konečný 

index. Výpočet probíhá dle vzorce 1 a platí, že čím větší je R, tím závažnější je hrozící riziko. 

Vzorec pro výpočet hodnot výsledné míry rizika: 

R = P * N * H       (1) 

R - MÍRA RIZIKA 

P - PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA 



34 

 

N - ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA 

H - ODHALITELNOST RIZIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rizika se seřadí sestupně podle jejich míry. Vyjádří se jejich index spolu s procentní 

mírou jejich podílu na všech studovaných nežádoucích událostech. Procentní podíl se určí 

podle Paretova principu 80/20, jenž spočívá v obecném pravidlu, že osmdesát procent všech 

nepříznivých následků způsobuje jen dvacet procent ze všech událostí. 

V tomto případě je metoda FMEA rozdělena podle strukturálních a procesních rizik. 

Rizika, která tvoří zmiňovaných osmdesát procent četností všech hodnot indexů, jsou 

vyznačena červeně a je nutno se na ně zaměřit a věnovat jim zvýšenou pozornost. Strukturální 

rizika jsou znázorněna na obrázku 12, na obrázku 13 jsou vyobrazena rizika procesní.  

U strukturálních rizik je míra tolerance R stanovena 16, tedy pro všechny rizika s mírou rizika 

větší nebo rovnou 16 budou navrženy nová opatření. Procesní rizika mají míru tolerance R 

stanovenu na 21. 

Tabulka 1 – tabulka indexů 
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Pomocí Paretova principu byla vyhodnocena jako nežádoucí tato rizika: překonání 

oplocení, poškození oplocení, průchod otevřenou branou, překonání dveří, poškození EPS, 

požár, nevhodné rozmístění čidel, porucha, úmyslné poškození, vyzrazení informací, 

neuzamčení kanceláří, porušení vnitřních předpisů, spolupráce s narušitelem, nedbalost, 

Tabulka 2 – tabulka strukturálních rizik 

Tabulka 3 – tabulka procesních rizik 
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zdravotní problém, napadení ostrahy. Tyto rizika nesmí být brána na lehkou váhu a musí být 

navržena řešení a přijatá opatření k jejich snížení. 

7.3 Analýza souvztažnosti 

Tato metoda slouží k vyhodnocení vazeb mezi jednotlivými riziky. Jednotlivá rizika 

mohou vyvolávat rizika jiná, takzvané postupné řetězení. Pro sestrojení této analýzy může být 

využito poznatků z předchozích metod nebo se stanoví znovu. Analýza souvztažnosti se 

zahajuje tabulkou s riziky, v tomto případě se využívá poznatků s předchozí metody FMEA. 

Jednotlivá rizika zapsána jak na ose x, tak na ose y, se mezi sebou navzájem porovnávají.  

V případě návaznosti volíme jedničku, v opačném případě nulu. Hodnoty v řádcích  

i sloupcích se sesumarizují a vypočtou se koeficienty Kra a Krb. Tabulka analýzy souvztažnosti 

je znázorněna na obrázku 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro vypracování grafu souvztažnosti je třeba určit procentuální vyjádření jednotlivých 

četností podle vztahu 2. Tabulka na obrázku 15 vyobrazuje toto procentuální vyjádření  

Tabulka 4 – tabulka pro analýzu souvztažnosti 
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ve vztahu k celkovému součtu všech možných vztahů a slouží k vypracování souřadnicového 

grafu. 

Vzorec pro výpočet hodnoty souvztažnosti rizik: 

   Kra, Krb = [ ∑Kra, rb / (x-1) ] * 100 [%]   (2) 

Kra, rb  - PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SOUVZTAŽNOSTI RIZIKA 

∑Kra, rb - SOUČET VŠECH VZTAHŮ JEDNOTLIVÝCH RIZIK 

x  - POČET VŠECH HODNOCENÝCH RIZIK 

 

 

 

 

Pro výpočet os matice O1 a O2 je třeba znát minima a maxima, která se určí z předchozí 

tabulky souvztažnosti rizik. Tyto osy nám rozdělují graf, který je znázorněn na obrázku 16,  

na kvadranty s rozdílnými stupni míry souvztažnosti rizik. Jejich výpočty nám udávají vzorce 

3 a 4. Osa O1 je rovnoběžná s osou Y, osa O2 bude rovnoběžná s osou X. 

Vzorce pro výpočet polohy os: 

   O1 = 100 - [(Kra max – Kra min) / 100] * s  [%]  (3) 

   O2 = 100 - [(Krb max – Krb min) / 100] * s  [%]  (4) 

 O1 - ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE SVISLÉM SMĚRU 

 O2 - ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE VODOROVNÉM SMĚRU 

 s - OPTIMÁLNÍ MÍRA SPOLEHLIVOSTI 

Kra min = 4,76 % nejnižší hodnota Kra  Kra max = 61,90 % nejvyšší hodnota Kra 

Krb min = 0 %  nejnižší hodnota Krb  Krb max = 71,43 % nejvyšší hodnota Kra 

s = 80 % 

Tabulka 5 – tabulka souvztažnosti rizik 
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Výpočty os pro tento příklad: 

   O1 = 100 - [(61,90 - 4,76) / 100] * 80 = 54 % 

   O2 = 100 - [(71,43 - 0) / 100] * 80 = 43 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Oblast primárně a sekundárně nebezpečných rizik neobsahuje žádné 

z hodnocených rizik 

II. Oblast sekundárně nebezpečných rizik: překonání dveří, požár, úmyslné 

poškození, vyzrazení informací, napadení ostrahy. 

III. Oblast žádných primárně nebezpečných rizik: malá informovanost, nedbalost. 

IV. Oblast relativní bezpečnosti: překonání oplocení, poškození oplocení, podhrabání 

oplocení, průchod otevřenou branou, překonání oken, poškození EPS, výpadek 

proudu, nevhodné rozmístění čidel, porucha, neuzamčení kanceláří, porušení 

vnitřních předpisů, zneužití ID karet, otevřená skříň s klíči, spolupráce 

s narušitelem, zdravotní problém. 

Tato metoda vyhodnotila nejslabší místa vzájemných vazeb hodnoceného systému. Jako 

oblast zvýšeného rizika je označována I. a II. oblast a rizikům právě v těchto oblastech je 

třeba věnovat zvýšenou pozornost a navrhnou zabezpečení k jejich eliminování. Patří zde 

riziko překonání dveří, požár, úmyslné poškození, vyzrazení informací a napadení ostrahy. 

Obrázek 11 – graf souvztažnosti rizik 
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8 Posouzení rizik a návrh nových opatření 

K posouzení závažnosti rizik bylo využito Ishikawova diagramu, analýzy FMEA 

s Paretovým principem a analýzy souvztažnosti. Z poznatků těchto analýz vyšla ta 

nejzávažnější rizika, které vyžadují opatření k jejich odstranění nebo alespoň ke zmírnění 

jejich následků na přijatelnou míru.  

Objekt nedisponuje drahými předměty na výrobní lince ani uskladněným materiálem 

přitažlivým pro potencionální zloděje. To ale bohužel neznamená, že se občasné návštěvy 

podniku HP - Pelzer vyhýbají. Každá nežádoucí návštěva znamená ohrožení bezpečnosti  

a z tohoto důvodu je třeba jim účinně zabraňovat. Krádeže, které jsou v oblasti výstavby 

podniku četnější, jsou drobné krádeže zaparkovaných automobilů, krádeže pohonných hmot 

převážně z nákladních automobilů a měděné kabely vedoucí ke klimatizacím nacházejících se 

na střešních plochách budov. 

Nejzávažnějšími riziky jsou bezesporu riziko překonání dveří, požár, úmyslné 

poškození, vyzrazení informací a napadení ostrahy. Tato rizika byly všemi analýzami 

vyhodnoceny jako závažná a návrhy na opatření se budou týkat převážně jimi. Návrhy na 

zlepšení se budou týkat všech členění fyzické ochrany se zaměřením hlavně na ochranu 

režimovou. Toto opatření bude preferováno hlavně z důvodu závažnosti úniku informací 

týkajících se smluvních partnerů firmy HP - Pelzer. Jedná se o citlivé informace, které 

vysokou cenu na poli tisku a konkurenčních bojů. 

8.1 Návrh na zlepšení fyzické ochrany v podniku HP - Pelzer 

Největší hrozbou je pro objekt podniku HP - Pelzer nepozorované vniknutí osoby, 

která se chystá narušit řádný chod firmy nebo poškodit ji krádeží informací. Z tohoto důvodu 

by se jakákoli opatření měla týkat převážně režimové ochrany, v níž spočívá největší slabost 

tohoto podniku. Technická ochrana a fyzická ostraha by neměli být opomíjeny, avšak jejich 

současná realizace je vzhledem k podmínkám místní kriminality kompromisem mezi náklady 

na výstavbu a požadovanou účinností. 

8.1.1 Opatření optimalizace mechanických zábranných prostředků 

Zásadním nedostatkem technické ochrany je absence mechanických zábran na střeše. 

Tento nedostatek by vyřešil ostnatý drát umístěný kolem obvodu střešní konstrukce. Opatření 
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tohoto typu zamezí vkrádání se na střechu nebo by toto opatření alespoň prodloužilo čas 

potřebný k překonání těchto mechanických zábran.  

Další neméně důležitou součástí mechanických zábranných prostředků je podhrabová 

ochrana plotů. Toto opatření zabrání pachatelům vstupu do objektu podhrabáním se pod 

oplocením. 

Za zmínku stojí i doplnění dveří v objektu z vnější strany koulí, což odradí případného 

pachatele nebo prodlouží čas potřebný k otevření těchto dveří. Dveře je nutno zamykat 

v nepřítomnosti osoby pracující za těmito dveřmi, avšak není vyloučeno, že daný 

zaměstnanec zapomene dveře uzamknout. To může vést k vykradení či poškození majetku 

firmy. 

8.1.2 Opatření optimalizace elektronického zabezpečovacího systému 

Inovací elektronického bezpečnostního systému by měl projít převážně kamerový 

systém. Nedostatky se týkají především počtu kamer. Většina již umístěných kamer snímá 

dvůr. Snímání prostor před hlavním vstupem má na starost pouze jediná kamera. Tento 

nedostatek by mohly vyřešit dvě kamery snímající prostory parkoviště a boční strany objektu, 

kde přijíždějí automobily k bráně. Tímto se omezí krádežím vznikajícím na vozidlech. Přístup 

na střešní plochu bude opatřen fotobuňkou, která při zachycení pohybu rozsvítí světlo. 

V blízkosti tohoto přístupu bude instalovaná atrapa kamerového systému, což odradí 

potencionálního pachatele a minimalizuje náklady na střežení tohoto místa. 

8.1.3 Opatření optimalizace režimové ochrany 

Firma může čelit řadě útoků z venčí s cílem získání tajných informací. Jejich získání 

lze zneužít v konkurenčních bojích nebo je lze odprodat tisku. V první řadě je důležité 

klasifikovat všechna důležitá data. 

Zásady klasifikace dat: 

- Roztřízení informací do kategorií, 

- publikování procedur zpřístupňování informací, 

- označení všech možných nosičů. 

Zpřístupňování informací 

Zpřístupňování informací spočívá v jejich předávání osobám na základě jejich 

totožnosti a oprávnění [5]. Firma musí stanovit přesné postupy pro ověřování 
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zaměstnaneckého stavu a oprávnění osoby před zpřístupněním důvěrné informace nebo 

vykonáním činnosti na počítači. Tyto postupy se musí týkat telefonických rozhovorů  

i přímých setkání. Je důležité, aby si podniky, které jsou vázány smluvní dohodou, 

poskytovali aktualizované seznamy aktivních zaměstnanců mající přístup k utajovaným 

informacím. Největší hrozby hrozí z řad bývalých zaměstnanců. Proto je tento seznam 

důležité aktualizovat při každé změně a okamžitě rozeslat osobám zapojených do předávání 

informací. Bývalým zaměstnancům je rovněž důležité zablokovat všechna přístupová konta. 

Hesla 

Každý zaměstnanec pracující na osobním počítači je povinen chránit si svůj účet 

heslem. Heslo je třeba měsíčně obměňovat a v žádném případě své heslo nesmí nikomu 

sdělovat či dokonce faxovat. V případě využívání více programů chráněných heslem je třeba 

každý program zabezpečit jiným heslem. Heslo by mělo obsahovat malá, velká písmena, 

unikátní znaky a čísla. Ideální ochranou je spořič obrazovky chráněný heslem. Toto opatření 

zabrání vniknutí na počítač v případě, kdy se u něj delší dobu nevyskytuje jeho obsluha. 

Zaměstnanci musí zvláště dodržovat přísný zákaz stahovaní nebo dokonce instalaci 

všech programů. Tyto činnosti ve společnosti zajišťují vyškolení pověření specialisté. 

Zaměstnanci mají také zákaz navštěvovat portály, které by mohly ohrozit bezpečnost díky 

napadení virů přítomných na těchto internetových stránkách. Takto nebezpečné stránky je 

třeba dopředu zablokovat, aby je zaměstnanci nemohli navštěvovat. 

8.1.4 Kontrola kanceláří proti odposlechu 

 Účinná ochrana proti odposlechu začíná kontrolou proti již umístěným zařízením 

odposlechu. Kontroly by měly probíhat minimálně jednou ročně v pěti kancelářích firmy  

HP – Pelzer. První prohlídka je komplexní a zahrnuje v sobě běžnou kontrolu pro odhalení 

odposlechových prostředků a kontrolu pomocí termovize. Ta zajišťuje až 99% účinnost 

odhalení. Další prohlídky už nemusí být takto detailní a již nemusí zahrnovat kontrolu pomocí 

termovize. 

9 Finanční kalkulace 

Jako první byly navrženy mechanické zábrany proti vniknutí na střechu v podobě 

ostnatých drátů. Obvod střešní konstrukce činí 340 metrů. Pro tento návrh je odhadovaná cena 

2 749,- Kč, která obsahuje sloupky na uchycení ostnatého drátu ve dvou řadách a samotný 

ostnatý drát o celkové délce 700 metrů. 
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 Dalším bodem mechanických zábranných systémů byly podhrabové desky pod 

oplocení. Celková délka oplocení je 150 metrů, což vyžaduje 60 podhrabových desek o délce 

2,5 metrů a 61 kusů držáků na podhrabové desky. Cena těchto komponentů celkově činí 

26 445,- Kč. 

V neposlední řadě návrh obsahuje dveřní kování osazené z jedné strany koulí 

zabraňující otevření z vnější strany v případě neuzamčení. Opatření se týká celkově pěti dveří 

a cena návrhu je 6 650,- Kč. 

Návrh na opatření elektronického bezpečnostního systému obsahuje nové kamery  

o celkovém počtu 2, atrapu kamery a svítilnu s integrovaným pohybovým čidlem. Cena 

tohoto opatření se pohybuje kolem 13 000,- Kč. 

Komplexní prohlídka proti odposlechu prováděná specializovanou firmou obsahuje 4 

prohlídky. Cenová kalkulace této položky vychází na 166 052,- Kč. 

Všechny ceny jsou pouze orientační, avšak rozdíl mezi nabídkami firem prodávající 

stejné zboží je pouze minimální a liší se řádově ve stovkách korun. Celková cena realizace 

opatření by tedy neměla překročit 215 000,- Kč. HP - Pelzer disponuje řadou technických 

pracovníků a údržbářů, tudíž instalaci většiny návrhů by měl zvládnout podnik s využitím 

vlastních zaměstnanců. 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

v podniku HP – Pelzer. To vyžadovalo zhodnocení všech rizik přítomných v podniku  

a optimalizaci stávající ochrany, která je v podniku již vybudována. Všechna rizika přítomna 

v objektu podniku HP – Pelzer byla odhalena pomocí metody Ishikawova diagramu, analýzy 

FMEA a analýzy souvztažnosti. Jejich následné vyhodnocení napomohlo k odhalení 

závažnosti jednotlivých rizik. Je nutno si uvědomit, že rizika není jednoduché, někdy  

ani možné, úplně eliminovat, proto je třeba je minimalizovat na nejnižší únosnou míru. 

Opatření v této bakalářské práci může napomoci podniku vylepšit současnou fyzickou 

ochranu a její realizace výrazně omezí možnost vzniku mimořádné události. Lze konstatovat, 

že cíle bakalářské práce byly naplněny. 

Současný stav fyzické ochrany podniku HP – Pelzer je ve stejné formě jako v době 

výstavby haly. Množství rizik a závažnost jejich následků neustále narůstají, a proto je třeba 

na tento nárůst včasně reagovat. Každá inovativní zabezpečení do určité míry zatěžují 

rozpočet firmy, a proto je třeba volit kompromisní řešení mezi náklady spojenými 

s výstavbou, a účinností dané ochrany. V první řadě se fyzická ochrana musí zaměřit na 

bezpečí osob přítomných v podniku. Jde o osoby jak v zaměstnaneckém poměru k firmě  

HP – Pelzer, tak i zaměstnance dodavatelských firem a v neposlední řadě i návštěvy podniku.  

Ve druhé řadě se ochrana zaměřuje na hmotný a nehmotný majetek firmy. Škody na majetku 

bývají značně vysoké, avšak žádná finanční částka se nevyrovná újmám způsobeným na 

zdraví. 

Významným rizikem je bezesporu požár v objektu. Podnik HP – Pelzer je proti tomuto 

riziku účinně ochráněn. V podniku jsou nainstalovány kouřové hlásiče. Jejich nevýhodou je, 

že reagují až na vzniklý kouř, jakožto následek propuklého požáru. Vzhledem k použitým 

strojům a technologií výroby je vyloučeno použití hlásičů pracujících na jiných principech 

nebo hlásičů duálních. Stroje tvarující koberce nahřívají materiál na velmi vysoké teploty, což 

vede k oteplování okolního prostředí, nehledě na uvolňování aerorosolů. 

V čem fyzická ochrana nejvíce strádá, je bezesporu ochrana proti úniku interních 

informací. Tyto informace obsahují veškerá obchodní tajemství jak samotné firmy  

HP – Pelzer, tak i firem provázaných s touto firmou na základě dodavatelskoodběratelských 

vztahů. Jejich zneužití by mohlo vést ke značným ztrátám obou firem a mělo by neblahý vliv 

na dobré jméno podniku HP – Pelzer. Podnik jakožto výrobce interiérových izolací často 
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pracuje s návrhy prototypů automobilek. Ztráta těchto informací by způsobila velké škody na 

obou stranách. 

Fyzická ochrana v podniku HP – Pelzer nemá výraznější nedostatky ve vztahu 

k ochraně osob zdržujících se v podniku. Výrazným nedostatkem zabezpečení je zmíněná 

ochrana proti úniku informací. Toto riziko nevyvolává jiná rizika, ovšem způsobuje značné 

škody z finančního hlediska i z hlediska dobrého jména společnosti, což zasahuje  

i do budoucích zakázek, jež může podnik získat. Téma průmyslové špionáže je v dnešní době 

široce diskutované téma a je nutno reagovat na vynalézavost osob zabývajících se touto 

činností. V tomto směru by tato bakalářská práce mohla být přínosem pro firmu HP – Pelzer  

a případná realizovaná opatření by měla ochránit před případnými útoky a s tím spojenými 

finančními problémy. 
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