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1 Úvod 

Potřeba jistoty a bezpečí je jednou ze základních potřeb člověka. Už v dávné historii 

se setkáváme s ochranou života, zdraví a majetku osob. Lidé, kteří si začali opevňovat  

své příbytky hradbami a příkopy, dali základ dnes známým mechanickým zábranným 

systémům. Tyto prvky jistě splňovaly svůj účel a odrazovaly nepřítele od útoku nebo dávaly 

obráncům větší šanci na přežití. Historie nám říká, že i sebelepší ochrana je překonatelná  

a nelze na ni stoprocentně spoléhat. S postupem doby dochází k vývoji techniky a technologií, 

které dovedly mechanické zábranné systémy do současné podoby, využívaly se navíc 

k zařazování elektronických prvků jako upozornění narušení objektu. Jednodušší elektronické 

zabezpečovací systémy využívaly především spínací nebo rozpínací kontakty. Čidla,  

jak je známe dnes, se prudce rozvinula až po druhé světové válce, kdy stále modernější 

počítačové systémy, kvalitnější součástky a nové druhy čidel umožnily rozšíření 

elektronických systému. V době informačních technologií, kdy se prakticky denně dozvídáme 

o nejrůznější kriminalitě, je potřeba chránit svůj majetek a s ním i zaměstnance, kteří by mohli 

být vystaveni nebezpečí. Proto jsem si tuto problematiku vybral jako předmět mé bakalářské 

práce. 

V práci jsou uvedeny základní právní předpisy, které je potřeba za každých okolností 

respektovat. V teoretické části bakalářské práce je rozbor zabezpečovacích systémů  

jak mechanických tak elektronických. U elektronických jsou uvedeny i fyzikální principy,  

na kterých čidla pracují. Rovněž je zde uvedena fyzická ostraha s hlavními úkoly a dělení 

režimové ochrany. V praktické části je uveden popis existujícího objektu s fiktivním názvem 

GASCONTROL a.s., včetně jeho umístění. Snažil jsem se na základě teoretických znalostí  

a poznatků navrhnout zlepšení stávající ochrany. Díky provedené kvalitativní a kvantitativní 

analýze hodnocení bezpečnostních rizik, jsem se pokusil nalézt slabá místa objektu. Poté  

jsem z výsledků analýz prováděl návrh optimálního zabezpečení, které by mělo zajistit 

efektivní zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí potenciálního pachatele a rovněž 

minimalizovat případné škody na majetku plynoucí z počínání narušitele.  
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2 Rešerše 

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: I. díl- Mechanické zábranné systémy II. Praha 

2004, 180 s. ISBN 80-7251-172-6. Tento učební text je určený především pro studenty 

Policejní akademie ČR. I. díl obsahuje přehled problematiky v oblasti ochrany objektu. Jsou 

zde uvedeny poznatky z mechanických zábranných systémů 

  

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: II. díl- Elektrické zabezpečovací systémy II. 

Praha 2005, 230 s. ISBN 80-7251-189-0. V tomto skriptu jsou uvedeny teoretické i praktické 

poznatky z oboru elektrických zabezpečovacích systémů. Zahrnují také informace o 

doplňkových zařízeních a činnostech spojených s ochranou objektu a majetku. 

 

Uhlář, J.: Technická ochrana objektů: III. díl- Ostatní zabezpečovací systémy. Praha 

2006, 243 s. ISBN 80-7251-235-8. Skriptum navazuje na předchozí díl a obsahuje soubor 

informací o ochraně automobilů, integrované ochraně zboží a knihovního fondu, přístupových 

a televizních systémech a o prvcích elektrické požární signalizace. 

 

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

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

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

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

a technických řešení, jež mohou zabránit vzniku mimořádné události. 

 

Ivanka, J.: Mechanické zábranné systémy. Academia centrum. Zlín 2010, 150 stran. 

ISBN 978-80-7318-910-5. Toto skriptum Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně se podrobně 

zabývá mechanickými zábrannými systémy. Obsahuje rovněž obrazový manuál 

k mechanickým zábranným systémům 
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3 Vybrané právní předpisy a technické normy  

V problematice ochrany osob a majetku neexistuje v České republice právní norma, 

která by komplexně řešila tento problém. Proto je nutné čerpat z celé řady právních předpisů. 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění je soubor 

právních norem deklarujících základní práva občanů a definující demokratické principy České 

republiky (dále jen ČR) jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. 

[23] 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění je spolu 

s Ústavou ČR nejvyšším právním předpisem. Zaručuje svobodu a rovnost v důstojnosti  

i v právech. Základní práva a svobody jsou nezaměnitelné, nezcizitelné, nepromlčitelné  

a nezrušitelné. Základní lidská práva jsou: 

 Každý má právo na život (čl. 6) 

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7) 

 Osobní svoboda (čl. 8) 

 Lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno (čl. 10) 

 Každý má právo na majetek (čl. 11) 

 Obydlí je nedotknutelné (čl. 12) 

Jejich omezení je pouze na základě zákona. [24] 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění přispívá k naplňování 

občanských práv a svobod, zejména ochrany osoby a nedotknutelnost vlastnictví. Upravuje 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami  

a státem. [25] 

Obchodní zákoník 

Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění upravuje postavení 

podnikatelů, obchodní závazkové vztahy i některé jiné vztahy s podnikáním související. 

Z tohoto zákona je nejdůležitější definování obchodního tajemství a jeho definice v právní 
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otázce spojené s obchodním tajemstvím. Obchodní tajemství a jeho definice je ustanovení  

v § 17 citovaného zákona a jeho přesné znění je „předmětem práv náležejících k podniku  

je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní  

či technické povahy související s podnikem, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální 

materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, 

mají být podle vůle podnikatele utajeny a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení 

zajišťuje.“ [31]  

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění upravuje a vymezuje 

co je trestný čin, podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či sankce lze za spáchání 

trestného činu uložit. Pro činnost bezpečnostních pracovníků jsou důležité okolnosti 

vylučující protiprávnost konkretizované těmito ustanoveními  

 § 28 Krajní nouze 

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

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

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

odvrátit jinak, anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější  

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

 § 29 Nutná obrana 

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

na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

útoku. 

 § 30 Svolení poškozeného 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

(2)  Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním 

osoby páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové 

svolení dáno až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat,  

že osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a 

svým poměrům. 
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(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu  

v souladu s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 

1 považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. 

 § 31 Přípustné riziko 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a informacemi, 

které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci svého zaměstnání, 

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek,  

k němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo  

se příčí dobrým mravům. 

 § 32 Oprávněné použití zbraně 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [26] 

Trestní řád 

Účelem zákona č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění 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. Pomáhat k dosažení účelu trestního řízení je právem a podle ustanovení 

tohoto zákona i povinností občanů. Přitom je třeba bezpečnostní pracovníky poučit o právu, 

že osobu přistiženou při páchání trestné činnosti nebo bezprostředně poté smí omezit 

kdokoliv. Toto právo udává § 76 odst. 2 citovaného zákona že „osobní svobodu osoby, která 

byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to 

nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto 

osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 
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předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit“. [28] 

Zákon o přestupcích 

Zákon č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění definuje přestupek 

jako zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti  

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. [29] 

Ochrana osobních údajů 

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a doplnění pojednává o ochraně 

práv a svobod před neoprávněným zasahováním do soukromí a upravuje práva a povinnosti 

při zpracování osobních údajů. Tento zákon uvádí podle § 4 odstavce a), b) 

 Osobní údaj 

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného 

subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů 

přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, 

specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. 

 Citlivý údaj 

Citlivým údajem je osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém 

původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství  

a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě 

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. [27] 

Zákoník práce 

Zákon č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a doplnění upravuje právní vztahy 

vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, což jsou vztahy 

pracovněprávními, také upravuje právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem 

závislé práce. Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu 

práce. Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou  
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a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních 

řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. [30] 

3.1 Vybrané technické normy 

Níže uvedený výběr technických norem řeší rozdělení a požadavky na prostředky 

zabezpečovacích systémů 

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

systémy. Část 1: Systémové požadavky: 2007, Změna Z2: 2011 [5]. 

 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 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Část 6: Napájecí zdroje: 2008.  

Tato evropská norma je specifikací pro napájecí zdroje poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů instalovaných v budovách. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 1: Systémové požadavky: 2001.  

Tato norma popisuje všeobecné požadavky na funkčnosti systému kontroly vstupů pro 

použití v zabezpečovacích aplikacích. 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů 

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: pokyny pro aplikaci: 2000.  

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: 2003.  

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci: 1999. 

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

násilnému vniknutí. Požadavky a klasifikace: 2012. 

ČSN EN 1628 Dveře, okna lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

násilnému vloupání. Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení: 2012. 

ČSN P ENV 1629 Dveře, okna lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti násilnému vloupání. Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení: 

2012. 

ČSN EN 1630 Dveře, okna lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

násilnému vloupání. Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

 o násilné vniknutí: 2012. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště.  

Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem: 2002. [18] 
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4 Ochrana objektu 

Fyzická ochrana je tvořena systémem technických, organizačních a režimových 

opatření zabraňující neoprávněnému nakládání s majetkem. Osoba, hmotný a nehmotný 

majetek tvoří systém ochrany vlastnictví a jsou spolu v dialektické jednotě. Mají mezi sebou 

sice různé vztahy, ale vzájemně se podmiňují a informace o nich mohou být předmětem 

zájmu nepovolaných osob. Již z této skutečnosti musíme k ochraně vlastnictví zajišťovat její 

komplexnost. Obecně platí, že ochrana je tak silná, jak silný je její nejslabší článek. [7] 

4.1 Technická ochrana 

Technická ochrana tvoří jeden ze základních pilířů komplexního zabezpečení objektu. 

Její použití zabraňuje, stěžuje nebo oznamuje narušení ochrany objektu. Technickou ochranu 

jako takovou rozdělujeme na dvě kapitoly. Těmito kapitolami jsou mechanické zábranné 

systémy a poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. [7] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) tvoří základní a vývojově nejstarší 

prvky ochrany osob a majetku někdy nazývanou klasickou ochranou. Pod MZS řadíme 

veškeré mechanické prvky, které mají za úkol co nejvíce ztížit a zpomalit násilné vniknutí 

nepovolané osoby. Mezi klasickou ochranu je možné zařadit i přírodní překážky a nerovnosti. 

Dělení mechanických zábranných systému: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Prostorová ochrana 

 Předmětová ochrana 

Obrázek 1 – koláč optimální bezpečnosti [7] 
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Obvodová ochrana: 

Zajišťuje ochranu hranice pozemku objektu. Jde o první překážku, se kterou se musí 

narušitel potýkat. Tuto ochranu zabezpečují zejména ploty popřípadě kamenné zdi, brány  

a závory. Někdy se obvodová ochrana nazývá perimetrickou. 

Oplocení: 

Základním úkolem plotu je vymezení pozemku a zabránit neoprávněné osobě vstupu 

do chráněné plochy. V současné době se na trhu vyskytuje široký sortiment oplocení  

a to jak z volby materiálu, zpracování či stupněm zabezpečení. Nevýhodou vysoké kvality 

 a stupněm zabezpečení může být vysoká pořizovací cena. Jako výhodu můžeme označit 

snahu výrobců nejen o vysokou bezpečnost, ale i přijatelný estetický vzhled. 

Rozdělení oplocení podle bezpečnosti: 

 Klasické drátěné oplocení 

 Bezpečnostní oplocení 

 Vysoce bezpečnostní oplocení 

Klasické drátěné oplocení je nejpoužívanější, zejména se vyskytuje u rodinných domů, 

ale i zahrad či méně významných průmyslových objektů. Tyto ploty nelze brát  

jako bezpečnostní oplocení. Pro potenciálního pachatele není tento plot závažnější překážkou, 

neboť jde snadno přelézt nebo přestřihnout. Hlavní výhodou klasického drátěného oplocení  

je dostupnost, cena, montáž a provedení. 

Bezpečnostní oplocení splňují náročnější požadavky než klasické drátěné oplocení. 

Jako materiál na tento druh oplocení se používají materiály s pevnou konstrukcí jako ocel 

nebo beton, které jsou méně náchylné k mechanickému poškození. Bezpečnostní oplocení 

dosahují výšky 2,5 m. 



11 

 

Vysoce bezpečné oplocení bylo vyvinuto k maximálnímu zabezpečení. Používá  

se především k zabezpečení velmi významných objektů, u kterých by narušení znamenalo 

vážné ohrožení společnosti, jako věznice, sklady munice, výbušnin, chemikálií, jaderné 

elektrárny a zařízení apod. Proto je vysoce bezpečnostní oplocení vysoké až 3,5 – 6 m podle 

typu střeženého zájmu. 

 

 

Obrázek 3 – příklad vysoce bezpečnostního oplocení [13] 

 

Ploty můžeme pro zvýšení bezpečnosti vybavit různými zábranami. 

Vrcholové zábrany slouží k zvýšení bezpečnosti, zejména pak v případě přelézání 

plotu. Působí také na psychiku pachatele a odrazuje od překonání překážky. Jako vrcholové 

zábrany můžeme označit ostnaté a žiletkové dráty. 

 

Podhrabová překážka také zvyšují pasivní bezpečnost oplocení. Při stavbě oplocení  

je třeba mít na paměti, že potenciální narušitel nemusí plot překonat jeho přelezením nebo 

Obrázek 2 – ukázka bezpečnostního oplocení [13] 



12 

 

poškozením, ale také jeho podlezením nebo podkopáním. Toto nebezpečí hrozí hlavně 

v případě měkkého podloží, na kterém je plot umístěn. Podhrabová zábrana je tvořena 

z betonových desek, pevným podložím nebo ocelovými rošty. [20] 

 

 

 

 

 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana zajišťuje ochranu pláště objektu. Je souborem stavebních  

a technických prvků, které plášťovou ochranu dále dělí na: 

 stavební prvky budovy – zdi, podlahy, střechy, 

 otvorové výplně – dveře, zárubně, uzamykací systém, okna, mříže, rolety, 

žaluzie 

Stavební prvky budov jsou důležitý prvek plášťové ochrany. Jejich odolnost závisí zejména 

na použitém materiálu, jeho pevnosti, tloušťce a provedení. 

Dveře jsou jedním z nejslabších míst. Klademe důraz na: 

 Pevnou konstrukci dveří, včetně pláště 

 Zpevnění zárubní a jejich členění proti vyražení 

 Zvýšení zárubní a jejich členění proti vysazení 

 Zvýšení počtu uzamykatelných a zajišťujících míst po celém obvodu dveří 

 Protipožární odolnost 

Zámkovým systémem rozumíme mechanické zabezpečovací zařízení používané  

ve dveřích, vozidlech apod. S cílem omezit přístup neoprávněné osoby k cizímu majetku nebo 

do určitého prostoru. Zámek se obvykle uvolňuje klíčem, číselnou kombinací nebo čipovou 

kartou. 

Obrázek 5 – vrcholová zábrana [33] 

 

Obrázek 4 – podhrabová překážka [14] Obrázek 4 – podhrabová překážka [14] Obrázek 5 – vrcholová zábrana [33] 
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Okna jsou pro pachatele snadný průnik do objektu. Pro snížení rizika neoprávněného 

vstupu přes okenní otvory různé bezpečnostní čepy, uzávěry a kliky proti vypáčení a tvrzená 

nebo vrstvena sklad proti vybití skelní výplně. Okno můžeme doplnit o mříže, bezpečnostní 

nebo ochranné fólie. Musíme však mít na paměti, že mříže nebo fólie zabraňují 

neoprávněnému vstup, ale zároveň v případě požáru mříže zamezují evakuaci. 

Předmětová ochrana 

Chrání jednotlivé předměty, jako jsou peníze, ceniny, doklady, šperky apod. Z pohledu 

MZS zajišťujeme ochranu úschovnými objekty – trezory a trezorovými skříněmi. Úschovné 

objekty jsou buď spojeny pevně s objektem nebo přenosné. 

Komorové trezory jsou pevné stavební celky budov uvnitř objektů nebo jsou součástí 

objektu. Komorové trezory musí být osazeny speciálními vstupními dveřmi, které jsou 

vyrobeny z jednoho kusu speciálního materiálu pro různé druhy útoků. Jsou vyráběny  

ze speciálních konstrukcí kdy mechanická průlomová odolnost je shodná s průlomovou 

odolností stěn. Jsou vybaveny jedním nebo více zámky, závorou a speciální zárubní.  

Při otevírání je přítomno zpravidla více osob, kvůli vzájemné kontrole, kdy každá osoba má 

jiný klíč potřebný k otevření. Trezory bývají vybaveny časovými spínači a také kamerovým, 

přístupovým a záznamovým systémem. 

Trezorová skříň je dvouplášťová o různých tloušťkách, je vyrobena z oceli  

a speciálních slitin. Mezera mezi stěnami je 60 – 100 mm a výplň je buď železobeton 

s různou výztuží proti odvrtání (např. spirálová plocha pneumatiky, žiletkový drát) nebo 

hmotou RELASTAN (různorodá směs betonu, pryskyřice, korundu, kovových kalených 

předmětů a rozřezaných pneumatik). Trezorové skříně mají dvojité popř. jednodílné dveře. 

Dveře skříní jsou vybaveny bezpečnostním zámkem s třístrannou čepovou západkou. Stěny  

i dveře jsou vyplněny izolační hmotou, která určuje odolnost proti požáru. Trezorové skříně 

jsou vhodné pro bezpečné ukládání cenných papírů, jiných důležitých dokumentů, různých 

dílů a předmětů, které mají pro firmu hodnotu. [11] 
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Pyramida bezpečnosti 

Odolnost proti vloupání je dána dvěma faktory. Jedním je certifikace výrobku, 

 která souvisí s činností výrobce a druhým faktorem je kvalifikace montáže v objektu. 

Pyramida bezpečnosti je jednotným komunikačním prvkem, který usnadňuje a zpřehledňuje 

identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti a je zaměřena výhradně na certifikované 

výrobky MZS. Díky čtyřem barevně odlišeným stupňům bezpečnosti definujícím jednotlivé 

úrovně zabezpečení dle normy ČSN EN 1627, zlepšuje výběr vhodných výrobků. Pyramida 

svým tvarem i popisem označuje, které zařízení je vhodné k základní, zvýšené, vysoké nebo 

velmi vysoké úrovně ochrany objektu. Aby výrobky získaly jeden ze čtveřice statutů, musí 

projít přezkoušenmí v nezávislé akreditovací zkušební laboratoři a posléze u certifikačního 

orgánu proběhne certifikace. [3] 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Jde o technický systém, který zjišťuje a předává informaci o situaci v chráněném 

prostoru. Funkce tohoto systému spočívá v rychlé reakci na změny vyvolané pachatelem  

a jejich předání na předem stanovené místo. Technická ochrana nezadrží ani nezabrání 

neoprávněnému průniku do objektu, ale velmi výrazně podporuje MZS a zefektivňuje 

fyzickou ostrahu. Systém, označován jako poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále 

jen PZTS), je tvořen z několika částí (viz obrázek 7). 

Obrázek 6 – pyramida bezpečnosti [3] 
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Čidlo (detektor) je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny (jevy), které 

souvisejí s narušením střeženého objektu nebo nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového signálu nebo 

zprávy. 

Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu  

a požadovaným způsobem je realizuje. Dále umožňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího 

systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu informací. 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně povelu opačným směrem. 

Signalizační zařízení zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál 

(vyhlašuje poplach nebo výstrahu). 

Doplňková zařízení usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé 

speciální funkce. [21] 

Umístění a směrování čidel PZTS se provádí způsobem, umožňujícím detekovat 

charakteristické rysy nebezpečí právě v tom okamžiku, kdy pachatel překonává chráněný 

prostor. Podle toho, ve které části zabezpečovaného prostoru může být pomocí čidel 

detekováno nebezpečí, rozlišujeme střeženou zónu stejně jako u MZS 

 Obvodová 

 Plášťová 

 Prostorová 

 Předmětová 

 

 

Obrázek 7 – blokové schéma PZTS [21] 
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Obvodová ochrana 

Využívají se pro střežení a signalizaci narušení perimetru chráněného objektu. Jsou 

minimálně citlivé na běžné změny prostředí (déšť, sníh, pohyb zvěře…). Podmínkou využití 

obvodové PZTS je existence oplocení, bez kterého by k narušení nepovolanými osobami 

docházelo velmi často. Dnešní trh nabízí řadu čidel využívajícíh různých fyzikálních principů, 

stupně zabezpečení, druh chráněného objetku, možnost napadení nebo vyřazení z činnosti. 

 Typy čidel pro perimetrickou ochranu 

 Otřesové (mikrofonní kabely) 

 Závory 

 Pasivní infračervená čidla 

 Zemní senzory 

Mikrofonní kabely speciální kabel, který po celé své délce detekuje mechanické 

vibrace na základě triboelektrického jevu. Vibrace kabelu způsobují tření dvou různých 

materiálů v kabelu, čímž vzniká elektrostatický náboj. Změny nábojů ve vodiči se snímají  

a vedou do vyhodnocovací jednotky. Vibrace o určité frekvenci pak způsobí,  

že vyhodnocovací jednotka spustí poplach. Kabel se většinou zavěšuje na plot, a tak 

umožňuje detekovat například přelézání plotu. 

 

Obrázek 8 – použití mikrofonního kabelu [16] 

Závory jsou dalším detekčním prvkem pro perimetrickou ochranu. Závora se vždy 

skládá z vysílače a přijímače. Vysílač generuje paprsek určité formy energie, který dopadá  

na přijímač. V případě přerušení paprsku útočníkem dojde k poplachu. Podle použité formy 

energie existují infračervené, laserové a mikrovlnné závory. 
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Zemní senzory jsou umístěny v zemi obvykle na hranicích pozemku a reagují na různé 

změny způsobené pohybem případného útočníka. Používají se deformační nebo seizmické 

senzory. Deformační senzory fungují na principu měření deformace senzoru (např. sešlápnutá 

hadice naplněná tekutinou nebo prohnutý optický kabel). Seizmické senzory zachytávají 

otřesy země. 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR čidla) jsou nejrozšířenějšími čidly,  

protože se dají výhodně používat, jak v perimetrické ochraně, tak i v prostorové. Detekční 

prvek je tvořen z krystalického materiálu, který při osvícení infračerveným zářením generuje 

elektrický povrchový náboj. Tato čidla jsou citlivé na infračervené záření ve velkém vlnovém 

rozsahu, proto je před ně přidáván filtr, který propouští záření o vlnové délce v rozsahu  

8 – 14 µm. Takto upravená čidla jsou poté citlivá zejména na infračervené záření emitované 

lidským tělem (kolem 9,4 µm). [21] 

 

Obrázek 9 – PIR čidlo [4] 

Plášťová ochrana 

Hlavním úkolem prvků plášťové ochrany je rychlá a včasná detekce pokusu narušitele 

o překonání MZS jako jsou otvorové výplně budov (dveře, okna) nebo stavební prvky budov 

(stropy, zdi, podlahy). Patří sem čidla: 

 Kontaktní 

 Destrukční 

 Destrukčních projevů 

 Tlaková akustická 

 Bariérová 
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Všechna kontaktní čidla pracují na principu přerušení nebo uzavření proudového 

okruhu zabezpečovací smyčky. Představiteli kontaktních čidel jsou nášlapné rohože, 

kdy při vstupu na rohož dojde k propojení vodivých vrstev a tím k aktivaci systému. Umístění 

rohoží je tam, kde se předpokládá pohyb narušitele a musí být umístěny skrytě, včetně vodičů. 

 Čidla destrukčních projevů chrání takové překážky, které pachatel může svým 

překonáváním rozbít nebo vyvolat otřesy (vibrace), které vznikají při pokusech o narušení 

chráněných ploch. Typickým představitelem destrukčních čidel je čidlo tříštění skla. Toto 

čidlo vyhodnocuje charakteristický akustický efekt během a po rozbití okenní tabule. Nejdříve 

se vytvoří rázová tlaková vlna o nízké frekvenci 3 – 10 Hz, následuje časová prodleva, 

 kdy během několika milisekund, ve spektru časové zpoždění náběžné hrany následných 

zvuků a poté zvuk tříštivého skla, pro které je charakteristická vysoka frekvence 5 – 13 kHz.  

Tento typ čidel není použitelný pro skla vybavené bezpečnostní folií a věcí bránících šíření 

akustického signálu jako silné textilní závěsy, nábytek apod. 

Tlaková akustická obsahuji citlivý snímač a zesilovač akustických frekvencí v rozmezí 

jednotek Hz, které vznikají při pohybu velkých ploch nebo při změně objemových 

charakteristik chráněného uzavřeného prostoru (otevření dveří, oken). Jsou určena pro 

kategorii nízkých rizik. 

Bariérová čidla mají největší výhodu vytvořením „neviditelného plotu“, který při 

narušení vyvolá poplach. K tomuto účelu používáme infračervené závory, bariéry a záclony. 

Všechny jsou složeny z vysílače a přijímače. Vysílač generuje infračervený paprsek (může 

být víc paprsků), který přes optiku putuje k přijímači, kde je zpracován. Pokud narušitel 

vstoupí do dráhy paprsku, vyvolá poplach. [21] 

Prostorová ochrana 

Hlavním prvkem prostorové ochrany jsou čidla pohybu. Jejich umístění je v důležitých 

bodech budovy tj. schodiště, haly, chodby. Na rozdíl od ostatních typů čidel nejsou náročné 

na montáž a instalaci.  

 

Obrázek 10 – spektrum elektromagnetického vlnění [5] 
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Podle konstrukčního provedení můžeme hovořit o VKV čidlech, mikrovlnných 

čidlech, ultrazvukových čidlech, pasivních a aktivních infračervených čidlech. [21] 

Předmětová ochrana 

Tyto prvky střeží cenné předměty (sochy, obrazy, skříně apod.). Čidla na rozdíl od 

prvků obvodové ochrany, které kvůli provozu v prostoru musí být vypnuta, umožňují trvalé 

střežení. [21] 

4.1.3 Kamerové systémy  

Closed Circuit Television, v překladu uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV), 

známé pod jednodušším názvem kamerové systémy, se používají k monitorování a ochraně 

určených prostorů, osob, zařízení a majetku. Vyhodnocuje se zejména neoprávněný pohyb 

osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání 

předmětů ze sledovaného prostoru, dále je možno použít k detekci a identifikaci cizích osob, 

detekci vzniku požáru a mnoha dalších. CCTV rovněž zdokonaluje prevenci proti zločinu, 

kdy drasticky působí na psychiku pachatele svou samotnou existenci v místě,  

které mají ochraňovat, mohou případného pachatele od nežádoucího jednání odradit, protože 

zajišťují jak obrazové tak zvukové důkazy. V poslední době dochází k integrovanému využití 

kamerových systémů při rozlišování státních poznávacích značek vozidel, biometrických 

prvků pro identifikaci osob atd. [22, 7] 

Prvky kamerového systému 

Nejdůležitějším prvkem kamerového systému jsou kamery. Dříve často používané 

černobílé kamery jsou postupně nahrazovány barevnými s různou rozlišovací schopností  

a citlivostí. Vyrábějí se standardní kamery, kompaktní kamery s vestavěným objektivem, 

speciální kamery pro montáž na strop, deskové kamery pro vestavbu do různých zařízení, 

kamery umožňující obsluze dálkové ovládání, venkovní kamery s povětrnostními kryty nebo 

maskované kamery používané pro diskrétní sledování, které jsou zpravidla ukryty v krytu 

pasivního infračerveného čidla nebo požárního detektoru. Přenos videosignálu je v současné 

době zajištěn bezdrátově nebo koaxiálním či symetrickým vedením. Přenos koaxiálním 

vedením je omezen vzdáleností v řádech stovek metrů. Při překročení této vzdálenosti dochází 

ke zhoršení rozlišovací schopnosti systému. Oproti tomu symetrické vedení, díky vyšší 

odolnosti proti rušení vnějším elektromagnetickým polem, umožňuje přenos signálu  

až na vzdálenost deset kilometrů. S postupem času a stále se zvětšujícími náklady  

na vybudování pozemních kabelových tras se postupně dostává do popředí bezdrátový přenos, 
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který byl donedávna specifický jen pro vysílání televizních společností. Bezdrátový přenos  

je realizován rádiově, po optickém vlákně nebo laserově a je možný až do vzdálenosti desítek 

kilometrů. Důležitou a nepostradatelnou součástí kamerových systémů jsou také zařízení pro 

zpracování a zobrazení přeneseného videosignálu. Nejčastěji se k tomuto účelu používají 

monitory nebo počítače. Monitory bývají často doplněny o záznamová zařízení nebo pomocná 

zařízení umožňující např. sledování obrazu z více kamer na jednom monitoru současně. 

Kamery se liší především rozlišením – od pár stovek řádků u levných analogových 

kamer až po 10 megapixelové kamery, kde je obraz srovnatelný s profesionálním 

fotoaparátem. Liší se způsobem přenosu dat – od jednoduchých kamer schopných spolehlivě 

přenášet obraz jen na vzdálenost pár desítek metrů, po kamery schopné přenášet obraz  

bez ztráty kvality na desítky kilometrů. Kamery mají různou schopnost zaznamenávat rychle 

se pohybující objekty. Například některé kamery nejsou schopné vytvořit rozeznatelný 

záznam obličeje chodce, dokud se nezastaví, jiné umí spolehlivě identifikovat registrační 

značku auta jedoucího po dálnici. Je odlišná schopnost kamer vytvářet použitelný obraz 

v různých světelných podmínkách. Například některé kamery dokážou vytvořit jasný obraz 

při dobrém denním světle, ale jsou nepoužitelné za soumraku. Také je poměrně dost kamer, 

kterým hodně vadí světelné zdroje v obraze. [22, 7] 

 

Obrázek 11 – prvky kamerového systému [12] 

 

4.2 Fyzická ostraha: 

Je nejpoužívanější a nejdražší metodou ochrany osob a majetku. Efektivnost fyzické 

ostrahy zvyšujeme propojením bezpečnostními technologiemi a bezpečnostní logistikou. 

Fyzická ostraha nemusí nutně zabezpečovat ochranu majetku a osob, ale může plnit i úkoly 
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související s preventivní činností předcházející vzniku mimořádné události jako kontrola 

teploty, vody, elektrických rozvodů, ukazatelů poruch apod. 

Můžeme využít: 

 Komerční soukromé bezpečnostní služby 

 Vlastní ochranné služby organizací a podniků 

 Státní ochranné služby – Policie ČR, Armáda ČR (většinou k ochraně 

ústavních činitelů, skladišť výbušnin apod.). 

Hlavní úkoly: 

 Zabezpečení vstupu neoprávněných osob, popřípadě vozidel 

 Kontrolní činnost 

 Střežení objektu 

 Realizovat zásah při mimořádné události či při narušení objektu  

 Vyrozumění míst poskytujících pomoc 

 

Bezpečnostní pracovníky musíme poučit, jaké mají práva a povinnosti v případě 

narušení objektu neoprávněnou osobou. Jedná se především o § 28 a § 29 trestního zákoníku 

(nutná obrana a krajní nouze) a § 76 odstavec 2, zákona trestního řádu o zadržování osoby. 

Dále je třeba zdůraznit, že podle § 82 trestního řádu má kdokoliv možnost provést pouze 

bezpečnostní prohlídku. Osobní prohlídku může provádět pouze policie České republiky. [7] 

Při použití ozbrojené ostrahy se mohou pracovníci vyzbrojit prostředky osobní obrany 

jako obušky, slznými spreji, elektrickými prostředky apod. Střelnou zbraň využívat pouze 

tam, kde je to nezbytně nutné a kde to předmět ochrany nezbytně vyžaduje (převozy peněz, 

cenin). [17] 

4.3 Režimová ochrana 

Je administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, jejich činností  

a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení za účelem sladění všech prvků s cílem 

dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Řeší, jakým způsobem budou lidé 

postupovat při ochraně organizace, a to vše v souladu se zákony a potřebami podniku. Jejím 

výstupem jsou organizační dokumenty, interní předpisy a směrnice podniku. Její nevýhodou 
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je prosazování do běžného dne objektu, včetně dodržování nastavených pravidel. Režimovou 

ochranu je zapotřebí pravidelně aktualizovat.  

Režimová opatření dělíme na: 

 vnější,  

 vnitřní. 

Vnější režimová opatření 

Týkají se vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu, tj. prostorů, kterými 

se osoby a mobilní prostředky dostávají do objektu a kudy jej opouštějí.  

Vnitřní režimová opatření 

Týkají se především dodržování následujících bezpečnostních směrnic: 

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy, 

 režimu pohybu materiálu, vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku 

zbytných nebo neevidovaných materiálů nebo výrobků, 

 skladových režimů, určujících způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení 

hranice objektu až po jeho opuštění, apod. [20] 

 

 

5 Popis společnosti GASCONTROL a.s. 

Společnost GASCONTROL a.s. (dále jen GC) navázala na tradici výroby plastových 

tlakových potrubních systémů v Havířově, kde byly vyráběny PE systémy pro rozvod plynu  

a vody v letech 1989 – 1999. Zaměstnanci disponují dlouholetými znalostmi z oblastí 

plynárenství, technologie výroby plastového potrubí, výstavby inženýrských sítí, kvality, 

jakosti, managementu, marketingu a zkušebnictví. Modernizovaná výrobní hala je vybavena 

linkami Battenfeld. Společnost dodává komplexní systémy pro pokládání plynovodního  

a vodovodního potrubí, plastové desky také do prostředí s nebezpečím výbuchu a kolektory 

tepelných čerpadel. GC je členem Asociace dodavatelů plastového potrubí - ADPP  

pro podporu kvality plastového potrubí v ČR a členem Sdružení oboru vodovodů a kanalizací 

- SOVAK. Podnik disponuje i vlastní laboratoří, kde probíhají veškeré zkoušky materiálu  

a vyráběného potrubí. [6] 

http://www.gascontrolplast.cz/gascontrolplast-fotogalerie.html
http://www.gascontrolplast.cz/desky-plastove.html
http://www.gascontrolplast.cz/desky-plastove-prostredi-zvysene-nebezpeci-vybuchu.html
http://www.gascontrolplast.cz/kolektory-tepelnych-cerpadel.html
http://www.gascontrolplast.cz/kolektory-tepelnych-cerpadel.html
http://www.gascontrolplast.cz/kolektory-tepelnych-cerpadel.html
http://www.adpp.cz/
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5.1  Popis objektu 

Areál je situovaný v Havířově – Prostřední Suché s přibližnými rozměry 275 x 300 m, 

což činí plochu 82500 m
2
. V těsné blízkosti z jižní strany sídlí Kaufland ČR v.o.s., ze západní 

poté Globus ČR k.s. Na severovýchodní straně areál sousedí s Etymos stavebniny spol. s r.o. 

 a Volvo Truck Center a severně jsou rodinné domky a sídliště. Objekt je lemován dvěma 

hlavními tahy. Jeden je po silnici Dělnická (směr Havířov – Město), ze které je směřován 

vjezd, a druhý je po silnici Fryštátská (směr Havířov – Podlesí). Do samotného areálu  

je možno vjet pouze ze silnice Dělnická vstupní branou. Před hlavním vjezdem je malé 

parkoviště, z něhož je možné vstoupit do administrativní budovy, jejíž součástí je vrátnice.  

Na obrázku 12, který je pro přehlednost umístěn na následující straně, je schéma areálu. 

V objektu se také nacházejí firmy SVOT a SIS SPEKTRUM a FERMGAS. 
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5.2 Aktiva 

Aktiva společnosti se třídí do těchto kategorií 

 Osoby – společnost zaměstnává 150 osob 

 Hmotný majetek - do této kategorie lze zařadit celý výrobní objekt společnosti, 

firemní vozidla, výrobní prostředky, finanční hotovost, technický materiál, výpočetní techniku 

a finální výrobky, 

 Nehmotný majetek - do této kategorie lze zařadit především informace o 

dodavatelích, zákaznících a zaměstnancích. 

 Orientační cena byla odhadnuta na cca 30 miliónů Kč. 

5.3 Současné zabezpečení 

V současném zabezpečení je spousta nedostatků, hlavně v perimetrické ochraně. Pro 

shrnutí uvedu stav současného zabezpečení. 

Mechanické zábranné systémy 

U prvků MZS se věnuje největší pozornost zabezpečení perimetru. Kolem většiny 

areálu je pevná bariéra (obrázek 13), na který je postupně instalován jako vrcholová zábrana 

ostnatý drát (obrázek 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13 – pevná bariéra [zdroj: autor] 

Obrázek 14 – ostnatý 

drát [zdroj: autor] 
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V podhrabových překážkách jsou rovněž nedostatky. Aktuální snímek podhrabových 

překážek je na obrázku 15. 

Můžeme si všimnout, že případný pachatel nepotřebuje mnoho času na jejich 

podkopání. V perimetrické ochraně jsou ovšem kritická místa (obrázek 16), která vyžadují 

větší pozornost. Jedná se o východní a severovýchodní část areálu, kde místo pevné bariéry  

je stále klasický drátěný plot.  

 

Obrázek 16 – kritické místo [zdroj: autor] 

Co se týče plášťové ochrany, tak všechny dveřní vstupy jsou opatřeny klasickými 

venkovními dveřmi se zámkem FAB. Výjimku tvoří administrativní budova, která má 

prosklené vstupní dveře. Jenom jedny okna, a to od budovy expedice, jsou zabezpečena 

mřížemi (obrázek 17). V této budově se rovněž nachází přenosná pokladna.   

 

 

Obrázek 15 – podhrabová překážka [zdroj: autor] 
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Obrázek 17 – budova expedice [zdroj: autor] 

V téměř každé budově se nacházejí šatny pro zaměstnance, které jsou vybaveny 

kovovými šatními skříněmi zamknutými visacím zámkem. V těchto skříních se můžou 

nacházet jak osobní doklady a hotovost zaměstnanců, tak po skončení pracovní doby různé 

pracovní pomůcky. 

Fyzická ostraha 

Celý areál střeží na směně pouze jeden strážný se služebním psem, který vykonává 

pochůzkovou činnost a jeden vrátný, který je na pevném stanovišti (vrátnice administrativní 

budovy). Střežení tedy probíhá nepřetržitě strážnými a vrátnými, kteří se v pravidelných 

směnách střídají. Použití služebního psa je v tomto případě efektivní, protože v objektu na 

nádvoří nejsou instalovány žádné prvky PZTS na nádvoří. Služební pes tady plní roli včasné 

výstrahy, ale působí pozitivně, jak na samostatného psovoda, který se cítí bezpečněji, tak na 

potenciální pachatele, kteří po zjištění přítomnosti psa mohou upustit od plánovaného 

vloupání. Služební pes je při pochůzkách se strážným na vodítku a má náhubek. Psovod 

(strážný) je oblečen do uniformy strážní společnosti černé barvy a černého trička, popř. blůzy 

nebo bundy. Tím je naprosto odlišný, a tedy snadno rozpoznatelný od ostatních zaměstnanců,  

kteří jsou buď v civilním oblečení, nebo v pracovním oblečení (montérky). Strážný  

má dovoleno vyzbrojit se v rámci zákona individuálně gumovým nebo teleskopickým 

obuškem nebo tonfou.  

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS je realizována pouze v administrativní budově a firmě FERMGAS pohybovými 

PIR čidly. Jsou nainstalována k maximálnímu pokrytí chráněného prostoru. Mimo těchto čidel 
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nejsou přítomna žádná ostatní čidla např. tříštění skla, mikrofonní kabely závory nebo 

kamerové systémy.  

Režimová ochrana 

Všichni zaměstnanci podniku musí všechny své osobní a pracovní věci bezpečně 

uzamknout v kovových skříních a při odchodu zkontrolovat, jestli jsou dveře uzamčeny  

a okna uzavřená. V případě administrativní budovy a FERGASU první pracovník odblokuje 

PZTS a poslední při odchodu ji opět aktivuje. 

 

 

6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik areálu 

Pro tuto kapitolu jsem použil dvě metody a aplikoval na areál. Tyto metody jsou:  

 Ishikawův diagram  

 Analýzu selhání a jejich dopadů 

Těmito metodami se budu snažit o určení nejpravděpodobnějších rizik vniknutí  

do chráněného objektu. První metoda identifikuje možné příčiny, které by bylo třeba řešit. 

Druhou metodou zanalyzuju největší rizika, na která se posléze zaměřím.  

6.1 Analýza identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Tento diagram příčin a následků byl vyvinut profesorem Kaorou Ishikawou. Používá 

se k zjištění určitého problému. Jeho hlavní předností je grafická stránka věci zajišťující 

přehled. Tvorba probíhá tak, že se určí následek (nebo důsledek), určí se kategorie příčiny  

a k nim prvotní příčiny. 
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Obrázek 18 – schéma Ishikawova diagramu [zdroj: autor] 

Z tohoto výsledného vzhledu se Ishikawův diagram nazývá „diagram rybí kosti“. 

Ishikawův diagram neumožňuje návod jak danou problematiku řešit, slouží jako nástroj 

k zjištění hlavním příčin a při hledání jejich souvislostí. Aplikovaný diagram „rybí kosti“ 

na podnik je na obrázku 19. [10] 

6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Tato analýza je založena na rozboru způsobu selhání a jejich důsledků. Jelikož metoda 

Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA) hledá dopady a příčiny vedených selhání 

jak systematických, tak strukturovaně. K tomuto účelu se výpočet míry rizika používá vzorec 

Obrázek 19 – Ishikawův diagram aplikovaný na podnik GC [zdroj: autor] 
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R= P x N x H 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

K jednotlivým indexům je přirazený parametr. Parametr se stanoví pravděpodobností 

vzniku rizika od velice nepravděpodobnou skutečnosti až po trvalou. Následně se přiřadí 

parametr k závažnosti skutku, který může být od malé škody k velmi vysoké škodě.  

Co se týče odhalitelnosti rizika, tak nejnižší parametr udává riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání a naopak nejvyšší míru udává neodhalitelnou rizika. Všechny tyto parametry jsou 

v intervalu (0,5> a čím menší parametr, tím je daná skutečnost považována jako nejméně 

způsobená škoda až po nejvyšší způsobenou škodu. Po přiřazení parametrů k jednotlivým 

indexům stanovíme jejich násobením míru rizika. Míra rizika nabývá hodnot (0,125>. 

Parametrů může být až deset, ale pro přehlednost jsem použil pouze 5 hodnotících parametrů 

uvedených v tabulce 1. 

Tabulka 1 – Jednotlivé hodnotící parametry metody FMEA [19] 

Dle Ishikavova diagramu budu konkrétněji analyzovat tato rizika. Tabulka 2 uvádí 

seznam rizik a k nim přiřazené hodnoty. Červeně zvýrazněné jsou rizika vyhodnocená podle 

Paretovy analýzy jako nepřijatelná. Pro přehlednost je tabulka analýzy metodou FMEA 

uvedena na následující straně.  

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda na majetku 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda na majetku 

11 - 50  mírné riziko 3 vyšší škoda na majetku 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká škoda na majetku 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku 

poruchy 
H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelná v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelná během pár hodin 

3 pravděpodobná 3 odhalitelná během jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 odhalitelná během jednoho týdne 

5 trvalá hrozba 5 nesnadno odhalitelná/neodhalitelná 
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Tabulka 2 – analýza metodou FMEA 

Pro vyhodnocení míry rizika byla vypočtena tzv. míra tolerance. Tato míra tolerance 

určuje hranice vyhodnoceného rizika jako přijatelné nebo nepřijatelné. Výpočet se provádí 

pomocí Paretova principu 80/20. Podle závažnosti konkrétních rizik byl sestaven diagram  

a Lorenzova křivka. Jednoduchým výpočtem jsem stanovil hodnoty míry rizika (index R). 

Poté jsem sečetl jednotlivé výsledky a označil za 10 0%, v mém případě ΣR = 586. Podle 

konkrétních rizik a na základě jejich bodové hodnoty se počítá kumulativní četnost,  

která je procentuální vyjádření. Jednotlivé četnosti byly sečteny od nejvyšších bodových 

ohodnocení, až do celkového součtu 100 %. Následně jsem identifikoval rizika, která spadají 

do limitu 80%, což ukazuje na rizika nepřijatelná a měla by jim být věnována pozornost. 

Ostatní rizika jsou přijatelná, ale nemůžeme je podceňovat. [19] 

 

Subsystém Riziko 
Číslo 
rizika 

P N H R 

Chyba zaměstnanců 

nedbalost 1 3 2 3 18 

úmyslné vynesení 
materiálů 

2 2 2 3 12 

nepozornost 3 3 2 2 12 

Prolomení perimetru 

překonání plotu 4 5 4 4 80 

poškození plotu 5 5 5 2 50 

hlavní brána 6 3 3 3 27 

Prolomení perimetru 

překonání oken 7 4 4 4 64 

překonání dveří 8 4 4 4 64 

narušení střešního pláště 9 2 4 3 24 

Odcizení 

odcizení pracovních 
pomůcek 

10 4 4 2 32 

odcizení materiálů 11 5 4 2 40 

odcizení techniky 12 3 5 2 30 

odcizení finanční 
hotovosti 

13 4 4 2 32 

Selhání fyzické 
ostrahy 

odlákání pachatelem 14 3 3 3 27 

nezkušenost 15 3 3 2 18 

absence střážného 16 3 2 2 12 

doba přesunu 17 3 3 2 18 

Selhání režimové 
ochrany 

nedodržení vnitřních 
předpisů 

18 3 2 3 18 

únik informací 19 2 2 2 8 
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Z grafu je patrné, že pro dosažení hranice 80%, postačí snížit rizika do relativní 

kumulativní míry rizika 80,2 %. Z toho vyplývá, že nepřijatelnými riziky považujeme rizika 

 o hodnotě vyšší než riziko č. 11, včetně tohoto rizika. Zvýšenou pozornost věnuju především 

zabezpečení perimetru areálu a zabezpečení pláště budov. 

 

 

7 Návrh změn 

Díky provedeným analýzám můžu navrhnout změny v současném stavu zabezpečení  

a snažit se minimalizovat možná rizika. Nejzávažnějšími riziky byly označeny odcizení 

kovového materiálu, nářadí dělníků a dřeva. Kovový materiál je prakticky roztroušen po 

celém areálu, dřevo na výrobu palet je uložené vedle výrobní haly (viz obrázek 12). Tato 

rizika souvisí se zabezpečením perimetru. Pracovní pomůcky se nachází hlavně v dílnách (viz 

obrázek 12). Toto riziko souvisí právě s plášťovou ochranou. Jelikož tyto ochrany 

(perimetrická i plášťová) nebudou nikdy samostatně dokonalé, tak aby zabránily narušení, 

musíme přidat do zabezpečení také elektronické prvky a fyzickou ostrahu. V návrhu 

zohledním i předpokládaný typ pachatele. Firma je zaměřena na strojírenský průmysl, proto 

dochází hlavně ke krádežím kovu, ke kterým dochází poměrně často. Proto 
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Obrázek 20 – graf analýzy rizik proložen Lorenzovou křivkou [zdroj: autor] 
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nejpravděpodobnější pachatel nebude disponovat speciálním vybavením. Současné narušení 

objektu má podobný scénář kdy pachatel využije slabiny v perimetru, popř. v plášti budovy  

a vezme si všechno, co by se dalo nějakým způsobem zpeněžit. Stejnou cestou,  

kterou se do areálu dostal, odchází. V historii firmy není znám případ, kdy by došlo 

k drastickému ohrožení zaměstnanců nebo celého objektu.  

U návrhu zabezpečení nikdy není možné počítat s neomezenými finančními 

prostředky. Je zapotřebí aplikovat princip ALARA, který říká že, riziko je nutné snižovat  

až na takovou úroveň, kdy se výdaje na snížení rizika stávají neúměrnými ve srovnání  

s příslušným omezením rizika. Tedy výsledná cena zabezpečení se vymezuje 10 – 15 % z 

ceny chráněných aktiv. Z mé odhadnuté částky 30 miliónů Kč je maximální finanční částka 

určená k zabezpečení 4,5 miliónů Kč. Tato částka by se neměla překročit a záleží jenom na 

majiteli podniku kolik finančních prostředků na zabezpečení svého objektu vynaloží. [19] 

Perimetrická ochrana 

Po dokončení prací umisťujícího ostnatý drát jako vrcholovou zábranu bude většina 

perimetru slušně zabezpečena. Existují ovšem místa kde místo pevné bariéry (viz obrázek 16) 

stále stojí klasické drátěné oplocení. Toto oplocení je jednak staré a zrezivělé, a proto 

představuje nejkritičtější místa vniku. Z tohoto důvodu doporučuji areál obehnat jednotným 

typem oplocení. Dalším nedostatkem jsou podhrabové překážky, kde doporučuji dostatečné 

zakopání těchto překážek. Na některých místech by se dospělý člověk s trochou úsilí mohl 

podhrabat (viz obrázek 15). Jako vrcholovou zábranu doporučuji místo ostnatého drátu drát 

žiletkový, který má lepší odolnosti proti přestřihnutí a jehož varianta o průměr 450 mm je za 

832 Kč/m . Navrhuji pořídit infračervené závory. [34] 

Infračervené závory AX 650 DH MKIII jsou pro tento objekt nejvhodnější. Tato 

závora je určená pro venkovní použití s dosahem až 200 m. Neztrácí účinnost ani při ztrátě  

99 % energie paprsku, který je emitován z vysílače do přijímače, proto bez problému může 

pracovat i v nepřízni počasí jako je déšť, sněžení či mlha. Závora AX 650 DH MKIII 

dovoluje uživateli nejrůznější nastavení jako možnost volby směru paprsku, citlivosti a práh 

detekce. Uživatel díky tomu může využít volby instalace až čtyř závor nad sebou. Instalace  

je jednoduchá a nevyžaduje další větší náklady. Závora může být umístěna na sloupku nebo 

na jakémkoliv rovném povrchu. Pro mnou uvažovaný objekt postačí 5 párů AX650 DH 

MKIII a 2 páry AX 350 DH MKIII (dosah 100 m) k většinové ochraně perimetru (viz  

příloha 3). Detekce případného poplachu by bylo možno svést do administrativní budovy, 



 

34 

 

 kde je trvale přítomný vrátný, který může dát pokyn strážnému k prověření situace. [8, 9] 

Lokalizace kritických míst je v příloze 2 a návrh zabezpečení je navržen v příloze 3. 

Plášťová ochrana 

Vzhledem k umístění dílny „12“ (viz obrázek 12) docházelo v minulosti ke krádežím 

právě tam. Dílna má jeden hlavní vchod a čtyři klasické okenní tabule o celkové ploše  

7,28 m
2
 

Překonání oken 

Proti překonání oken budu uvažovat následovně 

 Instalace mříží 

 Instalaci bezpečností folie 

 Instalaci čidlu tříštění skla 

Vezmu- li v úvahu relativní velikost areálu a přítomnost pouze jednoho zaměstnance, 

který vykonává činnost strážného tak prioritou je pachateli pokud možno vůbec nedovolit  

se do dílny dostat. Tedy v případě instalace čidla tříštění skla nebude dosaženo velkého 

efektu. I když čidlo v reálném čase indikuje poplach, potenciální pachatel může mít dost času 

odcizit nějakou věc, než dorazí strážný, který v tu chvíli může být na druhé straně areálu. 

V dílně se rovněž po většinu pracovní doby nenachází žádný zaměstnanec, s výjimkou tvoří 

příchod a odchod, obědová pauza. Jedinou výhodou čidla tříštění skla je nízká pořizovací 

cena. 

Budu se rozhodovat mezi mřížemi a foliemi. Mříže jako takové působí velmi 

preventivně. Zabraňují překonání pláště budovy, ale taky v případě nebezpečí např. požáru, 

znemožňují opuštění objektu. Jak už jsem zmínil, dílna je ve větším časovém období prázdná 

a pracuje zde jenom 5 zaměstnanců, kteří se v případě požáru můžou dostat do bezpečí 

hlavními dveřmi. Hlavním faktorem pro rozhodnutí instalace mříží nebo folií bude tedy cena. 

Srovnáním jednotlivých cen, kdy za 1 m
2
 bezpečnostní folie včetně instalace je hodnota 

 cca 600 Kč a za okenní mříže se jenom cena 1 m
2 

pohybuje od 1000 Kč a více, a k tomu je 

ještě třeba přičíst montáž, která se pohybuje od 500 Kč a výš, je jednoznačně finančně 

výhodnější bezpečnostní folie. Pro tento účelem jsem vybral bezpečnostní folii GG 200  

za 300 Kč/m
2
[1] 
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Překonání dveří 

Dveře jako takové jsou důležitým prvkem plášťové ochrany. Dílna má jedny hlavní 

dveře. Dle předpokládaného typu pachatele, který nedisponuje speciálními nářadím,  

jsem se rozhodl nedávat bezpečnostní dveře, ale zaměřit se na ochranu proti prokopnutí, 

vykopnutí, vypáčení a vysazení. Proti prokopnutí je ochrana jednoduchá a to oplechováním 

vnitřní strany dveří. Proti vypáčení a vykopnutí jsou účinné závory. Jako příklad závory 

uvedu FAB 1151, což je šestibodová závora, která zvyšuje odolnost proti vyražení  

či odpáčení. Krom samotné příčné závory se vysouvají další čtyři táhla do míst nahoře a dole. 

[32] 

 Proti vysazení z pantů je účinná tzv. pojistka dveřních pantů. Upevňuje se nad panty 

z vnitřní strany dveří. Je to poměrně jednoduchá záležitost na instalaci a montáž za nízkou 

cenu. Stejně tak navrhuju zabezpečit, pro preventivní účely, i kancelář expedice (viz  

obrázek 12).  

Prostorová ochrana 

Tuto ochranu považuju, jak v případě administrativní budovy, tak firmy FERMGAS  

za dostatečnou. 

Předmětová ochrana 

Prvky předmětové ochrany jsou dostatečné 

Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu vykonává na směně pouze jeden člověk. Pokud firma vyčlení 

prostředky na ochranu objektu prováděnou současně dvěma strážnými, je třeba takové 

Obrázek 21 – aplikace závory 

[32] 

Obrázek 22 – pojistky dveřních 

pantů [2] 
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zaměstnance vybírat s přísným požadavkem na jeho bezúhonnost.  Další z možností, jak snížit 

riziko, je dbát aby se z činnosti strážného nestala stereotypní činnost. Strážný by měl chodit 

na pochůzky nepravidelně, stejně jako na obědové pauzy. Pro potenciálního pachatele,  

byť jde „jenom“ o krádeže kovového materiálu, není nic jednoduššího, než režim strážného 

odpozorovat. Střídání směn by mělo probíhat tak, že nebude v okamžiku střídání směn 

nehlídaný prostor. Pokud je třeba sdělit nastupujícímu strážnému důležitou informaci, tak 

doporučuji tuto informaci předat vrátnému (ústně nebo písemně), který ji může dál předat 

pracovníkovi ostrahy na směně. Jako motivační faktor bych zavedl finanční odměnu v případě 

dopadení neoprávněných osob vyskytujících se v areálu. 

Režimová ochrana 

Nedbalost zaměstnanců může výrazně přispívat k ohrožení zabezpečení celého 

objektu. Patří sem zejména opomenutí zamknutí dveří a zavření oken. Strážný musí na své 

pochůzce zkontrolovat, jestli jsou všechny dveře správně zamknuty a okna řádně zavřená. 

Pokud zjistí opak, musí okamžitě zajít pro náhradní klíč, prostor prohledat a poté zamknout. 

Dále všem zaměstnancům nedovolit nechávat pracovní pomůcky volně povalovat.  

7.1 Cenová kalkulace 

 Ekonomické zhodnocení návrhu inovace zabezpečení je v tabulce 3. Každý výrobce 

má jiné ceny a z toho důvodu jsou ceny pouze orientační bez započteného DPH a montáže. 

Bezpečnostní prvek Počet [ks] Cena za 1 ks [Kč] Celkem [Kč] 

infrazávora AX 650 DH 

MKIII 
5 14642 73210 

infrazávora AX-350DH MKIII 2 13736 27472 

FAB 1151 2 15240 30480 

pojistka dveřních pantů 6 150 900 

bezpečnostní fólie na okna 

[m2] 
7,28 300 2184 

žiletkový drát [m] 1150 104 119600 

  
Σ 253846 

Tabulka 3 – ekonomické zhodnocení návrhu inovace zabezpečení 
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8 Závěr 

Cílem bakalářské práce byla analýza kritických míst současného zabezpečení v areálu 

podniku GASCONTROL a.s. a následný návrh opatření vedoucí k minimalizaci rizik 

související s narušením objektu. 

Úvod je zaměřen na právní předpisy a technické normy, které souvisí se zabezpečením 

objektu. V následující části je uvedeno propojení druhů ochrany, jejich rozdělení a fyzikální 

principy, na kterých fungují elektronická čidla. Po dokončení teoretické části jsem uvedl 

popis podniku a jeho umístění. Následovalo popsání stávající úrovně zabezpečení. Nejdříve 

jsem udělal identifikaci možných rizik. Za tím účelem jsem využil Ishikawův diagram, který 

mi pomohl odhalit devatenáct možných rizik. Rizika jsem zanalyzoval pomocí metody 

FMEA. Pomocí této metody bylo odhaleno jedenáct rizik, na ktera jsem se zaměřil. 

Jednoznačně vyplynulo, že nejnebezpečnějším rizikem je nenásilné překonání plotu. Toto 

riziko jsem se snažil minimalizovat instalací žiletkového drátu, jako vrcholovou zábranu a pro 

zlepšení i proti násilnému překonání plotu jsem vybral infrazávory. Tato dvě rizika souvisí 

hlavně s odcizením materiálu. Dalšími vysokými riziky jsou překonání pláště budov. Toto 

jsem se snažil vyřešit jednoduchými, avšak účinnými prostředky. Při návrhu zabezpečení jsem 

uvažoval i nad typem potenciálního pachatele. Tento typ pachatele není vybaven speciálním 

nástroji, ale pouze snadno opatřitelným nářadím jako kleště, páčidlo apod.   

Při návrhu zabezpečení jsem také zohlednil princip ALARA, který říká, že na vyložení 

celkové ceny ochrany objektu se uplatňuje 10 – 15 % z hodnoty všech aktiv. V mém případě 

to znamená maximální cenu zabezpečení maximálně 4,5 miliónů Kč. Má varianta inovace se 

této částce nepřibližuje, ale vzhledem k druhům odcizeného majetku považuji můj návrh za 

dostatečný. Zbývající finanční stránka věci se může využít k střežení dvěma strážnými 

současně na směně, což z hlediska mého návrhu urychlí přesun strážných při narušení.   
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Přílohy 

Příloha 1 – Pomocné výpočty k metodě FMEA 

Výpočet kumulativní četnosti 

Příklad výpočtu 

Míra rizika (R):    R1 = P1 x N1 x H1 = 3 x 2 x 3 = 18 

Součet všech R:   R = 586  

Kumulativní četnost (k): k1 =  = 3,07 % 

Všechny výsledky kumulativní četnosti jsou uvedené v následující tabulce 

Riziko Číslo rizika P N H R Kumulativní četnost 

nedbalost 1 3 2 3 18 3,07% 

úmyslné vynesení materiálů 2 2 2 3 12 2,05% 

nepozornost 3 3 2 2 12 2,05% 

překonání plotu 4 5 4 4 80 13,65% 

poškození plotu 5 5 5 2 50 8,53% 

hlavní brána 6 3 3 3 27 4,61% 

překonání oken 7 4 4 4 64 10,92% 

překonání dveří 8 4 4 4 64 10,92% 

narušení střešního pláště 9 2 4 3 24 4,10% 

odcizení pracovních pomůcek 10 4 4 2 32 5,46% 

odcizení materiálů 11 5 4 2 40 6,83% 

odcizení techniky 12 3 5 2 30 5,12% 

odcizení finanční hotovosti 13 4 4 2 32 5,46% 

odlákání pachatelem 14 3 3 3 27 4,61% 

nezkušenost 15 3 3 2 18 3,07% 

absence strážného 16 3 2 2 12 2,05% 

doba přesunu 17 3 3 2 18 3,07% 

nedodržení vnitřních předpisů 18 3 2 3 18 3,07% 

únik informací 19 2 2 2 8 1,37% 

    
Σ 586 

 
Výpočet Paretova principu 80/20 

Kumulativní četnost vyjádření jednotlivých rizik bylo seřazeno a sečteno od nejvyšších 

hodnot, až do celkového součtu 100 % 

Příklad výpočtu Paretova principu (p) 80/20: p1 = 13,65 + 10,92 = 24,57 % 

      p2 = 24,57 + 10,92 = 35,49 % 



 

2/2 

Všechny výsledky Paretova principu 80/20 jsou uvedené v následující tabulce 

Číslo 
rizika 

Míra 
rizika 

Kumulativní 
četnost 

Paretův princip 
80/20 

1 80 13,65% 13,65% 

2 64 10,92% 24,57% 

3 64 10,92% 35,49% 

4 50 8,53% 44,03% 

5 40 6,83% 50,85% 

6 32 5,46% 56,31% 

7 32 5,46% 61,77% 

8 30 5,12% 66,89% 

9 27 4,61% 71,50% 

10 27 4,61% 76,11% 

11 24 4,10% 80,20% 

12 18 3,07% 83,28% 

13 18 3,07% 86,35% 

14 18 3,07% 89,42% 

15 18 3,07% 92,49% 

16 12 2,05% 94,54% 

17 12 2,05% 96,59% 

18 12 2,05% 98,63% 

19 8 1,37% 100,00% 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příloha 2  - Kritická místa v perimetru objektu 

 



 

 

 

Příloha 3 – Návrh rozmístění infračervených závor 

 

 


