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Anotace 

KUČERA, D. Fyzická ochrana strojírenské firmy. Ostrava, 2013. 52 s., 5 příloh. Bakalářská 

práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Katedra 

bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Libor Foldyna. 

Tato bakalářská práce je zaměřená na fyzickou ochranu strojírenské firmy. Úvod 

teoretické části práce se zabývá základními právními předpisy a vybranými technickými 

normami souvisejícími s problematikou bezpečnosti a ochrany objektů. Ve druhé části 

následuje rozdělení a popis jednotlivých druhů fyzické ochrany. Úvod praktické části  

je zaměřen na popis zvoleného objektu a jeho stávajícího zabezpečení. Další část práce  

se zabývá analýzou bezpečnostních rizik a návrhem inovativního řešení zabezpečení 

společnosti, jehož součástí je ekonomické zhodnocení návrhu. 
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Bachelor Thesis. VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 

Department of Security Services. Leadership of the bachelor thesis Ing. Libor Foldyna. 

The bachelor thesis is focused on the physical protection engineering firm. 

Introduction the theoretical part of the thesis deals with the basic laws and selected technical 

standards related to the issue of security and protection of objects. In the second part follows 

the classification and description of each type of physical protection. Introduction  

the practical part is focused on the description of the selected object and its existing security. 

The next part of the paper deals with the analysis of security risks and design an innovative 

security company, which includes the economic assessment of the proposal. 
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1   Úvod 

V každém člověku je zakotvena potřeba chránit sebe i svůj majetek. Americký 

psycholog Abraham Harold Maslow v roce 1943 formuloval hierarchii lidských potřeb  

tzv. Maslowovu pyramidu (potřeb). Potřeba bezpečí a jistoty je na druhém místě této 

pyramidy hned po fyziologických potřebách.  

Již v raném středověku se objevovaly některé prvky ochrany, kterými se naši předci 

snažili ochránit svůj život a majetek. S postupným vývojem společnosti se tyto prvky 

zdokonalovaly, ale postupně také docházelo k nárůstu kriminálního chování.  

V České republice (dále jen ČR) patří kriminalita mezi největší současné problémy 

společnosti. V Moravskoslezském kraji byl sice v loňském roce registrován pokles páchané 

trestné činnosti o 1 851 skutků na celkem 40 623 trestných činů. Ovšem i nadále, co do počtu 

páchaných trestných činů, je Moravskoslezský kraj jedním z nejzatíženějších v republice.  

Z hlediska struktury kriminality činí majetková kriminalita 67%, což představuje 27 269 

trestných činů. V kategorii majetkové kriminality bylo nejvíce pácháno krádeží vloupáním  

do ostatních objektů (5 278 trestných činů), krádeží věcí z automobilu (4 756) a krádeží  

v jiných objektech (3 034). [35] Z těchto statistik vyplývá, že problém majetkové kriminality 

se bude i v budoucnosti s největší pravděpodobností stále objevovat, a proto je důležité 

efektivně využívat dostupné prvky zabezpečení. 

Ať už si pachatel počíná sám nebo je součástí organizované skupiny, tak se v dnešní 

době nezalekne téměř žádné překážky. V současnosti lze využít velmi rozsáhlé nabídky 

prvků, které nám umožňují ochránit svůj majetek mnohem efektivněji než našim předkům  

v minulosti. Fyzická ochrana se skládá z technických, organizačních a režimových opatření. 

Vzájemně propojený systém těchto opatření má za cíl zabránit pachateli v neoprávněném 

užívání, poškození, zničení či zcizení hmotného a nehmotného majetku a podporovat 

bezpečnost osob. 

Téma práce jsem si vybral z důvodu možnosti podílet se na zabezpečení firmy 

nedaleko mého bydliště a získat tak cenné zkušenosti, protože bych se chtěl této problematice 

věnovat i v budoucnosti.  

Cílem této bakalářské práce je zhodnotit současný stav zabezpečení ve vybrané firmě 

a na základě teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout opatření ke zlepšení 
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současné fyzické ochrany firmy. V první kapitole mé práce se zaměřím na právní  

úpravu, která souvisí se zabezpečením a ochranou objektů. Poté se budu v teoretické části 

práce podrobně věnovat jednotlivým druhům fyzické ochrany. Úvod praktické části bude 

zaměřen na popis zvolené firmy a jejího stávajícího zabezpečení. Následně v praktické části 

práce provedu analýzu bezpečnostních rizik a na jejím základě vypracuji návrh inovativního 

řešení zabezpečení, který doplním o jeho ekonomické zhodnocení. 
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2   Rešerše  

UHLÁŘ, J. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 1. vydání. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004. 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

Toto učební skriptum zahrnuje ucelený souhrn informací týkající se technické ochrany 

objektů. Text se na začátku zabývá teorií mechanických zábranných prostředků, dále  

pak mechanickými zábrannými prostředky obvodové, plášťové a předmětové ochrany a jejich 

jednotlivými prvky a jejich využitím. Skriptum v závěru popisuje také jednotlivé druhy 

přepravy peněz a cenností. 

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

1. vydání. Praha: Policejní akademie České republiky, 2001. 205 s. ISBN 80-7251-076-2.  

Publikace se zabývá problematikou poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Skriptum je zaměřeno na jednotlivé prvky obvodové, prostorové, plášťové  

a předmětové ochrany. Obsahuje jejich popis, využití a fyzikální principy, na jejichž základě 

pracují.  

LUKÁŠ, L. a kol. Bezpečnostní technologie, systémy a management I. 1. vydání.  

Zlín: Nakladatelství Radim Bačuvčík-VeRBuM, 2011. 316 s. ISBN 978-80-87500-05-7. 

Tato publikace se v první části zaměřuje na detektory narušení – jejich rozdělení, 

popis, vlastnosti a fyzikální podstatu jednotlivých detektorů. V následujících kapitolách  

je pozornost věnována elektronickým bezpečnostním systémům a samotnému projektování 

zabezpečovacích systémů. V závěru se publikace zabývá právními aspekty v oblasti ochrany 

majetku a profesní obranou v průmyslu komerční bezpečnosti. 

PROCHÁZKOVÁ, D., ŠESTÁK, B. Řízení bezpečnosti a krizové řízení. 1. vydání. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2005. 241 s. ISBN 80-7251-212-9. 

V úvodu se tato kniha zaměřuje na charakteristiku a zvládání krizových situací. Hlavní 

část publikace se věnuje rizikové analýze, a to zejména popisu jednotlivých metod. V závěru 

publikace popisuje plánování na podporu krizového řízení. Zejména pak úkoly plánování  

a jednotlivé používané plány. 
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KOCÁBEK, P., KONÍČEK, T. Bezpečné bydlení. 1. vydání. Brno: Vydavatelství ERA, 

2003. 94 s. ISBN: 80-86517-63-2. 

Publikace se v úvodu zaměřuje na teorii zabezpečení objektů. Dále se zabývá 

zabezpečením dveřního prostoru, okenního prostoru a elektrickým zabezpečovacím systém. 

Druhá polovina publikace se věnuje zabezpečovací technice v souvislosti s lidským faktorem. 
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3   Právní úprava ochrany objektu  

V této kapitole jsou uvedeny základní právní předpisy a vybrané technické normy 

související s problematikou bezpečnosti a ochrany objektů v ČR. 

3.1   Právní předpisy 

V současnosti neexistuje žádný specializovaný právní předpis, který by nám mohl 

posloužit ke komplexnímu řešení problematiky ochrany osob a majetku. Proto k řešení této 

problematiky musíme využít řadu právních předpisů, které ochranu osob a majetku nějakým 

způsobem upravují.  

  Ústava České republiky 

Ústava České republiky je ústavní zákon č. 1/1993 Sb. 16. prosince 1992 byla Ústava 

České republiky schválena a účinnosti nabyla 1. ledna 1993. Ústava České republiky  

je základním a nejvyšším zákonem státu společně s Listinou základních práv a svobod.  

S českou ústavou musí být v souladu všechny ostatní zákonné normy. Jedná se o soubor 

právních norem. Tyto normy deklarují základní práva občanů a definující demokratické 

principy ČR jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Ústava 

České republiky se skládá z VIII hlav a z Preambule neboli úvodního prohlášení. Důležité  

je podotknout, že v Preambuli Ústavy České Republiky je uvedeno: „My, občané České 

republiky …,“ tedy je tady vyhlášeno, že ČR je státem všech občanů, kteří mají uděleno státní 

občanství. [37, 42] 

Listina základních práv a svobod 

Česká národní rada přijala Listinu základních práv svobod jako zákon č. 2/1993 Sb. 

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního pořádku ČR. V Listině základních 

práv a svobod jsou obsaženy základní práva a svobody, které vyjadřují vztah mezi státem  

a občanem. Základní lidská práva a svobody vyhlašuje Listina základních práv a svobod jako 

nezrušitelná a nedotknutelná. Tyto základní lidská práva a svobody mohou být omezeny 

jenom na základě zákona. Uvedu zde několik článků, které souvisejí s tématem mé práce. 

Čl. 1. – Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva  

a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 
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Čl. 6. – Nikdo nesmí být zbaven života. Každý má právo na život. Lidský život je hoden 

ochrany již před narozením. 

Čl. 7. – Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může  

být jen v případech stanovených zákonem. 

Čl. 8. – Osobní svoboda je zaručena. 

Čl. 10. – Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním  

do soukromého a rodinného života.  

Čl. 11. – Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

Čl. 12. – Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, 

kdo v něm bydlí. [37, 43] 

Trestní zákoník 

Zákon 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabyl 

účinnosti 1. 1. 2010. Zákon upravuje trestní právo hmotné a to uceleným způsobem. Zákon 

chrání zájmy společnosti, státu, zájmy i práva fyzických a právnických osob. Zákon definuje, 

která jednání jsou již trestným činem. Dále určuje podmínky trestní odpovědnosti  

a je v něm také obsažen výčet jednotlivých trestných činů a tresty, které mohou být za jejich 

spáchání uloženy. V souvislosti s tématem mé práce jsou důležité paragrafy popisující 

jednání, které by bylo za jiných okolností trestným činem neboli tzv. okolnosti vylučující 

protiprávnost: 

§ 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. 
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§ 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. 

§ 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. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně  

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

předpisem. [37, 44] 

Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů, 

upravuje postup orgánů činných v trestním řízení. Zákon je upravuje tak, aby byly trestné 

činy odhaleny a poté pachatelé těchto činů podle zákona spravedlivě potrestáni.   

V souvislosti s ochranou objektů je důležitý paragraf §76 odst. 2 – zadržení osoby podezřelé: 

„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 
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ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit.“ [37, 45] 

Zákoník práce 

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

pracovněprávní vztahy při výkonu práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V části páté, 

hlavě I. v § 101 tohoto zákona je uvedeno, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost  

a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. Zaměstnavatel je také dále povinen podle § 102 

přijímat opatření, která mají předcházet rizikům a vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující 

pracovní prostředí. [37, 46] 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, upravuje 

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

a státem. Dále vztahy, které vyplývají z práva na ochranu osob, pokud jiné zákony neupravují 

tyto občanskoprávní vztahy. Zákoník upravuje především oblast soukromého práva.  

Je zde uvedeno, že každý má právo na ochranu svého života, zdraví, občanské cti, důstojnosti  

a soukromí. Důležitými paragrafy, které se týkají ochrany objektů, jsou: 

§ 6 – Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit. 

§ 417 – Komu škoda hrozí, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem 

přiměřeným okolnostem ohrožení. 

§ 420 – Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.  

[37, 47] 

Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

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

pozdějších předpisů. Zákon se zabývá ochranou práv osob před neoprávněným zásahem  

do soukromí. Tento zákon dále také stanovuje, kdo má oprávnění ověřovat osobní údaje  

a jak s nimi musí bezpečně nakládat, aby nemohly být zneužity. [37, 48] 
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3.2   Vybrané technické normy 

Zde jsou uvedeny vybrané technické normy související s problematikou zabezpečení 

objektů v ČR. 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání. 

 Tato norma se zaměřuje na dveře, které uzavírají prostory chráněné proti vloupání. 

Norma obsahuje základní nároky a způsoby zkoušení vnějších (vchodových) dveří a vnitřních 

dveří. [1] 

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

a zkušební metody. 

Norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti cylindrických vložek, dalších 

požadavků na pevnost, životnost, bezpečnost proti vloupání a odolnost proti korozi. Podle 

funkčních vlastností stanovuje dvě kategorie použití. Norma dále dle konstrukčních 

požadavků a zkoušek, které simulují mechanický útok, stanovuje pět tříd bezpečnosti. [2] 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace. 

V této normě jsou uveřejněny požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti 

proti vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Zaměřuje  

se na otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování a navinování. [3] 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

Norma stanovuje parametry na vlastnosti instalovaných systémů a jejich provedení. 

Podle míry rizika závisející zejména na hodnotě majetku a předpovídanému typu útočníka, 

jsou elektrické zabezpečovací systémy a jeho komponenty rozděleny do čtyř stupňů 

zabezpečení. Norma také stanovuje čtyři třídy vlivu prostředí. [4]  
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ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 6: Napájecí zdroje. 

Norma obsahuje požadavky, stupně zabezpečení a zkušební metody na napájecí zdroje 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. [5] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití  

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky. 

Norma se zabývá systémy kontroly vstupů a požadavky na jejich funkčnost.  

Dále uvádí požadavky na komponenty. [6] 

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

Systémové požadavky. 

V této normě je doporučení poskytovatelům služeb pro účinné řídicí a organizační 

postupy pro instalaci, řízení a údržbu systémů přivolání pomoci. Norma popisuje požadavky 

na systém přivolání pomoci. [7] 

ČSN EN 50136-1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy  

a zařízení – Část 1: Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy. 

Norma obsahuje nároky na signalizaci mezi poplachovým systémem v chráněném 

prostoru a poplachovým přijímacím centrem. Dále obsahuje nároky na charakter výkonnosti,  

jistoty a bezpečnosti poplachových přenosových systémů. [8] 
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4   Jednotlivé druhy fyzické ochrany  

Je naprosto přirozeným faktem, že každý jedinec si chrání to, co mu náleží. Proto  

je samozřejmé, že také každá organizace usiluje o to, aby ochránila svá aktiva, která dané 

organizaci zaručují úspěch. Aktiva můžeme dělit na ta, která mají podobu materiální. Mezi 

tato aktiva patří věci, osoby, budovy. Druhou skupinu tvoří aktiva s abstraktní formou.  

Mezi ta můžeme zařadit informace, služby, práva apod. Pod pojmem aktiva se souhrnně 

rozumí všechno, co je považováno za cenné. [10, 16] 

V současnosti se mezi základní hrozby ohrožující chráněná aktiva řadí zejména 

kriminální činnost. Cílem této činnosti může být odcizení, neoprávněné nakládání, poškození 

nebo úplné zničení chráněných aktiv. Zabezpečením se rozumí systém ochran určený  

ke komplexní, systematické a efektivní ochraně aktiv. [31]  

V dnešní společnosti se každá organizace snaží dosáhnout takových ochranných 

prostředků, které budou mít maximální účinek při co nejmenších nákladech. Úroveň daných 

bezpečnostních prostředků by měla odpovídat hodnotě chráněných aktiv. Je neefektivní 

vynaložit na bezpečnostní opatření náklady, které převyšují samotnou hodnotu chráněných 

aktiv. Fyzická ochrana je soubor technických, organizačních a administrativních opatření, 

která se ve spojení s lidským faktorem snaží poskytovat požadovanou ochranu chráněného 

zájmu. Tímto chráněným zájmem je ochrana osob, hmotného a nehmotného majetku. [16]  

Fyzická ochrana se člení následovně:  

1, Technická ochrana, 

2, Fyzická ostraha, 

3, Režimová ochrana. 

Při zabezpečení jakéhokoliv objektu je záměrem docílení optimální úrovně 

bezpečnosti. Pro dosažení této úrovně bezpečnosti musí dojít k propojení všech prvků fyzické 

ochrany objektu. Pouze vzájemným propojením a kombinováním těchto prvků, používaných  

k ochraně osob, hmotného a nehmotného majetku, můžeme dosáhnout komplexní ochrany 

objektu neboli účinného zabezpečovacího systému daného objektu. [16] 

Jak už bylo zmíněno, fyzická ochrana se člení na technickou ochranu, fyzickou 

ostrahu a režimovou ochranu. Která z těchto ochran je více nebo méně důležitější nemůžeme 

stanovit. Za stejně významné se považují všechny druhy ochran. Tzv. koláč bezpečnosti 
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(obrázek 1) slouží jako důkaz tohoto tvrzení. Z něho je evidentní jeho rovnoměrné rozdělení 

na tři stejné díly. Platí, že systém zabezpečení je tak účinný, jak je účinná úroveň nejslabšího 

prvku systému. [16]  

 

 

  

 

    Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [16] 

4.1   Technická ochrana  

Do technické ochrany řadíme mechanické zábranné systémy, které se také označují 

jako klasická ochrana, a dále poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS). 

Mechanické zábranné systémy vytvářejí takové překážky, jejichž cílem je útočníkovi ztížit 

nebo úplně zabránit docílení jeho záměru. PZTS mají za cíl zjistit pachatelovo vniknutí  

do chráněného objektu a následně signalizovat toto narušení. [16, 39] 

4.1.1   Mechanické zábranné systémy 

Základ každého zabezpečovacího systému tvoří mechanické zábranné systémy.  

Jsou to prostředky, které znesnadňují nebo znemožňují násilné vniknutí pachatele  

do chráněného objektu, zamezují jakékoliv manipulaci pachatele s technikou a vybavením 

uvnitř zabezpečeného objektu, dále zabraňují odcizení jednotlivých aktiv nebo slouží  

k zamezení zanechání nebezpečného předmětu ve střeženém objektu. Jejich úkolem  

je poskytnout pevnou bariéru a tím zabránit násilnému postupu útočníka. [39] 

Jejich hlavním znakem je, že při postupu pachatele do střeženého objektu vytvářejí 

časovou prodlevu v postupu pachatele. Tyto prostředky prostřednictvím své mechanické 

pevnosti poskytují potřebnou ochranu. Vzájemně se od sebe liší kvantitou energie, kterou  

je potřeba vynaložit v rámci jejich zdolávání. Dalšími faktory, kterými se odlišují, jsou čas  

a užívané nástroje nezbytné k překonání těchto prostředků. O žádném z těchto prostředků 

nemůžeme prohlásit, že je nepřekonatelný. Je potřeba si uvědomit, že každý z těchto 

mechanickým zábranných systémů je po uplynutí určitého času překonatelný. [16, 39] 
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V obecném slova smyslu lze mechanické zábranné systémy dělit do dvou skupin: 

–  přírodní: využívají přírodních terénních nerovností, 

–  technické: jsou to zábrany, které jsou vytvořeny uměle a můžeme je rozdělit na:

  –  statické pevné překážky, které své vlastnosti nemění, 

–  dynamické překážky, které své vlastnosti ukazují v pohybu. [16] 

Mechanické zábranné systémy se dělí do čtyř skupin: 

–  obvodová ochrana, 

–  plášťová ochrana (také nazývaná jako objektová ochrana), 

–  prostorová ochrana, 

–  předmětová ochrana. [16]  

Obvodová ochrana 

Tato ochrana se také někdy označuje jako perimetrická ochrana a je vymezena 

obvodem objektu, který většinou tvoří jeho katastrální hranice (plot, zeď atd.). Cílem této 

ochrany je zajištění bezpečnosti venkovních prostor kolem střeženého objektu, ve kterém  

jsou umístěna chráněná aktiva. Obvodovou ochranu si lze představit jako první bariéru, která 

může svým způsobem odradit pachatele od jeho záměru napadnout objekt. Také slouží  

ke ztížení a zpomalení proniknutí pachatele na chráněný pozemek. [16, 29]  

Jedná se o: 

–  klasické drátěné ploty: dosahují výšky 1,5 až 2 m, 

–  bezpečnostní ploty: dosahují až do výšky 2,5 m, 

–  vysoce bezpečnostní ploty: dosahují výšky 5 m, 

–  vrcholové zábrany: jedná se např. o nástavce z ostnatého nebo žiletkové drátu, 

–  podhrabové překážky: zabraňují v podlezení nebo podkopání plotu, 

–  vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky: branky, brány, závory atd. [16]  

Plášťová ochrana 

Posláním této ochrany je maximálně ztížit, zpozdit, znemožnit průchod nepovolané 

osoby do objektu nebo tuto osobu odradit od jejího jednání. Plášť je tvořen otvorovými 

výplněmi a stavebními prvky budovy (stěny, podlahy, stropy a střechy budov). Od materiálu, 

pevnosti a tloušťky materiálu se odvíjí mechanická odolnost těchto stavebních prvků. 
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Otvorové výplně objektů jsou: 

–  dveře,  

–  zárubně,  

–  uzamykací systém,  

–  okna, bezpečnostní skla, bezpečnostní fólie, 

–  mříže, rolety, žaluzie. [16, 39]  

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana zabezpečuje vnitřní prostory chráněného objektu. 

Předmětová ochrana 

Tato ochrana vede k zamezení odcizení a neoprávněné manipulaci s jednotlivými 

předměty v chráněném objektu. Těmito předměty mohou být dokumenty, umělecká díla, 

finanční hotovosti a další cenné věci. Při této ochraně se využívají zejména úschovné objekty, 

jakými jsou: komerční úschovné objekty, ohnivzdorné trezory, komorové trezory a příruční 

pokladničky. Tyto mechanické zábranné systémy zajišťují bezpečnou úschovu cenných věcí  

a jejich ochranu před krádeží nebo před zničením. [16, 39]  

4.1.2   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tyto systémy útočníka nezadrží nebo mu nezamezí v jeho proniknutí do střeženého 

objektu. Jejich cílem je rychle detekovat a signalizovat náhlé změny v chráněném prostoru, 

které způsobil pachatel, a tím vyvolat poplach, který povede k zabránění pachateli  

v jeho dalším jednání. Těmito systémy je transformována informace, která může  

být ve formě zvukového signálu, obrazového signálu, světelného signálu apod. [16, 40] 

PZTS se dělí z hlediska prostorového zaměření do 5 druhů ochrany: 

1, Obvodová ochrana – účelem ochrany je signalizovat narušení perimetru 

střeženého objektu, ve kterém jsou umístěna chráněná aktiva. Tato ochrana zajišťuje 

bezpečnost venkovních prostor kolem tohoto střeženého objektu. Použité technické 

prostředky jsou upravené a stanovené pro venkovní uplatnění.  

2, Plášťová ochrana – má za úkol signalizovat zásah do pláště chráněného objektu. 

Tyto prostředky monitorují stavební otvorové výplně (okna, dveře apod.). Řešíme  



 15 

vždy individuální stavební objekt. Tím se má na mysli buď celá budova či stanovený souhrn 

místností. 

3, Prostorová ochrana – účelem této ochrany je zjistit a poté signalizovat pohyb 

neoprávněné osoby, která se již nachází uvnitř střeženého objektu. 

4, Předmětová ochrana – prostředky této ochrany chrání určité předměty. V případě 

bezprostředního výskytu pachatele u těchto předmětů nebo při nepovoleném zacházení  

s nimi, signalizují toto pachatelovo jednání. 

5, Klíčová ochrana – slouží k signalizaci napadení klíčových prostorů ve střeženém 

objektu. Jedná se o takové prostory, u kterých se odhaduje přítomnost neoprávněné  

osoby. [40]  

Prvky, které tvoří základ každého PZTS, disponují určitými specifickými funkcemi  

a společně tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. Těmito prvky jsou: ústředna, čidla, signalizační 

zařízení, přenosové prostředky a doplňková zařízení. PZTS prostřednictvím těchto prvků 

opticky nebo akusticky signalizuje přítomnost neoprávněné osoby ve střeženém objektu  

či v jeho bezprostředním okolí nebo pokus této osoby o neoprávněné vniknutí do tohoto 

objektu. [28, 40] 

Zabezpečovací řetězec je uveden na obrázku 2 ve formě blokového schématu. 

 

 

 

    Obrázek 2: Schéma zabezpečovacího řetězce PZTS [40] 

Čidla (detektory) – tyto prvky PZTS slouží ke zjištění narušení bezpečnosti 

chráněných aktiv. Princip, na jehož základě fungují, je převod fyzikálních jevů, které  

jsou příznakem narušení bezpečnosti, na elektrický poplachový signál. Čidla jsou připojena  

k ústředně a ta sleduje a vyhodnocuje jejich stav. 
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Rozlišujeme čidla:  

1, Aktivní čidla – generují do svého okolí specifickou podobu energie a na základě 

odezvy tohoto okolí zjišťují útok (např. vysílají laserový paprsek a v případě jeho přerušení 

spouštějí poplach). 

2, Pasivní čidla – ke zjištění útoku používají změn energie emitované z okolí  

(např. seismické vlny způsobené pohybem útočníka). [28, 30, 40] 

Jednotlivá čidla signalizují ústředně stav, ve kterém se nacházejí.  

Těmito stavy jsou zpravidla: 

–  stav poplach: čidlo hlásí narušení bezpečnosti střeženého aktiva, 

–  stav sabotážní poplach: čidlo hlásí neoprávněnou manipulaci s čidlem, 

–  stav porucha: čidlo hlásí poruchu, 

– stav střežení: čidlo může předávat signály o stavech poplach, sabotážní poplach  

i porucha, 

– stav klid: čidlo je napájené, ale signály o stavech poplach, sabotážní poplach  

i porucha jsou blokovány, 

– stav test: čidlo může předávat pouze signál o sabotážním poplachu. Ostatní signály 

jsou blokovány. [10] 

Ústředna – lze ji chápat jako základní kámen každého PZTS. Přijímá  

a vyhodnocuje výstupní signály z čidel PZTS. Ústředna dále zajišťuje napájení čidel a dalších 

prvků PZTS elektrickou energií. Dále má na starosti řízení poplachového, signalizačního  

a doplňkového zařízení a umožňuje celkovou diagnostiku systému. 

Přenosové prostředky – z ústředny do místa signalizace je informace předávána 

prostřednictvím těchto prostředků. Ty také slouží k předávání informací směrem opačným. 

Signalizační zařízení – přivedené informace jsou přetransformovány pomocí 

signalizačního zařízení do odpovídajícího signálu. Nejčastěji se jedná o optický nebo 

akustický signál. 

Doplňková zařízení – tato zařízení se aplikují ke snadnějšímu řízení celého systému. 

Dále také slouží k uskutečňování specifických funkcí. [28, 30, 40]  
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Dohledové a poplachové přijímací centrum 

Ústředna může informace přenášet na dohledové a poplachové přijímací centrum  

(dále jen DPPC). Tento přenos je zajištěn např. GSM sítí, rádiovým přenosem atd.  

DPPC přijímá a vyhodnocuje informace z ústředny a obsluha DPPC následně přijímá 

příslušná opatření. Zpravidla tato opatření končí zásahem výjezdové skupiny, která  

má za cíl prověřit příčiny poplachu a případně náležitě zasáhnout. [29] 

Vybrané prvky PZTS jednotlivých ochran 

1, Obvodová ochrana 

Mikrofonní kabel (obrázek 3) – jedná se o specifický kabel sloužící ke zjišťování 

mechanických vibrací. K této detekci dochází po celé délce kabelu a to na principu 

triboelektrického jevu. Na základě vibrací dochází ke vzniku elektrostatického náboje třením 

dvou rozdílných materiálů uvnitř kabelu. Ve vodiči dochází ke změnám nábojů, které  

se snímají. Tyto změny poté vedou do vyhodnocovací jednotky. Jednotka spouští poplach  

na základě vibrací, které dosahují určité frekvence. Mikrofonní kabel se nejčastěji používá  

ke zjištění přelézání plotu. [10] 

        

Obrázek 3: Mikrofonní kabel [10] 

Zemní senzory – senzory reagují na změny vyvolané pohybem případného pachatele  

a jsou situovány nejčastěji na hranicích pozemku v zemi. V současnosti se využívají 

deformační nebo seizmické senzory. Senzory deformační pracují na základě měření 

deformace senzoru (např. ohnutý optický kabel). Seizmické senzory pracují na základě 

zachytávání otřesů země. [10] 
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2, Plášťová ochrana 

Magnetické kontakty – používají se pro střežení otevření dveří, oken atd. Tyto 

kontakty jsou hojně používané díky jejich snadné montáži a dlouhodobé životnosti.  

Velkou výhodou je také jejich odolnost vůči účinkům vnějších vlivů. Magnetické kontakty 

fungují na základě jazýčkového kontaktu. Permanentní magnet prostřednictvím magnetického 

pole spíná tento jazýčkový kontakt. Díky své pružnosti se při oddálení magnetu jazýčky 

navrátí do své původní polohy, tedy dochází k rozpojení a vyhlášení poplachu.  

Akustická a kontaktní čidla – využívají se na ochranu oken a skleněných ploch.  

Při rozbití skleněné plochy vzniká zvuk, na který reagují čidla akustická. Na vlnění (tlak)  

ve skle reagují čidla kontaktní. Na změnu přenášení signálu ve skle reagují aktivní kontaktní 

čidla, která mají oproti pasivním kontaktním čidlům větší dosah. [10] 

3, Prostorová ochrana 

Tyto detektory jsou souhrnně nazývány detektory pohybu. 

Pasivní infračervená čidla (dále jen PIR) – jedná se o nejrozšířenější prostorové 

detektory, které monitorují pohyb v hlídaném prostoru. Používají se ke snímání změny 

teploty. Využívají skutečnosti, že zdrojem infračerveného záření je každé živé tělo. Oblast 

spektra infračerveného záření, která je snímaná, lze nastavit pomocí čočky, kterou tato čidla 

obsahují. Jednotlivé detekční zóny se mohou překrývat na základě toho, že tato čidla 

nevyzařují energii (jedná se o čidla pasivní), a proto nehrozí nebezpečí vzájemného 

ovlivňování. Nevýhodou je, že v případě proudění vzduchu, zvířat, světelného rušení nebo 

rychlých teplotních změn způsobují falešné poplachy. Infračervené záření není viditelné 

okem. Viditelná oblast zahrnuje pouze vlnové délky mezi 0,45 - 0,75 µm. Infračervená oblast 

leží mezi 0,75 - 10 µm. Lidské tělo vyzařuje infračervenou energie mezi 8 - 14 µm.  

Dokonce i zdánlivě chladné objekty, jako je suchý led a kapalný kyslík, vyzařují infračervené 

záření. [10, 15]  

Aktivní infračervená čidla – jsou to viditelné liniové senzory. Tyto senzory vytváří 

paprsek infračerveného světla pomocí infračerveného světelného zdroje či zdrojů ve spojení  

s vhodnými čočkami. Pulsní, synchronní technika umožňuje omezení rušení a možnosti 

úplného přerušení jinými zdroji světla. Infračervené světlo je lidským okem neviditelné. Úzká 

svislá rovina, ve které tento senzor pracuje, neposkytuje žádný významný objem pokrytí  
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a projektant systému fyzické ochrany musí pečlivě zvážit jeho instalaci tak, aby se zabránilo 

jeho snadnému překonání nebo vyhnutí. Kouř a prach ve vzduchu může rozptýlit paprsek  

až do doby, v závislosti na hustotě částic, kdy energie na přijímači je snížena na úroveň, která 

způsobí, že senzor spustí poplach. Padající předměty, malá zvířata, nebo cokoli, co by mohlo 

přerušit infračervený paprsek na dost dlouho, může způsobit poplach. [14] 

Kombinovaná čidla – jejich použití slouží k potlačení falešných poplachů. Jejich 

funkce spočívá v kombinaci dvou funkčně rozdílných typů detekce. Nejčastěji se jedná  

o kombinace infračerveného a mikrovlnného detektoru (PIR + MW). Dále se může jednat  

o kombinaci infračerveného a ultrazvukového detektoru (PIR + US). Kombinací technologií 

dochází ke snížení počtu špatně vyhodnocených případů, jelikož každá z nich je na falešné 

poplachy rozdílně náchylná. Poplach musí detekovat oba detektory, aby byl následně ohlášen 

ústředně. [10] 

4, Předmětová ochrana  

Závěsová čidla – přes lanko je na čidlo přenášený tlak. Tato čidla vyhodnocují změnu 

tohoto tlaku. 

Tlakově-akustické detektory – při pohybu velkých ploch (dveře, okna) či při skokové 

změně tlaku v místnosti dochází ke vzniku nízkých akustických frekvencí (řádově Hz), které 

tyto detektory detekují. 

Kontaktní čidla – jejich účelem je monitorování přímého kontaktu s chráněným 

předmětem. Jedná se o tlakové, tahové a magnetické kontakty. [10] 

4.2   Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu můžeme charakterizovat jako souhrn preventivních a kontrolních 

činností, které jsou vykonávány prostřednictvím způsobilé osoby pověřené ostrahou. 

Nejčastěji tuto ochranu provádějí strážní, hlídači, hlídací služba nebo policisté. Cílem jejich 

činnosti je zajistit v souladu s režimovými opatřeními ochranu aktiv. Trvalou nebo dočasnou 

přítomností ve střeženém objektu jsou tedy schopni poskytovat ochranu majetku, osob  

a předcházet vzniku škod na střeženém objektu. Všechny jejich činnosti jsou prováděny  

k zamezení konání trestné a další protiprávní činnosti. V současnosti je tato ochrana nejčastěji 

prováděna zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, kdy se jedná o přímý výkon 

ostrahy osob a majetku včetně zajišťování pořádku ve smluvních objektech nebo prostorech, 

nebo je prováděna vlastními zaměstnanci organizací. Fyzická ostraha je sice velmi účinná,  
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ale ve srovnání s jinými druhy ochrany osob a majetku je metodou nejdražší. Vlastní náklady 

na zavedení této ochrany (výstroj, základní výcvik) jsou docela nízké, ale velmi nákladné  

jsou mzdy vyplácené zaměstnancům ostrahy. Tato ochrana musí fungovat ve vhodné 

kombinaci s ostatními druhy ochrany, což vede k zaručení nejefektivnějšího systému fyzické 

ochrany. [16, 40] 

Úkoly fyzické ostrahy: 

1, Kontrolní propustková činnost – pracovníci fyzické ostrahy zamezují vstupu osob 

či vjezdu vozidel bez příslušného oprávnění do střežené oblasti, zapisují oprávněné vstupy  

a vjezdy. Pracovníci také provádějí kontrolu toho, co osoby přinášejí či vynášejí, vozidla 

přivážejí či vyvážejí do střeženého nebo ze střeženého objektu. Jedná se zejména o materiál, 

zboží či jiný movitý majetek. 

2, Kontrolní činnost – pracovníci fyzické ostrahy zamezují v rozkrádání, ztrátě, 

poškození, zničení či zneužití majetku. 

3, Střežení objektů a prostor formou strážní služby – pracovníci fyzické ostrahy 

střeží daný objekt a prostory na stanovištích. Tato stanoviště mohou být pevná, pohyblivá  

či pochůzková. Pracovníci na těchto stanovištích mají za úkol znemožnit vstup či vjezd  

do střeženého prostoru mimo kontrolní propustkovou službu a předcházet vnášení  

či vynášení, přivážení či vyvážení materiálu, zboží nebo jiného movitého majetku na jiných 

místech než kontrolních propustkových stanovištích. 

4, Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu – jedná se o systém opatření při vzniku mimořádné události v chráněném prostoru  

a jeho bezprostřední blízkosti (např. požáry, výbuchy, živelné pohromy, ale rovněž narušení 

objektů opatřených PZTS). 

5, Vyrozumění míst poskytujících pomoc – pokud dojde ke vzniku mimořádné 

události, jsou pracovníci fyzické ostrahy povinni vyrozumět havarijní služby, hasičské útvary, 

zdravotnické záchranné služby, policii, majitele a také zabezpečit daný prostor mimořádné 

události. [16] 
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4.3   Režimová ochrana 

Režimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem celého komplexního 

zabezpečovacího systému objektu. Používá se také často označení organizační  

či administrativní ochrana. A to z toho důvodu, že tato ochrana je určitým souhrnem 

organizačně administrativních postupů a opatření směřujících k zabezpečení požadovaných 

podmínek pro správný chod celého zabezpečovacího systému a jeho sladění s provozem 

střeženého objektu.  

Zásady režimové ochrany dané organizace by měly mít podobu bezpečnostních 

směrnic tzv. režimových opatření. Jedná se o dokument v písemné formě, který nám všechny 

3 segmenty fyzické ochrany spojuje dohromady. Problémem režimové ochrany je zavádění 

těchto bezpečnostních směrnic do života objektu a jejich každodenní používání. Důležitá  

je také aktualizace těchto bezpečnostních směrnic, které se mnohdy nevěnuje potřebná 

pozornost. Důkladné dodržování a vypracování bezpečnostních směrnic vede k propojení 

všech druhů ochrany a k jejich účinnému postavení, a tím k završení zabezpečovacího 

systému. [16, 40] 

Režimová opatření dělíme na: 

1, Vnější režimová opatření – jedná se o opatření, která se zabývají vstupními  

a výstupními podmínkami neboli místy kudy se osoby i vozidla do chráněného objektu 

dostávají a kudy tento objekt opouštějí. Tato opatření určují kdy, kde, jak a čím  

se může nebo naopak nesmí těmito místy do objektu vstupovat či ho opouštět. 

2, Vnitřní režimová opatření – zahrnují omezení pohybu osob a vozidel v objektu 

jen na určité oblasti nebo okruhy. Dále zde patří režim pohybu materiálu, který zavádí 

podmínky, které zajišťují znemožnění úniku materiálů nebo výrobků. Opatření se také týkají 

skladových režimů, které vymezují, jakým způsobem budou materiály přijímány a vydávány 

od jejich překročení hranice objektu až po opuštění objektu. Režim pohybu zaměstnanců  

v objektu vymezuje prostory s omezeným přístupem pro zaměstnance. Přidělování  

a odevzdávání klíčů, způsob jejich aplikace a zhotovení rezervních klíčů stanovuje klíčový 

režim. [16, 40] 
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5   Firma UNIS COOL, s.r.o.   

V této části práce se budu věnovat vybrané firmě. Tuto firmu jsem si zvolil především 

z důvodu, že se nachází blízko mého bydliště a také z důvodu, že ve vedení firmy  

je zaměstnán rodinný známý. Na začátku kapitoly se zaměřím na charakteristiku  

firmy a základní informace o ní. Dále pak popíšu areál, ve kterém firma sídlí a nakonec 

současné zabezpečení firmy. 

5.1   Základní informace o firmě 

Společnost UNIS COOL, s.r.o. se zabývá výrobou chladících a gastronomických 

strojů a zařízení. Firma má v dnešní době nabídku cca 50 typů těchto strojů a zařízení. Jedná 

se zejména o chladicí, teplé a neutrální vydávací vitríny, které jsou vyráběny v různých 

velikostech a modifikacích, a gastronomické stroje konvektomaty. Tyto zařízení a stroje  

se využívají především v cukrárnách, pekárnách, nemocnicích, restauracích, závodních 

jídelnách a na mnoha dalších místech. 

Dalšími výrobky společnosti UNIS COOL, s.r.o. jsou např.: chladicí a mrazicí skříně, 

chladicí stoly, saladety, plynové a elektrické stoličky, nerezový nábytek, stoly, dřezy, regály, 

digestoře, vpustě a bezdotyková umyvadla. Společnost UNIS COOL, s.r.o. dbá na velmi 

přísnou výstupní kontrolu všech svých výrobků a každý z nich se zkouší na nejmodernějším 

testovacím zařízení GALILEO. 80% výrobků této společnosti je určeno pro vývoz do celého 

světa. 20% produkce společnosti je určeno pro tuzemský trh. [41]  

5.2   Popis areálu 

Společnost UNIS COOL, s.r.o. se nachází mezi obcemi Staré Město a Baška. Obě tyto 

obce leží nedaleko města Frýdek – Místek. Areál společnosti je situován podél hlavní 

komunikace mezi těmito obcemi, a to 2 km od obce Staré Město a 1 km od obce Baška.  

Na severu a východu je areál oddělen oplocením od nedalekého pole. Na jižní straně je areál 

oddělen oplocením od areálu sousední firmy. Již zmíněná hlavní komunikace vede podél 

západní strany areálu. Tato silnice je zároveň jedinou příjezdovou cestou do areálu firmy. 

Silnice je od areálu firmy oddělena oplocením a vjezdovou elektrickou posuvnou bránou. 

Vedle této brány je umístěna také branka pro pěší.  
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Rozloha areálu je 14 720 m
2
. Součástí areálu je administrativní budova a výrobní hala. 

Před administrativní budovou je menší parkoviště určené pro vedení společnosti a případné 

návštěvy firmy. Toto parkoviště je odděleno od parkoviště sousední firmy oplocením.  

Na sever od tohoto parkoviště se pak nachází parkoviště větší pro zaměstnance firmy, které  

je od sousedního pozemku odděleno také oplocením. Tato parkoviště jsou vybudována ještě 

před samotným vstupem do areálu společnosti. Před tímto vstupem je pak situována vrátnice, 

jejíž pracovníci kontrolují osoby a vozidla přijíždějící a opouštějící areál a vrátní tak částečně 

plní funkci fyzické ostrahy. Na obrázku 4 je znázorněn orientační plán areálu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Orientační plán areálu [zdroj autor] 

Administrativní budova je zkonstruována ze škvárobetonových panelů. Jedná  

se o třípodlažní nepodsklepenou budovu s plochou dovnitř odvodněnou střechou. Objekt  

je realizován montovanou technologií železobetonového skeletu se stropními a střešními 

panely a obvodovými parapetními, stěnovými a atikovými panely. Střecha je plochá  

se spádem 5% k vnitřním svodům, krytina z lepených asfaltových pásů. Příčky a dozdívky 

jsou zděné cihelné, podlahy jsou tvořeny cementovým potěrem s nášlapnou vrstvou z PVC,  

v sociálním zařízení je keramická dlažba. Na jižní fasádu navazuje stávající čtyřpodlažní 

budova sousední firmy. V přízemí je situován hlavní vstup pro zákazníky se zádveřím  

a navazující kanceláří, výstavní prostor, jednací místnost, sociální zařízení s úklidovou 

komorou a technické zázemí (plyn. kotelna a chodba s rozvaděčem). Boční vstup z areálu, 

určený pro zaměstnance, ústí do haly s vnitřním dvouramenným schodištěm a skladem. 
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Ve II. nadzemním podlaží (dále jen NP) se nachází sedm kanceláří, chodba  

s polouzavřeným prostorem kuchyňky a sociální zařízení zaměstnanců s úklidovou komorou. 

III. NP obsahuje chodbu, centrální vestibul, tři kanceláře vedení firmy s vlastním sociálním 

zařízením (umývárny se sprchou, WC), jednací místnost, dvě kanceláře asistentek a sociální 

zařízení s úklidovou komorou. V administrativní budově je v současnosti zaměstnáno  

19 osob. V přízemí se jedná o 2 zaměstnance, ve II. NP je zaměstnáno 11 osob a ve III. NP.  

6 osob. 

Výrobní hala je jednopodlažní nepodsklepený halový objekt s mírnou sedlovou 

střechou. Její obvodové zdi jsou z betonových panelů. Příčky jsou zděné cihelné a podlaha  

je z hlazeného drátkobetonu. V hale dochází ke zpracování nerezového plechu (95% objemu 

zpracovávaného materiálu) jako polotovaru pro montáž gastronomického zařízení  

a ke zpracování černého plechu (5% objemu zpracovávaného materiálu). Dále zde dochází  

k samotné výrobě a montáži. Hala obsahuje prostor pro vlastní pracovní činnost s vestavěnou 

kanceláří mistra, sklad pracovních pomůcek a sklad materiálu, jehož součástí je zásobovací 

rampa. Dále jsou tady situovány šatny, umývárny, WC zaměstnanců (muži a ženy), 

vývojářská dílna, kanceláře, rozvodna, plynová kotelna, denní místnost, spojovací chodba  

a úklidová komora. V současnosti je ve výrobní hale zaměstnáno 30 osob pracujících  

ve dvou směnách. Na ranní směně od 6:00 do 14:30 a na odpolední směně od 14:30 do 22:00. 

5.3   Současný způsob zabezpečení 

Aktiva, která si musí tato společnost chránit, lze rozdělit na aktiva, která se nacházejí 

ve výrobní hale a aktiva umístěná v administrativní budově. Ve výrobní hale se jedná 

zejména o uskladněný nákladný materiál, drahé pracovní pomůcky a nářadí. Dále pak stroje 

pro zpracování materiálu, k následné výrobě a montáži gastronomického zařízení.  

V administrativní budově aktiva tvoří především počítače v kancelářích, počítačové softwary, 

cenné dokumenty v elektronické i v písemné podobě obsahující důležité informace  

o zaměstnancích a výrobě, jejichž odcizení by mohlo ohrozit budoucnost společnosti. 

Chráněná aktiva společnosti jsou vyčíslena na 7 000 000 Kč. Současné zabezpečení  

je provedeno prostřednictvím technické ochrany a režimové ochrany. V současnosti firma 

nevyužívá žádné prvky PZTS, technická ochrana je realizována pouze mechanickými 

zábrannými systémy a systémem kontroly vstupu použitého u vstupu do administrativní 

budovy. Režimová ochrana se týká zejména vnějších opatření, která jsou realizována činností 

vrátného na vrátnici. 
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Obrázek 5: Poškozené oplocení na         

severní straně areálu [zdroj autor]                                                                          

 

 Obrázek 6: Oplocení na jižní straně areálu [zdroj autor]   

 

5.3.1   Obvodová ochrana  

Obvodová ochrana je na severní, východní a částečně na západní straně areálu 

zajištěna prostřednictvím oplocení, které je v současnosti v nevyhovujícím stavu. Výška 

oplocení je 160 cm a oplocení není opatřeno žádnou vrcholovou zábrannou ani podhrabovou 

překážkou. V současnosti je také toto oplocení značně poškozené. Na mnoha místech  

se vyskytují díry a oplocení tak dostatečně neplní svou funkci (obrázek 5). 

Na západní straně se nachází jediný vstup do areálu. Pro vjezd a výjezd vozidel  

je vstup opatřen elektrickou posuvnou bránou, která je vysoká 180 cm. Vedle této brány  

se nachází vstupní branka pro pěší. Posuvná brána i vstupní branka jsou po celou pracovní 

dobu otevřeny a jejich otevírání před pracovní dobou a zavíraní po pracovní době  

má na starosti vrátný na vrátnici. Obě parkoviště jsou po celém svém obvodu chráněna 

pozinkovanými plotovými panely o výšce 203 cm. Tyto plotové panely jsou vyrobeny  

z ocelových drátů průměru 5 mm a velikost oka je 200 x 55 mm. V horní části těchto panelů 

dochází k přesahu svislých drátů přes vodorovné dráty o 30 mm, a tím jsou vytvořeny ostny. 

Sloupky mají obdélníkový profil o rozměru 40 x 60 mm a jsou rovněž pozinkovány. 

Na jižní straně je areál oddělen od pozemku sousední firmy prostřednictvím plotu 

vytvořeného z trapézového pozinkovaného plechu (obrázek 6). Tento plot je vysoký 220 cm  

a je ve vlastnictví sousední firmy. 
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5.3.2   Plášťová ochrana  

Plášťovou ochranou se rozumí otvorové výplně a stavební prvky budov. 

Administrativní budova je zkonstruována ze škvárobetonových panelů tloušťky 300 mm  

s kontaktním zateplovacím systémem tloušťky 120 mm, takže riziko vniknutí pachatele 

poškozením vnější obvodové části budovy je velmi malé. Otvorové výplně administrativní 

budovy tvoří dvoukřídlové prosklené hliníkové dveře, které slouží jako hlavní vstup  

pro zákazníky. V současnosti se tyto dveře pro vstup nepoužívají a zákazníci, návštěvy  

a zaměstnanci používají společný boční vstup, který je také opatřen dvoukřídlovými 

prosklenými hliníkovými dveřmi s cylindrickou vložkou značky FAB. Cylindrická vložka  

je profilová. Tyto dveře jsou opatřeny systémem kontroly vstupu. Na zdi před vchodovými 

dveřmi se nachází dotyková klávesnice. Systém po zadání správného kódu umožňuje otevření 

dveří. Kód znají pouze zaměstnanci administrativní budovy. Všechna okna v budově  

jsou plastová s izolačním dvojsklem a sklápěcí na ventilaci nebo otevíratelná úplně.  

Obvodové stěny výrobní haly jsou z betonových panelů s cihelnými dozdívkami 

tloušťky 300 mm, dodatečně zatepleno minerální vatou s obkladem trapézovým fasádním 

plechem, případně kontaktním zateplovacím systémem s omítkou. Střešní železobetonové 

panely jsou opatřeny krytinou z natavených asfaltových pásů. Vstupní dveře do haly  

jsou dvoukřídlové prosklené plastové, opatřené nerezovým dveřním kováním s profilovou 

cylindrickou vložkou značky FAB. Okna jsou plastová s izolačním dvojsklem a umožňují 

pootevření na ventilaci. Hala má jedny vrata pro vstup do skladového prostoru. Tato vrata 

jsou sekční oceloplechová, atypická a zateplená. Otevírají a zavírají se pomocí elektrického 

pohonu, který je ovládán prostřednictvím spínače uvnitř haly.  

5.3.3   Prostorová ochrana 

Dveře uvnitř administrativní budovy jsou typové dřevěné v obložkových zárubních.  

Tyto dveře jsou opatřeny nerezovým dveřním kováním s profilovou cylindrickou vložkou 

značky FAB. Ve výrobní hale se vyskytují dveře prosklené plastové a v prostorách šaten 

dveře z dřevotřísky v kovových zárubních. Dveře mají opět profilovou cylindrickou vložku 

značky FAB.  
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5.3.4   Režimová ochrana  

Ve firmě je fyzická ostraha částečně řešena prostřednictvím zaměstnance na vrátnici. 

Ten má na starosti pouze úkony kontrolní propustkové činnosti. Což znamená, že se zabývá 

kontrolou vstupu a výstupu osob a vozidel. Vrátnice (obrázek 9) je opatřena závorou,  

kterou ovládá vrátný pomocí spínače umístěného uvnitř vrátnice. 

Každou návštěvu vrátný zapisuje do knihy návštěv, kde uvádí její jméno, příjmení  

a jméno osoby, za kterou návštěva přichází. Poté je prostřednictvím vrátného návštěva 

telefonicky ohlášena a následně vyzvednuta příslušným pracovníkem. Návštěva dostává 

visačku s textem „návštěvník“ a pořadovým číslem. Návštěva ji musí mít připevněnou  

na viditelném místě po celou dobu svého pobytu v areálu firmy. Vrátný dále kontroluje 

průkazky ke vstupu do areálu a doklady opravňující přinášení či vynášení věcí.  

Vrátný na vrátnici také provádí kontrolu zavazadlových a nákladových prostorů 

vjíždějících a vyjíždějících vozidel do i z areálu firmy. Řidiči těchto vozidel musí na vrátnici 

předložit ke kontrole příslušné dokumenty opravňující jejich vjezd do areálu, doklady  

ke zboží a propustky na materiál či zboží. Na vrátnici se zaznamenávají tyto informace: 

jméno řidiče, důvod jeho vjezdu do areálu, čas příjezdu/odjezdu, státní poznávací značka 

vozidla a jméno firmy, u níž je řidič zaměstnán. Jelikož v minulosti byly zaznamenány  

u zaměstnanců pokusy o krádeže, bylo také přijato opatření náhodné kontroly zavazadel 

zaměstnanců po každé směně.  

Každý zaměstnanec administrativní budovy má svůj klíč od svého pracoviště. V době 

pracovní směny není vstup do výrobní haly uzamykán.  

Na obvodové zdi vrátnice je umístěn kontaktní docházkový terminál FX411  

(obrázek 7), na kterém si každý zaměstnanec firmy zaznamenává svůj příchod na směnu  

a odchod na jejím konci prostřednictvím kontaktního čipu (obrázek 8). Terminál poskytuje 

informace o odpracované době a přesčasech každého zaměstnance firmy. Data jsou také 

využívána v mzdovém systému firmy. Terminál obsahuje celkem osm snímačů, které  

jsou řazeny v řadě na spodní části terminálu. Dva snímače slouží pro zaznamenání příchodu  

a odchodu. Dalších pět pak představuje pět možných způsobů přerušení pracovní doby. 

Zaměstnanec si také může zjistit, kolik hodin mu chybí nebo naopak kolik má nadpracováno. 

Terminál vydává akustický a vizuální signál při přiložení čipu ke zvolenému snímači.  

Na displeji terminálu se zobrazuje aktuální čas. 
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Obrázek 7: Docházkový terminál FX411 

                    [zdroj autor]  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 8: Kontaktní čip [zdroj autor] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Vrátnice [zdroj autor] 

    Obrázek č.13: Kontaktní čip [zdroj vlastní]   
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6   Bezpečnostní analýza a zhodnocení rizik firmy  

Pro účely bezpečnostní analýzy a zhodnocení rizik je důležité vymezit si dva základní 

pojmy: nebezpečí a riziko.  

Nebezpečí je vlastnost látky nebo jevu/děje/faktoru způsobit neočekávaný negativní 

jev. Synonymem nebezpečí je pojem zdroj rizika. [9] 

Riziko je pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifického účinku, ke kterému 

dojde během určité doby nebo za určitých okolností. [9]  

Souhrnně lze riziko chápat jako vyjádření relace mezi očekávanou škodou  

a neurčitostí uvažované škody (vyjádřenou pravděpodobností nebo frekvencí výskytu). 

Rizikem vyjádřená míra ohrožení je závislá na tom, jaká je pravděpodobnost, že ohrožení 

nebezpečnou vlastností vyvolá skutečnou škodu, a jaký může být následek takového jevu 

(předpokládaný rozsah škody). Riziko je tedy kombinací pravděpodobnosti, že se „něco“ 

stane, a následku, s jakým se „něco“ stane. [11]  

Obecný postup pro posuzování rizik je zahájen identifikací charakteristických 

nebezpečí a ohrožení při použití screeningových metod k identifikaci typických prvků a jejich 

verifikace. [38] 

Komplexní bezpečnostní analýza rizik zahrnuje: 

1, Identifikaci nebezpečí – zdrojů rizika, odhalení míst, jevů, stavů, které mají 

potenciál způsobit ztrátu. 

2, Hodnocení rizika – stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát. [38]  

Úkolem bezpečnostní analýzy je zejména zhodnocení nynějších metod ochrany,  

a to z hlediska toho, jak jsou tyto metody efektivní. Na základě tohoto zhodnocení poté 

vytvořit koncept pro zlepšení zabezpečovacího systému daného objektu. Podle principu 

ALARA by neměly výdaje na optimalizaci systému přesáhnout 10% celkové hodnoty 

chráněných aktiv, ve výjimečných případech 15%. [38]  

Pro analýzu a hodnocení rizik existuje mnoho přístupů, metodik a v současnosti  

také softwarových nástrojů. Jsou založeny na jednodušších či složitějších fyzikálních 

modelech, čímž je předurčena lepší či horší správnost a spolehlivost výsledků.  
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Z metodologického hlediska je každá metoda založená na určitém procesním modelu, který 

předpokládá a simuluje určitou možnou situaci, která může nastat v lidském systému. Každý 

uživatel proto musí z hlediska žádoucího cíle hodnocení rizik nejprve vyhodnotit,  

co chce zjistit a na jakém stupni. Poté musí zjistit, jestli jsou splněny předpoklady metodiky. 

Následně musí uživatel zhodnotit, zda jeho datové soubory mají vypovídací hodnotu  

z hlediska pohromy, jejíž rizika se sledují a zda naplňují požadavky metodiky. Teprve poté  

je možno realizovat výpočet. Interpretaci výsledků lze provést pouze v takovém rozsahu, 

který je určen předpoklady metody a modelu, který metodika předpokládá. [36]  

Pro účely této práce použiji nejdříve diagram příčin a následků, který využiji  

pro prvotní identifikaci rizik. Poté provedu analýzu selhání a jejich dopadů (Failure Mode  

and Effect Analysis, dále jen FMEA), jejíž výsledky vyhodnotím pomocí Paretovy analýzy.  

6.1   Diagram příčin a následků  

Diagram příčin a následků bývá také označován jako Ishikawův diagram či diagram 

rybí kosti. Tato metoda má původ v Japonsku, kde ji v roce 1943 na Tokijské univerzitě 

formuloval profesor Kaoru Ishikawa. Analyzovat libovolný proces v jakémkoliv odvětví 

můžeme právě pomocí této metody. Účelem je uvedení vztahu mezi příčinami a následky. 

Metoda umožňuje předcházení problémů a samotné řešení již vzniklých problémů. Metoda  

je založena na určení hlavního problému. Tento hlavní problém je poté zapsán do tzv. „hlavy 

diagramu“ nebo také do „rybí hlavy“. Ta bývá obvykle situována na pravé straně diagramu. 

Subpříčiny, které jsou řazeny převážně podle závislosti k hlavnímu problému,  

jsou zapisovány nalevo od „hlavy diagramu“ (obrázek 10). [33]  

Tato metoda napomáhá modelovat a uspořádat proces nebo zjišťovat možné příčiny 

daného problému. Cílem je určit u daného problému, který řešíme, nejpravděpodobnější 

příčiny tohoto problému. Dochází k analyzování hlavních příčin, které vyvolávají  

řešený problém (následek), a to prostřednictvím grafického zobrazení, které zaručuje 

přehlednost. [38]  
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V mém případě je na obrázku 11 je vyhotovený diagram příčin a následků zobrazující 

možná rizika, která by mohla způsobit poškození či zcizení aktiv společnosti UNIS COOL, 

s.r.o.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 10: Struktura Ishikawova diagramu [13]  
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Obrázek 11: Uplatnění diagramu příčin a následků [zdroj autor] 
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6.2   Analýza selhání a jejich dopadů (FMEA) 

Tato analýza byla vyvinuta ve 40. letech 20. století ve formě vojenského předpisu 

MIL-P-1629. Poté společnost NASA v 60. letech metodu formálně rozvinula a použila  

ji s cílem zdokonalit a verifikovat hardware kosmického programu v rámci projektu Apollo. 

Metodu v 70. letech aplikovala firma FORD k preventivnímu zajištění kvality  

v automobilovém průmyslu. Do papírové normy QS9000 byla zpracována v 80. letech.  

V posledních 20 let byla metoda rozšířena do dalších odvětví (např. jaderná energetika, 

letecký průmysl) a také do netechnických oblastí. [12] 

Metoda FMEA patří do skupiny základních analytických metod a je vyvinuta  

pro analýzu selhání a jejich dopadů. Na základě důsledného strukturování vymezených 

selhání zařízení, systémů a procesů dochází při této metodě k vyhledávání dopadů a příčin. 

Toto je umožněno na základě rozboru způsobů selhání a jejich důsledků. 

Tato metoda se používá převážně pro rizika, která jsou závažná. V dnešní době je tato 

metoda nejčastěji používanou metodou posuzování a vyhodnocování možných rizik. [38]  

Při metodě se využívá následující vzorec: 

R = P x N x H 

kde 

R – míra rizika (v literatuře také MPR), 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika, 

N – závažnost následků, 

H – odhalitelnost rizika. [38] 

Tabulka 1: Parametry metody FMEA [38] 
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Při této metodě se u každého identifikovaného rizika provede bodové ohodnocení 

pravděpodobnosti vzniku rizika (P), závažnosti jeho následků (N) a odhalitelnosti tohoto 

rizika (H) podle tabulky 1. Po vynásobení dosazených hodnot se u každého identifikovaného 

rizika získá míra rizika. Ta může nabývat hodnot 0 až 125. Riziko je tím závažnější,  

čím je míra rizika vyšší. [38]  

Pro analýzu pomocí metody FMEA využiji jednotlivá rizika poškození či zcizení aktiv 

společnosti, jež byla odhalena pomocí Ishikawova diagramu. 

V následující tabulce 2 je zobrazen seznam rizik. U každého rizika bylo provedeno 

bodové ohodnocení a následně vypočtena míra rizika. 

Tabulka 2: Analýza metodou FMEA [zdroj autor] 
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       Tabulka 3: Sestupně seřazená rizika [zdroj autor] 

V tabulce 3 jsou na základě vypočtené míry rizika sestupně seřazena identifikovaná 

rizika. V dalších sloupcích byly vypočteny relativní míry rizika, kumulativní četnosti  

a relativní kumulativní četnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

K vyhodnocení výsledků byla použita Paretova analýza, která je graficky znázorněná 

Paretovým diagramem (obrázek 12). Ten je tvořen sloupcovým grafem, kde jsou sloupce 

seřazeny od nejvyššího k nejnižšímu a lomenou křivkou tzv. Lorenzovou křivkou, která 

zobrazuje hodnoty relativních kumulativních četností. K sestavení Paretova diagramu byly 

použity hodnoty z tabulky 3. Identifikovaná rizika jsou seřazená podle velikosti  

míry rizika (R) od největší po nejmenší a vynesena na vodorovné ose x. Diagram  
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    Tabulka 4: Nepřijatelná rizika [zdroj autor] 

 

má dvě osy y. Míra rizika (R) jednotlivých rizik je vyznačena na levé svislé ose a relativní 

kumulativní četnost v procentech na pravé svislé ose.  

Paretův diagram napomáhá přehledně oddělit nejzávažnější rizika („životně důležitá 

menšina“) od těch méně závažných („užitečná většina“). Nejzávažnější rizika jsou vymezena 

pomocí zvoleného kritéria 70/30. Jako přijatelná jsou vyhodnocena rizika s relativní 

kumulativní četností nad 70% a jejich současné zabezpečení se považuje za dostačující.  

Ta rizika, která se v Paretově diagramu nachází pod hranicí 70%, jsou vyhodnocena jako 

nepřijatelná. Na tato rizika je potřeba se dále zaměřit a navrhnout nová opatření. [32, 38] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 12: Paretův diagram [zdroj autor] 

V tabulce 4 jsou zobrazena výsledná rizika, jež se v Paretově diagramu nachází  

pod hranicí 70%. Tato rizika byla analýzou vyhodnocena jako nepřijatelná. 
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Závěr provedené analýzy bezpečnostních rizik 

Na začátku analýzy bezpečnostních rizik jsem použil diagram příčin a následků neboli 

Ishikawův diagram, prostřednictvím kterého jsem podrobně identifikoval možná rizika 

ohrožující chráněná aktiva. Tato rizika jsem poté použil pro vypracování metody FMEA. 

Výsledky této metody jsem následně vyhodnotil pomocí Paretovy analýzy, která oddělila 

nejzávažnější rizika od méně závažných. Lze konstatovat, že mezi nepřijatelná rizika, která 

by mohla vést k poškození či zcizení chráněných aktiv společnosti, patří: 

–  rizika související s nevyhovujícím stavem oplocení v určité části areálu,  

–  riziko nepozorovaného pohybu pachatele, vyplývající z absence PZTS, 

–  rizika související s narušením plášťové ochrany, 

–  rizika vyplývající od vlastních zaměstnanců. 

V následující kapitole bude na výsledky z provedené analýzy rizik brán zřetel  

při návrhu inovativního řešení zabezpečení společnosti. 
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7   Návrh inovativního řešení zabezpečení společnosti 

V této kapitole se zaměřím na samotný návrh inovativního řešení zabezpečení, jehož 

prvky by měly zabránit poškození či zcizení chráněných aktiv společnosti. Při tomto návrhu 

budu vycházet především z výsledků provedené analýzy bezpečnostních rizik, pomocí které 

jsem odhalil nejzávažnější rizika. Součástí tohoto návrhu bude také jeho ekonomické 

zhodnocení. 

7.1   Mechanické zábranné systémy 

Jak jsem již popsal v části současného zabezpečení firmy, oplocení na severní, 

východní a částečně na západní straně areálu je v současnosti ve stavu, kdy dostatečně neplní 

svou funkci. Oplocení není opatřeno žádnou vrcholovou zábrannou ani podhrabovou 

překážkou. Nedosahuje standardní výšky 180 cm a na mnoha místech je značně poškozené. 

Proto by bylo zapotřebí vyměnit oplocení v této části areálu za nové. Navrhuji použít 

pozinkované čtyřhranné pletivo IDEAL® Zn o výšce 200 cm. Ocelový pozinkovaný drát  

má průměr 2,1 mm. Velikost ok je 55 x 55 mm. Pletivo má nahoře a dole zapletený napínací 

drát, jehož průměr je 3,1 mm. Cena pletiva IDEAL® Zn včetně DPH je 100,00 Kč/m.  

Pro konstrukci tohoto oplocení je také zapotřebí zakoupit sloupky a vzpěry. Navrhuji kulaté 

sloupky IDEAL® Zn pozinkované s černou čepičkou, jejichž součástí je černá příchytka 

napínacího drátu. Cena sloupků je 199,00 Kč/ks včetně DPH. Doporučuji použít vzpěry 

IDEAL® Zn, které jsou v horní části seříznuté k upevnění na sloupek s plastovou koncovkou. 

Jejich cena včetně DPH je 180,00 Kč/ks. Středový napínací drát se přidává  

u oplocení, které je vyšší než 150 cm. Cena balení o délce 52 m včetně DPH je 188,55 Kč/ ks. 

Jelikož ho není možné technologicky zaplétat při výrobě, je nutné ho napínat samostatně. 

Oplocení doporučuji opatřit silně zinkovaným ostnatým drátem a podhrabovými překážkami. 

Navrhuji použít ostnatý drát PICHLÁČEK, jehož cena včetně DPH je 409,00 Kč za 100 m. 

Cena podhrabové překážky je 566,00 Kč/ks včetně DPH. [34] 

Ostatní část perimetrické ochrany areálu považuji v současnosti za dostatečně 

účinnou. 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany budou ponechány ve stavu, v jakém 

jsou v současnosti použity. Důvodem je zejména vysoký počet otvorových výplní, které 

představují velké množství potenciálních možností vniknutí do objektů. Inovace zabezpečení 

těchto jednotlivých výplní by byla z ekonomického hlediska velmi nevýhodná.  
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Z ekonomického důvodu budou ponechány v dosavadním stavu také mechanické zábranné 

systémy prostorové ochrany. Obě tyto ochrany budou řešeny prostřednictvím prvků PZTS  

v následující kapitole. 

7.2   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V současnosti jediným použitým prvkem elektronické ochrany je systém kontroly 

vstupu, kterým je opatřen vstup do administrativní budovy. Systém funguje na principu 

zadání správného kódu na dotykové klávesnici umístěné na zdi před vchodovými dveřmi.  

S ohledem na provedenou bezpečnostní analýzu doporučuji zabezpečit plášťovou  

a prostorovou ochranu výrobní haly i administrativní budovy pomocí PZTS. Každý objekt 

bude vybaven vlastními zabezpečovacími prvky PZTS.  

V mém návrhu budu používat komponenty systému OASiS od firmy Jablotron alarms 

a.s. Zaměřil jsem se na bezdrátové prvky, a to především z důvodu, že při montáži těchto 

prvků se nemusí provádět zásahy do stavebních konstrukcí objektů. Další výhodou  

je snadná a rychlá instalace těchto prvků. Variabilita sytému umožňuje jeho snadné rozšíření  

o další prvky či jejich snadné přemístění. Uvnitř těchto prvků jsou antény a každých 9 minut 

je kontrolována jejich připravenost. Napájení prvků je zajištěno pomocí lithiových baterií  

a jejich vybití je hlášeno systémem uživateli a servisnímu technikovi. Prvky komunikují  

v pásmu 868 MHz prostřednictvím kryptovaného protokolu. [27] 

Všechny komponenty vyhovují podle normy ČSN EN 50131-1 ed. 2 stupni 

zabezpečení 2, jenž se označuje jako nízké až střední riziko. Předpokládá se, že pachatel  

je vybaven jistými znalostmi a poznatky ohledně PZTS a disponuje základním sortimentem 

nástrojů a přístrojů. [4, 40]  

V přílohách 2, 3, 4, 5 je uveden návrh rozmístění jednotlivých prvků PZTS. 

Jako ústřednu navrhuji použít ústřednu JA-82K. Tato ústředna je hybridní, a proto  

na ni lze připojit jak bezdrátové prvky, tak prvky drátové. Ústředna je stavebnicovým 

systémem, jenž může disponovat až 50 smyčkami (označených 01 až 50). Deska ústředny  

má 4 drátové vstupy a může být doplněna o několik rozšiřujících modulů. Kapacita ústředny 

může být rozšířena na 14 drátových vstupů po připojení modulu 10 drátových vstupů. 

Kapacita paměti je 256 událostí. Ústředna rozlišuje 50 uživatelů. Každý uživatel může 

používat přístupovou kartu a svůj nastavený čtyřciferný přístupový kód. Samotné ovládání  

je tedy uskutečňováno kartou, kódem a v případě, že je ústředna doplněna určitým 
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Obrázek 13: Klávesnice JA-81F-RGB [18] 

 

komunikátorem, lze ji ovládat také z internetu nebo přes mobil. Sekce A, B a C umožňují 

zařazení jednotlivých periferií. Sekce se využívají při částečném hlídání (střeží A, střeží AB, 

střeží ABC) nebo v případě, že je systém rozčleněn na 2 části (A a B s částí společnou C). 

Pracovní frekvence je v ISM pásmu 868 MHz. Navrhuji doplnit ústřednu o zálohovací 

akumulátor typu SA214 - 2.6 (12V - 2.6Ah). Cena ústředny je 1 561 Kč včetně DPH. [17]  

K ústředně je potřeba zvolit vhodnou klávesnici. Doporučuji použít bezdrátovou 

klávesnici JA-81F-RGB (obrázek 13). Tu lze použít k programování a k ovládání systému. 

Rozměry klávesnice jsou 120 x 130 x 30 mm. Na klávesnici lze nastavit různou barvu 

displeje pro poplachový stav systému a normální stav. Komunikace je realizována 

protokolem OASiS a to bezdrátově. Samotná klávesnice je napájena z baterií. Klávesnice 

ústředen budou umístěny hned za vstupními dveřmi uvnitř budov. Cena klávesnice včetně 

DPH je 3 073 Kč. [18]  

 

 

 

 

 

Ústřednu doporučuji rozšířit o dva moduly. V prvním případě se jedná o modul  

JA-82Y GSM komunikátor, který ke komunikaci využívá síť GSM. Události hlásí  

buď prostřednictvím SMS zpráv (na 8 telefonních čísel), zavoláním či poskytnutím hlasové 

zprávy. Slouží pro přenos informací na DPPC. Umožňuje ovládat a kontrolovat systém  

přes internet nebo pomocí mobilu. Dále umožňuje programem OLink 2.0 přes internet 

nastavovat a řídit systém. GSM komunikátor je instalován do skříně ústředny a jeho cena  

je 7 054 Kč včetně DPH. [19]  

Jako druhý modul doporučuji použít JA-82R radiový modul. Jedná se o modul 

bezdrátové komunikace, jenž je určen ke spojení ústředny s bezdrátovými prvky. Po instalaci 

tohoto modulu může být přiřazeno do ústředny 50 bezdrátových periferií. Pracovní frekvence 

modulu je 868 MHz. Cena tohoto modulu včetně DPH je 3 049 Kč. [20]  
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Pro ochranu vnitřních prostorů objektů navrhuji použít PIR detektor pohybu osob  

a kombinovaný detektor pohybu osob a rozbití skla. Detektory budou reagovat na narušení 

pláště objektů a případný následný pohyb pachatele uvnitř objektů. Cílem detektorů je rychlá 

detekce a signalizace změn vyvolaných pachatelem v daném prostoru a následné vyvolání 

poplachu, který zabrání pachateli v jeho dalším jednání. Pro tyto účely doporučuji použít 

detektor JA-80P a kombinovaný detektor JA-80PB. 

Detektor JA-80P je bezdrátový PIR detektor pohybu osob. Umožňuje detekovat 

pohyb pachatele uvnitř budov a je schopen pokrýt plochu o velikosti až 112m². Odolnost vůči 

falešným poplachům je zajištěna digitální analýzou, kterou lze nastavit ve dvou stupních. 

Detektor obsahuje čočku, jejíž záběr je 120°/12 m, a prostor je pokryt prostřednictvím  

tří vějířů. Alternativní čočka umožňuje změnit detekční charakteristiku detektoru. Cena 

detektoru včetně DPH je 1 595 Kč. [21]  

Detektor JA-80PB (obrázek 14) je bezdrátový detektor pohybu osob a rozbití skla. 

Skládá se ze dvou nezávislých detektorů. Spojuje v sobě PIR senzor k detekci pohybu osob  

a senzor rozbití skla. Na základě typických zvuků, ke kterým dochází při rozbití skla a změn 

tlaku vzduchu, detektor detekuje roztříštění skleněné plochy. Detekční charakteristika 

detektoru rozbití skla je prakticky kulová a detekční vzdálenost rozbití skleněné výplně  

je 9 m. Signál je zpracováván pomocí digitální analýzy, čímž je zaručena odolnost vůči 

falešným poplachům. Cena detektoru je 2 178 Kč včetně DPH. [22]  

Detektory JA-80P a JA-80PB se doporučují umisťovat nad podlahu ve výšce  

2,5 metru. Napájení detektorů probíhá pomocí lithiových baterií a komunikační pásmo 

detektorů je 868 MHz. [21, 22]  

Vstupní dveře do obou objektů navrhuji opatřit bezdrátovým magnetickým detektorem 

otevření. Jedná se o detektor JA-83M (obrázek 15). Používá se na dveře, okna a další 

pohyblivé části pro detekci otevření. Funguje na principu oddálení magnetu. Na pevnou část 

dveří (okna) se umisťuje vysílací část a na pohyblivou část se umisťuje magnet. Napájení 

detektoru je zajištěno lithiovou baterií typu CR-123A (3.0V / 1,5 Ah). Cena tohoto detektoru 

včetně DPH je 1 014 Kč. [23] 
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 Obrázek 14: Detektor JA-80PB [22] 

 

          Obrázek 15: Detektor JA-83M [23] 

 

   Obrázek 17: Vnější siréna JA-80A [25] 

 

  Obrázek 16: Detektor JA-80G [24] 

 

 

 

 

 

 

V obou objektech se nachází plynová kotelna. V jejich prostorech doporučuji 

instalovat bezdrátový detektor hořlavých plynů JA-80G (obrázek 16). Detektor reaguje  

na únik hořlavých plynů (butan, propan, zemní plyn, …) a výparů. Detektor únik signalizuje 

akusticky, opticky a informaci přenáší také radiovým protokolem OASiS. Napájení detektoru 

je zajištěno ze sítě. Metoda detekce je založena na katalytickém spalování. Cena detektoru 

hořlavých plynů je 1 682 Kč včetně DPH. [24]  

K signalizaci narušení objektu navrhuji instalovat venkovní sirénu. Ta svým 

akustickým a optickým signálem zejména pachatele zneklidní. Siréna bude taky případného 

pachatele odrazovat od jeho plánovaného záměru objekt napadnout. Navrhuji použít 

bezdrátovou vnější sirénu JA-80A (obrázek 17). Siréna je uložena v robustním krytu a je plně 

bezdrátová. Napájení sirény probíhá pomocí lithiové baterie. Siréna je opatřena senzory proti 

sabotáži. Sabotáž oznámí, pokud dojde k odstranění krytu nebo odtržení z montáže. V případě 

poplachu siréna bliká a houká. Hlasitost postupně roste až na maximum. Maximálně po dobu 

3 minut siréna houká a maximálně 30 minut po poplachu bliká. Cena včetně DPH je 2 821 

Kč. [25]  

 

 

 

 

Na východní straně výrobní haly jsou umístěny drahé pracovní pomůcky a nářadí.  

Z důvodu velkého množství oken na této straně haly, které má za následek zvýšené ohrožení 

aktiv, navrhuji v tomto prostoru pro zvýšení ochrany instalovat venkovní bezdrátovou 
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Obrázek 18: Venkovní infračervená optická závora JA-80IR [26] 

 

infračervenou optickou závoru JA-80IR (obrázek 18) od výrobce Optex. Závora obsahuje 

vysílače, jenž zaručují kompatibilitu se systémy OASiS. Závora reaguje na protnutí optické 

spojnice mezi vysílačem a přijímačem. Napájení je zajištěno prostřednictvím 4 lithiových 

baterií typu LSH20 (3,6 V 13 Ah). Maximální vzdálenost mezi jednotkami může být až 60 m. 

Sabotáž je indikována na ústřednu. Jednotky se musí instalovat ve výšce 0,7 – 1,0 m. Cena 

včetně DPH je 15 125 Kč. [26]  

 

 

 

 

7.3   Režimová ochrana 

Především je nutné zavést opatření týkající se instalovaného PZTS. Detektory 

instalované u vstupů do objektů budou mít nastavenou zpožděnou zónu tak, aby pověřené 

osoby mohly systém deaktivovat a předcházet tak vyhlašování planých poplachů.  

Důležité je také zvolit zaměstnance, kteří budou mít na starosti deaktivaci a aktivaci 

systému. Doporučuji, aby ve výrobní hale dostali bezpečnostní kód pouze mistři směn.  

Ti budou mít na starosti deaktivaci systému vždy na začátku ranní směny a aktivaci systému 

na konci odpolední směny. V administrativní budově doporučuji pověřit vybrané 

zaměstnance, jejichž povinností bude systém pomocí bezpečnostního kódu deaktivovat  

na začátku pracovní doby a systém aktivovat na konci pracovní doby. Doporučuji připojit 

PZTS na DPPC vybrané soukromé bezpečnostní služby, čímž bude v případě vyhlášení 

poplachu zajištěna okamžitá reakce zaměstnanců této soukromé bezpečnostní služby. Výběr 

této služby provede vedení firmy na základě svých preferencí. 

Provedená analýza bezpečnostních rizik také upozornila na rizika ze strany  

vlastních zaměstnanců. Jedná se o vynesení informací, nespolehlivost, krádež, nepozornost  

či dokonce spolupráce zaměstnanců s pachatelem. Bohužel těmto rizikům  

se dá předcházet pouze důkladným výběrem spolehlivých zaměstnanců, kteří si budou vážit 

svého pracovního místa. Další možností je tyto nežádoucí události trestat finančními 

pokutami, které budou působit také jako odstrašující signál pro ostatní zaměstnance. 
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Tabulka 5: Ekonomické zhodnocení návrhu [zdroj autor] 

7.4   Ekonomické zhodnocení návrhu 

V následující tabulce 5 je zobrazeno ekonomické zhodnocení navrhovaných opatření 

ke zlepšení zabezpečení společnosti.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            

 

Při ekonomickém zhodnocení návrhu inovativního řešení zabezpečení společnosti  

se vychází z principu ALARA. Podle tohoto principu by vynaložené výdaje na inovativní 

řešení zabezpečení neměly přesáhnout 10% celkové hodnoty chráněných aktiv společnosti. 

Uvedený návrh tomuto principu vyhovuje, jelikož celkové náklady navrhovaných opatření 

představují 4% z vyčíslené hodnoty chráněných aktiv společnosti. 
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8   Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí provedené analýzy bezpečnostních rizik identifikovat 

a vyhodnotit možná rizika ohrožující chráněná aktiva vybrané firmy. Poté na základě 

teoretických znalostí a praktických poznatků navrhnout inovativní řešení zabezpečení  

dané firmy a provést ekonomické zhodnocení tohoto řešení. 

V první části práce jsem se zaměřil na právní úpravu ochrany objektu. Jelikož  

ke komplexnímu řešení problematiky neexistuje žádný specializovaný právní předpis,  

je potřeba vycházet z řady právních předpisů, které jsem v této části práce popsal.  

Dále jsou uvedeny vybrané technické normy související s problematikou zabezpečení objektů.  

K přiblížení dané problematiky jsem se v následující části práce věnoval teorii ochrany 

objektů, která by měla posloužit k přiblížení dané problematiky. V teorii jsem podrobně 

popsal jednotlivé druhy fyzické ochrany, jelikož k docílení komplexní ochrany objektu, neboli 

účinného zabezpečovacího systému, je potřeba tyto ochrany vzájemně propojit a kombinovat. 

V úvodu praktické části práce jsem představil vybranou firmu. Poskytl jsem základní 

charakteristiku firmy. Dále jsem se zaměřil na popis areálu, kde firma v současnosti sídlí  

a také na popis jednotlivých objektů. Pro lepší představu je tato část doplněna o orientační 

plán areálu. Závěr této kapitoly jsem věnoval popisu současného zabezpečení firmy.  

Následující kapitola je velmi důležitou částí mé práce, jelikož analýza bezpečnostních 

rizik spočívala v identifikaci a vyhodnocení možných rizik, která by mohla vést k poškození  

či zcizení aktiv firmy. Pro účely prvotní identifikace rizik jsem použil diagram příčin  

a následků neboli Ishikawův diagram. Identifikovaná rizika jsem poté použil pro vypracování 

analýzy selhání a jejich dopadů (FMEA). Výsledky této metody byly následně vyhodnoceny 

pomocí Paretovy analýzy, která vymezila nepřijatelná rizika. Na základě výsledků provedené 

analýzy bezpečnostních rizik jsem závěr práce věnoval návrhu inovativního řešení 

zabezpečení, jehož součástí je také jeho ekonomické zhodnocení. Návrh se zabývá 

vybudováním nového oplocení v určité části areálu a zabezpečením objektů pomocí PZTS. 

Na závěr lze říct, že stanovený cíl bakalářské práce byl splněn. Myslím si, že realizace 

vypracovaného návrhu inovativního zabezpečení by vedla k dosažení vyšší úrovně 

zabezpečení firmy. Záleží na vedení firmy, zda investuje do zabezpečení svých aktiv  

a zrealizuje některá mnou navrhovaná opatření. 
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