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Anotace 

 GÁL, Jaroslav. Zabezpečení objektu železárny ve Veselí nad Moravou prostředky 

technické ochrany objektů. Ostrava, 2014. 45 stránek, 3 přílohy. Bakalářská práce na VŠB 

- TU Ostrava na Fakultě bezpečnostního inţenýrství na Katedře bezpečnostních sluţeb. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav Veselý. 

 Předmětem této bakalářské práce je zabezpečení objektu ţelezáren ve Veselí nad 

Moravou prostředky technické ochrany objektů. V první části práce je uveden výčet 

základních právních předpisů a technických norem, které souvisí s danou problematikou. 

V následující části práce je popsána problematika fyzické ochrany a její jednotlivé druhy. 

Práce pokračuje následným popisem objektu ţelezáren, jeho historií a současným stavem 

zabezpečení. V další části je nejprve provedena analýza, potřebná pro identifikaci a ověření 

jednotlivých bezpečnostních rizik. Závěrečná část práce se zabývá návrhem inovativního 

zabezpečení, ekonomickým zhodnocením daného návrhu na odstranění nebo 

minimalizování zjištěným bezpečnostních rizik. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, zabezpečení objektu, analýza rizik, ţelezárny 

Abstract 

 GÁL, Jaroslav. Security object ironworks in Veselí nad Moravou means of 

technical protection facilities. Ostrava, 2014. 45 pages, 3 appendices. Bachelor thesis at 

VŠB - TU Ostrava at the Faculty of Safety Engineering at the Department of Security 

Services. Thesis Supervisor Ing.Václav Veselý. 

 The subject of this thesis is to provide an object ironworks in Veselí nad Moravou 

means of technical protection facilities. The first part contains the list of the basic legal 

regulations and technical standards that relate to the topic. In the following part of the 

paper  it describes the issue of physical protection and its different types . Work continues 

further description of the object Ironworks, its history and present state security. In another 

part of the paper there is firstly made analysis, which is necessary for identification and 

authentication of an individual security risks. The final part deals with the design of 

innovative security, economic evaluation of the proposal to eliminate or minimize the 

identified security risks. 

Key words: physical protection, building security, risk analysis, iron 
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cca.  cirka 

CCTV  Closed Circuit Television 

č.  číslo 

čl.  článek 

ČR  Česká republika 

ed.  edition 

EPS  Elektrická poţární signalizace 

FMEA  Failure Mode and Effect Analytic 

GB  Gigabit 

HZS  Hasičský záchranný sbor 

IR  Infračervené 

ISO  International organization for standardition 

IT  Informační Technologie 

Kč  Koruna česká 

m  metr 

mm  milimetr 

P.č.  Pořadové číslo 

PZTS  Poplachový a zabezpečovací tísňový systém 

s.r.o.   společnost s ručením omezeným 

sb.  sbírka zákonů 

tzv.  takzvaný 

VIFD  Video Image Fire Detectors 
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1. Úvod 

 V celé historii lidstva se obyvatelstvo snaţilo na svoji dobu a dostupnými 

prostředky chránit sebe, své území a svůj majetek a to nejen z důvodu ochrany svých 

ţivotů a majetku, ale také z odvrácení útoků ostatních lidí hnaných nejen náboţenskými 

pohnutky, chamtivostí a touhou po moci nad ostatními lidmi a jejich bohatstvím. 

 Jiţ v době kamenné se zdejší lidé uchylovali do jeskyní. Jednak je pouţívali jako 

ochranu před nepříznivými povětrnostními vlivy a jednak také jako ochranu před zvířaty a 

ostatními znepřátelenými tlupami. Postupem času si na svoji ochranu dokázali vytvořit 

nejen zbraně, ale i podmanit a vyuţít oheň. Vytvářeli si příbytky, jenţ obehnávali ploty a 

zdmi. Jak doba plynula, tak si lidé na svoji ochranu stavěli opevněné hrady, vytvářeli 

příkopy a hradby. Začali pouţívat padací mosty, mříţe, zámky a mnohé další prostředky na 

ochranu sebe a svého majetku. Příkladem ochrany velkého území můţe být výstavba jedné 

z největších a nejobdivovanějších lidských staveb a to Čínské zdi, která se táhne tisíce 

kilometrů a slouţila jako ochrana Čínské říše před ostatním světem. 

 Spolu s vývojem lidské společnosti, vědy a techniky docházelo i k vývoji systému a 

prostředků zaručující ochranu lidí a jejich majetku. 

 V dnešní době je vyuţíváno široké škály systému a technických a jiných 

prostředků, kterými se lidé mohou chránit. Nejen dnes, ale i v minulosti byly vydány 

zákony a předpisy, které ochraňovaly lidskou společnost, zaručovali a zaručují právo na 

ochranu a bezpečí. Díky tomu se lidé mohou samostatně rozhodnout, jakým způsobem 

ochrání svůj majetek a zdraví nad rámec běţných stanovených pravidel. 

 Lidé po celou dobu své existence chtěli, chtějí a budou chtít nabýt a neoprávněně se 

obohatit na bohatství druhých. Proto lidé vyuţívají nejrůznějších bezpečnostních systému a 

prostředků na jejich ochranu. Mohou to být nejrůznější mechanické zábranné systémy, ať 

uţ zastoupeny bezpečnostními dveřmi, zámky, mříţemi a mnohými dalšími prvky. Ty 

bývají doplněny prvky z řad technické ochrany, kterými mohou být nejrůznější čidla, 

detektory, senzory, kamerové systémy a mnohé další bezpečnostní prvky, které zaručují 

ochranu. 

 Jinak tomu není ani v případě ţelezáren ve Veselí nad Moravou. V této práci se 

pokusím poodhalit moţná místa a způsoby narušení objektu moţnými pachateli. Cílem této 
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práce bude navrhnout takovou formu fyzické ochrany, aby byla odstraněna zjištěná 

bezpečnostní rizika. 

 Práce bude rozdělena na teoretickou část, kde se seznámíme s právními předpisy, 

které se dané problematiky týkají a část praktickou. V následující praktické části se 

seznámíme nejen s objektem a jeho stavem zabezpečení, ale budeme se zabývat i 

rozpoznáním nepříznivých bezpečnostních rizik a návrhem opatření na jejich zamezení. 

Veškeré prováděné návrhy a způsoby zabezpečení mají, tak jako v jiných případech tak i 

tady pomoci vytvořit bezpečné prostředí, zamezit obohacování se na majetku 

popisovaného objektu a ochránit hodnoty a lidi, kteří se v něm nachází. 
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2. Výčet základních právních předpisů 

 Veškerá prováděná podnikatelská, výrobní a jiná činnost má v České republice, ale 

i jinde ve světě oporu v zákonech, výjimkou není ani ochrana a bezpečnost objektů. Na 

rozdíl od jiných není ţádný právní předpis, který udává rozsah zabezpečení a souhrnně řeší 

danou problematiku. Z toho důvodu by se mělo vycházet z těch právních předpisů, 

vyhlášek a norem, které se zabývají zmíněnou problematikou. Níţe je uveden základní 

výčet některých z právních předpisů a technických norem týkající se bezpečnosti a ochrany 

objektů. 

2.1. Základní právní předpisy 

 Zde jsou jmenovány některé právní předpisy: 

 

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky  

 Ústava České republiky (dále jen ČR) je základní a zároveň nejvyšší zákon v ČR, 

definuje základní práva a svobody občanů, demokratické principy ČR, kterými jsou 

svrchovanost, jednota a výkon demokratického státu. Ústavou ČR je dále dáno, ţe kaţdý 

člověk je způsobilý mít práva a povinnosti, nárok na národnostní, etnické, hospodářské, 

sociální a kulturní právo atd. Ústava ČR je tvořena základním ustanovením, ustanovením 

moci zákonodárné, moci výkonné, moci soudní, ustanovením Nejvyššího kontrolního 

úřadu, České národní banky a v neposlední řadě územní samosprávy ČR. Ústava ČR je 

rozdělena na Preambuli, která se týká úvodního prohlášení a osmi hlav, které jsou 

rozepsány do 113 článků. 

 Česká národní rada ji 16.12.1992 přijala a jako Ústavní zákon č.1/1993 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a změn je vyhlášena ve sbírce zákonů. [22, 29] 

 

zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod  

 Listina základních práv a svobod je součástí ústavního zákona Ústavy ČR. 

Vyvozují od ní následné právní úpravy. Omezení základních práv a svobod, svrchovanost 

zákona, nezrušitelnost přirozených práv člověka je moţné jen na základě zákona. Dále 

Listina základních práv a svobod zaručuje právo na ţivot (čl. 6), nedotknutelnost osoby a 

jejího soukromí a osobní svobodu (čl. 7 a čl. 8), právo na zachování lidské důstojnost, 

dobré pověsti, osobní cti a ochranu jména (čl. 10), právo na vlastní majetek (čl. 11), 
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nedotknutelnost obydlí (čl. 12), zaručení listovního tajemství (čl. 13), právo na informace 

(čl. 17). [22, 32] 

 

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Občanský zákoník ve své podstatě rozebírá vlastnická, majetková práva fyzických a 

právnických osob z jejich pohledu a pohledu státu. Upravuje ochranu vlastnictví, ochranu 

neoprávněného zásahu do osobního vlastnictví jakoţ i přiměřený způsob odvrácení tohoto 

zásahu proti své osobě atd. Dále se v občanském zákoníku uvádí, ţe porušitel odpovídá za 

vzniklou újmu při porušení právních povinností sám. [22, 35] 

 

zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon  

 Hlavním účelem trestního zákona je ochrana zájmů společnosti, ústavního zřízení 

ČR, práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob. K docílení účelu trestního 

zákona bývají pouţity prostředky, kterými jsou pohrůţky trestů, ukládání a vykonávání 

trestů a další ochranná opatření. [22, 34] Dále jsou zde zahrnuty okolnosti vylučující 

protiprávnost: 

 Krajní nouze 

 Dle citace trestního zákona § 28 je krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestním 

činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo ještě závaţnější 

neţ ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen jej snášet.“
1
  

 Nutná obrana 

 Dle citace trestního zákona § 29 je nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není 

trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřena způsobu 

útoku.“
1
  

 Svolení poškozeného 

 Dle citace trestního zákona § 30 je svolení poškozeného: „Trestný čin nespáchá, 

kdo jedná na základě svolení osoby, jejíţ zájmy, o nichţ tato osoba můţe bez omezení 

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn 
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oprávnění rozhodovat, jsou činem dotčeny. Svolení podle odstavce 1 musí být dáno 

předem nebo současně s jednáním osoby páchajícím čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, 

váţně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno aţ po spáchání činu je pachatel beztrestný, 

mohl-li důvodně předpokládat, ţe osoba uvedená v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělil 

vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 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 povaţovat souhlas k ublíţení na 

zdraví nebo usmrcení.“
1
 

 Přípustné riziko 

 Dle citace trestního zákona § 31 je přípustné riziko: „Trestný čin nespáchá, kdo 

v souladu s dosaţeným 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, nelze-li společensky prospěšného výsledku 

dosáhnout jinak. Nejde o přípustné riziko, jestliţe taková činnost ohrozí ţivot nebo zdraví 

člověka, aniţ by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo 

výsledek, k němuţ směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této 

činnosti zřejmě odporuje poţadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, 

zásadám lidskosti nebo se příčí dobrým mravům.“
1
 

 Oprávnění pouţití zbraně 

 Dle citace trestního zákona § 32 je oprávnění pouţití zbraně: „Trestný čin 

nespáchán, kdo pouţije zbraně v mezích stanoveným právním předpisem.“
1
 

 

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

 V obsahu § 76 odst. 2 trestního řádu se uvádí, ţe kdokoliv smí osobu, která byla 

přistiţena při páchání trestného činu, zadrţet, pokud je to nutné k získání jeho totoţnosti, 

k zabránění útěku či zajištění důkazního materiálu. Je ale povinen neprodleně zadrţenou 

osobu předat státnímu zástupci, vyšetřovateli, orgánu policie, příslušníkovi ozbrojených 

sil, vyhledávajícímu orgánu nebo správci posádky. Omezení osobní svobody zadrţené 

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a změn 
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osoby musí být bez odkladu oznámeno jednomu z jmenovaných orgánů, pokud nelze 

osobu ihned některému z daných orgánu předat. [22, 31] 

 

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

 Zákoník práce stanovuje zaměstnavateli povinnost vytvářet pro své zaměstnance 

takové pracovní podmínky, aby nebylo ohroţeno jejich zdraví při práci, bezpečnost, 

nevznikalo ohroţující pracovní prostředí. Proto je zaměstnavatel povinen vytvářet opatření 

pro prevenci rizik, tak aby docházelo k předcházení rizik, jejich odstranění a pokud to není 

moţné, tak co nejvíce minimalizovat jejich působení. Má tedy za povinnost vyhledávat 

rizika, nacházet jejich příčiny, zdroje a navrhovat a přijímat takové opatření, aby i u 

neodstranitelných rizik docházelo k co největšímu omezení jejich účinku na zdraví a 

bezpečnost zaměstnanců. [22, 33]   

 

zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

 Zákon o ochraně osobních údajů pojednává o ochraně osobních údajů, pravidly jak 

se s danými údaji musí zacházet, aby nedošlo k jejich zneuţití. Určuje způsob manipulace, 

práce a zacházení s osobními údaji jakoţ i určení osob, které s nimi pracují. [22, 30]  

2.2. Technické normy 

 Jsou to dokumenty, které se pouţívají i v ochraně objektů, ale nejsou nikterak 

závazné a stanovují nejčastěji konstrukční řešení, materiál, způsob umístění a mnoho 

dalších informací, mohou to byt zejména: 

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

systémy. Rok vydání 2007. Stanovuje systémové poţadavky PZTS. Podrobně popisuje 

poţadavky na provedení, vlastnosti nainstalovaných systémů. [6, 22] 

ČSN CLC/TS 50131-7 Poplachové systémy - Poplachové a zabezpečovací tísňové 

systémy- Část 7: Pokyny pro aplikace. Rok vydání 2011. Norma poskytuje informace pro 

navrhování, montáţ, údrţbu a provoz PZTS. [6] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systém kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 1 : Systémové poţadavky. Rok vydání 2001. Změna 

A1 popisuje doplňky a změny základní normy, poţadavky na komponenty, zabývající se 

danou problematikou. [6, 22] 
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ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systém kontroly vstupů pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7 : Pokyny pro aplikace. Rok vydání 2000. Součástí 

normy je návrh systému, instalace, údrţba, provoz, předání. Norma zahrnuje pokyny pro 

pouţívání automatizovaných systému kontroly vstupů a komponentů vně a uvnitř budov 

v návaznosti na EN 50133. [18] 

ČSN EN 50132-7 ed. 2 Poplachové systémy – CCTV dohledové systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 7 : Pokyny pro aplikace. Rok vydání 2013. Norma 

obsahuje poţadavky a doporučení pro zkoušení systému, přejímku, údrţbu, instalaci, 

výběr, plánování, zpracování obrazu. [18] 

ČSN EN 50132-5-1 Poplachové systémy -  CCTV dohledové systémy pro pouţití 

v bezpečnostních aplikacích – Část 5-1: Video přenosy – obecné provozní poţadavky. Rok 

vydání 2012. Obsahuje poţadavky na přenos signálu. [18] 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Poţadavky a klasifikace. Rok vydání 2012. Norma popisuje poţadavky, 

vlastnosti a odolnost proti vloupání. [18] 

ČSN EN 1628 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatíţení. Rok vydání 

2012. [18] 

ČSN EN 1629 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatíţení. Rok vydání 

2012. [18] 

ČSN EN 1630 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříţe a okenice – Odolnost proti 

vloupání – Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání. 

Rok vydání 2012.[18] 

3. Základní druhy ochrany 

Řešení konkrétních problémů ochrany osob a objektů by mělo být 

prováděno souhrnně, tak aby bylo dosaţeno maximálního účinku ochrany. 

Zabezpečovací systém fyzické ochrany je tvořen čtyřmi základními druhy 

ochran, kterými jsou: 

 Klasická ochrana 
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 Reţimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Technická ochrana 

3.1. Klasická ochrana 

Jedním z nejstarších typů ochran je bezpochyby klasická ochrana, která zajišťuje 

pouţití v daném objektu takových mechanických zařízení, jenţ je do jisté míry spolehlivě 

ochrání. Zabezpečení spočívá ve vytváření takových mechanických zábranných systémů, 

které znesnadňují danému pachateli dosaţení jeho cíle. Jedná se zejména o vniknutí 

neţádoucích osob do objektů a na soukromý pozemek. 

Klasická ochrana je tedy jádrem veškerých zabezpečovacích systémů. Setkáváme 

se s ní většinou ve všech typech objektů. Důleţitou rolí je hodnocení z hlediska času, po 

který dokáţe vzdorovat útoku. [24] Mechanické zábranné systémy můţeme rozřadit do 

několika oblastí: 

 Obvodová ochrana 

 Plášťová ochrana 

 Předmětná ochrana [20] 

3.1.1. Prostředky obvodové ochrany 

 Jde o skupinu bariér, jejichţ úkolem je zabezpečovaný objekt prostorově oddělit. 

Jedná se o mechanické zábranné systémy, které jsou vytvořeny vně vlastního chráněného 

objektu na okolní volné ploše. Prostředky obvodové ochrany tvoří zejména ohrazení, 

oplocení okolního pozemku, dále zdi, branky, brány, závory, propusti atd., zamezující 

vstup neoprávněných osob do daného prostoru.[24] 

 

Klasické drátěné oplocení 

 Tyto typy oplocení obyčejně mívají výšku 1,5 – 2 m, bývají zhotoveny ze 

zinkovaných drátů aţ do průměru 3,9 mm. Jsou tvořeny oky, které umoţňují průhlednost 

přes oplocení. V některých případech je lze rozplést a lze je snadno překonat standardními 

nástroji jako jsou štípací, kombinační kleště. [24] 
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Bezpečnostní oplocení 

 Svým tvarem, konstrukčním řešením, tloušťkou, typem materiálu se liší od 

klasických oplocení především zvýšenou odolností proti prostřiţení, řezání atd. Díky výšce 

aţ 2,5 m znesnadňují přelezení. Proto splňují zvýšené poţadavky na chráněný ohraničený 

prostor. [24] Oba typy oplocení jsou znázorněny níţe na obrázku 1. 

 

 

a) klasický plot    b)bezpečnostní plot 

Obrázek 1 - Jednotlivé typy oplocení [2] 

     

Zdi 

 Aby zdi mohly čelit útokům a byly odolné proti průnikům do chráněného prostoru, 

musí stát na betonové podezdívce a musí být pevné, odolné, s výškou minimálně 2,5 m, tak 

aby znesnadnily a zabránily útoku případným podlezením, přelezením, podhrabáním. [24] 

Brány 

 Jedná se zejména o jednokřídlové nebo dvoukřídlové branky, které bývají 

masivnější, širší a umoţňují na rozdíl od branek, které jsou pro pěší, umoţnit průjezd 

vozidel. Ovládání je zaručeno ručně, s pojezdem i automatizovaně. Dle druhu otevírání 

jsou brány: 

 otočné 

 posuvné 

 výsuvné [24] 

Závory 

 Standardní závory fungují jako sklápějící se jednoramenné, jedenkrát nebo i 

několikrát lomené páky. Zajišťují výhradně kontrolní činnost a nezabraňují násilnému 
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vniknutí do daného objektu. Jde tedy o technické prvky, které potřebují dohled, neboť 

umoţňují neřízený průchod osob.[24] Jednoramennou závoru můţeme vidět na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 - Jednoramenná závora [11] 

 

3.1.2. Prostředky plášťové ochrany 

 Jedná se o prvky mechanických zábranných systémů, jejichţ základním úkolem je 

z pohledu ochrany objektu znesnadnit, znemoţnit či odradit pachatele proniknout do 

chráněného prostoru v objektu. Jde o zabezpečení vstupů do objektu. [24] 

Dveře 

 Jedním z nejvíce vyhledávaných míst vniknutí do chráněného objektu bývají dveře. 

Dveře musí být pevné, tuhé a odolné proti účinkům vnějších sil, nesmí se v ţádném místě 

prohnout a umoţnit tak pouţití páčidla. Dveře musíme brát jako celek se všemi 

jednotlivými částmi, jako je dveřní křídlo, zárubně, zámek atd. Pro zvýšenou odolnost proti 

vniknutí do chráněného objektu se pouţívají bezpečnostní dveře, které mají za úkol: 

 zesílit odolnost dveřního křídla proti průnikům a pouţití páčení 

 zvýšit počet zámků po celém obvodu dveří 

 vybavit je dostupnými systémy, odolnými proti veškerým způsobům zdolání 

 zlepši, zesílit odolnost zárubní [24] 

Okna 

 Jsou jedním z mnoha snadno dostupných otvorů v objektu, jejichţ překonání 

především u klasických oken není sloţité. Okno bývá zpravidla vsazeno do obvodové 

stěny, jehoţ skleněná výplň je průhledná nebo průsvitná. Z hlediska bezpečnosti nás 

zejména zajímají konstrukční prvky okna, okenní rám, překlad, parapet, sklo, uzávěry a 

kování atd. [24] 
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Bezpečnostní fólie 

 Z hlediska ochrany prosklených ploch jsou bezpečnostní fólie velmi efektivní, více 

estetické a levnější neţ mříţe. Bezpečnostní fólie je průhledná, samolepící fólie několik 

desetin milimetru tlustá. Při úderu do skla opatřeného bezpečnostní fólií dochází ke vzniku 

praskliny odpovídající síle úderu, ale nedochází k vysypání střepů. Popraskané sklo je 

nalepené na fólii, jak je vidět na obrázku 3. Výhodou pouţití bezpečnostní folie je: 

 zpomalení vniknutí do objektu 

 zabránění prohození předmětů skrz sklo 

 ochrana před explozí a tlakovou vlnou [24] 

 

Obrázek 3 - Bezpečnostní fólie [3] 

Mříže 

 Mříţe tvoří z historického hlediska jednu z nejstarších klasických mechanických 

zábran otvorových výplní zasklených ploch. Na rozdíl od bezpečnostních fólií sniţují 

průchod světla do objektu. Konstrukční řešení, poţadavky na vzhled, pevnost a rozměry 

jsou upraveny normou ČSN EN 1627. V běţném ţivotě je konstrukce mříţí řešena 

individuálně.[24] Zabezpečení oken pomocí mříţí je patrné jiţ na první pohled, jak je vidět 

na obrázku 4. 

 

Obrázek 4 - Okenní mříže [4] 
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3.1.3. Prostředky předmětové ochrany 

 Jednotlivé prostředky předmětové ochrany slouţí především k ochraně 

individuálních předmětů, jako jsou cenné papíry, utajované dokumenty atd. Jsou 

zastoupeny  trezory, ocelovými schránkami atd. [24]  

3.2. Režimová ochrana 

 Reţimová ochrana je dána souborem organizačně administrativních opatření a 

kroků k vytvoření daných podmínek zabezpečovacího systému a jeho skloubení s chodem 

chráněného objektu. Umoţňuje kontrolu vstupu a odchodu osob do objektu, provoz a 

vyuţití zabezpečovacích systémů, klíčový reţim. Reţimová ochrana se snaţí o zabudování 

a uţívání bezpečnostních směrnic a dokumentů do kaţdodenního chodu objektu. Děli se 

na: 

 Vnitřní reţimová opatření 

 Vnější reţimová opatření 

3.2.1. Vnitřní režimová opatření 

 Souvisí zejména s pohybem osob a motorových vozidel v objektu v předem 

stanoveném okruhu, kontroly stavu ohrazení, reţimu pohybu materiálu a kontrola způsobu 

přijmu a výdeje zboţí od vstupu do objektu aţ po jeho opuštěn atd. 

3.2.2. Vnější režimová opatření 

 Týkají se zejména podmínek kontroly vstupu a výstupu z chráněné oblasti, tedy 

způsobu jakým se jednotlivé vozidla a osoby přemísťují do objektu a z něj. [24] 

3.3. Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha bývá koncovým prvkem kaţdého systému ochrany. Jedná se o 

soubor úkolů prováděných způsobilou osobou.  Zejména se jedná o činnosti stráţných, 

vrátných, hlídačů atd. Koncová účinnost ostatních druhů ochrany je závislá na její úrovni. 

Fyzická ostraha je nejdraţší, protoţe je prováděna člověkem a musí být kombinována 

s ostatními prostředky ochrany tak, aby se získala co největší efektivnost. [24] Primární 

činnosti fyzické ostrahy: 

 kontrola osob 

 kontrola totoţnosti osob v objektu 
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 kontrola vjezdu a výjezdu vozidel do a z objektu 

 kontrola prostoru v objektu a jeho blízkosti 

 udrţování pořádku, hlášení nehod, předávání informací, hlášení nehod, havárií atd. 

[20] 

3.4. Technická ochrana 

 Jde především o poměrně nový druh ochrany objektů, neboť technické prostředky 

technické ochrany objektů se skládají z prvků ochrany, které dle svých technických 

moţností a rychlosti oznámení nejspolehlivěji detekují a signalizují narušení chráněného 

objektu. Jsou nejspolehlivější a nejhůře zdolatelné. Pouţívají se zejména k doplnění 

klasické ochrany a zvýšení efektivity fyzické ostrahy. 

  Hlavní funkce technických prostředků je především ta, ţe i na poměrně velké 

vzdálenosti, ve velmi krátké době reagují na změny způsobené pachatelem a uvedou do 

činnosti síly, které jsou schopny pachateli zamezit a dopadnout jej mnohdy ještě před 

dokončením jeho protispolečenského jednaní. 

 Technická ochrana se skládá zejména z poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému (dále jen PZTS), kamerového systému (CCTV- Closed Circuit Television), 

systému kontroly vstupů a elektrickou poţární signalizací (dále jen EPS). [25] 

3.4.1. Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

 Jedná se soubor zařízení, jenţ se skládá z několika částí, které spolu vytváří jeden 

zabezpečovací řetězec, jak můţeme vidět na obrázku 5. Skládá se z ústředny, čidel, 

signalizačních či poplachových přenosných systémů, napájecích a doplňkových zařízení – 

tísňové hlásiče, záznamové a přenosové zařízení. Systém zejména slouţí k vyhlášení 

poplachu a přivolání pověřených osob při narušení prostoru. Jako poplachový prvek se 

pouţívá alarm. Ovládací zařízení slouţí k ovládání a uvádění systému do stavu střeţení, 

klidu. Cílem je jednoduché ovládání pomocí čtečky karet, klávesnice, biometrického 

zařízení.[12]  
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Obrázek 5 - Zabezpečovací řetězec [25] 

 

 Čidlo je zařízení, jenţ reaguje na změny fyzikálních jevů vysláním poplachového 

signálu, zprávy, které jsou způsobeny neţádoucím vniknutím, narušením daného prostoru. 

Rozdělují dle potřeby napájení elektrickou energií na napájená, nenapájena, dále pokud ke 

své činnosti vyzařují, nebo nevyzařují energii na aktivní a pasivní. 

 Ústředna umoţňuje jeho ovládání, napájení a další přenos informací. Dle svého 

programu zpracovává informace z jednotlivých čidel. 

 Přenosové prostředky umoţňují přenášet oběma směry povely a výstupní 

informace z místa signalizace do ústředny. 

 Signalizační zařízení zprostředkovává převod předaných informací na vhodný typ 

signálu. 

 Doplňková zařízení zjednodušují ovládání systému, dále poskytují realizaci 

určitých speciálních funkcí. [25] 

 Daný styl směrování a umístění jednotlivých prvků PZTS se provádí způsobem, 

který jim umoţňuje včasné a rychlé detekování pachatele. Díky tomu, ve které části 

střeţeného prostoru se nachází, je můţeme dle prostorové ochrany rozlišit na:  

 obvodová ochrana 

 plášťová ochrana 

 prostorová ochrana 

 předmětová ochrany 

 tísňová ochrana [17] 

Obvodová ochrana 

 Chrání a oznamuje narušení střeţeného obvodu areálu, objektu ve většině případu 

se jedná o venkovní technické prostředky. Obvodem daného místa myslíme jeho 

katastrální hranici, kterou můţe být plot, zeď atd. 
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 Nejčastěji se vyuţívají plotová vibrační, tenzometrická čidla, mikrofonní kabely, 

radary, čidla, seizmická čidla, perimetrická pasivní infračervená čidla, kapacitní čidla, 

infračervené závory a bariéry atd. [17, 25] Některé z výše zmíněných typů jsou znázorněny 

na obrázku 6. 

 

a) vibrační plotová čidla, b) perimetrická pasivní IR čidla, c) mikrovlnné bariéry 

Obrázek 6 - Prvky PZTS obvodové ochrany [9, 19] 

 

Plášťová ochrana 

 Chrání a oznamuje narušení pláště objektu, to znamená narušení veškerých vstupů, 

otvorů do chráněného objektu. 

 Ve velké míře se vyuţívají kontaktní čidla, mikrospínače, dveřní a přechodové 

kontakty, nášlapné kontakty, magnetické kontakty, fóliové polepy, mikrofonní čidla, 

infračervená čidla [17, 25], některé z nich jsou uvedeny na obrázku 7. 

 

 

a) pasivní IR čidlo  b) kontaktní čidlo  c) nášlapný koberec 

Obrázek 7 - Prvky PZTS plášťové ochrany [9] 

 

Prostorová ochrana 

 Chrání a oznamují narušení vnitřního prostoru chráněného objektu pachatelem, 

který jiţ překonal plášťovou ochranu, zejména jeho pohyb v daném prostoru. 

 Obvykle se vyuţívají pohybová čidla, mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla, aktivní 

a pasivní infračervená čidla. [17, 25] 
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a) mikrovlnné čidlo  b) ultrazvukové čidlo  c) IR čidlo 

Obrázek 8 - Prvky PZTS prostorové ochrany [1, 10, 23] 

 

Předmětová ochrana 

 Chrání a oznamuje moţnou neţádoucí manipulaci, snahu o odcizení chráněného 

předmětu. Zejména se jedná o umělecká díla, cennosti, věci v trezorech atd. 

 Ve většině případů se pouţívají kontaktní, tlakové, magnetické, laserové, bariérové, 

závěsové a váhově čidla. [17, 25] 

 

 

a) magnetické čidlo   b) laserový detektor 

Obrázek 9 - Prvky PZTS předmětové ochrany [9] 

 

Tísňová ochrana 

 Chrání a oznamuje moţnou újmu na zdraví a ţivotě fyzických osob, zasáhnuté 

mimořádnou události, přírodními ţivly a dochází zde k evakuaci osob z objektu. 

 Signalizace je vyvolá manuálním stisknutím tlačítka, našlápnutím na tísňovou lištu, 

nebo automatických systémem snímající nehybnost osob. [17] 

 

a) tlačítkový tísňový hlásič 

Obrázek 10 - Prvky PZTS tísňové ochrany [7] 
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3.4.2.  Kamerový systém 

 Kamerový systém (dále jen CCTV – Closed Circuit Television) neboli uzavřený 

televizní okruh se pouţívá k monitorování určených prostor s cílem vyhodnotit 

nestandardní události, nejčastěji neoprávněný pohyb osob mimo dovolená nebo vytyčená 

místa atd. CCTV systémy mají v dnešní době široké vyuţití a jsou ve velké míře jednou 

z nejmodernějších a nejdůleţitějších prostředků na přenos obrazu. 

 Systémy CCTV se nedají spolehlivě povaţovat za poplašné systémy, slouţí 

zejména k monitorování a přenosu obrazu na monitory, nebo uchováváni záznamu obrazu i 

zvuku na nejrůznější záznamová zařízení z daných sledovaných prostor. Na základě 

signalizace od PZTS a poskytnutí obrazového zobrazení dané situace umoţňují zlepšení, 

zefektivnění a zrychlení činnosti fyzické ochrany. 

 Nejdůleţitějším prvkem CCTV systému jsou kamery. Pouţívají se standardní 

kamery, speciální kamery na stropní montáţ, maskované kamery, kamery se světelným 

přisvícením, infračervené kamery (dále jen IR) atd.  Na obrázku 11 můţeme vidět několik 

typů pouţívaných kamer s infračerveným přísvitem (dále jen IR).  

 Pouţití kamer se liší v konstrukci, v instalaci pro vnitřní či vnější snímání obrazu, 

způsobu přenosu signálu, ceně atd. Pro pohodlný chod musí být zajištěn dostatek světla pro 

snímání, zvolen správný typ kamery a přenos videosignálu tak, aby nedocházelo 

k zhoršování rozlišovacích schopnosti se zvětšovanou vzdáleností přenášeného signálu. 

[12, 26] 

 

     

a) vnitřní kamera s IR přísvitem, b) venkovní kamera s IR přísvitem , c) vnitřní mini speed dome IP kamera Den/Noc  

Obrázek 11 - Některé typy kamer v systémech CCTV [5]  

   

3.4.3. Elektrická požární signalizace 

 EPS je soubor jednotlivých technických zařízení, která slouţí k pohotové detekci 

začínajícího poţáru, aby bylo moţné zamezit rozšíření poţáru nebo přivolat danou pomoc. 



 

18 

  

Nejdůleţitější úkol EPS je identifikace prvotních znaků poţáru, jeho rozpoznání, určení 

místa zahoření, ohlášení dané situace, upozornění osob na nebezpečí a aktivaci zařízení 

bránící rozšíření poţáru. Dokáţe také automaticky informovat hasičský záchranný sbor 

(dále jen HZS). [26] Jednotlivé prvky EPS můţeme vidět na obrázku 12. 

 

Obrázek 12 - Prvky PZTS [8] 

 

3.4.4. Systém kontroly vstupů 

 Slouţí k jednoznačnému přidělení přístupových práv pro vstup do chráněných 

prostorů a objektů, regulaci osob a vozidel, kterým automaticky povoluje, nebo zabraňuje 

přístup, vjezd do daného prostoru na základě vyhodnocování přidělených identifikačních 

karet, čipů, kódů, otisků papilárních čar atd. Vyhodnocování se provádí pomocí čteček. 

Systémy pro kontrolu vstupů se dělí na dotykové a bezdotykové. Při identifikaci a 

rozpoznání daného objektu dochází pouze vykonání určité sluţby, kterou můţe být 

otevření dveří, brány atd. Pokud systém nerozpozná objekt, zabrání mu ve vstupu a 

popřípadě dochází k vyhlášení poplachu. 

 Systém kontroly vstupu umoţňuje monitorovat pohyb osob v daných oblastech, 

vyhledávat osoby, kontrolovat vstupy do jednotlivých oblastí, dále umoţňuje kontrolovat 

činnost stráţných při obchůzkách.[26]  

4. Železárny Veselí nad Moravou 

 Ţelezárny Veselí nad Moravou se nacházejí v blízkosti mého bydliště. V návaznosti 

na to jsem si daný objekt, jenţ je v dnešní době pod záštitou společnosti Z-Group Steel 

Holding a.s., která se i nadále zabývá výrobou hutního materiálu, vybral a budu se zabývat 
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ochranou jejího areálu. V níţe uvedených kapitolách se zmíním o její historii, o objektu 

samotném, jeho aktuálním zabezpečení a jeho moţném zlepšení.  

4.1. Historie železáren 

 Stavba podniku začala 2. května 1960 výstavbou taţírny oceli a spolu s ní ústřední 

údrţbářských dílen, závodní jídelny, sociální budovy, vlečky a kanalizace, rozvodny a 

dalších stavebních akcí. Zkušební provoz byl díky píli a úsilí zahájen jiţ 1. září 1962 

zprovozněním první taţné linky a do konce roku se podařilo vyrobit 778 tun profilové oceli 

v ceně jeden a půl milionu korun. 

 Ve druhé etapě výstavby podniku započaté v roce 1966 byly vystaveny nové 

budovy pro výrobu tenkostěnných profilů taţených trubek, svařovaných trubek a profilů za 

studena. Stavebně nejdůleţitějšími objekty byly provoz svařovny trub, regenerace a 

neutralizace, taţírny trub, kotelna, další sociální budova, opravárenské prostory, sklady 

hořlavin a pomocného materiálu, rozšíření elektrických rozvoden, vodního hospodářství a 

další pomocné provozy. 

 Rozběh výroby v nové svařovně trub byl započat v roce 1967 s jiţ získanými 

zkušenostmi, neboť během roku 1964 byly provizorně nainstalovány dvě svařovací linky 

do prostorů ústředních údrţbářských dílen. Jiţ 1. května 1964 zde byla vyrobena první 

trubka o průměru 28 x 1,5 mm. Zavedení výrobního procesu svařovaných trubek si 

vyţádalo zvládnout problematiku jejich výroby, kalibrování, zdokonalení technologií 

svařování a mnohé další zákonitosti spojené s daným procesem. 

 V souvislosti na svařovnu trub byl zahájen provoz taţírny trub. Hlavním posláním 

daného provozu bylo následné zlepšení, zkvalitnění a zefektivnění svařovaných trubek, 

profilů trubek a profilů taţením za studena. To znamenalo znovu se obohatit o doté doby 

neznámé technologie, jako je taţení na taţném bubnu. Zaměstnanci se ve vzájemné 

spolupráci s techniky dokázali vypořádat i s tímto náročným úkolem. 

 Roku 1966 byla zahájena výroba svařovaných trubek, uzavřených tenkostěnných 

profilů, taţených trubek a profilů. V roce 1970 se začala psát nová historie firmy. Je 

charakterizována neustálým zdokonalováním výroby a výrobního sortimentu. Roku 1972 

se podařilo začít s výrobou přesných svařovaných trubek malých průměrů, za studena 

kalibrovaných a taktéţ zavést výrobu ţárového zinkování.  
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 Během sedmdesátých let je navrhnut a následně schválen trubkový program. V této 

souvislosti rozvoj Ţelezáren Veselí nad Moravou pokračuje jiţ třetí etapou výstavby. V 

roce 1975 bylo rozhodnuto o poloţení základního kamene pro výstavbu nových prostor na 

výrobu závitových trubek a začátkem roku 1978 jsou k dispozici první tuny pozinkovaných 

a černých trubek. 

 V období kolem sedmdesátých let, přesněji v roce 1976 byl ustanoven samostatný 

podnik Ţelezárny Veselí nad Moravou a probíhá další řada modernizací a rozvoj systému 

řízení. Následující léta jsou charakteristická transformací státního podniku na akciovou 

společnost, která proběhla roku 1991. Vybudování systému jakosti dle normy ISO 9001 o 

dva roky později. V neposlední řadě v letech 1994 - 1995  dokončený proces privatizace, 

který dopomohl k převzetí výrobků firmou ČMOVS a.s. a pak Ferromet a.s. 

 V dnešní době jsou ţelezárny Veselí nad Moravou ve sdruţení skupiny Z-Group 

Steel Holding a.s., která je úspěšným pokračovatelem dlouholetých tradic česko-

moravských hutnických a ţelezárenských podniků.[13] 

4.2. Popis areálu a jeho okolí 

 Objekt ţelezáren Veselí nad Moravou (dále jen ţVS) se nachází na jiţní Moravě ve 

městě Veselí nad Moravou (dále jen VnM) jehoţ je součástí. Jedná se o město s 13 tisící 

obyvateli leţící v rovině Dolnomoravského úvalu na břehu řeky Moravy, podél které vede 

tzv. Baťův plavební kanál. Nadmořská výška daného území činí cca. 176 m. [27] 

 Východní straně areálu, jenţ tvoří pomyslný hlavní vstup do areálu dominuje, jak 

můţeme vidět na obrázku 13, vícepodlaţní administrativní budova sídla firmy a hlavní 

vrátnice. Dále se zde nachází parkoviště pro zaměstnance, návštěvy a vedení firmy. To vše 

na ulici Kollárova, která je sídlem několika dalších firem, nemocnice, polikliniky, Základní 

Školy Veselí nad Moravou, Střední odborné školy ekonomické a Středního odborného 

učiliště Veselí nad Moravou. 
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Obrázek 13 - Fotografie vrátnice [autor] 

 

 Severní strana areálu sousedí s ţeleznicí, která tvoří důleţitou ţelezniční křiţovatku 

pro vlakovou dopravu. 

 Západní strana areálu je napojena na ulici Zemědělská, která zajišťuje spojení se 

Zarazicemi, městskou částí VnM. 

 Poslední jiţní strana areálu sousedí s nedávno vystavěnou fotovoltaickou 

elektrárnou. Satelitní snímek areálu je ukázán na obrázku 14. Rozvrţení jednotlivých 

budov areálu je přiloţeno v příloze 1. 

 

Obrázek 14 - Satelitní snímek žVS [15] 

 

 Dostupnost k areálu ţVS je zajištěna příjezdovou komunikací č. 4995 po ulici 

Kollárova ze směru obce Kozojídky. Ulice Kollárova je napojena na silnici I. třídy č. 54 

směrem na Slavkov u Brna. Příjezd do ţVS opačným směrem přes centrum města 

komplikuje zejména pro kamionovou přepravu nejen kruhový objezd, ale i ţelezniční 
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podjezd, jehoţ maximální výška projíţdějícího vozidla činí 3,9 m. Další moţností je téměř 

15 minutová pěší chůze od vlakového a autobusového nádraţí. 

 Samotný areál ţVS se rozkládá na ploše o výměře 65 hektaru. Je tvořen několika 

budovami, které jsou v provozu, nebo jsou pronajímány jiným externím firmám. Dále se 

v areálu nacházejí parkoviště, travnaté plochy, příjezdové komunikace k jednotlivým 

budovám a hlavní komunikace, protínající celý areál od jeho začátku aţ po konec s délkou 

zhruba dva kilometry. Komunikace je oplocena a oplocení je opatřeno 13 přístupovými 

bránami k jednotlivým budovám. Celý areál je po svém zhruba pětikilometrovém obvodu 

oplocen několika typy oplocení, které rozeberu v následující kapitole. 

 Vstup do areálu jak pro vozidla, tak pro pěší je umoţněn přes jiţ zmíněnou hlavní 

vrátnici, ve které má sídlo ostraha areálu, jenţ zde vykonává 24 hodinovou sluţbu. Na 

opačném konci areálu se nachází ještě jedna brána s vrátnicí. Vrátnice je opuštěna a brána 

uzavřena pro osobní automobily, vyuţívá se jen v případě potřeby pro nákladní dopravu. 

Vedle brány je vstup pro pěší, který je volně průchozí. Nachází se zde 5 kolejových bran, 

které jsou taktéţ permanentně uzavřeny a otevírají se pouze v případě nutnosti kolejové 

přepravy. 

4.3.  Aktuální stav zabezpečen 

 Perimetrická ochrana ţVS je po celém svém obvodu provedena několika druhy 

oplocení. Jedná se zejména o vlnité plechové ploty s výškou 2 metry, přichycené na 

ocelových sloupcích v betonovém základu, jak můţeme vidět na obrázku 15. 

 

Obrázek 15 - Vlnitý plot [autor] 
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Dalším typem oplocení je betonový plot tvořený z jednotlivých betonových bloků 

vystavěných do výšky 2 metrů, jak vidíme na obrázku 16. Betonový plot, nebo lépe zeď 

není v nejlepším stavu, na některých místech zdí chybí, nebo jsou v dezolátním stavu 

překáţky proti přelezení. Jedná se o zakřivené nástavce s ostnatým drátem. 

 

Obrázek 16 - Betonový plot [autor] 

 

  Poslední typ pouţitého plotu je klasický drátěný plot přichycený na ocelových 

sloupcích v betonových základech s betonovými překáţkami proti podhrabání a ostnatým 

drátem ve dvou úrovních proti přelezení. Výše zmíněný plot se nachází uvnitř areálu a 

slouţí k oddělení protínající komunikace se zbytkem areálu. K přístupu do jednotlivých hal 

je vybaven 13 bránami, které se otevírají kolem 6 hodiny ranní a uzavírají po 22 hodině 

večerní. Časové interval otevření brán je dán pracovní dobou dvou pracovních směn po 8 

hodinách. Plot byl vystaven z důvodu vyuţívání dané komunikace jako cyklostezky. 

Jednotlivé brány nejsou nijak monitorovány, proto zde můţe docházet k volnému pohybu 

osob. Plot uvnitř areálu je znázorněný na obrázku 17.  

 

Obrázek 17 - Vnitřní plot [autor] 
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 Do areálu ţVS lze vstoupit 7 vstupy, průchozí je ale pouze hlavní vrátnice a branka 

u opuštěné vrátnice na konci areálu. Zbylé brány jsou uzamčené a technický stav odpovídá 

jejich stáří. Brány chátrají, jsou staré, zrezivělé, ochranné prvky na nich chybí, nebo jsou 

zničeny. Brány jsou uzamčené pomoci řetězů a zajištěné visacím zámkem. Brány můţeme 

vidět v příloze 2. Nachází se zde také kolejové brány, které nejsou taktéţ v nejlepším 

stavu. Zejména brána, jenţ je nejčastěji pouţívána ke kolejové přepravě není nijak 

monitorována ani hlídána. Je ve špatném stavu, nehlídaná, nemonitorována a uzamčena 

pouze řetězem s visacím zámkem, přilehlá branka nelze ani uzamknout. Zadní vrátnice i 

zadní brána není obsluhována ţádným pracovníkem bezpečnostní sluţby, je uzamčena pro 

vozidla, pro pěší ne. 

 Hlavní vrátnice tvoří jeden ze vstupů do areálu a je osídlena bezpečnostní sluţbou. 

Vrátnice je vybavena dálkově ovladatelnou závorou pro kontrolu osobních a nákladních 

vozidel, chodci se zde nekontrolují z důvodu vyuţití jiţ zmíněné komunikace jako 

cyklostezky. Pro uzavření areálu je zde nainstalována robustní kovová brána, která není 

vybavena ţádnými vrcholovými zábranami a je během takřka celého roku otevřena.  

Zaměstnanci pro vstup do administrativní budovy pouţívají dotykové čipové identifikační 

karty. Výrobní haly jsou po skončení pracovní doby zabezpečeny pohybovými čidly, které 

v případě narušení hlásí poplach bezpečnostní sluţbě na hlavni vrátnici. Sledování pomocí 

kamer si obstarává vedení jednotlivých závodů samo. Po skončení pracovní doby dochází 

k uzamčení vstupu do výrobních objektů a zároveň k uzamčení přístupových brán ve 

vnitřním oplocení. Vstupy do výrobních objektů tvoří nejčastěji plechová vrata opatřena 

zámkem FAB, dveře s klasickým zámkem FAB, okna jsou aţ do druhého patra opatřena 

mříţemi. 

 Snímání venkovních prostor areálu pomocí kamerového systému zde chybí. Kamer 

se v areálu nachází jen několik, neslouţí k monitorování prostorů, ale jsou to pouze imitace 

kamer a mají případného pachatele odradit od zamýšlené či prováděné činnosti. Vstupy do 

výrobních budov nejsou taktéţ kontrolovány. Fyzické ostraha areálu je tvořena jiţ 

zmíněnou bezpečnostní sluţbou, vţdy 2 aţ 3 pracovníky, kteří plní úkoly vrátných a s tím 

spojené prvky reţimové ochrany. Ty se týkají vyřizování dokumentů potřebných pro vjezd 

a výjezd vozidel do areálu a také kontrolu jednotlivých projíţdějících vozidel. Zaměstnanci 

ostrahy také mohou provádět kontroly podezřelých projíţdějících vozidel areálem pro 

případné zabránění ztrátám majetku firmy. Ostraha provádí také pochůzkovou činnost, 



 

25 

  

která sestává z 6 pochůzkových tras, které jsou voleny dle potřeby a jejich čas provádění se 

mění. Pracovníci ostrahy pracují ve dvou směnách po 12 hodinách a pravidelně se střídají 

ve vykonávání jednotlivých činností po zhruba 2 hodinách tak, aby se zabránilo 

případnému nesoustředění se na danou činnost a výskytu podobných negativních jevů.  

 Jednotlivý pracovníci ostrahy jsou vybaveni sluţebním stejnokrojem v závislosti na 

ročním období. Dále jsou vybaveni sluţebním číslem a průkazem ostrahy pro případnou 

legitimaci. Výzbroj jednotlivých pracovníků ostrahy je tvořena obušky, bezpečnostními 

spreji a také pro případné zadrţení pachatele jsou vybaveni pouty. Stráţní také mohou 

vyuţít chmaty, hmaty a údery sebeobrany. V případě, ţe nastane situace, kterou nejsou 

schopni zvládnout, jsou ohroţeny jejich ţivoty, nebo v podobně závaţných situacích je 

jejich povinnost přivolat Policii České republiky.  

5. Analýza bezpečnostních rizik 

 V níţe uvedených kapitolách se budu zabývat analýzou, vyhodnocením rizik, které 

v objektu ţVS mohou nastat. Vyčíslím zde finanční moţnosti na zabezpečení objektu 

podle principu As Low as Reasonably Achiavable (dále jen ALARA). Dle diagramu příčin 

a následků vyhodnotím a zhodnotím procesní a strukturální rizika. Ověření dané analýzy 

provedu podle Lorenzovy křivky na Paretově diagramu. 

5.1. Ekonomické zhodnocení As Low as Reasonably 

Achiavable 

 Nejdůleţitějším kritériem při zabezpečování objektů je jeho hodnota. Pro co 

nejefektivnější vyuţití finančních prostředků se provádí ekonomické zhodnocení daného 

objektu, aby se zabránilo tomu, ţe se na zabezpečení vynaloţí více prostředků, neţ je 

samotná hodnota chráněného aktiva. Proto se vyuţívá principu ALARA, který stanovuje 

investovat do zabezpečení maximálně 10 % (někde se uvádí aţ 15 %) celkové hodnoty 

chráněných aktiv. Následně je nutné riziko sniţovat tak dlouho, aţ náklady na ochranu 

objektu nepřevyšují cenu týkajícího se zájmu. [16, 22] 

 Přibliţná hodnota daného objektu je vyčíslena na 500 000 000 Kč. Z toho vyplívá, 

ţe je moţné do zabezpečení investovat aţ 50 000 000 Kč, pokud počítáme maximálně s 10 

% z aktiv. 
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5.2.  Procesní a strukturální bezpečnostní rizika 

 Často pouţívanou metodou pro analýzu a hodnocení bezpečnostních rizik 

v objektech, ale i v jiných případech je metoda Failure Mode and Effect Analysis (dále jen 

FMEA), která analyzuje poruchy a jejich následky v systému.  

 Procesní a strukturální bezpečnostní rizika identifikuji podle metody Ishikawova 

diagramu, známého také jako diagram rybí kosti. Ishikawův diagram slouţí k přehlednému 

grafickému znázornění moţných příčin problémů. Procesní rizika představují selhání 

lidského faktoru a jsou vţdy důleţitější. Strukturální rizika v sobě zahrnují technické a 

konstrukční závady, které svými chybami mohou ohrozit bezpečnost objektu. 

 Díky identifikaci jednotlivých bezpečnostních rizik, procesních a strukturálních, 

mohu určit náchylná místa v systému zabezpečení a následně se je pokusit zlepšit. [16] 

5.3. Modelování stanovených bezpečnostních rizik 

 Pomocí metody FMEA vyhodnotím a seřadím dle rizikovosti identifikovaná 

procesní a strukturální rizika, která jsem získal pomoci Ishikawova digramu modelováním 

stanoveným bezpečnostních rizik, jak můţeme vidět na obrázku 18. 
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Obrázek 18 - Ishikawa diagram [autor] 
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5.4. Hodnocení zjištěných bezpečnostních rizik 

 Hodnocení stanovených bezpečnostních rizik budu provádět pomocí metody 

FMEA, nebo-li metody selhání a jejich dopadů. Postup metody je zaloţen na rozboru 

selhání, jejich důsledků a hledání dopadů jejich příčin selhání. Ve velké míře se metoda 

pouţívá jako kontrola prvků systému a identifikace poruch. Metoda FMEA je zaloţena na 

výpočtu míry rizika z následujícího vzorce 1: 

 

𝑹 = 𝑷 × 𝑵 × 𝑯          (1) 

 

R = míra rizika, P = pravděpodobnost výskytu, N = závaţnost následků, H = odhalitelnost 

následků [22] 

 Pro správné realizování metody je zapotřebí pracovat s parametry metody FMEA, 

které jsou znázorněny v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 - Jednotlivé parametry pro metodu FMEA 

R Vypočtená míra rizika N Závažnost následků 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

11-50 mírné riziko 3 

střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

škoda 

51-100 neţádoucí riziko 4 

těţký delikt, těţký úraz s trvalými následky, vysoká 

škoda 

101-125 nepřijatelné riziko 5 smrt osoby, velmi vysoká škoda na majetku 

P 

Pravděpodobnost vzniku 

rizika H Odhalitelnost rizika 

1 

nahodilá, velice 

nepravděpodobná 1 riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 odhalitelní riziko do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

[16] 
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Pomocí jednotlivých hodnot v tabulce 1 stanovíme míru pro procesní a strukturální rizika. 

Za pomocí Paretovy analýzy vyhodnotíme metodu FMEA pro oba typy rizik. Jednotlivé 

vypočítané míry rizika se seřadí a následně se vypočítají kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti podle rovnic (2) a (3), které potřebujeme pro sestrojení Lorenzovy 

křivky, jak pro procesní rizika uvedená v tabulce 2, tak pro strukturální rizika uvedená 

v tabulce 3. Rovnice můţeme vidět níţe v textu. Pomocí Paretova principu 80/20 se 

vyhodnotí nejzávaţnější procesní a strukturální rizika.  

 

𝑵𝒊 =  𝒏𝒌 = 𝒏𝟏 + 𝒏𝟐
𝑵𝒊
𝒌=𝟏 + 𝒏𝟑 + ⋯ + 𝒏𝒊      (2) 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 – ni – hodnoty dané poruchy 

 

𝑭𝒊 =
𝑵𝒊

𝑵
∙ 𝟏𝟎𝟎 %            (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy [16] 

 

Tabulka 2 - Výpočet míry procesního rizika za pomoci metody FMEA 

P.č. Jednotlivá rizika P N H R Ni Fi 

1 vandalismus 5 5 4 100 100 21,46 

2 krádeţ 5 4 4 80 180 38,63 

3 neoprávněný pohyb pře oplocení a brány  4 4 4 64 244 52,36 

4 neoprávněný vstup do zakázaných míst 4 4 3 48 292 62,66 

5 zaloţení poţáru 3 5 3 45 337 72,31 

6 selhání jednotlivce 3 3 3 27 364 78,11 

7 nedostatečná kontrola ochranných prvků 3 3 3 27 391 83,91 

8 spolupachatelství 2 3 4 24 415 89,06 

9 porušení nařízení a směrnic 2 3 3 18 433 92,92 

10 ztráta klíčů a ID karty 3 3 2 18 451 96,78 

11 neodbornost ostrahy 1 3 3 9 460 98,71 

12 přítomnost zvěře 1 2 3 6 466 100,00 
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Tabulka 3 - Výpočet míry strukturálního rizika pomocí metody FMEA 

P.č. Jednotlivá rizika P N H R Ni Fi 

1 špatný stav vnějšího oplocení 5 4 4 80 80 18,43 

2 špatný stav vnějších brán 5 4 4 80 160 36,87 

3 nemonitorování vstupů 5 4 4 80 240 55,30 

4 nemonitorování areálu 5 4 3 60 300 69,12 

5 závada na elektronickém zařízení 4 3 4 48 348 80,18 

6 překonání vnitřního oplocení a brán       3 4 3 36 384 88,45 

7 špatná funkce MZS 2 4 3 24 408 94,01 

8 nevhodně rozmístěné pohybová čidla v budovách  2 3 2 12 420 96,77 

9 výpadek elektrické energie 2 4 1 8 428 98,62 

10 zničení oplocení přídními vlivy 1 3 2 6 434 100,00 

  

 Po vypočítání kumulativních četností a relativních kumulativních četností 

procesního a strukturálního rizika pomoci metody FMEA se mi podařilo sestrojit graf (1) 

pro procesní rizika a graf (2) pro strukturální rizika. Pomocí Paretova pravidla 80/20, které 

je nazýváno podle Vilfreda Pareta, italského ekonoma a sociologa, jenţ ke konci 19. století 

zjistil, ţe na území Itálie je 80 % všeho majetku v rukou pouho pouhých 20 % obyvatel. 

Proto se dnes jeho pravidlo pouţívá v mnoha oborech a pro naši problematiku lze obecně 

říci, ţe 20 % příčin utváří 80 % následků. [14] 

 Pomocí výše zmíněného pravidla a spolu s uţitím Lorenzovy křivky se mi podařilo 

v níţe uvedených grafech (2) a (3) rozdělit rizika na závaţná, lépe řečeno nepřijatelná, 

která nejvíce ohroţují bezpečnost areálu ţVS a na rizika méně závaţná, která nejsou aţ tak 

závaţná, tudíţ není potřeba se jimi podrobně zabývat. 

 Jako nepřijatelná rizika jsem stanovil ty, která vyplívají z obou grafů a jejichţ 

relativní kumulativní četnost výskytu se pohybuje v těsné blízkosti 80 % a současně je 

jejich míra rizika R vyšší neţ 45. Na obou grafech to jsou právě ta rizika, která se 

nacházejí v levé části od protínající osy. 
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Graf 1 - Paretův diagram 80/20 - procesní rizika 

 

 V grafu (1) vidíme procesní rizika, z nichţ dle metody FMEA a Paretova pravidla 

80/20 a míry rizika R větší jak 45 vychází za nepřijatelná rizika vandalismus, krádeţ, 

neoprávněný pohyb přes oplocení a brány, neoprávněný pohyb do zakázaných míst a 

zaloţení poţáru. 

 

Graf 2 - Paretův diagram 80/20 - strukturální rizika 
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 V grafu (2) vidíme strukturální rizika, z nichţ se dle provedených analýz jeví za 

nepřijatelná rizika zejména překonání vnějšího oplocení, překonání vnějších brán, 

nemonitorování vstupů, nemonitorování areálu a závada na elektronickém zařízení.  

5.5. Zhodnocení provedených analýz 

 Díky výše provedeným analýzám jsem dokázal identifikovat nejvíce zranitelná 

místa v objektu, která jsou nejvíce náchylná na napadení, a tedy i provádění neoprávněné 

činnosti pachatelem. Celkově jsem identifikoval 22 bezpečnostních rizik, z nichţ 12 tvoří 

procesní rizika tvořená člověkem a zbylých 10 tvoří strukturální rizika zastoupena 

technickými a konstrukčními vadami. 

 Pro lepší orientaci jsou nejzávaţnější procesní rizika zastoupena především: 

 vandalismem 

 krádeţí 

 neoprávněným pohybem přes oplocení a brány 

 neoprávněným vstupem do zakázaných míst 

 zaloţením poţáru. 

 Na straně strukturálních rizik jsou to zejména: 

 překonání vnějšího oplocení 

 překonání vnějších brán 

 nemonitorování vstupů 

 nemonitorování areálu 

 závada na elektronickém zařízení  

 

 V běţném ţivotě nelze eliminovat pouze jedno určité riziko. Je to dáno tím, ţe oba 

typy rizik jak procesní tak strukturální mohou a do jisté míry jsou mezi s sebou vzájemně 

propojeny. Tudíţ lze říci, ţe sníţením jednoho rizika, nebo jeho odstraněním můţeme 

ovlivnit velikost rizika jiného, nebo jej zcela odstranit. Proto musíme brát ohled na 

spojitost mezi jednotlivými riziky. 

 Moţným návrhem na zlepšení bezpečnosti a moţným sníţením nejzávaţnějších 

rizik se budu zabývat v následující kapitole. 
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6. Možný inovativní návrh zabezpečení objektu 

 Díky výše provedeným analýzám se mi podařilo stanovit nejzávaţnější rizika, která 

narušují bezpečnost areálu ţVS. V této kapitole se pokusím navrhnout takové řešení 

zabezpečení, které co nejvíce sníţí míru rizika jednotlivých rizik, nebo je zcela odstraní. 

V příloze 3 je zakreslen inovativní návrh zabezpečení areálu ţVS. 

 Nejdříve se zaměřím na vnější obvodové oplocení areálu a v nich vyskytující se 

brány. V našem případě by se měly po celém obvodu oplocení z vnější i vnitřní strany 

odstranit všechny vzrostlé keře a stromy do vzdálenosti alespoň 1,5 metru od oplocení, aby 

se zlepšila viditelnost, nedocházelo ke vzniku planých poplachů a nemohlo být zneuţito 

těchto dřevin k překonání oplocení. Co se týče oplocení z vlnitého plechu, tak je podle 

mého názoru po technické stránce v dobrém stavu. Není nijak pokřivený ani neobsahuje 

díry. Pro zabránění přelezení plotu bych na něj nainstaloval vrcholové zábrany zakřivené 

směrem do areálu a tvořené ostnatým drátem ve dvou úrovních. Nebezpečí z podhrabání 

zde díky betonovým základům nehrozí, nicméně vyhnutí spodní části plechového plotu a 

následné podlezení je docela reálné. Pro případ překonání oplocení bych zde vyuţil 

mikrovlnné bariéry. Byly by instalovány po 200 m od sebe. Slouţily by k detekci 

případného narušení a především pro okamţité a relativně přesné určení místa narušení. 

Mikrovlnné bariéry mají poměrně vysokou spolehlivost proti planým poplachům, dále se 

vyznačují vysokou odolností proti povětrnostním vlivům a v případě výpadku elektrické 

energie mohou fungovat i 36 hodin na vlastní napájení. 

 Druhý typ oplocení tvoří betonový plot z betonových dílců. Jeho technický stav 

není nejlepší, v některých místech je potřeba opravit vzniklé díry. Vrcholové zábrany jsou 

zde zničeny, a proto bych i zde nainstaloval vrcholové zábrany proti přelezení zakřivené 

směrem do areálu ve dvou úrovních ostnatého drátu. K identifikaci místa narušení a 

zjištění případného pohybu pachatele bych i zde vyuţil mikrovlnné bariéry. Co se týče 

brán, které se ve vnějším oplocení nacházejí, jsou ve velmi dezolátním stavu. Proto bych je 

vyměnil za zcela nové robustní ocelové brány s bezpečnostním uzamykáním, vrcholovými 

zábranami napojené na kamerový systém a mikrovlnné bariéry. Kamerový systém a 

mikrovlnné bariéry by byly spolu propojeny tak, aby bylo moţné co nejúčelněji zabezpečit 

a monitorovat prostory brán. Stejný postup bych zvolil i u kolejových brán, které slouţí 

k dopravě především materiálu do objektu. Jejich otevírání by bylo prováděno 
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pracovníkem bezpečnostní sluţby vţdy po vzájemné domluvě pracovníka ţelezniční 

dopravy, který by měl danou vlakovou soupravu na starost.  

 Jak jsem jiţ v průběhu mé práce zmínil, celková délka oplocení činí necelých 5 km. 

Z tohoto důvodu bych propojil detekční systém mikrovlnných bariér s kamerovým 

systémem. Jednotlivé kamery budou snímat vnitřní perimetr areálu pouze tak, aby 

nedocházelo ke snímání vnějších prostor a bral se ohled na ochranu osobních údajů. Za 

pomocí vnitřní sítě, která bude lépe zabezpečena proti případnému narušení neţ přenos 

přes internet, bude bezpečnostní sluţba objektu schopna sledovat nepřetrţitý přenos 

obrazu, popřípadě obraz z místa narušení. V případě vyhodnocení narušení chráněného 

prostoru mikrovlnnými bariérami bude obraz z kamer z místa narušení přímo zobrazen na 

monitoru pracovníka bezpečnostní sluţby, který danou situaci pohodlně vyhodnotí, nebo 

na místo narušení pošle svého kolegu. Kamery budou nainstalovány v rozestupech 55 

metrů od sebe na kamerových sloupech vysokých alespoň 4 metry a ve vzdálenosti 1,8 

metrů od oplocení. 

 Dalším z velkých problémům je volný pohyb procházejících osob do zakázaných 

míst. Jak jsem jiţ psal je to způsobeno především z důvodu pronajmutí protínající 

komunikace objektu městu jako cyklostezku. Dle mého názoru to není nejšťastnější řešení. 

Z toho důvodu byl po celé své délce vystavěn klasický pogumovaný drátěný plot 

s vrcholovými překáţkami proti přelezení, betonovými překáţkami proti podhrabání a 

bránami k jednotlivým výrobním a jiným budovám. Zabezpečení vnitřního oplocení bych 

řešil instalací detekčního kabele. Tento kabel bych pouţil ve dvou úrovních rozdělený do 6 

chráněných zón pro kaţdou stranu plotu. Zóny bych vytvořil pomocí instalace 

vyhodnocovacích jednotek detekčního kabele. Detekční kabel by snímal moţné narušení 

plotu přestřiţením, přelezením, podlezením. Na monitorování zón narušení oplocení bych 

vyuţil taktéţ kamerový systém napojený na vyhodnocovací jednotky detekčního kabele 

pro případné monitorování místa narušení a zahrnul do něj i monitorování všech 13 

přístupových brán ve vnitřním oplocení. Pro zabránění pohybu osobám přes výše zmíněné 

vstupy v oplocení bych brány uzavřel. Kaţdou bránu bych vybavil menší brankou pro 

vstup zaměstnanců, které by se otevíraly po přiloţení identifikační karty nebo čipu, tak jak 

je tvořen vstup do administrativní budovy. Takovým způsobem bych řešil i otevírání 

velkých brán ve vnitřním oplocení pro vjezd vozidel zaměstnanců do prostorů výrobních a 

jiných budov. Jejich otevírání by zaměstnanci neprováděli sami, ale brány by byly 
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vybaveny pojezdovým systémem pro automatické otevírání a dálkovým ovládáním. 

Veškeré automobily i kamionový dopravci by jako doposud na hlavni vrátnici vyplnili 

potřebné dokumenty pro vjezd do areálu ţVS, dostali instrukce a byli by nasměrování 

k jejich cíli v areálu. Bezpečnostní pracovník by pomocí kamerového systému sledoval 

jejich příjezd k předem domluvené bráně budovy a pomocí dálkového automatického 

otevírání by bránu otevřel. V případě výjezdu by se brána automaticky otevřela pomocí 

snímače. Díky řešení úplného uzavření protínající komunikace se zbytkem areálu, otevírání 

brán pro přístup k budovám jen v případě oprávnění a monitorování těchto vstupů by mělo 

být zabráněno, aby procházející osoby vstupovaly do zakázaných míst. Výsledkem by 

mělo být pouze věnování se průchodu daným areálem od jeho začátku aţ po konec a 

naopak. 

 Co se týče kontroly zbylých ploch areálu, byly by zde na strategicky určených 

místech nainstalovány kamery pro rychlý přehled o tom, co se v daných místech děje. 

Místa umístění kamer by byla navrhnuta po dohodě s majitelem areálu. 

 Další závaţné riziko je riziko poţáru. V areálu se nachází velké mnoţství volných 

ploch s neudrţovanou vysokou suchou trávou, keři atd. Jako preventivní opatření 

zabránění vzniku poţáru, který by mohl být zaloţen právě v dané vegetaci, bych zde navrhl 

opatření ve formě pravidelné údrţby zeleně. Jednalo by se o odstranění zejména suché 

vegetace a její pravidelné sečení. Díky tomu by se případný poţár nemohl šířit po areálu. 

Pro případnou detekci poţáru v jeho rané fázi a zabránění jeho rozšíření na volných 

plochách areálu bych vyuţil systému VIFD (Video Image Fire Detectors), nebo-li 

Videodetekci poţáru/kouře. Systém by byl vyuţit jen v případě snímání místa, kde 

čekávají kamionový přepravci na naloţení či vyloţení nákladu a snímání venkovního 

skladu pouţitého obalového materiálu, kde je největší riziko úmyslného zapálení. Jednalo 

by se o systém od společnosti AVALON s.r.o., tedy systém vyuţívající speciálních kamer, 

které vyuţívají on-line přenos signálu. Ten následně putuje do vyhodnocovacího zařízení, 

kde sofistikovaný software vyhodnocuje jednotlivé snímky z kamer, jestli se na nich 

nachází poţár či kouř. Poté signál putuje přes vstupně – výstupní modul do EPS, který 

v případě zjištění poţáru či kouře výše zmíněným systémem vyhlásí poplach. Pro kontrolu 

zbylých ploch areálu je daný systém po finanční stránce nevýhodný. Zbylé plochy, jak 

jsem jiţ zmiňoval, jsou monitorovány kamerovým systémem pro případné odhalení 

pachatele a při kontrolní činnosti pracovníkem bezpečnostní sluţby by mohl být obrazový 
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materiál pouţit i k odhalení poţáru. Místa, která nejsou monitorována, by byla 

kontrolována při pochůzkové činnosti pracovníkem bezpečnostní sluţby. 

 Pro přehlednost, systematičnost a jednoduchost sledování bych v jedné z místností 

hlavní vrátnice vytvořil dispečerské pracoviště pomocí počítačové techniky a příslušenství 

(dále jen IT), které by obsahovalo specializovaný software, zálohovou výpočetní technikou 

a sofistikované technické zařízení. Na jednotlivých monitorech a velkoplošných 

obrazovkách by byly nepřetrţitě 24 hodin denně pracovníkem bezpečnostní sluţby 

sledovány a obsluhovány veškeré výstupy systému PZTS, dále veškerý přenášený 

obrazový materiál z jednotlivých kamer a také systém EPS. 

 Dalším rizikem, které je potřeba na základě provedených analýz sníţit v lepším 

případě úplně odstranit je krádeţ. Krádeţím způsobené procházejícími lidmi by mělo být 

dostatečně zabráněno jiţ vytvořeným vnitřním oplocením s bezpečnostními prvky a to díky 

zabránění jejich vstupu do prostorů, kde se nachází předměty k odcizení. Krádeţím, které 

způsobí zaměstnanci, by měli předcházet vedoucí jednotlivých závodů, kteří pomocí 

monitorování vnitřních prostor výrobních budov mohou tomuto riziku zabránit. Pracovníci 

bezpečnostní sluţby mohou náhodně kontrolovat podezřelé osoby. Zabráněním krádeţím 

tvořené kamionovou přepravou i jinými vozidly by bylo jejich váţení pomocí 

automobilové silniční váhy. Kaţdé vjíţdějící vozidlo by po vyplnění všech potřebných 

dokumentů pro vjezd do areálu bylo navíc zváţeno a údaj by se uchoval spolu s kopií 

dokumentu. Pokud by váha při vyjíţdění z areálu neodpovídala původní, nebo nesouhlasila 

s dokumenty se zboţím, které dané vozidlo vyváţí z areálu, došlo by k jeho odhalení a 

zabránění krádeţím tohoto typu. Spolu s váţením by pracovníci bezpečnostní sluţby také 

prováděli případnou kontrolu vozidel. 

 Zabezpečení jednotlivých budov je dostačující. Překonání jejich plášťové ochrany 

by si vyţadovalo čas, tím by na sebe pachatel dostatečně upozornil a za pomocí jiţ 

nainstalovaných kamer by došlo k jeho odhalení. Pokud by se pachatel dokázal dostat přes 

plášťovou ochranu do vnitřní části budov, byl by zachycen pohybovými čidly, které jsou 

nainstalované v budovách a upozornil by tak na sebe bezpečnostní sluţbu. Monitorování 

vnitřních prostor budov si zajišťuje vedení jednotlivých závodů samo. 

 Další hrozba je zapříčiněna vandalismem. Zabránění pachateli vykonávat toto 

chování je velmi sloţité, protoţe člověk, nebo skupina nemusí na první pohled vykazovat 

příznaky, které poté vedou k vandalismu. Vandalismus vykonávají nejčastěji lidé, kteří 
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jsou pod vlivem alkoholu, nebo omamné látky. Nepřináší jim ţádné finanční ani materiální 

obohacení, ţádný prospěch. Dostává se jim pouze pocitu uspokojení, odreagování a 

potěšení. Proto dle mého názoru vandalismu předejít nelze, lze jej jen v čas identifikovat a 

zachytit jeho prvotní vznikání vyuţitím například instalovaného kamerového systému a za 

pomocí rychlého zásahu bezpečnostní sluţby či přivolaných policistů danou osobu, nebo 

skupinu osob zadrţet. 

 Jiţ fungující fyzická ostraha prováděná pracovníky bezpečnostní sluţby je na dobré 

úrovni. Její zaměstnanci jsou řádně upraveni, pravidelně proškoleni, jejich výzbroj je 

taktéţ dostatečná. Jejich pracovní činnost spočívá v pouštění vozidel do areálu, jejich 

kontroly a provádění pravidelných obchůzek. V případě nainstalování kamerového 

systému můţe dojít k neefektivitě prováděných obchůzek. Obchůzkové trasy by jiţ 

nemuseli být kolem oplocení areálu, ale byly by zaměřeny zejména na místa, která nejsou 

monitorována. Pracovníci by se při obchůzce zejména zaměřili na kontrolní činnost 

instalované techniky, kontrolu míst, které se jeví jako moţné pro zaloţení poţáru a také 

kontrolu podezřelých osob v areálu. Nicméně nesmíme zapomenout na jejich přínos a 

případnou prováděnou činnost v případě zahlášení poplachu z PZTS.  

 Pro správné fungování všech elektronických zařízení bych doporučoval pravidelné 

kontroly po vzájemné domluvě s výrobcem daných zařízení. 

7. Ekonomické zhodnocení inovativního zabezpečení   

 V následující kapitole zvolím jednotlivé konkrétní typy bezpečnostních prvků, které 

jsem pouţil v inovativním návrhu zabezpečení. Také je důleţité skloubit určitou úroveň 

zabezpečení s finančními moţnostmi zařízení tak, aby odpovídaly námi stanoveného 

rozpočtu. Z důvodu toho, ţe veškeré společnosti se snaţí šetřit a nemají v oblibě 

vynakládat velké mnoţství prostředků, pokusím se zvolit střední cestu, která bude mít 

dostatečnou úroveň zabezpečení za příznivou cenu. Nejprve zvolím jednotlivé typy 

zařízení a následně provedu konečnou kalkulaci, která je spíše orientační.  

 Na realizování vrcholových zábran bych pouţil ostnatý drát vyráběný společností 

PLOTY VAMBERK – WIRE METAL s.r.o., kde cena za 100 m činí 390 Kč. Drţáky na 

ostnatý drát budou vyrobeny společností ţVS, spolu se sloupy na umístění kamer, výrobní 

cena drţáku je 30 Kč za 1 ks a cena jednoho 5 metrového sloupu činí 500 Kč. Pro detekci 

místa narušení pouţiji detekční kabel VAR-TEC FD DK, jehoţ cena se pohybuje kolem 
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148 Kč za 1 m. Pro rozdělení detekčního kabelu na jednotlivé zóny pouţiji řídící 

vyhodnocovací jednotku VAR-TEC FD 600. Provozní teplota jednotky činí – 30 °C aţ +70 

°C, chráněná doporučená zóna aţ 300 m, cena 40 000 Kč. Pro detekci místa narušení 

v případě překonání obvodového oplocení bych vyuţil mikrovlnné bariéry HE 400 od 

výrobce HESA, jejichţ dosah je aţ 200 m, mají záloţní zdroj energie aţ po dobu 36 hodin, 

vyhřívání a chlazení pro eliminaci nepříznivých povětrnostních vlivů. Cena za kus činí 

34 000 Kč. Pro vstup zaměstnanců k budovám bych pouţil branky Zn+komaxit, o 

rozměrech 2000 x 1200 mm, spolu s kováním a nosnými sloupky, její cena činí 4 000 Kč. 

Jako náhradu za staré kolejové brány a ostatní brány v obvodovém oplocení bych pouţil 

dvoukřídlé ocelové brány od firmy P-mont, s drátěnou výplní VEGA 2D Super s jiţ 

zabudovanými bezpečnostnímu zámky FAB, v rozměrech 6000 x 2000 mm. Cena za kus 

činí 45 000 Kč. Pro otevírání vnitřních brán oplocení bych pouţil podzemní pohon značky 

X-metro pro automatizované křídlové brány s maximální délkou ramene 2,3 m a hmotností 

150 kg. Provozní teplota se pohybuje od -20 °C do + 50 °C, obsahují přijímač na dálkové 

ovládání i fotobuňku pohybu pro automatické ovládání, cena zařízení je 24 000 Kč. Pro 

otevírání daných brán na dálku bych pouţil GSM klíč Profi 2 P, jedná se o počítačový 

software, který pomocí odesílání zprávy otevírá předem naprogramovaná místa, jeho cena 

je 7 500 Kč. Pro otevírání nainstalovaných branek pro zaměstnance bylo pouţito 

bezkontaktní čtečky od výrobce SATEL, EM MARIN – CZ- EM42_4M, který snímá ID 

karty a také čipy, cena činí 1 200 Kč za 1 kus. Přístupový systém je propojen s elektrickým 

zámkem E – line E7 – D1, odolného proti vylomení, jeho cena činí 800 Kč.  

 Kamery pro monitorování oplocení jsem zvolil venkovní IP kameru Sony CMOS 

1/3 ´´ APTI s IR přísvitem do vzdálenosti 60 m, funkcí ICR, Den/Noc. Provozní teplota 

kamery je -20 °C aţ + 55 °C, cena za kus činí 5 500 Kč. Pro umístění kamer na volných 

plochách areálu byla zvolena kamera Sony Super HAD II CCD venkovní rychle otáčivá 

kamera BCS – SD SD 7023 s IR přísvitem a funkci ICR s dosahem aţ 100 m, provozní 

teplotou – 40 °C aţ + 50 °C a cenou 26 000 Kč. Pro systém Videodetekce poţáru byla 

zvolena kamera od výrobce D-Tec, typ CMVVU5OODN, 1/4´´ CMOS progressive scan 

box kamera s integrovanou Videodetekci kouře, jejíţ cena činí 66 595 Kč. Pro 

vyhodnocení bylo zvoleno vyhodnocovací zařízení FSM-IP NVR SigniFire Video 

Managment, s kapacitou 750 GB, dotykovým rozhraním pro maximálně 4 kamery 

dodávané společností AVALON s.r.o., cena zařízení činí 86 000 Kč.  
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 Výpočetní technika, která bude v místnosti hlavní vrátnice a budou zde propojeny 

jednotlivé prvky PZTS, signály ze všech kamer, vyhodnocovací systém EPS VIFD bude 

v sobě zahrnovat HP ProLiant ML350p 6en8 s cenou 70 000 Kč. Dále monitory LCD 27´´ 

HP Elite Display E271i s cenou 8 000 za 1 kus. Dále IP / RS 485 řídící klávesnici BC S – 

NKBDB, ovládací zařízení a příslušenství v hodnotě 50000 Kč. Pro uchování záznamu 

z kamer byl vybrán digitální zapisovač BCS-DVR 3208M, 32 kanálů + HDMI + eSATA, 

jeho cena činí i s harddiskem 30 000 Kč. 

Ústředna PZTS bude pouţita bezdrátová ústředna s GSM komunikátorem a to Integra 128 

WRL od firmy Satel, její cena za 1 kus činí 14 000 Kč. Jako ústřednu EPS bych pouţil 

analogovou ústřednu DETECT 3004 + P adresovatelný systém EPS aţ pro 126 hlásičů, 

jeho cena činí 28 000 Kč. 

 Pro kontrolu hmotnosti projíţdějících vozidel je pouţita mostní váha SEVAZ o 

rozměrech 18 x 3 m, provozní hmotností 60 tun, její cena je 500 000 Kč. 

 Práce spojené s vyřezáním dřevin, opravení betonového plotu a instalací zařízení 

firmou se můţe pohybovat 850 000 Kč. 

 Pro přehlednost a celkovou kalkulaci jsem vytvořil tabulku 4.  
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Tabulka 4 - Celková kalkulace inovativního zabezpečení 

Zařízení, práce Počet kusů Cena [Kč]/ kus Celková cena [Kč] 

Ostnatý drát 100m 50 300 15 000 

Drţáky na ostnatý plot 1250 30 37 500 

Detekční kabel VAR-TEC FD DK 2000 148 296 000 

Řídící  jednotka VAR- TEC FD600 12 40 000 480 000 

Mikrovlnná bariéra HE 400 25 34 000 850 000 

Branka 1200x2000 mm 13 4 000 52 000 

Brány P-mount, VEGA 2D Super 7 40 000 280 000 

Pohon brán X-metro 13 24 000 312 000 

GSM klíč Profi 2 P 1 7 500 7 500 

Čtečka ID karet SATEL 13 1 200 15 600 

Elektrický zámek E-line E7-D1 13 800 10 400 

Kamera IP Sony CMOS, APTI 156 5 500 858 000 

Kamera Sony BCD-SD 7023 12 26 000 312 000 

Kamera D-Tec, CMVVU500DN 2 66 600 133 200 

Vyhodnocovací zařízení pro VIFD 1 86 600 86 600 

Kamerové sloupy 5m 192 500 96 000 

HP Pro Liant ML350p 6en8 1 70 000 70 000 

LCD 27´´ HP Elite Display E271i 4 8 000 32 000 

IP/RS 485 řídící klávesnice BCS-NKBDB 1 14 000 14 000 

Ovládací zařízení a příslušenství 1 30 000 30 000 

Bezdrátová ústředna Integra 128 WRL 2 14 000 28 000 

Analogová ústředna DETEC 3004 P 1 28 000 28 000 

Digitální zapisovač BCS DVR 3208M 6 30 000 180 000 

Mostní váha SEVAZ 18x6m,60t 1 500 000 500 000 

Práce, opravy, kabeláţ, instalace 1 850 000 850 000 

Konečná cena za inovativní návrh zabezpečení 5 573 800 

 

 Jak můţeme vidět v tabulce 4, celková částka na zabezpečení činí 5 573 800 Kč 

včetně DPH. Po celou dobu mé práce vycházím z pravidla ALARA, které stanoví 

investovat do zabezpečení chráněných aktiv 10 % z jejich hodnoty. Výsledná hodnota 

inovativního zabezpečení pouţitého na sníţení identifikovaných rizik v objektu ţVS vyšla 

pouze na 11,15 % z částky stanovené pravidlem ALARA na zabezpečení aktiv společnosti. 

Tudíţ mohu říci, ţe je zde ještě poměrně velký prostor na případné další investice.  
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8. Závěr 

 Cílem mé práce bylo za vyuţití metod analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik 

zjistit a popsat aktuální rizika spojená s fyzickou ochranou objektu ţVS. Tento daný objekt 

jsem si zvolil zejména pro jeho polohu v blízkosti mého bydliště. Pro návrh 

bezpečnostních opatření týkající se minimalizování nebezpečí a působícího ohroţení jsem 

vyuţil své teoretické znalosti nabyté studiem a praktické dovednosti získané návštěvami 

areálu. 

 Úvodní část byla zasvěcena seznámením se se základními právními předpisy a 

technickými normami, jenţ souvisí s problematikou fyzické ochrany. 

 Rozdělení fyzické ochrany bylo rozepsáno v následující části, kde byly rozebrány 

její jednotlivé druhy a u nich uvedeny některé prvky vyuţívající se v praxi. 

 Navazující část byla zaměřena na popis objektu ţVS, jeho okolí a také popisu jeho 

aktuálního stavu zabezpečení. 

 V další části jsem se jiţ věnoval identifikaci jednotlivých procesních a 

strukturálních rizik za pomocí Ishikawa diagramu a metody FMEA. Pro stanovení těch 

nejzávaţnějších jsem vyuţil Paretova principu 80/20. Jedním z nejzávaţnějších rizik dle 

výsledků analýzy a mého názoru bylo snadno překonatelné oplocení, tím vzniklý volný 

pohyb osob po areálu a s tím spojené případné krádeţe a vandalismus. Dále jsem se musel 

v mé práci vypořádat s faktorem, ţe je navíc daný objekt průchozí pro chodce. Dle mého 

názoru se mi podařilo navrhnout takové optimální opatření, aby bylo určeným rizikům 

zabráněno. 

 Závěrečná část byla věnována ekonomickému zhodnocení, protoţe finance v dnešní 

době hrají významnou roli a většina firem, společností se snaţí plýtváním s nimi zamezit. 

 Co se týče mnou navrhnutého návrhu zabezpečení, tak jako většina systémů, tak i 

tento je překonatelný. Vypracováním této práce se mi podařilo upozornit na bezpečnostní 

nedostatky v zabezpečení areálu ţVS. Věřím, ţe určité prvky by v případě realizování 

mohly být vyuţity a pomohly by zlepšit úroveň ochrany objektu. 
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