
 

 

 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

  

 

  

  

Inovativní zabezpečení fyzické ochrany v objektu 

karosářské dílny 

 

  

 

 

 

Student:            Viktor Kudrna 

Vedoucí bakalářské práce:         Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Studijní obor:           Technická bezpečnost osob a  

                     majetku 

Termín odevzdání bakalářské práce:    18. 04. 2014 

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopříseţně prohlašuji, ţe jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně.“  

 

V Těškovicích dne 17. 4. 2014 

............................................... 

              Viktor Kudrna 

 



 

 

 

  

Jméno, příjmení: Viktor Kudrna 

Adresa: Těškovice 183, 74764 

Dne: 17. 4. 2014      Podpis:........................................ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Chtěl bych tímto poděkovat svému vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Stanislavu 

Lichorobiecovi, Ph.D. za jeho ochotu, čas a především za rady, které mi byly velkou 

pomocí při zpracování mé práce.“ 



 

 

Anotace 

KUDRNA, Viktor. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany v objektu karosářské dílny. 

Ostrava, 2014. 53 s., 2 s. příloh. Bakalářská práce. VŠB - TU Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inţenýrství, Katedra bezpečnostních sluţeb. Vedoucí bakalářské práce 

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá inovativním zabezpečením fyzické ochrany v objektu 

karosářské dílny. Jednotlivé části na sebe logicky navazují. Nejprve jsou popsány právní 

předpisy a technické normy spjaté s danou problematikou. Dále následuje popis fyzické 

ochrany a jejích součástí. Poté je popsán samotný objekt a jeho současné zabezpečení. 

V další části je provedena analýza s následným hodnocením rizik způsobujících narušení 

fyzické ochrany objektu. V poslední části je uveden návrh nových opatření, která mají 

zjištěná rizika minimalizovat.   

Klíčová slova: fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy, reţimová ochrana, analýza rizika, zabezpečení 

Annotation 

KUDRNA, Viktor. Innovative physical security protection in the building bodywork 

plants. Ostrava, 2014. 53 p., 2 p. of attachments. Bachelor thesis. VŠB - TU Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering, Department of Security Services. Thesis Supervisor 

Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D.  

The bachelor thesis deals with an innovative physical security protection in the building 

bodywork plants. The individual parts logically follow one another. At first, the legislation 

and technical standards associated with the topic are described. This is followed by a 

description of the physical protection and its components. Then, the object itself and its 

current security are described. In the next part, there is an analysis with subsequent 

assessment of risks which can cause disruption of the physical protection of the premise. 

The last section provides a proposal for new measures which should minimize the 

identified risks. 

Keywords: physical protection, mechanical barrier systems, intrusion and hold-up systems, 

regime protection, risk analysis, security   
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Seznam zkratek 

CCTV  Closed Circuit Television (Uzavřený televizní okruh) 

CNC  Computer numerical controlled (Počítačem řízený obráběcí stroj) 

ČSN  Česká technická norma 

ČSN P  Předběţná česká technická norma  

EN  Evropská norma  

ENV  Předběţná evropská norma 

EZS  Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis (Analýza příčin a následků) 

JZD  Jednotné zemědělské druţstvo 

MU  Mimořádná událost 

MZS  Mechanický zábranný systém 

PIR  Passive Infrared (Pasivní infračervený) 

PZTS  Poplachový a zabezpečovací systém 

s.r.o.  Společnost  s ručením omezeným
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1 Úvod 

 Člověk vynalézal a pouţíval prostředky pro ochranu svou, své rodiny, svého 

majetku či území uţ od začátku své existence. Bohuţel spolu s tím také vymýšlel, jak tyto 

prvky ochrany překonat, obelstít nebo zničit. Mnohokrát se také stalo a stává neustále, ţe 

prvek původně určený pro ochranu, se nakonec stal věcí vyuţívanou pro ničení, zabíjení 

nebo se pouţil pouze pro poškození majetku někoho druhého, ať uţ se záměrem mu pouze 

uškodit nebo z toho také profitovat. Vodní příkopy se změnily v ploty s ostnatým drátem, 

kamenné hradby v betonové stěny vyztuţené ţelezem a stráţe stojící na hradbách nahradily 

kamery. Všechny prvky ochrany se stále zdokonalují a týká se to všech oblastí fyzické 

ochrany. Od prvků technické ochrany, přes fyzickou ostrahu aţ po reţimovou ochranu. 

Spolu s nimi se však stále zdokonalují i ti, kteří se je pokoušejí překonat.  

 Tématem mé bakalářské práce je inovativní zabezpečení fyzické ochrany v objektu 

karosářské dílny. Objekt se nachází v areálu bývalého jednotného zemědělského druţstva. 

Budova prošla částečnou rekonstrukcí ihned po její koupi v roce 1999, od té doby na ní 

byly provedeny pouze malé změny a opravy. Její zabezpečení je silně nedostačující. Při 

rozšíření podnikání do oblasti zpracování kovů, vzrostla aktiva nacházející se uvnitř 

objektu mnohonásobně, proto také nastala potřeba vylepšit zabezpečení celého objektu.  

 Téma, týkající se zabezpečení objektu, mě zaujalo především proto, ţe je nutné 

vyuţít znalostí napříč mnou studovaný oborem. Volba padla na objekt především pro jeho, 

na první pohled, špatný technický stav, minimum bezpečnostních systémů, ale přitom 

poměrně velkou hodnotu aktiv, která potřebují chránit. Zlepšení, doplnění, v některých 

případech i kompletní výměnu bych chtěl navrhnout u mechanických zábranných systémů 

a také u poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Taktéţ bych se chtěl věnovat 

návrhům opatření, která by měly za cíl, zlepšit reţimovou ochranu. Tomu všemu však musí 

předcházet důkladná analýza samotného technického stavu budovy a taktéţ stavu 

zabezpečení. Návrh opatření bude proveden s ohledem na ekonomickou stránku věci. 
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2 Teoreticky - právní část 

 V této kapitole budu popisovat teoreticky - právní část. Hned na začátku ovšem 

nastává problém, v České republice neexistuje ţádný komplexní právní předpis, zabývající 

se definicí problematiky fyzické ochrany osob a majetku. Je potřeba vyuţít velkého počtu 

zákonů, technických norem a vyhlášek, jeţ se týkají ochrany osob a majetku. Níţe uvedu 

jejich základní výčet. 

2.1 Zákony 

 Zde uvádím výčet základních zákonů tykající se řešené problematiky. 

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

 Ústava je nejvyšší právní předpis České republiky. Je nadřazena všem ostatním 

zákonům. Byla přijata 16. prosince 1992 a nabyla platnosti 1. ledna 1993. Skládá se 

z preambule a osmi hlav. Ty obsahují 113 článků. Jsou zde popsány základní práva občanů 

a také demokratické principy České republiky. Česká republika je svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát. [31] 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů 

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Vyjadřují 

vztah mezi státem a občanem. Obsahuje 44 článků dělených do 6 hlav. Podle ní jsou lidé 

svobodní a rovni v důstojnosti. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, 

nepromlčitelné a nezrušitelné. Kaţdý člověk je způsobilý mít práva. Kaţdý má právo na 

ţivot, zdraví, vlastnit majetek a chránit ho jakýmkoliv způsobem. Dále jsou zde uvedeny 

práva národnostních a etnických menšin. Omezit lze tyto práva jen na základě zákona. [32] 

 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 Právní předpis, který říká, ţe ţádný trestný čin nemůţe být bez zákona. Čin můţe 

být označen, jako trestný pouze tehdy, je-li jeho trestnost zákonem stanovena dříve, neţ 

byl spáchán. Má za účel ochraňovat zájmy společnosti, dále zájmy a práva fyzických a 
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právnických osob. Obsahuje také okolnosti vylučující protiprávnost. Činy, které by za 

jiných okolností byly trestnými činy.  Za jedny z nejdůleţitější povaţuji nutnou obranu (§ 

29) a krajní nouzi (§ 28). [33] 

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

 V tomto zákoně se určují podmínky pro ochranu ţivota a zdraví občanů a také 

jejich majetku před poţáry, poskytuje pomoc, a to pro ţivelné pohromy a jiné mimořádné 

události. Je zde upravena povinnost právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti 

poţární ochrany. [36]  

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

předpisů 

 Trestní řád má za účel upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

trestné činy byly náleţitě zjištěny a jejich pachatelé spravedlivě potrestáni podle zákona. 

Řízení  musí přitom působit k upevňování zákonitostí, předcházení a k samotnému 

zamezování trestné činnosti. K čestnému plnění povinností ke státu a společnosti a 

k výchově občanů v důsledném zachování zákonů a pravidel občanského souţití. [37] 

 § 76 odstavec 2 citovaného zákona zní: „Osobní svobodu osoby, která byla 

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

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

tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil můţe téţ předat 

nejbliţšímu 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]  

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

 Zákon, který upravuje nakládání s osobními údaji, které jsou zpracovávány státními 

orgány, orgány územní samosprávy a jinými orgány veřejné moci, jakoţto i právnické a 

fyzické osoby. [35] 
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 Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv 

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se povaţuje 

za určený nebo určitelný, jestliţe lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat 

zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho 

fyzickou, fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [35]  

  Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí údaj 

vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, 

členství v odborových organizacích, náboţenství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za 

trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním ţivotě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický 

nebo genetický údaj subjektu údajů. [35]  

Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných formací a bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů 

 Zákon upravující zásady pro stanovení informací jako utajovaných, dále podmínky 

pro přístup k nim, poţadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a 

podmínky pro jejich výkon a s ním spojený výkon státní správy. Bezpečnost informace se 

zajišťuje prostřednictvím administrativní, personální, průmyslové, fyzické bezpečnosti, 

bezpečnosti informačních systémů a kryptografickou ochranou. [39] 

 Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv 

podobě, bez ohledu na nosič informace, jejíţ neoprávněné nakládání s ní můţe přivodit 

újmu zájmů České republiky. [39] 

Podle § 4 citovaného zákona se utajované informace klasifikují stupněm utajení: 

 a) Přísně tajné, jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití můţe 

 způsobit mimořádně váţnou újmu. 

 b) Tajné, jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití můţe způsobit 

 váţnou újmu zájmům České republiky. 

 c) Důvěrné, jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití můţe způsobit 

 prostou újmu zájmů České republiky. 

 d) Vyhrazené, jestliţe její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneuţití můţe být 



5 

  

 

 nevýhodné pro zájmy České republiky. [39] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Jsou zde upraveny občanskoprávní vztahy, ty přispívají k naplňování občanských 

práv a svobod a to především, co se týká ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. 

Pak také upravuje majetkové vztahy právnických a fyzických osob a majetkové vztahy 

mezi státem a těmito osobami, jakoţ i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud 

však tyto vztahy neupravují jiné zákony. [34] 

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

 Zákon upravuje vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem v pracovněprávních 

vztazích. Zaměstnavateli je uloţená zákonná povinnost zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci svým zaměstnancům, pokud se to však týká výkonu práce. Za ochranu a plnění 

úkolů zaměstnavatele v péči o ochranu zdraví a bezpečnost při práci odpovídají vedoucí 

zaměstnanci zaměstnavatele a to na všech stupních řízení, ovšem jen v rozsahu svým 

funkcí. [38] 

2.2 Technické normy 

 Technická norma je dokument, jenţ obsahuje pokyny, pravidla, kritéria a definice, 

které zajišťují, aby výrobky, materiály, sluţby a postupy byly vyuţity k danému účelu. 

Níţe jsou uvedeny technické normy týkající se prostředků zabezpečení objektu.  

ČSN P ENV 1627 Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí -

Požadavky a klasifikace 

 Norma určující poţadavky a také systémy, pomocí kterých se klasifikují vlastnosti 

odolnosti proti vloupání dveřmi, okny, mříţemi, obvodovými plášti, okenicemi, nebo 

větracími mříţkami. Způsoby otevíráni popsané v normě jsou otevírání, skládání, sklápění, 

posunování, sklápění a navinování na pevné konstrukce a otáčení. [8] 
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ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

 Evropská norma, která platí pro klasifikaci mobilních a vestavěných trezorů se 

základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Platí také pro jejich zkoušení. 

[6] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

 Norma stanoví poţadavky na spolehlivost a také odolnost proti vloupání a 

neoprávněnému otevření zámku s vysokou bezpečností spolu se zkušebními metodami. 

Také se v ní nachází schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností, a to na základě 

klasifikace jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení. [7] 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

 Norma blíţe specifikuje poţadavky na vlastnosti a samotné provedení 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Určuje třídy prostředí a stupně 

zabezpečení. [9] 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy  - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

 Norma uvádějící poţadavky na pasivní infračervené detektory, které se pouţívají 

jako části poplachových zabezpečovacích systémů v budovách. [10] 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 Obsahem této kapitoly je nastínit problematiku fyzické ochrany a všech jejich 

součástí, a to z pohledu teorie. Fyzická ochrana je systém technických, organizačních a 

reţimových opatření, které mají za úkol znemoţnit neoprávněné poškození, uţívání, 

zničení nebo zcizení majetku. Tento systém směřuje téţ k zajištění bezpečnosti osob. [3] 

 Fyzická ochrana se dělí do tří základních skupin. První skupina má název technická 

ochrana a obsahuje prostředky, ve kterých dominuje především technologie. Samotná 

skupina technické ochrany se dále dělí, a to na mechanické zábranné systémy, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy a poslední jsou ostatní zabezpečovací systémy. Druhou 

hlavní skupinou je fyzická ostraha, kde hlavní roli hraje samotný člověk a ten vykonává 

sluţbu stráţného, hlídače, nebo vrátného. Třetí skupina, čili poslední, je reţimová ochrana. 

 Co se týká zabezpečení objektu jako komplexu, je třeba realizovat fyzickou 

ochranu těchto sloţek: 

 perimetrická ochrana - chrání oblast před, nebo kolem zabezpečovaného objektu 

 plášťová ochrana -  slouţí k znesnadnění, nebo znemoţnění průniku do  

 zabezpečovaného objektu 

 prostorová ochrana -  pokud se pachateli podaří vniknout do zabezpečovaného 

 objektu, vyuţívají se prvky zajišťující bezpečnost vnitřních 

 prostor 

 předmětová ochrana - je to podporující sloţka prostorové ochrany a má za úkol 

 chránit a střeţit určité stanovené předměty uvnitř 

 zabezpečovaného objektu 

 klíčová ochrana -  podobná funkce jako u předmětové ochrany, má za úkol  

 posílit zabezpečení klíčových míst zabezpečovaného 

 objektu jako schodiště, chodby apod. [28]   
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3.1 Technická ochrana  

 Technická ochrana se dále dělí na mechanické zábranné systémy, poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy a ostatní zabezpečovací systémy. Podrobněji si je 

popíšeme níţe. 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), také někdy nazývaná „klasická 

ochrana“. Je nejstarší ze všech výše uvedených ochran. Tvrze, hrady, pak také jejich 

padací mosty, příkopy a ploty se vlastně dají počítat, jako určitá forma této obrany. [13] 

 MZS mají v první řadě zamezit jednoduchému vniknutí pachatele do objektu. 

Úlohou MZS je vytvořit pevnou mechanickou překáţku, která dokáţe odolávat 

mechanickému poškození a má tak zabránit páchat trestnou činnost, jako: 

 ničení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru, 

 násilné proniknutí osob do chráněného objektu, 

 krádeţi předmětů a jiných hodnot z chráněného prostoru, 

 příleţitosti umístit nebezpečný předmět v chráněném prostoru. [27] 

 Všechny prostředky MZS je moţné překonat, jejich odlišnost je pouze v tom, jakou 

dobu, vynaloţenou energii a technické vybavení pachatel potřebuje k jejich překonání. 

MZS se dají rozdělit na přírodní, vyuţívající přirozených terénních nerovností. A 

technické, v tomto případě se však jedná o uměle vytvořené zábrany. [13] 

 MZS se dělí na prostředky obvodové ochrany, plášťové ochrany, prostorové 

ochrany a předmětové ochrany. 

Obvodová ochrana 

 Nazývána téţ perimetrickou ochranou. Chrání objekty jiţ od hranice jejich 

pozemku. Nejvíce vyuţívané jsou v této ochraně ploty, zdi, turnikety a závory. 

Bezpečnostní ploty se těţko překonávají běţnými nástroji, jsou vyrobeny z vysoce taţných 

materiálů. Doplňují se vrcholovými zábranami (ostnatý drát, ţiletkový drát) a 
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podhrabovými zábranami (ocelové rošty), stěţujícími jejich překonání. Závory slouţí 

k zastavení automobilu a jeho následné kontrole. [13] 

Plášťová ochrana 

 Je tvořena samotnou konstrukcí budovy. Tvoří ji zdi, střechy a stropy a dále také 

otvorové výplně, jako dveře, okna a mříţe. Otvorové výplně jsou většinou nejslabšími 

články, tudíţ se na ně klade při zabezpečení největší důraz. Bezpečnostní okna jsou 

vyplňovány speciálními skly nebo foliemi, které zaručí zvýšenou mechanickou a tepelnou 

odolnost. Bezpečnostní dveře mají zvýšenou odolnost proti mechanickému namáhání, a to 

díky zpevněnému dveřnímu křídlu a zvýšeným počtem zajišťujících míst po obvodu dveří. 

Také zárubeň se vyztuţuje. [13] 

Prostorová ochrana 

 Ochrana vnitřního prostoru uvnitř chráněného objektu, a to zejména pomocí 

bezpečnostních dveří a zámků, ale také pomocí samotných zdí uvnitř objektu. 

Předmětová ochrana 

 Předmětová ochrana má za úkol ochránit dotyčný předmět před odcizením, nebo 

manipulací cizí osobou. V minulosti lidé vyuţívali kupříkladu truhly a schovávali si do 

nich své peníze a cennosti. Dnes se pouţívají bezpečnostní schránky, trezory, ohnivzdorné 

trezory, příruční pokladničky  apod. Úschovné předměty jsou buď to pevně spojeny 

s objektem, nebo mohou být i přenosné, ty nám umoţní ochránit majetek při přenosu mimo 

objekt. [27] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS), nazývané dříve 

elektronické zabezpečovací systémy (dále jen EZS), nejsou ochranou v pravém slova 

smyslu. Slouţí hlavně k zjištění a následnému předání informací o situaci v chráněném 

prostoru. Ochranná funkce u těchto zařízení je pouze v preventivním odstrašujícím účinku. 

[28] 



10 

  

 

 PZTS je tvořen z několika základních prvků, který kaţdý plní své určitě funkce. Ty 

následně dokáţou dálkově signalizovat pokus o vniknutí nebo přítomnost neoprávněné 

osoby do objektu, který je střeţen. PZTS poté vydávají akustický, nebo optický signál a 

upozorňují tak na toto narušení. Jsou také schopny oznámit toto narušení na mobilní 

telefon. 

 PZTS se vţdy skládá z několika základních prvků a ty plní kaţdý svou specifickou 

funkci. Dohromady vytvářejí zabezpečovací řetězec, ten je zobrazen na obrázku 1. [28]  

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [28] 

 Čidlo je prvek systému, který okamţitě reaguje na určitou fyzikální změnu, 

vyvolanou narušením zabezpečovaného prostoru, nebo na neoprávněnou manipulaci s ním. 

Na toto reaguje vysláním poplachového signálu. [28] 

 Ústředna má za úkol přijmout a vyhodnotit signál z čidel. Umoţňuje ovládat 

zabezpečovací systém a zprostředkovává napájení systému. [28] 

 Přenosové prostředky vykonávají přenos výstupních informací do místa 

signalizace a taky přenos směrem zpět. [28] 

 Signalizační zařízení provádí převod předaných informací na vhodný varovný 

signál. [28] 

 Doplňková zařízení mají usnadnit ovládání, nebo realizovat určité speciální 

funkce. [28] 
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PZTS se z pohledu prostorového vyuţití dělí na pět druhů: 

 obvodovou, 

 plášťovou, 

 prostorovou, 

 předmětovou, 

 klíčovou. 

 Obvodová reaguje na podněty, které naruší zabezpečení po obvodu objektu. 

Plášťová signalizuje aţ narušení pláště objektu. Prostorová ochrana reaguje, aţ kdyţ 

pachatel vnikl dovnitř objektu. Předmětová ochrana signalizuje aţ bezprostřední 

přítomnost pachatele u chráněného předmětu, při nepovolené manipulaci s ním, nebo při 

jeho napadení. Klíčová ochrana signalizuje narušení klíčových míst objektu, to je míst, kde 

se předpokládá pohyb pachatele (schodiště, chodby). [28] 

3.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Do ostatních zabezpečovacích systémů patří především kamerové systémy, jejichţ 

vyuţití zaznamenalo v poslední době obrovský růst. 

Kamerové systémy 

 Pro zabezpečení objektu se vyuţívají kamerové systémy CCTV (Closed Circuit 

Television). Jsou to uzavřené televizní okruhy a ty snímají v reálném čase zabezpečený 

prostor. Jejich vyuţití nespočívá jen v dokumentování, ale má také preventivní funkci. 

Vhodně doplňují zabezpečovací systém, poněvadţ systém CCTV umoţní, abychom 

monitorovali střeţený prostor a to i přes jeho případnou rozsáhlost, a to všechno v reálném 

čase. Obraz se můţe zaznamenávat na záznamová media, jako videokazeta, nebo digitální 

disk. Poté se těchto záznamů vyuţívá při vyhodnocování poplachů. Prostor, v němţ je 

CCTV instalován, musí být viditelně označen. Nejčastěji nápisem „Objekt je střeţen 

kamerovým systémem“. Je to také jakási forma prevence proti pachateli. [5] 
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Základní prvky u kamerových systémů jsou: 

 kamery, 

 monitor, 

 záznamové zařízení. [29] 

 Kamery jsou základním prvkem kamerového systému. Zajišťují sledování 

stráţeného prostoru. V dnešní době se vyuţívá mnoho druhů kamer. Rozdílnost 

jednotlivých kamer je především v rozměrech, spotřebě energie, citlivosti a výdrţi proti 

poškození. Dnes se vyuţívají kamery barevné, černobílé nebo kombinované. Barevné 

kamery mohou lépe identifikovat podezřelé osoby neţ kamery černobílé, avšak jsou 

mnohem náročnější na osvětlení střeţených prostor. Proto se vyuţívají kamery 

kombinované, ty se při poklesu osvětlení přepnou do černobílého reţimu. [29] 

 Monitory se pouţívají pro zobrazení děje, které snímá kamera, nebo pro zobrazení 

záznamu nahraných na záznamovém zařízení. Vyrábějí se opět buďto barevné nebo 

černobílé. Lze na nich sledovat například záběry z více kamer najednou. [29] 

 Záznamová zařízení se vyuţívají pro záznam obrazu, nebo i zvuku. Poté se záznam 

archivuje a díky tomu je moţné dohledat zaznamenané situace a pouţít je později, jako 

důkazní materiál. Záznam se provádí dvěma způsoby. Analogově na magnetickou pásku, 

nebo digitálně na pevný disk nebo digitální nosiče. [29] 

3.2 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je jednoznačně nejstarším druhem ochrany osob a majetku vůbec. 

Hlavní úkol je zabezpečit střeţený objekt a zajistit veřejný pořádek, ale také zajistit 

ochranu osob a majetku. Je zde vyuţíváno vlastních sil stráţných, zaměstnanců 

soukromých bezpečnostních sluţeb, popřípadě armády a policie. [14] Fyzická ostraha je 

schopna provést okamţitý zásah v případě nouze a odvrátit tak nebezpečí. [3] Fyzická 

ostraha je nejslabším článkem bezpečnostního sytému, z důvodu nespolehlivosti lidského 

činitele. 
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Formy fyzické ostrahy: 

 stráţní sluţba,  

 bezpečnostní dohled, 

 bezpečnostní ochranný doprovod, 

 bezpečnostní průzkum, 

 kontrolní propustková sluţba, 

 bezpečnostní výjezd - zásah. [3] 

Strážní služba 

 Vykonává se buďto formou pochůzky, nebo na stálých pracovištích. Pracovník 

zabezpečuje vnější ochranu osob a majetku. Sleduje především chráněný objekt, ale také 

okolí objektu. Zabraňují neoprávněnému jednání cizích osob a také nedovolené činnosti 

směřující proti objektu. [3] 

Bezpečnostní dohled 

 Jsou dva typy bezpečnostního dohledu, celoplošný nebo dohled pouze nad 

vyčleněnými prostory, místy nebo osobami. Dohlíţení zda je dodrţován stanovený vnitřní 

reţim. Provádí se přímo, nebo prostřednictvím kamerového systému. [3] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

 Tato forma fyzické ostrahy se provádí buď pěším způsobem, ve vozidle, nebo 

kombinovaně. Náleţí zde ochranný doprovod cenností a peněţních hotovostí, ochranný 

doprovod osob (bodyguard), ochranný doprovod kamionové přepravy a přeprava zásilek 

po ţeleznici, letadlem a lodí. [3] 

Bezpečnostní průzkum 

 Vyuţívá se pro průzkum a zjištění momentálního stavu veřejného pořádku, 

bezpečnosti osob a majetku v daném časovém úseku a daném místě. Provádí ho samotný 

pracovník fyzické ostrahy, nebo se vyuţívá elektronických systémů, které situaci zjistí na 

dálku (kamery). [3] 
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Kontrolní propustková služba 

 Pověření pracovníci kontrolní propustkové sluţby mají za úkol zabránit vjezdu 

vozidel a vstupu osob bez platného povolení vstupu. Kontrolují a evidují osoby vcházející i 

vycházející a vozidla, jeţ přijíţdějí a vyjíţdějí. Zabraňují také neoprávněnému vnášení a 

vynášení předmětů. [3] 

Bezpečnostní výjezd 

 Tato forma fyzické ostrahy spolupracuje s PZTS, který signalizuje napadení 

objektu. Vyjíţdí výjezdová skupina, která jede na místo určené na pultu centralizované 

ochrany. Podle § 76 odst. 2 trestního řádu je moţno zadrţet pachatele pokud došlu 

k narušení bezpečnosti střeţeného objektu. Ochrana poté zajistí objekt do příjezdu Policie 

České republiky a majitele pozemku. [3] 

Metody fyzické ostrahy 

 Je to postup nebo způsob k dosaţení určitého cíle. Je to systém principů, 

teoretických pouček a zákonů. Fyzická ostraha vyuţívá metody: 

 fyzického pozorování, 

 kontroly osob, 

 kontroly vozidel a nákladů, 

 osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 kontroly dokladů, 

 kontroly stavu, 

 evakuačních a ochranných opatření, 

 obranných a ochranných zákroků, 

 přesvědčování, 

 nasazení cvičného psa, 

 fyzických zábran a bariér. [3] 
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3.3 Režimová ochrana 

 Organizační či administrativní, tak je také reţimová ochrana nazývána. Je to 

seskupení organizačně administrativních opatření a postupů, které směřuje k zajištění 

poţadovaných podmínek pro funkčnost zabezpečovacího systému a jeho synchronizaci 

s provozem chráněného objektu. [28] Je dána vnitřními směrnicemi. [3] 

 Dodrţení reţimové ochrany je stěţejní, protoţe pokud nebude správně fungovat, 

tak nebude správně fungovat ani celý systém fyzické ochrany. [3] Základní problém, jeţ se 

vyskytuje, není vytvořit účinnou bezpečnostní směrnici, ale její zavedení a dodrţování 

v kaţdodenním provozu objektu. Dosáhnout úspěchu lze pouze, kdyţ bude vedení úzce 

spolupracovat se všemi zaměstnanci a jejich součinnost bude dobře koordinovaná. [28] 

 Reţimová ochrana se rozděluje na vnější a vnitřní. Vnější opatření se týkají 

výstupních a vstupních podmínek, stanovených u chráněného objektu. To je tam, kde se 

osoby a vozidla dostávají do objektu a kudy se z něho zase dostávají. Stanoví téţ kdy, kde, 

jak a čím se můţe nebo nemůţe do objektu vstupovat. [28] Vnitřní reţimová ochrana se 

týká směrnic omezujících pohyb osob a vozidel po objektu jen v určitých místech a také 

zakazuje neoprávněným osobám vstupovat do určitých prostor. Dále taky směrnice 

skladových reţimů, které určují způsob, jakým bude přijímán a vydáván materiál a řady 

dalších opatření. [23] 
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4 Základní informace o objektu karosářské dílny 

 Tato kapitola bude obsahovat základní informace a popis karosářské dílny.  Dílna 

se nachází na území Moravskoslezského kraje. Sídlí v objektu bývalého jednotného 

zemědělského druţstva (dále jen JZD). Hlavní pracovní náplní této firmy je oprava a 

nástřik karosérií dopravních prostředků, a to především automobilů. Tato firma 

v současnosti zaměstnává 6 pracovníků. Fotografie firmy na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Historie 

 Budova, ve které firma sídlí, byla v minulosti vystavěna jako součást JZD. 

Neslouţila k chovu dobytka, ale vyuţívala se jako dílna přidruţené kovovýroby. Samotná 

výstavba areálu JZD byla zahájena v červnu roku 1958 a dokončena byla o rok později. 

V areálu byly vystavěny dva velké kravíny, jeden samostatně stojící vepřín, vrátnice a 

poslední, jiţ zmiňovaná budova přidruţené kovovýroby, ve které se dnes nachází firma 

zabývající se karosářskou prací. Objekty slouţily svému původnímu účelu aţ do roku 

1996. Poté zde byl veškerý chov dobytka ukončen, skončila také kovovýroba. Objekt spolu 

Obrázek 2: Areál firmy [autor] 
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s přilehlým pozemkem, kde se nyní firma nachází, odkoupil majitel karosářské dílny v roce 

1999. Do té doby byl ve vlastnictví místního druţstva.  

4.2 Charakteristika firmy 

 Firma byla zaloţena v roce 1999, v tomto roce také započaly úpravy objektu. Byly 

zde udělány nové elektrické rozvody, vyměněn rozvod vody, instalována dřevěné okna. Do 

roku 2006 se vyuţívala jen polovina stávajících prostor, v nichţ se nacházelo zázemí pro 

opravu karosérií. V roce 2006 majitel rozšířil oblast svého podnikání. V druhé polovině 

objektu zřídil tři dílny, ve kterých se nyní nachází stroje pro kovoobrábění.  

4.3 Stavební konstrukce 

 Budova je jednopodlaţní o celkové zastavěné ploše 817,5 m
2
. Hlavní budova je 

dlouhá 48 m a široká 13 m. Zděný přístavek má rozměry 4,5 m x 23,5 m. Je zde také 

dřevěný přístavek, ten má rozměry 4,5 m x 19,5 m. Výška hlavní budovy je 5,3 m. 

 Obvodové zdivo je z plných pálených cihel s celkovou šířkou 30 cm. Šířka 

obvodového zdiva je stejná pro celý objekt. Venkovní omítka je vápenopísková. Na 

mnohých místech je však značně poškozená a na některých uţ zcela chybí. Vnitřní příčky 

jsou široké 30 cm nebo 15 cm a jsou vyzděny z plných pálených cihel. Dřevěná přístavba 

je v silně dezolátním stavu. Jako stavební materiál zde byly pouţity dřevěné trámy a desky.  

 Stropy jsou tvořeny samonosnou konstrukcí z ocelových profilů tvaru „I“. Pro 

střešní krytinu jsou vyuţity panely z vlnitého eternitu. Pod ní jsou dřevěné desky. Izolační 

vrstvu, která se nachází pod deskami, tvoří minerální vlna.  Sololitové desky, které jsou 

v nejspodnější části stropu, fixují izolační vrstvu. 

 Na podlahy byla ve všech místnostech, s výjimkou sociálního zařízení, pouţita 

betonová mazanina. V místnosti se sociálním zařízení je poloţena dlaţba. Všechna okna 

jsou dřevěná, zdvojená (šroubovaná). Troje vstupní vrata jsou dřevěná, dvoukřídlá a jedny 

z nich mají ve vrchní části skleněnou výplň.  Poslední vrata jsou rolovací a zajíţdějí pod 

strop, jsou podomácku vyrobená. Vedle nich se nacházejí oplechované dřevěné dveře. 

Uvnitř jsou všechny dveře dřevěné, plné, jednokřídlé, zasazené do ocelových zárubní. 
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4.4 Dispoziční uspořádání 

 Pozemek, na němţ se objekt firmy nachází, má rozlohu 3200 m
2
, a to včetně 

budovy a příjezdové cesty. Příjezdová cesta je napojena na hlavní silnici, která vede podél 

pozemku. Kolem celého pozemku chybí jakékoliv oplocení, je zde jen brána slouţící pro 

vjezd. Funkci plotu zde v určité míře nahrazují terénní překáţky v podobě příkopu kolem 

hlavní cesty a také vzrostlé stromy. Proto není moţné, se i přes absenci plotu, k objektu 

dostat jakýmkoliv automobilem. K parkování se vyuţívá prostor vedle severní strany 

budovy. Je tvořen z betonových panelů a má rozměr 15 m x 12 m.  

 Budova má celkem 4 moţné vstupy. Ze západní strany dvoukřídlá vrata, z východní 

strany rolovací vrata s dveřmi a vrata vedoucí do skladu, a dále dvoukřídlé dřevěné dveře 

umístněny na jiţní straně. První vrata vedou do dílny, ve které se nachází na jedné straně 

pásová pila k řezání kovů a ohýbací lis a na protější straně pracovní stoly s nářadím. Na 

tuto dílnu navazuje druhá dílna, která není oddělena dveřmi. V této dílně se nachází dva 

CNC stroje, které jsou kaţdý na jedné straně dílny. Dále následuje opět volný průchod bez 

dveří do třetí dílny. V této dílně se nachází pracoviště se stolní bruskou a stolovou vrtačkou 

a jsou zde taktéţ pracovní stoly s nářadím. Druhý vchod přes velká rolovací vrata se 

vyuţívá pro vstup a vjezd do velké karosářské dílny, v té se nachází sloupový hydraulický 

zvedák pro automobily, tři pracovní stoly s nářadím umístěné podél stěny a také lakovací 

kabina. Nachází se zde odvětrávání, nezbytné pro funkčnost kabiny. Z této dílny je moţný 

vstup do skladu, který má také svůj vlastní vchod z vnějšku budovy. Dále jsou zde vstupy 

do kotelny se skladem paliva, sociálního zařízení, kanceláře a skladu barev. Vchod z jiţní 

strany, přes dvoukřídlé dřevěné dveře, se vyuţívá pouze pro naváţení tuhého paliva, jeţ se 

vyuţívá při topení. Na severní straně budovy se nachází nevyuţívaný dřevěný sklad, přes 

který se není moţné do objektu dostat. 

4.5 Popis okolí 

 V objektu bývalého JZD se nachází další dva podnikatelské subjekty, ty mají sídlo 

ve vedlejších budovách. Jeden podniká v oblasti zemědělství a druhý v oblasti zpracování 

kovů.  Vyuţívají ovšem jinou příjezdovou cestu. Areál se nachází aţ na samém konci obce, 

nejbliţší dům je vzdálen 200 m. Areál je z jedné strany lemován hlavní cestou, kde jiţ není 
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instalováno pouliční osvětlení a ze zbylých stran jsou pole a les. Asi 10 m od objektu se 

taktéţ nachází dřevěný přístřešek, který se k ničemu nevyuţívá.  

4.6 Aktiva firmy 

 Aktiva firmy představují majetek firmy, a to především v podobě technického 

vybavení, bez kterého by kaţdodenní práce nemohla vůbec fungovat. Je zde však také 

nutno započítat krátkodobý majetek, který představuje zejména ţelezný šrot, náhradní díly, 

materiál pro následné zpracování a také automobily, na kterých se provádí oprava. 

Hodnotu tohoto krátkodobého majetku nelze vyčíslit zcela přesně, poněvadţ se jeho 

mnoţství mění v závislosti na mnoţství zakázek. Celková cena aktiv je pro mou práci 

důleţitá také v tom směru, ţe se podle ní bude odvíjet i mnou navrţené zabezpečení. 

Inovativní zabezpečení fyzické ochrany karosářské dílny budeme moci realizovat z částky, 

která se rovná maximálně 10% z celkové ceny chráněných aktiv. Přehled dlouhodobých 

(fixních) aktiv uvádím v tabulce 1. Souhrn krátkodobých (oběţných) aktiv uvádím 

v tabulce 2. 

 

Tabulka 1: Dlouhodobá aktiva firmy a jejich hodnota [autor] 

Dlouhodobá aktiva společnosti 

Majetek Počet Cena 

Hydraulická sloupový zvedák 1 80 000 Kč 

Lakovací kabina 1 400 000 Kč 

Míchačka barev 1 280 000 Kč 

CNC soustruh 2 3 200 000 Kč 

Hydraulický lis 1 20 000 Kč 

Svářecí zařízení 2 80 000 Kč 

Sloupová vrtačka 1 5 000 Kč 

Pásová pila na kov 1 60 000 Kč 

Počítač s příslušenstvím 1 15 000 Kč 

Fréza na kov 1 65 000 Kč 

Elektrické nářadí 7 41 000 Kč 

Pozemek s budovou 1 nevyčísleno 

Celková cena dlouhodobých chráněných aktiv 4 246 000 Kč 
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Tabulka 2: Krátkodobá aktiva firmy a jejich hodnota [autor] 

Krátkodobá aktiva společnosti 

Majetek Cena 

Opravovaná motorová vozidla 300 000 Kč 

Náhradní díly na automobily 50 000 Kč 

Materiál určený k následnému zpracování 40 000 Kč 

Ţelezný šrot (vyřazené části automobilů,  

ţelezné špony vzniklé obráběním kovů) 
10 000 Kč 

Celková cena krátkodobých chráněných aktiv 400 000 Kč 
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5 Současné zabezpečení objektu 

 Firma zabývající se zpracováním kovů a opravou karoserií automobilů potřebuje 

mnoho, ať uţ drahých či méně drahých přístrojů a zařízení. Pokud se k tomu ještě přidá 

umístění objektu firmy na málo frekventovaném místě a na úplném okraji obce, tak je 

nutnost kvalitního zabezpečení proti neoprávněnému vniknutí zcela jistě nutností.  

 Rozbor aktuálního zabezpečení objektu provedu podle jednotlivých částí fyzické 

ochrany:  

 technická ochrana (MZS, PZTS), 

 fyzická ostraha, 

 reţimová ochrana. 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

 MZS jsou pouţity v obvodové, plášťové i prostorové ochraně objektu. 

V následujících kapitolách se budu věnovat postupně kaţdé jednotlivě. Umístění 

jednotlivých prvků MZS je znázorněno graficky v příloze číslo 1. 

5.1.1 Obvodová ochrana 

 Funkci obvodové ochrany zde plní pouze jediná mechanická překáţka, a tou je 

příjezdová brána, která je zobrazena níţe na obrázku číslo 3. Brána je svařena z trubek o 

průměru 4 cm. Přes den zůstává otevřená a na noc se zamyká pomocí řetězu a visacího 

zámku FAB. Zcela zde chybí jakékoliv oplocení, tudíţ není pozemek nikterak chráněn ani 

vymezen. Určitou překáţkou jsou stromy, nacházející se kolem pozemku a také příkop 

podél hlavní cesty. Tyto terénní a přírodní překáţky zamezují vjezdu osobních, či 

nákladních vozidel. 
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Obrázek 3: Příjezdová vrata [autor] 

5.1.2 Plášťová ochrana 

 Plášťovou ochranu objektu tvoří dveře, vrata a okna. Obvodové zdivo spolu 

s ţeleznou střechou pokrytou eternitovou krytinou nepředstavuje, co se týká ochrany, 

nikterak vysoké riziko, poněvadţ je jejich porušení značně ztíţeno jejich samotnou 

pevností.  

 Západní vstupní vrata jsou dvoukřídlá dřevěná o rozměrech 2400 mm x 2400 mm. 

V horní části jsou prosklená, je zde pouţit zámek s cylindrickou vloţkou FAB. Zobrazena 

jsou na obrázku 4. Východní vrata jsou podomácku vyrobená, čtyřdílná a vysouvají se pod 

strop. Mají rozměry 3900 mm x 3000 mm. Spodní dva díly jsou z dvojitého plechu, vrchní 

dva mají polykarbonátovou výplň. Jsou ovládány pouze zevnitř pomocí elektromotoru. 

Vedle vrat se nachází dřevěné oplechované dveře s rozměry 2000 mm x 600 mm. Osazeny 

zámkem s cylindrickou vloţkou FAB. Společně znázorněny na obrázku 5. Vedlejší 

dřevěná dvoukřídlá vrata vedoucí do skladu jsou zajištěna zevnitř závorou a visacím 

zámkem FAB. Mají rozměr 2200 mm x 2400 mm. Dřevěná dvoukřídlá jiţní vrata jsou 

zajištěna zevnitř závorou s visacím zámkem. Jejich velikost je 2200 mm x 1500 mm. 
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              Obrázek 4: Západní dveře [autor] 

  

 Okenní výplně v objektu jsou chráněny dřevěnými zdvojenými okny (sešroubovaná 

z dvou částí a s dvěma skly), jeţ mají 2 různé rozměry. V dílnách se nacházejí okna 

s rozměry 1500 mm x 1500 mm, celkem jich je 14. Parapety jsou ve výšce jeden metr od 

země. Na toaletách, v šatně, sprchách a  kotelně mají okna rozměry 600 mm x 900 mm, 

celkem je jich 7. Okna jsou zobrazena na obrázcích 6 a 7.  

 

Obrázek 5: Východní vrata 

s dveřmi [autor]  

Obrázek 7: Záchodové okno [autor]       Obrázek 6: Okno v dílně [autor] 
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5.1.3 Prostorová ochrana 

 Prostorovou ochranu tvoří dveře, jeţ se nacházejí mezi jednotlivými místnostmi. 

Všechny vnitřní dveře jsou jednokřídlé a dřevěné. Dveře spojující karosářskou dílnu a 

kovozpracující dílny mají rozměr 1900 mm x 1200 mm. Jsou opatřeny zámkem 

s cylindrickou vloţkou FAB a usazeny jsou v ocelových zárubních, vidět jsou na obrázku 

8. Zbylé dveře mají rozměr 1900 mm x 800 mm, mají pouze dozický zámek. Zobrazeny 

níţe na obrázku 9. 

 

 

   Obrázek 8: Dveře spojující dílny [autor] 

  

 

Obrázek 9: Dveře s dozickým zámkem 

[autor] 
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5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Prvky PZTS jsou pouţity pouze v prostorové ochraně. Jsou realizovány formou 

pasivních infračervených čidel (dále jen PIR). V objektu se nachází celkem 5 těchto čidel. 

Dvě jsou umístěny v protějších rozích v karosářské dílně. Jedno se nachází v kanceláři. Po 

jednom čidle je v první a druhé dílně. V třetí menší dílně PIR čidlo instalováno není.   

 Jedna ovládací klávesnice je umístěna na obvodové zdi vedle západních vstupních 

vrat. Druhá je taktéţ umístěna na obvodové zdi, a to hned vedle východních vstupních 

dveří. Všechny prvky PZTS jsou svedeny do ústředny instalované v karosářské dílně. 

 Při vyhlášení poplachu spustí siréna, nacházející se v karosářské dílně, akustický 

signál. Systém, pomocí ústředny, dále pošle zprávu o vniknutí pachatele na mobilní telefon 

majitele firmy. Ten bydlí ve vzdálenosti pouze 250 metrů od objektu. Rozmístění čidel, 

ústředny a ovládací klávesnice je zobrazeno v příloze číslo 1. 

5.3 Fyzická ostraha 

 V objektu firmy se nevyuţívá ţádné formy kvalifikované stráţní sluţby. Připojení 

na poplachové a dohledové centrum zde taktéţ není instalováno. Zabezpečení formou 

fyzické ostrahy zde není nikterak řešeno. 

5.4 Režimová ochrana 

 Vjezd do areálu je moţný po celý den, aţ do uzamčení brány. Vjezd je zcela 

nekontrolovaný. Lidé se do objektu dostanou jednoduše i po uzamčení brány, protoţe zde 

zcela chybí jakýkoliv plot, který by jim v tom zabránil. Při příjezdu vozidlem je moţno 

parkovat z obou stran objektu.   

 Pracovníci mají uzavřenou smlouvu dle zákona 262/2006 Sb., zákoník práce. 

Kaţdý stálý zaměstnanec má klíč od vstupní brány do objektu a taktéţ od západních 

vstupních vrat. Všichni také byli seznámení s fungování PZTS a znají heslo k odkódování 

objektu. Pracovní doba je od 6 do 14 hodin. První zaměstnanec, který ráno přijde, odemkne 

příjezdová vrata, odemkne a odblokuje objekt. Po skončení pracovní doby poslední 
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zaměstnanec, který odchází, uzamkne a zakóduje objekt a zamkne příjezdová vrata. Dveře 

uvnitř budovy zůstávají odemčené, zamykají se pouze dveře skladu barev a kanceláře.  

 Reţim pro vstup zákazníků, nebo dodavatelů materiálu není nikterak upraven, tudíţ 

kaţdý kdo do objektu přijde, vstoupí rovnou do dílny. Poté je kterýmkoliv zaměstnancem 

zaveden za majitelem firmy, nebo za zodpovědným vedoucím zaměstnancem.   

5.5 Subjektivní hodnocení současného zabezpečení objektu 

 Při mých návštěvách a konzultacích v objektu jsem zaznamenal především špatné, 

moţná někdy aţ velice špatné, návyky co se týká reţimového zabezpečení. Ani stávající 

MZS nehodnotím příliš kladně. 

 Za jedinou kladnou věc ve stávajícím zabezpečení povaţuji instalaci PZTS 

v podobě PIR čidel. Kladně je hodnotím především proto, ţe stávající plášťová ochrana 

v podobě oken a dveří je nedostačující, a to hlavně z důvodu jejich stáří a špatného 

technického stavu. 

 Záporně hodnotím zcela nedostatečnou obvodovou ochranu. Musím tuto část 

zabezpečení hodnotit záporně, poněvadţ zde zcela chybí jakékoliv oplocení a ani 

překonání vjezdové brány by případnému pachateli nečinili příliš velké problémy. Další 

obrovská chyba je v chybějící vnitřní směrnici, která by upravovala reţimovou ochranu 

objektu. To má za následek, ţe pachatel, ale i zákazník nebo dodavatel můţe kdykoliv 

vstoupit na zabezpečovaný pozemek a volně se na něm pohybovat. Vstup do budovy je 

taktéţ kdykoliv moţný a zaznamenání toho, ţe se daný člověk nachází v budově, záleţí 

pouze na všímavosti zaměstnanců.  
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6 Analýza rizik fyzické ochrany objektu karosářské dílny 

 Existuje mnoho různých metod pro analýzu rizik, které mají kaţdá svoje specifika. 

Na základě těchto metod můţeme identifikovat hrozící nebezpečí, kterým je objekt nebo 

společnost vystavena. Nejpodstatnější princip analýzy je rozloţení sloţitějších částí na 

jejich základní části s cílem identifikace nejdůleţitějších vlastností těchto částí. Obecný 

postup u analýzy rizik je nejprve stanovit si hranice analýzy rizik, dále pak identifikovat 

aktiva a určit jejich hodnotu. Poté aţ následuje samotná identifikace rizik a jako poslední, 

zhodnocení rizik a zranitelnosti a poté určit pravděpodobnost jevu. [24] 

 Správně zvolená metoda je základ úspěchu při samotném hodnocení rizik. V mé 

práci pouţiji metodu Ishikawova diagramu, jakoţto metody pro graficko-analytické 

modelování rizik. Jako druhou metodu jsem zvolil analýzu příčin a následků poruch (dále 

jen FMEA). FMEA slouţí jako metoda výpočtu rizika. Tyto dvě metody jsem zvolil pro 

jejich vzájemnou propojenost a návaznost. Nespornou výhodou je také jejich grafické 

zpracování. 

6.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawův diagram je pro svou specifickou a zvláštní strukturu mnohdy nazýván, 

jako „rybí kost“, nebo také diagram příčin a následků. Vymyslel ho japonský profesor 

Kaoru Ishikawa. [24] Ukázkový diagram je moţno vidět na obrázku 10. 

 

 

 

 

 

  

Následek 

Příčina Příčina 

Příčina 

Obrázek 10: Ishikawův diagram [autor] 

Následek 

Příčina Příčina 

Příčina 

Obrázek 10: Ishikawův diagram [autor] 
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 Při sestavování Ishikawova diagramu je doporučeno vyuţívat brainstormingu, tudíţ 

pracovat v týmu. Tento tým by se měl skládat z lidí, kteří mají zkušenosti s problematikou, 

týkající se  dané zkoumané oblasti. [12] 

 V této práci je jako zkoumaný problém zvoleno překonání fyzické ochrany 

karosářské dílny. Diagram se větví do 4 větví (oblastí příčin). Je to překonání 

mechanických zábranných systémů, překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového 

systému, nedostatečná reţimová ochrana a jako poslední jsou další vlivy selhání. 

Překonání mechanických zábranných systémů 

 překonání vstupní brány, 

 absence oplocení, 

 vniknutí do objektu - vraty, dveřmi, oknem, 

 špatná funkčnost MZS, 

 nedostatečné zabezpečení MZS, 

 nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností objektu. 

Překonání poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 

 nedostatečné zabezpečení prvky PZTS, 

 selhání funkce PZTS - výpadek proudu, porucha,  

 selhání obsluhy PZTS. 

Nedostatečná režimová ochrana 

 absence vnitřní směrnice, 

 nedodrţování opatření, 

 nevhodná opatření, 

 nespolehlivost zaměstnanců. 
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Další vlivy selhání 

 vznik mimořádné události - poţár, povodeň, 

 spolupráce zaměstnance s pachatelem, 

 skladování ţelezného šrotu na nechráněném místě, 

 chybějící fyzická ostraha, 

 vniknutí do objektu zaměstnanci vedlejší firmy. 

 

 Graficky jsou tyto příčiny moţného překonání fyzické ochrany karosářské dílny 

znázorněny na Ishikawově diagramu na obrázku 11. 
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Obrázek 11: Ishikawův diagram - příčiny moţného překonání fyzické ochrany objektu [autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků poruch 

 Anglický název této metody je Failure mode and effect analysis (dále jen FMEA), 

česky překládáno jako analýza příčin a následků poruch. FMEA je analytická metoda a má 

za úkol odhalit moţné problémy a také jejich následky. Vyhodnocuje vhodnost opatření, 

která mají slouţit k eliminaci těchto problémů. Cílem FMEA je odhalit rizika, jeţ ovlivňují 

funkčnost celého sytému. [24], [25] 

 Do přehledné tabulky se nejdříve zapíší všechna potencionální rizika, tabulka je 

základ této metody. Poté je zapotřebí vypočítat míru rizika, a to podle vzorce (1). 

R = P x N x H  (1) 

 R - míra rizika 

 P - pravděpodobnost vzniku poruchy 

 N - závaţnost následků poruchy 

 H - odhalitelnost poruchy [24] 

 Parametry, jakými jsou pravděpodobnost vzniku poruchy, závaţnost následků 

poruchy a odhalitelnost poruchy, které potřebujeme pro výpočet výsledné míry rizika, jsou 

uvedeny v tabulce 3. 

Tabulka 3: Parametry metody FMEA [24] 

R Výsledná míra rizika N Závaţnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá škoda 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší škoda 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší škoda 

51 - 100 neţádoucí riziko 4 vysoká škoda 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku poruchy H Odhalitelnost poruchy 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době jeho spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 odhalitelné během pár minut 

3 pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Aplikace metody FMEA 

 Z dat uvedených v Ishikawově diagramu sestavíme tabulku, kde budou zapsána 

jednotlivá rizika, která vedou k překonání fyzické ochrany objektu. Jsou zde také uvedeny 

příčiny a důsledky jednotlivých rizik. Také jsem přiřadil hodnoty všem parametrům 

metody FMEA a výslednou míru rizika získal jejich součinem. Vše jsem uvedl v tabulce 4 

a 5. 

Tabulka 4: Rizika, příčina a důsledky poruchy - 1. část [autor] 

Číslo Rizika Příčina poruchy Důsledek poruchy P N H R 

1 Překonání vstupní brány 
Špatná funkce 

MZS, chyba 

zaměstnance 
Moţnost vjezdu na 

pozemek 

3 1 3 9 

2 Absence oplocení Nedostatek financí 5 1 2 10 

3 Vniknutí do objektu vraty Špatná funkce 

MZS, nebo PZTS, 

chyba 

zaměstnance 

Odcizení, nebo 

poškození majetku 

4 5 2 40 

4 Vniknutí do objektu dveřmi 4 5 2 40 

5 Vniknutí do objektu oknem 4 5 4 80 

6 Špatná funkčnost MZS 
Zastaralost, 

poškození Vniknutí na pozemek, 

nebo do objektu 

2 5 3 30 

7 
Nedostatečné zabezpečení 

MZS 
Nedostatek financí 

4 5 3 60 

8 
Nedostatečná ochrana proti 

vniknutí pachatele do 

dalších místností objektu 

Nedostatečné 

MZS, nebo PZTS, 

chyba 

zaměstnance 
Volný pohyb uvnitř 

objektu, odcizení 

majetku 

5 2 4 40 

9 
Nedostatečné zabezpečení 

prvky PZTS 
Nedostatek financí 

3 4 4 48 

10 
Selhání funkce PZTS - 

výpadek proudu 

Celoplošný 

výpadek elektrické 

energie, porucha 

místních rozvodů 

2 3 1 6 

11 
Selhání funkce PZTS - 

porucha 
Zastaralost PZTS, 

úmyslné poškození 
Nefunkčnost PZTS 

3 3 
 

2 18 

12 Selhání obsluhy PZTS 

Špatné poučení, 

nebo 

nespolehlivost 

zaměstnanců  

Odcizení majetku, 

poškození majetku 

2 3 1 6 
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Tabulka 5: Porucha, příčina a důsledky poruchy - 2. část [autor] 

13 Absence vnitřní směrnice 
Chybějící právní 

předpisy 

Moţnost vniknutí do 

objektu 

5 4 3 60 

14 Nedodrţování opatření 

Špatné poučení, 

nebo 

nespolehlivost 

zaměstnanců 

2 4 4 32 

15 Nevhodná opatření 
Chyba majitele 

firmy 
4 3 2 24 

16 Nespolehlivost zaměstnanců 

Zaměstnávání 

nevhodných lidí, 

špatné školení 

zaměstnanců 

Odcizení majetku  

2 2 4 16 

17 Vznik MU - poţár 
Závada na stroji, 

chyba 

zaměstnanců Poškození majetku 

1 4 1 4 

18 Vznik MU - povodeň Vliv přídních jevů 1 4 1 4 

19 
Spolupráce zaměstnance 

s pachatelem 
Zaměstnávání 

nevhodných lidí 
Odcizení majetku  

2 4 3 24 

20 
Skladování ţelezného šrotu 

na nechráněném místě 

Nedostatek místa, 

chyba 

zaměstnance 

Přilákání pozornosti 

sběračů kovů 

1 2 3 6 

21 Chybějící fyzická ostraha Nedostatek financí 
Nefunkčnost této 

ochrany 
5 3 1 15 

22 
Vniknutí do objektu 

zaměstnanci vedlejší firmy 
Špatná funkce 

MZS, nebo PZTS 
Odcizení majetku 

2 4 2 16 

 Zde uvádím pro lepší přehlednost výpočet výsledné rizikovosti R pro riziko číslo 9, 

která je zaznamenaná v tabulce 4. 

R = P x N x H 

R = 3 x 4 x 4 

R = 48 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou tvoříme za účelem stanovení hranice 

závaţnosti zjištěných rizik, která mají největší vliv na zabezpečení objektu. Diagram 

tvoříme pomocí dat kumulativní četnosti výsledné míry rizika R. Lorenzova křivka je 

tvořena relativní kumulativní četností výsledné rizikovosti. Pro tvorbu Paretova diagramu 

nejdříve musíme vytvořit tabulku, kde budou seřazeny míry rizika jednotlivých poruch od 

největšího po nejmenší. Seřadíme hodnoty uvedené v tabulce 4 a 5. Poté vypočítáme 

kumulativní a relativně kumulativní četnosti a to podle vzorců 2 a 3. 
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N1 = kumulativní četnost poruchy 

n1-ni = hodnota dané poruchy (Ri) 

 

 

 

Fi = relativní kumulativní četnost poruchy 

Ni = kumulativní četnost poruchy 

N = celková kumulativní četnost poruchy 

  

 V tabulce 6 uvádím vypočtené kumulativní a relativní kumulativní četnosti 

výsledné míry rizika R.  

  

(2) 

(3) 
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Tabulka 6: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost míry rizika R [autor] 

Číslo Rizika R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní četnost 

R (%) 

5 Vniknutí do objektu oknem 80 80 13,61 

7 Nedostatečné zabezpečení MZS 60 140 23,81 

13 Absence vnitřní směrnice 60 200 34,01 

9 Nedostatečné zabezpečení prvky PZTS 48 248 42,18 

4 Vniknutí do objektu dveřmi 40 288 48,98 

3 Vniknutí do objektu vraty 40 328 55,78 

8 
Nedostatečná ochrana proti vniknutí 

pachatele do dalších místností objektu 
40 368 62,59 

14 Nedodrţování opatření 32 400 68,03 

6 Špatná funkčnost MZS 30 430 73,13 

19 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 24 454 77,21 

15 Nevhodná opatření 24 478 81,29 

11 Selhání funkce PZTS - porucha 18 496 84,35 

16 Nespolehlivost zaměstnanců 16 512 87,07 

22 
Vniknutí do objektu zaměstnanci vedlejší 

firmy 
16 528 89,80 

21 Chybějící fyzická ostraha 15 543 92,35 

2 Absence oplocení 10 553 94,05 

1 Překonání vstupní brány 9 562 95,58 

10 Selhání funkce PZTS - výpadek proudu 6 568 96,60 

12 Selhání obsluhy PZTS 6 574 97,62 

20 
Skladování ţelezného šrotu na nechráněném 

místě 
6 580 98,64 

17 Vznik MU - poţár 4 584 99,32 

18 Vznik MU - povodeň 4 588 100 

 Zde uvádím pro lepší přehlednost výpočty kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti rizikovosti R rizika 9. V tabulce číslo 6 je na čtvrtém místě - N4. 

Kumulativní četnost     Relativní kumulativní četnost 
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N4 = n1 + n2 + n3 + n4 

N4 = 80 + 60 + 60 + 48 = 248 

 Všechny kumulativní a relativně kumulativní četnosti jsem poté zanesl do Paretova 

diagramu s Lorenzovou křivkou. Graf je na obrázku 12. 

 

Obrázek 12: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 Ve výsledném grafu bylo pouţito pravidlo 80/20, z kterého vyplývá, ţe poruchy 5, 

7, 13, 9, 4, 3, 8, 14, 6, 19, 15 tvoří 80% všech poruch, jeţ mají největší vliv na bezpečnost 

objektu. Poruchy 11, 16, 22, 21, 2, 1, 10, 12, 20, 17, 18 jsou z hlediska bezpečnosti objektu 

zanedbatelné.  

 V následující kapitole budou navrţena opatření, která se zaměřují na minimalizaci 

rizik s čísly 5, 7, 13, 9, 4, 3, 8, 14, 6, 19, 15. 
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany karosářské dílny 

 V předchozí kapitole jsem nalezl rizika, která mají největší negativní vliv na 

bezpečnost objektu karosářské dílny. V této kapitole navrhnu inovativní zabezpečení 

tohoto objektu a uvedu také finančními náklady, které jsou s tím spojené. Finanční náklady 

spojené s novým návrhem bezpečnostních opatření, jsou pro nás limitující. Vycházíme 

z principu ALARA, kde by částka vydaná na zabezpečení objektu neměla přesáhnout 10% 

z celkové hodnoty chráněných aktiv. V mé práci jsem měl za úkol vylepšit zabezpečení 

aktiv nacházejících se uvnitř objektu, tudíţ budu vycházet jen z ceny aktiv uvnitř budovy. 

Dlouhodobá aktiva spolu s krátkodobými aktivy byly dohromady vyčísleny na částku 

4 646 000 Kč. Cena nového zabezpečení by tak neměla přesáhnout částku 464 600 Kč. 

Nyní budou rozebrána podrobněji všechna nepřijatelná rizika. 

7.1  Návrh nových opatření v rámci mechanických zábranných 

systémů 

 Poruchy spadající do kategorie mechanických zábranných systémů (dále jen MZS) 

jsou: 

 vniknutí do objektu oknem, 

 vniknutí do objektu vraty, 

 vniknutí do objektu dveřmi, 

 špatná funkčnost MZS, 

 nedostatečné zabezpečení MZS, 

 nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místností objektu. 

Vniknutí do objektu oknem 

 Je to jedna z největších slabin v zabezpečení tohoto objektu. Dřevěná okna 

nepředstavují téměř ţádnou překáţku, vzhledem k jejich stáří a zchátralosti. Proto navrhuji 

jejich kompletní výměnu. 
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 Zvolil bych plastová, pěti komorová okna s ocelovou výztuţí. Do dílen bych zvolil 

okna pevná, bez moţnosti otevírání. Ale vţdy jedno okno v kaţdé dílně bude otevíratelné. 

Okna budou mít rozměry 1500 mm x 1500 mm. Budou osazeny izolačním dvojsklem, kde 

jedna tabule skla bude zastoupena bezpečnostní tabulí Connex 33.1, která při rozbití 

praskne, ale zůstane drţet pohromadě. Sloţení skleněné výplně bude sklo 3 mm + 0,38 mm 

bezpečnostní folie + sklo 3 mm. Celkem bude 9 oken pevných a 5 oken otevíratelných. 

Malé okna s rozměry 600 mm x 900 mm budou otevíratelná, taktéţ s bezpečnostní folií 

Connex. Všechna otevíratelná okna budou osazena uzamykatelnou klikou. Ţaluzie, které 

zamezí zjištění, co se nachází uvnitř objektu, budou instalovány na všech oknech. Cena 

jednoho okna bude v tabulce nákladů uvedena i s demontáţí starého okna, zapravením 

nového a se všemi doplňky. [19] 

Vniknutí do objektu vraty 

 Vrata pouţívaná pro vstup do objektu, jsou další váţnou slabinou zabezpečení. 

Opět zde hraje roli jejich stáří a také neprofesionální výroba. Proto všechna vstupní vrata 

budou vyměněna. Západní vrata vedoucí do dílny, dřevěná vrata vedoucí do skladu a také 

dřevěná vrata vedoucí do kotelny budou vyměněny za bezpečnostní dvoukřídlé dveře SD 

102D, které mají 19 jistících bodů a podle ČSN P ENV 1672 splňují bezpečnostní třídu 3. 

Bezpečnostní kování NEXT S 102 (klika-madlo) zařazené dle normy ČSN P ENV 1672 do 

třetí bezpečnostní třídy. A budou osazeny bezpečnostní cylindrickou vloţkou EVVA EPS 

spadající do čtvrté bezpečnostní třídy. [1], [11] Velká, podomácku vyrobená, sekční vrata 

nevyhovují ţádným standardům bezpečnosti. Majitel spoléhal pouze na to, ţe budí dojem 

masivních a těţkých vrat. Navrhuji výměnu vrat za nová sekční průmyslová vrata, 

s integrovanými dveřmi, které budou osazeny cylindrickou vloţkou FAB 1000, kování 

bude ve formě klika-madlo. Vrata jsou ovládána elektromotorem, v případě výpadku 

proudu se otevírají pomocí řetízku.  Firma EUROWIN DOOR s.r.o. vytvořila cenovou 

nabídku na tato vrata.[22] Cena je uvedena v tabulce 7. 

Vniknutí do objektu dveřmi 

 Návrh opatření pro tuto hrozbu, jsem řešil u hrozby vniknutí do objektu vraty. 

Všechny dveře byly nahrazeny bezpečnostními vraty a dveře vedle sekčních vrat budou 

vybourány a budou nahrazeny integrovanými dveřmi v sekčních průmyslových vratech. 
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Špatná funkčnost MZS 

 Špatnou funkčnost MZS můţe způsobit jejich stáří, opotřebení, ale také úmyslné 

mechanické poškození. Všechny tyto závady můţou umoţnit snadnější průnik pachatele do 

objektu a ten poté můţe způsobit škodu. Jako opatření navrhuji provádět kontroly všech 

MZS odborníkem, který posoudí jejich stav, případně navrhne další postup. Pokud to bude 

moţné a také efektivní, provede se oprava poškozeného prvku, nebo se vymění za nový. 

Velice důleţitá je správná a pravidelná údrţba, tou se prodlouţí ţivotnost zabezpečovacích 

prostředků. 

Nedostatečné zabezpečení MZS 

 Tato hrozba se vztahuje především k rizikům popisovaným výše. Patří zde také 

moţnost překonání vjezdových vrat na pozemek firmy. Stávající zabezpečení ve formě 

řetězu a visacího zámku bych nahradil uzamykatelným mechanizmem S SAFETY BOX I. 

Tento mechanizmus je zařazen do třetí bezpečnostní třídy dle ČSN P ENV 1627. Jeho 

vloţka je odolná proti odvrtání a vyháčkování. [18] Vrata zamezí průjezdu automobilů na 

pozemek.   

 Také zde zcela chybí oplocení, to však vzhledem k obrovským nákladům na jeho 

pořízení nebude realizováno. Jeho instalace také nemá opodstatnění, protoţe se na 

pozemku mimo budovu nenacházejí ţádná aktiva, která by potřebovala ochranu. Proto 

vyuţiji finančních prostředků k zlepšení plášťové a prostorové ochrany. 

 Velkým nedostatkem je také nemoţnost bezpečně uschovat klíče opravovaných 

automobilů, klíče od objektu, finanční hotovost atd. Tyto předměty je nutné chránit před 

odcizením, proto bych zvolil, jako ochranu, koupi trezoru. Zvolil bych trezor NTJ 5 od 

firmy Jinova. Jedná se o nábytkový trezor s vnějšími rozměry 450 x 450 x 400 mm, 

s vnitřním objemem 33 litrů, váhou 67 Kg, spadající do první bezpečnostní třídy podle 

normy ČSN EN 1143. Uzamykatelný je pomocí klíče, nebo elektronicky. [26] 

Nedostatečná ochrana proti vniknutí pachatele do dalších místnostní objektu 

 Pokud se jiţ pachatel dostane do objektu, nemá větší problémy se po něm 

pohybovat, aniţ by ho MZS nějak zpomalovaly. Dveře zůstávají nezamčené a jsou 
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opatřeny pouze dozickým zámkem, pouze dveře mezi dílnami mají cylindrický zámek 

FAB. Tyto zámky navrhuji vyměnit za zadlabací zámky s cylindrickou vloţkou FAB 200, 

které spadají do třetí třídy bezpečnosti dle normy ČSN P ENV 1627. [4] Také výměna 

kování je nutná, pouţije se kování BK RX 807 spadající do třetí třídy bezpečnosti. [2] 

Všechny závěsy budou taktéţ opatřeny pojistkou proti jejich vysazení. [21] Výměna 

neproběhne u dveří na toaletách a ve sprchách. 

 Kalkulaci nákladů, potřebných pro zabezpečení mechanickými zábrannými 

systémy, uvádím v tabulce 7. Jejich rozmístění je graficky zobrazeno v příloze 2.  

 Tabulka 7: Cena nových prvků mechanických zábranných systémů [autor] 

Zabezpečení mechanickými zábrannými systémy 

Prvek Typ Počet Cena za kus Celkem 

Plastové okno  velké, výklopné 5 6214 Kč 31 070 Kč 

Plastové okno malé, výklopné 7 2469 Kč 17 283 Kč 

Plastové okno velké, pevné 9 5186 Kč 46 674 Kč 

Bezpečnostní dveře SD 102D 3 34 400 Kč 103 200 Kč 

Cylindrická vloţka  EVVA EPS 3 1970 Kč 5 910 Kč 

Bezpečnostní kování NEXT S 102 3 3460 Kč 10 380 Kč 

Sekční vrata firmy EUROWIN 1 54 456 Kč 54 456 Kč 

Cylindrická vloţka  FAB 1000 1 1065 Kč 1 065 Kč 

Zámek-petlice X SAFETY BOX I 1 1431 Kč 1 431 Kč 

Cylindrická vloţka FAB 200 7 526 Kč 3 682 Kč 

Bezpečnostní kování BK RX 807 7 1193 Kč 8 351 Kč 

Pojistka dveřních závěsů nespecifikováno 7 143 Kč 1 001 Kč 

Nábytkový trezor NTJ 5 1 13 673 Kč 13 673 Kč 

Celková cena všech prvků 298 176 Kč 

7.2 Návrh nových opatření v rámci poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů 

 Jedinou poruchou spadající do kategorie poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů (dále jen PZTS) je nedostatečné zabezpečení prvky PZTS. 

Nedostatečné zabezpečení prvky PZTS 

 Objekt je prvky PZTS chráněn jen minimálně. PIR čidla nejsou instalována 

v dostatečném mnoţství a v některých místnostech dokonce zcela chybí. Pro zvýšení 
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bezpečnosti a pro včasné oznámení o narušení objektu pachatelem, doporučuji navýšit 

počet PIR čidel a také vyuţít i dalších prvků PZTS.  

 Prostorovou ochranu bych posílil dalšími PIR čidly. Nově bych PIR čidlo umístil 

do skladu. Přidal bych také dvě PIR čidla do karosářské dílny, ve které stávající dvě čidla 

zdaleka nestačí, pro její velikost a také větší počet překáţek. Další PIR čidla bych také 

umístil do kotelny, šatny a menší dílny, ve které dosud nebylo této techniky vyuţito. 

V největší kovozpracující dílně bych přidal taktéţ jedno čidlo. Navrhuji pouţít čidla  

DG55, mají dosah 12 metrů a prostor snímají pod úhlem 110°. Lze je namontovat na stěnu 

nebo také do rohu místnosti. [20] 

 Plášťovou ochranu bych posílil o magnetické kontakty, které budou instalovány na 

všechny otvorové výplně, které se dají otevřít. Na nová otevíratelná plastová okna bude 

instalován čtyř drátový magnetický kontakt SM50T, s pracovní vzdálenostní 30 mm, který 

se připevňuje pomocí vrutů. Tento kontakt bude také umístěn na všechny dvoukřídlé dveře 

a bude instalován na obě křídla. Umisťuje se vţdy na vnitřní stranu dveří a oken, a to  na 

rám a na pohyblivou část. [16] Vjezdová sekční vrata budou osazeny magnetickým 

kontaktem MET - 200. Jedná se o dvou drátový magnetický kontakt v masivním provedení 

s pancéřovou chráničkou, s pracovní vzdálenosti 45 mm. Umístěn bude na zem a vzhledem 

k jeho konstrukci, je umoţněn i jeho přejezd autem. [17] Pouze integrované dveře 

v sekčních vratech budou osazeny bezdrátovým magnetickým kontaktem DCT2-868, je 

napájen knoflíkovou baterií s ţivotností 2 roky. Musí zde být zvolen tento bezdrátový 

detektor, vzhledem k pohybu těchto dveří spolu se sekčními vraty. [15] Magnetické 

kontakty taktéţ znemoţní zakódovat objekt, pokud by některé dveře nebo okna zůstaly 

otevřené. 

 Kalkulaci nákladů potřebných pro zabezpečení prvky PZTS uvádím v tabulce 8. 

Rozmístění prvků PZTS je graficky zobrazeno v příloze 2.  
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Tabulka 8: Cena nových prvků PZTS [autor] 

Zabezpečení poplachovým a zabezpečovacím systémem 

Prvek Typ Počet Cena za kus Celkem 

PIR detektor DG55 7 553 Kč 3 871 Kč 

Magnetický kontakt  SM50T 18 74 Kč 1 332 Kč 

Magnetický kontakt MET-200 1 278 Kč 278 Kč 

Magnetický kontakt DCT2-868 1 1 330 Kč 1 330 Kč 

Celková cena všech prvků 6 811 Kč 

 

7.3 Návrh nových opatření v rámci režimové ochrany 

 Poruchy spadající do této kategorie jsou: 

 absence vnitřní směrnice, 

 nedodrţování opatření, 

 nevhodná opatření.  

Absence vnitřní směrnice 

 Absence směrnice, která by upravovala chod celé firmy, má za následek mnoho 

špatných, ale také nebezpečných návyků zaměstnanců, které ohroţují bezpečnost celého 

objektu. Navrhuji proto zpracovat jednotnou směrnici, která bude závazná pro všechny 

zaměstnance firmy, a budou prováděny kontroly jejího dodrţování. V případě zjištění 

pochybení, či porušení směrnice, budou za tyto prohřešky, zaměstnanci finančně postiţeni.  

 Tato směrnice má za úkol komplexně upravit reţimovou ochranu. Popíše činnost 

zaměstnanců při jejich příchodu a odchodu, určí postupy při ovládání PZTS, určí činnost 

při příjezdu zákazníka, nebo dodavatele. Určí postupy pro ukládání cenného materiálu a 

klíčů, vyčlení pravomoci pro kaţdého pracovníka. Je nezbytné, aby se všichni zaměstnanci 

velice podrobně seznámili s obsahem této směrnice a také je potřeba provádět školení 

v pravidelných intervalech a při kaţdé změně, nebo úpravě této směrnice.  

 Vzhledem k měnícím se předpisům, zákonům, vyhláškám atd. navrhuji, aby se k 

vypracování vnitřní směrnice, vyuţilo sluţby firmy VERLAG DASHÖFER, která 

poskytuje vnitřní firemní směrnice, které jsou v souladu s aktuálním zněním právních 
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předpisů, on-line. Ty poté stačí pouze doplnit o specifika konkrétní firmy. Pro první, 

největší úpravu těchto směrnic, doporučuji vyuţít pomoci odborníka. Předplatné této 

směrnice stojí 3 396 Kč na rok a směrnice se aktualizuje vţdy počátkem roku. [30]     

Nedodržování opatření 

 Pokud zaměstnanci nedodrţují daná opatření, je to jen velmi těţko zjistitelné. Je to 

způsobeno špatným školením, nebo samotnými zaměstnanci, kteří přistupují laxně a 

lehkováţně ke zvoleným opatřením. Řešení spočívá v obezřetnosti, při přijímání 

zaměstnanců do pracovního poměru a také v následných kontrolách, zda jsou předepsaná 

opatření dodrţována. Měly by také probíhat pravidelná školení zaměstnanců. 

Nevhodná opatření 

 K hlavním problémům této firmy patří především volný přístup zákazníků či 

dodavatelů do budovy. Tento problém navrhuji vyřešit umístěním zvonku před vstupní 

dveře. Nově instalované dveře mají kování ve formě klika-madlo, tudíţ ani není moţné, 

aby kdokoliv nepovolaný do objektu vstoupil, bez otevření dveří zevnitř, některým ze 

zaměstnanců. Kaţdý příchozí zákazník, nebo dodavatel zazvoní na zvonek a pověřený 

zaměstnanec zjistí důvod jeho příchodu a teprve poté bude vpuštěn do objektu.  

 Navrhuji také zbourat dřevěný sklad, který nemá ţádné vyuţití a je v dezolátním 

stavu. Můţe se kdykoliv zhroutit a ohrozit tím zaměstnance, nebo zákazníka na zdraví. 

Svým špatným technickým stavem a nulovým zabezpečením, taktéţ můţe přilákat 

pozornost moţného pachatele, který poté můţe pokračovat v páchání trestné činnosti na 

objektu. 

 Kalkulaci nákladů, potřebných ke zlepšení reţimové ochrany, uvádím v tabulce 9. 

Tabulka 9: Náklady na zlepšení reţimové ochrany [autor] 

Zabezpečení pomocí režimové ochrany 

Prvek Doba nájmu Celkem 

Online vnitrofiremní směrnice 1 rok 3 396 Kč 

Celková cena  3 396 Kč 
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7.4 Návrh nových opatření pro další vlivy selhání 

 Jedinou poruchou spadající do této kategorie je spolupráce zaměstnance 

s pachatelem. 

Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

 Tento problém souvisí s problémem nedodrţování opatření. Předcházet se mu dá 

pouze kvalitním výběrem zaměstnanců a také jejich kontrolou. Odhalit nespolehlivost 

přijímaného zaměstnance ovšem není vůbec snadné. Klíč od objektu by neměli mít všichni 

zaměstnanci, ale pouze vedoucí pověřený pracovník, popřípadě jeho zástupce, v době jeho 

nepřítomnosti. Kvalitní zabezpečení objektu prvky MZS a PZTS, taktéţ ztíţí případné 

napadení objektu.   

7.5 Souhrn potřebných nákladů potřebných k realizaci nového 

zabezpečení 

 V tabulce 10 uvádím souhrn celkových nákladů potřebných k realizaci 

navrhovaných opatření.  

Tabulka 10: Celkové finanční náklady [autor]   

Druh ochrany Cena 

Mechanické zábranné systémy 298 176 Kč 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 6 811 Kč 

Reţimová ochrana 3 396 Kč 

Celková cena 308 383 Kč 

 

 Celkové cena nákladů nepřesáhne stanovených 10% z celkové hodnoty aktiv. Cena 

308 383 Kč ovšem není konečná, protoţe v ní není započítána odborná instalace některých 

zabezpečovacích prvků a také potřebná kabeláţ k prvkům PZTS. Téţ bude potřeba zaplatit 

práci odborníka spolupracujícího na vypracování vnitrofiremní směrnice. I přes tyto další 

náklady, cena nepřesáhne hranici 10% všech chráněných aktiv.  
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8 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení fyzické ochrany 

karosářské dílny. Účelem bylo především ochránit majetek, který se v budově nachází. Na 

první dojem vám budova připadne jako zchátralá a nepouţívaná. Ovšem opak je pravdou. 

Tato zdánlivá opuštěnost má svou výhodu v tom, ţe se většina domnívá, ţe uvnitř se 

nenachází ţádný cenný majetek. Na druhou stranu můţe přilákat pachatele, který vzhledem 

k viditelně špatnému stavu budovy, bude také předpokládat slabé zabezpečení tohoto 

objektu. Práce byla rozdělena do celků, logicky na sebe navazujících.  

 Nejprve je v první části práce popsána teoreticko-právní část, v níţ je uveden 

přehled zákonů a norem, které se týkají, nebo mají s danou problematikou nějakou 

spojitost. Jsou vţdy stručně popsány. Následuje teorie týkající se fyzické ochrany. 

Podrobněji se zde zabývám pojmy a charakteristikou technické ochrany, fyzické ostrahy a 

reţimové ochrany. U kaţdé jsou poté popsány jejich prvky a funkce.  

 V dalším úseku je popsáno zázemí firmy, provozující karosářskou a kovozpracující 

dílnu. Krátce je zde popsána historie, dále pak obsahuje popis budovy, okolního prostředí a 

jsou zde vyčíslena aktiva, kterými firma disponuje. Následující kapitola popisuje současné 

zabezpečení pomocí mechanických zábranných systémů, poplachových zabezpečovacích a 

tísňových systémů a reţimové ochrany. Uvedeno jde zde také subjektivní zhodnocení 

stávajícího zabezpečení.  

 Následující úsek se zabývá samotnou analýzou a hodnocením rizik. Byly vybrány 

dvě analytické metody. Ishikawův diagram k identifikaci rizik a pomocí analýzy příčin a 

následků poruch byla tato rizika ohodnocena. Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

rozdělil zjištěné poruchy na přijatelné a nepřijatelné, ty poté byly řešeny v následující 

kapitole. 

 Jako poslední se poté navrhla inovativní opatření, která měla řešit nalezené 

poruchy, to znamená, minimalizovat je na přijatelnou úroveň. V potaz se zde však musela 

vzít i finanční stránka věci.  
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 Riziko vniknutí do objektu oknem, bylo u mechanických zábranných systémů 

zjištěno, jako nejzávaţnější. Byla navrhnuta celková výměna všech oken, nová okna 

obsahují bezpečnostní sklo a uzamykatelné kliky. Riziko vniknutí pachatele do objektu 

dveřmi a vraty, bylo vyřešeno zakoupením nových bezpečnostních dveří, a stará, 

podomácku vyrobená sekční vrata, byla nahrazena novými průmyslovými vraty. Další 

riziko představovala špatná funkčnost MZS, jako opatření byla navrţena kontrola všech 

prvků MZS odborníkem. Dále riziko nedostatečného zabezpečení MZS, zde bylo 

navrhnuto zabezpečení příjezdových vrat pomocí nového uzamykatelného mechanizmu. 

Doporučen byl také nákup skříňového trezoru, pro uschování cenných věcí. Nové 

bezpečnostní cylindrické vloţky, kování a také závěsy zabraňující vysazení, bylo 

navrhnuto instalovat do stávajících dveří uvnitř budovy a tím zamezit nedostatečné 

ochraně proti riziku vniknutí pachatele do dalších místností objektu. 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy vykazovaly riziko v jejich 

nedostatečném vyuţití. Byly proto instalovány další PIR čidla, okna a dveře byly osazeny 

magnetickými kontakty. 

 U reţimové ochrany chyběla především jednotná vnitřní směrnice. Bylo navrţeno 

její zpracování ve spolupráci s odborníkem. Riziku nedodrţování opatření zaměstnancem 

by se mělo zamezit jejich pravidelným školením a jejich kontrolou. Jako nevhodné 

opatření byl vyhodnocen systém vcházení zákazníků a dodavatelů do budovy. Vyřešeno 

zamezením jejich samovolného vstupu do budovy kováním klika-madlo. Pro ohlášení musí 

vyuţít zvonku. 

 Riziku spolupráce zaměstnance s pachatelem krádeţe, se dá předejít kvalitním 

výběrem zaměstnanců, jejich kontrolou a úpravou jejich pravomocí. 

 Při vypracovávání této práce jsem získal v oblasti technické bezpečnosti osob a 

majetku cenné zkušenosti, které mi byly velkým přínosem. Stav současného zabezpečení 

fyzické ochrany objektu je nedostatečný, pokud se provedou mnou navrhované změny, 

dojde k výraznému zlepšení jeho zabezpečení, aniţ by byla překročena 10% hranice ceny 

chráněných aktiv.   
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