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Anotace 

MOŠTĚK, Robin. Fyzická ochrana firmy ,,Pila Kralov“. Ostrava, 2014. 52 s., 2 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity 

Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová. 

Předmětem této bakalářské práce je fyzická ochrana pily Kralov. V úvodu jsou uvedeny 

právní předpisy a technické normy, zabývající se danou problematikou. Následující část je 

věnována popisu současného stavu pily a jejímu zabezpečení. Další část se zabývá 

analýzou a hodnocením rizik, souvisejících se zabezpečením firmy. Poslední jsou pak 

následně navržena nová opatření, vzhledem ke zjištěným nedostatkům.  

Klíčová slova: Fyzická ochrana, mechanický zábranný systém, poplachový zabezpečovací 

a tísňový systém, popis objektu, analýza, návrh opatření 

 

Annotation 

MOŠTĚK, Robin. Physical protection company ,,Saw Kings“. Ostrava, 2014. 52 p., 2 p. of 

attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical 

University of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis 

Ing. Věra Holubová. 

The topic of this bachelor thesis is the physical protection of Kralov sawmill. In the first 

part legal regulations and technical standards regarding this topic are introduced. In the 

second part current sawmill condition and its physical protection are described. Next part is 

devoted to analysis and evaluation of risks related with the company´s protection. In the 

last part new measures are suggested as a response to discovered imperfections. 

Key words: physical protection, mechanical preventing system, alarming security and 

distress system, building description, analysis, measure suggestions 
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Seznam zkratek 

CCTV   Kamerový systém (Closed Circuit Television)  

ČSN   Česká technická norma 

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

JZD   Jednotné zemědělské družstvo 

LED   Svítivá dioda (Light Emitting Diode) 

MZS   Mechanické zábranné systémy 
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PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

USA   Spojené Státy Americké (United States of America) 
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1  ÚVOD 

Osobní vlastnictví a jeho ochrana se vyskytuje ve společnosti po stovky let. 

S posunem doby se však ochraňované hodnoty a technologie značně změnily, avšak 

samotný princip zůstal stejný a pravděpodobně se bude objevovat i nadále. 

Potřebu ochrany osob a majetku vnímá většina lidí, a proto se řady podniků                 

a fyzických osob snaží o její realizace nejmodernějšími trendy. V dnešní době se ochrana 

osob, majetku či cenných informací zabezpečuje technologiemi, jako jsou různé prvky 

mechanických zábranných systémů, poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy, 

kamerovými systémy, režimovou ochranou a fyzickou ochranou. Ačkoliv mnoho systémů      

a přístrojů je velmi efektivních, realizace pouze jednotlivých typů systémů pozbývá 

významu a je nutné je vzájemně kombinovat. Technologie se však neustále vyvíjí               

a vzhledem k tomu je důležitá také jejich inovace.   

V bakalářské práci se budu zabývat fyzickou ochranou pily, která je v soukromém 

vlastnictví fyzické osoby a snaží se co nejvíce vyhovět potřebám trhu. V této závislosti 

dochází k částečnému přeorientování výroby a pohybu aktiv, a proto je potřeba také 

upravit bezpečnostní opatření, která by již do budoucna nemusela vyhovovat. Práce bude 

obsahovat důkladnou analýzu stávajícího stavu objektu, odhalení slabých a nevyhovujících 

míst a jejich následná úprava, nebo návrh nových opatření. 

Bakalářská práce je rozdělena do osmi na sebe vzájemně navazujících kapitol. Po 

úvodu je věnována pozornost teoreticko-právní části, kde jsou uvedeny příslušné zákony, 

vyhlášky a normy. V následující kapitole je vysvětleno co je to fyzická ochrana a způsoby 

její realizace. Poté následuje kapitola popisující objekt a přilehlé okolí. Další kapitolou 

jsme seznámeni se současným stavem fyzické ochrany. Navazující kapitolou je analýza 

bezpečnostních rizik fyzické ochrany, pomocí které vyhodnotíme slabá či nevyhovující 

místa. V předposlední kapitole je poté návrh nových opatření vedoucích ke zlepšení 

stávajícího stavu. Poslední kapitola závěr, popisuje celkový souhrn bakalářské práce a její 

přínos.    
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2  TEORETICKO-PRÁVNÍ ČÁST 

Tato kapitola se zabývá teoreticko-právní částí. V české republice neexistuje žádný 

jednotný právní předpis, který by přesně definoval problematiku ochrany osob a majetku. 

Z tohoto důvodu se musí odborníci orientovat ve velkém množství zákonů, vyhlášek          

a norem, týkajících se této oblasti. Následně jsou uvedeny nejdůležitější z nich. 

 

2.1 ZÁKONY  

Zde je uveden výčet nejdůležitějších zákonů České republiky, týkajících se ochrany 

osob a majetku. 

 

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

Listina základních práv a svobod je součástí ústavního zákona. Je založena na 

demokratických principech, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. 

Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

[13] 

Důležitá práva z hlediska ochrany osob a majetku: 

- Nikdo nesmí být zbaven života.  

- Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen    

v případech stanovených zákonem.  

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého   

a rodinného života. 

- Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. 

- Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo 

v něm bydlí. [13] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník České republiky práva hmotného, které nabyl účinnosti 1.1 2010. 

Vymezuje podmínky trestní zodpovědnosti, trestní sankce a také okolnosti vylučující 

protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko, 

oprávněné použité zbraně). Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem 

stanovena dříve, než byl spáchán. [14] 

 

§ 28 Krajní nouze 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. [14] 

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

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

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. [14] 

 

§ 29 Nutná obrana 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. [14]  

Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená. [14] 

 

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

předpisů 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

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

§ 76 odstavec 2 určeného zákona zní: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při 

trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění 

její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu 

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

útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [16] 

http://www.beck-online.cz/legalis/document-view.seam?type=html&documentId=nnptembqhfpwy6c7ov2g62y&conversationId=1311335
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanoví 

podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. [15]  

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

určitelného subjektu údajů, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat 

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

fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu. [15] 

Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnosti, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství, 

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

subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Citlivým údajem je také biometrický údaj, 

který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. [15] 

 

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

znění pozdějších předpisů 

Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [18] 

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

- Přísně tajné 

- Tajné  

- Důvěrné  

- Vyhrazené [18] 

Ochrana utajovaných informací je zajišťována personální bezpečností, 

průmyslovou bezpečností, administrativní bezpečností, fyzickou bezpečností a bezpečností 

informačních nebo komunikačních systémů. [18] 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci              

a zaměstnavateli. Tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními. Podle § 101 citovaného 

zákona je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při 

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

práce. [17]  

Dále pak tento zákon ukládá zaměstnavateli povinnost, aby před uvedením 

pracoviště do provozu a používání zajistil opatření pro zdolávání mimořádných událostí     

a zabezpečil pracoviště proti vstupu nepovolaných osob a to i v popracovní době. [17]  

 

2.2 VYHLÁŠKY 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti           

a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanoví bodové ohodnocení jednotlivých opatření fyzické 

bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní 

metodu hodnocení rizik, další požadavky na opatření fyzické bezpečnosti a náležitosti 

certifikace technického prostředku. [11] 

 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní 

bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů 

Tato vyhláška stanoví způsob vyznačování náležitostí na utajované informaci         

v listinné a nelistinné podobě, náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, výpisu           

a překladu utajovaného dokumentu. Způsob vyznačování náležitostí na nich a způsob 

pořizování výpisu, podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajovaného 

dokumentu a k další manipulaci. Způsob označování a postupy při manipulaci                    

s kryptografickým materiálem stanoví vyhláška o zajištění kryptografické ochrany 

utajovaných informací. [12] 
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2.3 TECHNICKÉ NORMY 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Norma stanoví 

stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené na 

jednotlivé komponenty systémů. [20] 

 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tato norma poskytuje doporučení a požadavky pro výběr, plánování, instalaci, 

přejímku, údržbu a zkoušení CCTV systémů, zahrnující snímací prvky, propojení                

a zařízení pro zpracování obrazu pro použití v bezpečnostních aplikacích. [21] 

 

ČSN EN 1300+A1 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

Tato norma stanovuje požadavky na spolehlivost, odolnost proti neoprávněnému 

otevření zámků s vysokou bezpečností a vloupání spolu se způsoby zkoušek. Rovněž uvádí 

schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností dle ocenění jejich průlomové 

odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému neoprávněnému otevření. [19] 

 

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

Požadavky a klasifikace 

Tato norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken    

a uzávěrů. Vztahuje se na určené způsoby otevírání jako je otáčení, sklápění, skládání, 

otevírání a sklápění, posunování a navinování jakož i na pevné konstrukce. Norma se 

nevztahuje na manipulaci a pokusy o násilné vniknutí ve vztahu k elektronickým nebo 

elektromagnetickým zabezpečovacím zařízením. [22]  
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3  FYZICKÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU 

Fyzická ochrana je souhrn technický, organizačních a režimových opatření 

vedoucích k ochraně osob a majetku. Opatření a jejich kombinace se stanovují tak, aby 

byla jejich účinnost co nejefektivnější v závislosti na ekonomické stránce a účinně tak 

chránila hmotný a nehmotný majetek před jeho zničením, zcizením nebo manipulací          

a zajišťovala bezpečnost osob. 

Fyzická ochrana se rozděluje do třech základních skupin. První skupina je 

technická ochrana obsahující veškeré prostředky související převážně s technologií. 

Druhou skupinou je fyzická ostraha, kde je zásadní lidský faktor v podobě hlídačů, 

strážných vrátných a podobně. Poslední skupina se zabývá režimovou ochranou, kde je 

výrazně dominantní organizační stránka. Rozdělení fyzické ochrany je uvedeno níže. 

Členění fyzické ochrany: 

- Technická ochrana  - Mechanické zábranné systémy 

    - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

   - Uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV)  

- Fyzická ostraha 

- Režimová ochrana 

 

3.1 TECHNICKÁ OCHRANA  

Technickou ochranou jsou myšleny prvky a zařízení, které mají za úkol ztížit nebo 

zcela znemožnit vniknutí do chráněného prostoru, popřípadě na tuto skutečnost upozornit.  

Technickou ochranu dělíme na: 

- Obvodovou ochranu  

- Plášťovou ochranu  

- Prostorovou ochranu  

- Předmětovou ochranu   
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Mechanické zábranné systémy 

Jejich posláním je z hlediska krizové bezpečnosti ztížit nebo zcela znemožnit 

pachateli jeho vniknutí do chráněného prostoru. Charakteristickým znakem těchto 

překážek (zábran) je jejich bezpečnostní úroveň reprezentována pasivní bezpečností, 

respektive průlomovou odolností. [5] 

Mechanické zábranné systémy vytvářejí časovou prodlevu při vstupu útočníka svou 

pevností a ze svého principu se řadí mezi nejstarší ochranné prvky. Jsou prakticky 

základním ochranným systémem, avšak nejsou schopné upozornit na skutečnost páchání 

trestného činu. Z tohoto důvodu se s MZS kombinují další systémy fyzické ochrany.  

 

Obvodová ochrana 

 Jedná se o skupinu vnějších mechanických zábran, které nejsou přímo součástí 

vlastního objektu (budova, místnosti, dveře apod.), ale naopak jsou od něho prostorově 

vzdálené. Jsou na volné ploše, většinou na parcele objektu, a mnohdy vytvářejí nejen 

fyzickou, ale i právní hranici pozemku. Hlavními představiteli těchto ochranných zábran 

jsou ochranné zdi a ploty. S oběma souvisí používání dalších prvků, které musí být 

zabezpečeny: dveře, vrata, branky, a v některých případech i závory, průchody a turnikety. 

Všechny tyto prvky sou stabilně uložené, ale mohou se použít i přenosné zábrany. [3] 

 

Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je souhrn technologických a stavebních konstrukčních prvků 

tvořící plášť budovy. Plášťovou ochranu rozdělujeme na otvorové výplně a stavební prvky 

budovy. Představiteli této skupiny jsou dveře, okna, vrata, mříže, rolety, obvodové zdi, 

střecha a další.  

 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana zabezpečuje vnitřní prostory chráněného objektu. Je podobná 

prvkům plášťové ochrany. Zejména se jedná o bezpečnostní dveře u vybraných místností, 



17 

 

mříže, kterými ještě vstupy do místností mohou být opatřeny, mříže oddělující od sebe 

patro budovy a také vnitřní zdi. [1] 

 

Předmětová ochrana 

Jedná se o mechanickou ochranu individuálního předmětu, jako jsou informace, 

finanční hotovost, cennosti, zbraně uvnitř objektu. Cílem je především bezpečné uložení 

před přístupem nepovolaných osob. Hlavním představitelem této skupiny jsou úschovné 

objekty neboli trezory. 

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS), dříve nazýván jako 

elektrický zabezpečovací systém, je soubor čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků 

poplachové signalizace, přenosových zařízení, zapisovacích zařízení a ovládacích zařízení, 

jejichž prostřednictvím je signalizováno narušení střeženého objektu. [1] 

PZTS je schopný dálkově opticky, nebo akusticky signalizovat na určeném místě 

přítomnost, vstup, nebo pokus o vstup narušitele do střežených prostor. Zcela obecně jde        

o detekční systém, který zajišťuje a předává informace o situaci v chráněném prostoru. 

Situací v chráněném prostoru rozumíme souhrn fyzikálních, případně i jiných veličin. [6] 

Každá PZTS je složena z několika prvků plnících své specifické funkce a v souhrnu 

vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec znázorněn na obrázku 3.1.  

 

 

 

 

 

   

  Obr. 3.1 Zabezpečovací řetězec PZTS [6] 
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Čidlo 

Čidlo neboli detektor je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny (jevy), 

které souvisejí s narušením střeženého objektu či prostoru nebo na nežádoucí manipulaci 

se střeženým předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním 

poplachového signálu nebo zprávy. [6] 

 

Ústředna 

Ústředna přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu               

a požadovaným způsobem je realizuje. Dále umožňuje ovládání a indikaci 

zabezpečovacího systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu 

informací. [6] 

 

Přenosové prostředky 

Přenosové prostředky zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace, případně povelů opačným směrem. [6] 

 

Signalizační zařízení 

Signalizační zařízení umožňuje převedení předaných informací na vhodný signál 

poplachu nebo výstrahy. [6] 

 

Doplňková zařízení 

Doplňková zařízení umožňují realizaci některých funkcí a usnadnění ovládání. 

S prvky doplňkových zařízení se setkáváme v nejrůznějších podobách, vzájemných 

kombinacích a stupních složitosti. Všechna spojení PZTS jsou průběžně nebo občasně 

kontrolována. Tím je v podstatě znemožněno vyřazení zabezpečovacího systému 

z provozu, aniž by o této situaci nebyla informována obsluha. [6] 

 



19 

 

Uzavřené televizní okruhy 

Kamerový systém, closed circuit television (dále jen CCTV), jsou uzavřené 

televizní okruhy, které jsou schopny obrazově a zvukově zaznamenávat monitorované 

prostředí. Tento systém je vhodným doplňkem zabezpečení a je schopen informovat 

obsluhu o situaci v reálném čase a neskreslené podobě. Zaznamenávané informace se 

týkají zejména neoprávněného pohybu osob mimo povolená nebo vyhrazená místa, 

ponechání cizích předmětů v prostoru, odebrání předmětů ze sledovaného prostoru,            

k detekci a identifikaci cizích osob, detekci vzniku požáru a mnoha dalších. Z toho důvodu 

je tento systém v mnoho případech nenahraditelný. Kamerový systém má také značnou 

funkci prevence trestné činnosti již samotným vyznačením střeženého prostoru. 

Nejdůležitějším prvkem kamerového systému jsou kamery, které mohou být buď ve 

viditelné nebo skryté podobě. Výstupním prvkem je pak monitor, na kterém se zobrazuje 

snímaný obraz. Podle potřeby je možné na jednom monitoru zobrazovat i více kamerových 

záběrů. 

Jednotlivé části CCTV lze rozdělit na:  

- Snímací část - kamery 

- Přenosovou část - bezdrátové vedení, koaxiální kabeláž, optické vlákno   

- Řídící a nahrávací část - počítač, zaznamenávací zařízení  

- Zobrazovací část - monitor    

- Doplňkové zařízení -ovládání a polohování kamer 

Dle právní úpravy se rozlišuje, zda je jedná o kamerový systém se záznamem nebo 

ne. Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je provozování kamerového 

systému považováno za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování 

prováděn záznam pořizovaných záběrů nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány 

informace. Samotné kamerové sledování fyzických osob není zpracováním osobních 

údajů, protože postrádá úroveň podmínek pro zpracování údajů. Tato skutečnost však 

nevylučuje platnost jiných právních předpisů, především ustanovení občanského zákoníků 

upravujícího podmínky ochrany osobnosti. Vzhledem k použití kamerového systému se 

záznamem, se na majitele vztahuje povinnost registrace u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů, musí být jednoznačně stanoven účel pořizování záznamu a osoby musí být na tuto 
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skutečnost řádně upozorněny. Dále kamery nesmí nadměrně zasahovat do soukromí a musí 

být stanovena lhůta záznamové smyčky. 

 

3.2 FYZICKÁ OSTRAHA 

Je to ochrana osob a majetku, na které má zásadní vliv lidský faktor. Fyzická 

ochrana se provádí vyškolenými pracovníky a je zajišťována nepřetržitě, v různých 

časových intervalech, nebo může být zajištěna pomocí zásahové skupiny přes pult centrální 

ochrany. Na rozdíl od ostatních způsobů fyzické ochrany vede fyzická ochrana přímo 

k zabránění zničení, zcizení a přenosu majetku, vstupu a jinému ohrožení, ale také 

k dopadení pachatele. Proto je fyzická ostraha nejefektivnějším způsobem ochrany, avšak 

taká značně nákladná. Samotný princip však značně spoléhá na lidský faktor a proto se 

zabezpečení kombinuje například s PTZS které ostrahu na protiprávní činnost upozorní. 

Společně s PZTS tak ochrana značně zvýší svou efektivnost a také sníží minimální počet 

členů fyzické ostrahy, čímž lze z ekonomického hlediska značně snížit finanční 

nákladnost.   

Formy fyzické ostrahy:  

- Strážní služba  

- Bezpečnostní dohled  

- Bezpečnostní ochranný doprovod  

- Bezpečnostní průzkum  

- Kontrolní propustková služba  

- Bezpečnostní výjezd - zásah [1] 

 

3.3 REŽIMOVÁ OCHRANA 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému        

a jeho sladění s provozem chráněného objektu. Ve své podstatě režimová ochrana jednak 
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zajišťuje možnost řádné funkce ostatních druhů ochrany a rovněž snižuje zranitelnost 

chráněných zájmů množstvím dalších forem kriminální trestné činnosti jako je 

vandalismus, výtržnictví, loupeže, přepadení, drobné krádeže a rozkrádání, pumové útoky, 

žhářství, sabotáže, průmyslová špionáž, případně i předstírání škod zaměstnanci i hosty. 

V praxi jde o směrnice pro vstup, odchod a pohyb osob (zaměstnanců i hostů) po objektu, 

pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a využívání zabezpečovacích systémů, 

výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy a jiné. [6] 

Základním problémem režimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic (režimových opatření), ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života 

objektu. [6] 

Režimová opatření lze dělit na: 

- Vnější 

- Vnitřní [6] 

 

Vnější režimová opatření 

tato opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

objektu, tedy prostorů, kterými se vozidla i osoby dostávají do objektu a kudy jej opouštějí. 

 

Vnitřní režimová opatření 

Týkají se především dodržování bezpečnostních směrnic jako omezení pohybu 

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

vytvářejícímu podmínky, které zamezují úniku zbylých nebo neevidovaných materiálů 

nebo výrobků, skladových režimů, určujících způsob příjmu a výdeje materiálů od 

překročení hranice objektu až po jeho opuštění a jiné. 



22 

 

4  POPIS OBJEKTU A PŘILEHLÉHO OKOLÍ 

Bakalářská práce se zabývá řešením fyzické ochrany vybrané firmy pily, která je 

v soukromém vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné. Pila slouží pro výrobu 

stavebního materiálu, topného dříví a jeho následné skladování a prodej. K firmě  patří 

manipulační a dřevozpracující technika jako nákladní automobil, bagr, vysokozdvižný 

vozík, několik cirkulačních pil, soustruh, frézka, ruční motorové pily a jiné. Objekt je 

vzdálen 2 kilometry od většího města a zaměstnáno je zde celkem pět zaměstnanců. 

Pracovní doba je pouze jednosměnná od 7:30 do 16:00. Zákazníci se mohou na odběru 

materiálu domluvit telefonicky, nebo osobně v kanceláři na pile. Rozvážka materiálu je 

umožněna vlastní autodopravou. 

  

4.1 HISTORIE 

Pila byla založena v roce 2005 jako společnost s ručením omezeným, při odkoupení 

některých částí budov areálu bývalého jednotného zemědělského družstva (dále jen JZD)   

a dřevoobráběcích strojů. Firma se postupně rozrůstala o další budovy, jako sklady 

materiálu a garáže vozidel. Na pile byla také vybudována kancelář a poplachový 

zabezpečovací a tísňový systém a kamerový systém, jelikož v minulosti docházelo na pile 

k odcizení materiálu, především palivového dříví, se kterým je lehká manipulace. Nejdříve 

se výroba zaměřovala na stavební materiál a později i na palivové dříví s vlastní dopravou. 

Do roku 2008 se propagovala reklama a upevňovala pozice na trhu. V roce 2008 při 

vypuknutí finanční krize se problémy nevyhnuly ani pile, kterou poznamenal velký pokles 

zakázek a boj o přežití. Odbyt stavebního dříví v posledních letech prudce klesl, avšak 

poptávka o palivové dříví stoupla. To je především zapříčiněno tím, že topení dřevem je 

pro domácnosti finančně úspornější, než-li plyn. 

 

4.2 POPIS OKOLÍ 

Pila je situována v kopcovitém terénu,  V okolí se nachází frekventovaná silnice 

vzdálené 800 metrů, od níž vede příjezdová cesta. Z východní a západní strany je areál 

lemován polem a z jižní části lesem. V přímém okolí jsou ze severní strany postaveny čtyři 
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rodinné domy, hospodářská budova a budovy areálu bývalého JZD. Pro názornou ukázku 

je níže uveden letecký snímek areálu JZD a okolí na obrázku 4.1. Území patřící pile je 

ohraničeno červenou čarou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PILY  

Pila se nachází v areálu bývalého družstva, kde slouží pro příjezd jedna cesta 

s bránou. Celý areál byl obehnán plotem, který je nyní v dezolátním stavu a zůstaly jen 

betonové sloupy. Samotná pila se nachází v zadní části areálu. Centrem pily je kancelář, 

vedle níž je umístěna samotná výroba a sklad rozměrnějšího materiálu. Ve výrobní budově 

jsou umístěny šatny se sociálním zařízením, sklad nářadí a v samostatném přístavku sklad 

strojního vybavení. O 30 metrů dále stojí garáže a o dalších 60 metrů je umístěn sklad 

Obr. 4.1 Letecký snímek areálu [31] 
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palivového dříví. Prostor, který není zastavěn, se téměř zcela využívá pro manipulaci, 

skládání surového dřeva, částečné opracování, popřípadě i na dočasné skladování. Příjezd 

je možný hlavním vjezdem, vedoucím přímo kolem kanceláře. Vedlejší vjezd se 

nepoužívá, z důvodu horších průjezdových parametrů pro nákladní automobily. Názornou 

ukázku dispozičního řešení znázorňuje obrázek 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

Areál pily se rozkládá na pozemku o výměře 2 hektarů, z něhož zastavěná plocha 

činí 2554 m2. Většina nezastavěné plochy slouží pro výše uváděnou manipulaci 

s materiálem. Pila má pět budov, z nichž každá má zvlášť řešenou stavební konstrukci.  

 

Obr. 4.2 Dispoziční řešení pily [autor] 



25 

 

Výrobní budova 

Samotné zpracování materiálu je prováděno v jednopodlažní v budově z plných 

pálených cihel s tloušťkou obvodového zdiva 450 mm. Vnitřní prostor je rozdělen na         

3 místnosti. Při vstupu do budovy se vchází nejprve do výrobní části, zabírající převážnou 

většinu plochy budovy. Další dvě místnosti, na menší nářadí a sociální zařízení, jsou 

odděleny příčkou 150 mm a vchází se do nich jednotlivě z výrobní části. Podlahy celé 

výrobní budovy jsou betonové, se dvěma ocelovými kolejnicemi pro manipulaci. 

Konstrukce střechy je z ocelových nosníků, na kterých jsou plechové tabule. Strop ve 

výrobní části tvoří jen ocelová konstrukce, ve vedlejších místnostech je pak 

železobetonový. Vedle budovy stojí samostatný přístavek s rolovacími vraty, pro strojní 

vybavení.   

 

Sklad rozměrnějšího materiálu 

Budova sloužící jako sklad rozměrnějšího materiálu má obvodovou zeď postavenou 

v kombinaci kámen a plné pálené cihly. Celou budovu tvoří jeden vnitřní prostor. Po 

obvodu pláště budovy jsou větrací průduchy, které slouží zároveň pro prostup světla. Na 

obvodových zdích je konstrukce sedlové střechy s pálenými taškami. Tento objekt je 

poměrně v dezolátním stavu a patří k nejstarší části pily. Sklad není mnoho využíván         

a slouží jen pro skladování určitého materiálu. 

 

Kancelář 

Dalším objektem pily je kancelář, která slouží zároveň jako centrum PZTS. Tento 

objekt je tvořen z jednoho obytného kontejneru, jehož konstrukci tvoří rám, jenž je nosnou 

konstrukcí, stěn, podlahy a stropu. Stěny jsou konstruovány ze svařovaných ocelových 

profilů, kde mezi ocelové příčné výztuhy se vkládá jako tepelná a hluková izolace 

minerální vlna. Součástí vnějších stěn jsou i bezpečnostní okna a dveře. Na venkovní 

opláštění je použit pozinkovaný trapézový plech o výšce vlny 12 mm s povrchovou 

úpravou. Připevnění trapézového plechu ke konstrukci je pomocí  trhacích hliníkových 

nýtů s trnem. Nosná konstrukce podlahy je vyrobena z ocelových profilů, které jsou 
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přivařeny k nosnému rámu. Podlaha je tvořena z pozinkovaných plechů, minerální vlny a 

dřevotřískovou deskou. Střecha má podobné provedení jako stěny. 

 

Garáže 

Budova určená pro garážování techniky je největší budovou objektu. Jedná se         

o halu výšky přibližně 8 metrů, s konstrukcí železobetonového charakteru. Nosnou 

konstrukcí jsou železobetonové nosníky, na kterých jsou po obvodu umístěny betonové 

panely do výšky čtyř metrů, tvořící plášť. Nosníky střechy jsou ocelové, pokryté 

plechovými tabulemi. Boční konstrukce mezi střechou a betonovými panely jsou opláštěné 

průsvitnou plastovou krytinou pro prostup světla. 

 

Sklad palivového dříví 

Poslední objekt je sklad palivového dříví. Tento objekt slouží pro uskladnění 

štípaného dříví, převážně na paletách. Je situován uvnitř betonové zdi tvaru U o výšce       

3 metry, která dříve sloužila jako silážní jáma. Konstrukce skladu je celodřevěná a je 

určena především k ochraně před deštěm. 
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5  STÁVAJÍCÍ STAV FYZICKÉ OCHRANY PILY 

V objektu se nachází poměrně finančně nákladné stroje a nástroje, a proto je třeba 

zabezpečení důkladně zvážit. Na pile jsou také dva kusy výpočetní techniky 

s příslušenstvím pro práci s údaji a vyřizování pohledávek. 

Pro přehledný popis stávajícího stavu fyzické ochrany pily je třeba popsat 

jednotlivé segmenty fyzické ochrany kterými jsou: 

- Technická ochrana 

- Fyzická ostraha 

- Režimová ochrana 

 

5.1 TECHNICKÁ OCHRANA 

Pro přehlednost bude technická ochrana rozebrána jednotlivě pro každou budovu. 

 

5.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy (dále jen MZS) jsou tvořeny pouze prvky plášťové   

a prostorové ochrany. V areálu chybí obvodová ochrana, po které částečně zůstali jen 

betonové sloupky výšky 2200 mm a ocelová brána. Areál tedy není chráněn žádným 

oplocením a jedinou ochrannou je ocelová brána, která znesnadňuje vjezd příjezdovou 

cestou. Tato brána je však umístěna na začátku celého areálu družstva, nikoli tedy pro 

samotnou pilu, což značně komplikuje provozní řešení všech objektů areálu družstva,        

a proto není uzamykána. Ochrana budov je rozdílná, proto bude rozebrána jednotlivě. 

 

Plášťová ochrana 

Zdi a střešní krytina byly rozebrány v předchozí kapitole a z hlediska bezpečnosti 

nepředstavují vysoké riziko, protože k jejich porušení při trestné činnosti dochází 

minimálně. Největší rizikem jsou okna a dveře tvořící nejslabší článek plášťové ochrany.  
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Výrobní budova 

Výrobní hala má po obvodě 7 oken z nichž tři o rozměru 2000 x 1500 mm jsou 

umístěny ve výrobním prostoru, obrázek 5.1. Tři o rozměru 1000 x 2000 ve skladu nářadí   

a jedno okno 1000 x 2000 u sociálního zařízení. Všechna tyto okna jsou starší výroby, 

značně zrezlá, s jedním rámem a nevrstveným sklem. Okna jsou bez možnosti otevření      

a byla následně opatřena mříží z kari sítě, tloušťky drátu 5 mm, pro větší mechanickou 

odolnost.  

Do výrobní budovy je 5 vstupů, zabezpečených dvoukřídlovými plechovými vraty, 

s ocelovou výztuží. Dvoje velká vrata jsou na bocích budovy a umožňují průjezd 

manipulační techniky. Tyto vrata je možno otevřít pouze zevnitř a to pákovým 

mechanizmem, který je zajistí na dvou místech, tedy dole a nahoře. Jedny z těchto vrat 

mají poškozený rám a prohnutý plechový plát, obrázek 5.2. Další dva přístupy jsou menší 

velikosti 1500 x 1500 mm a 1500 x 1200 mm. Ty jsou určeny pro příjezd vozíků na 

kolejích a jsou taktéž otevíratelné zevnitř obdobným způsobem. Poslední vstup je určen 

pro osoby. Jeho rozměr je 1500 x 2000 mm a je opatřen rovněž pákovým mechanizmem 

otevírající levé křídlo vrat, pravé je pak uzamykatelné zadlabacím dozickým zámkem. 

Situaci znázorňuje obrázek 5.3. Dodatečně jsou vrata zajištěny ještě visacím zámkem FAB, 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou. Vedle budovy je samostatný přístavek opatřen 

rolovacími vraty z hliníkových lamel, obrázek 5.4. Vrata jsou ovládána dálkovým 

ovládáním nebo tlačítkovým spínačem umístěným ve výrobní hale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.1 Okno výrobní budovy [autor] Obr. 5.2 Poškozené vrata výrobní budovy [autor] 
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Sklad rozměrnějšího materiálu 

Sklad není opatřen žádným oknem, po celém obvodu jsou pouze větrací průduchy 

sloužící zároveň k prosvětlení prostoru. Pro přístup do budovy jsou určeny jedny 

dvoukřídlá vrata z dubových prken a hranolů, které se zajišťují řetězem a visacím zámkem. 

Úroveň fyzické ochrany tohoto objektu je nízká. 

 

Kancelář 

Kancelář je vybudována z obytného kontejneru. Plášťovou ochranu tvoří svařovaná 

konstrukce z ocelových profilů oplášťovaných zinkovým plechem. Po obvodu jsou tři 

plastová okna s hliníkovými roletami, zabezpečena ocelovou mříží, znázorněná na obrázku 

5.5. Ke vstupu slouží dveře 900 x 1970 mm z pozinkovaného plechu, bezpečnostním 

kováním, dodatečně opatřené ocelovou mříží s visacím zámkem, obrázek 5.6.     

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.3 Vstupní vrata pro osoby [autor] Obr. 5.4 Rolovací vrata přístavku [autor] 

Obr. 5.5 Okno kanceláře s roletou [autor] Obr. 5.6 Vstupní dveře kanceláře [autor] 
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Garáže 

Garáž je vybudována z prostorné haly, kde je může parkovat velké množství 

techniky. K prosvětlení garáže slouží průsvitná plastová krytina mezi střechou a zdí, ve 

výšce přibližně čtyř metrů, takže po obvodu nejsou umístěny žádné okna. Příjezd je 

umožněn dvěma ocelovými vraty. Vrata jsou dvoukřídlá s ocelovou konstrukcí                   

a plechovou výplní. Uzamčení je možné pákovým mechanizmem na levém křídle, pravé 

pak pouze visacím zámkem FAB 30. Situaci znázorňuje obrázek 5.7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sklad palivového dříví 

Plášťová ochrana skladu je tvořena ze třech stran betonovou zdí, výšky přibližně    

3 metry. Ze čtvrté strany je zabezpečení pomocí infračervené závory. Samotný sklad se 

nachází pak v těchto prostorech, kde je vybudován přístřešek pro palivové dříví, nebo 

volný prostor na skladování palet.   

. 

Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je v objektu řešena pouze ve výrobní hale, protože ostatní 

budovy jsou konstrukčně řešeny pouze jedním vnitřním prostorem. Ve vnitřním prostoru 

výrobní haly jsou zděné příčky, tloušťky 150 mm a dvoje plné jednokřídlé interiérové 

dveře, vedoucí na sociální zařízení a skladu nářadí. Tyto dveře mají zadlabací zámky FAB 

s cylindrickou vložkou.  

Obr. 5.7 Vrata budovy garáže [autor] 



31 

 

5.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

V současné době je ochrana objektu pily pomocí poplachových zabezpečovacích     

a tísňových systémů (dále jen PZTS) realizována na úrovni obvodové a prostorové.   

 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana prvky PZTS je zabezpečována pouze u skladu palivového dříví, 

pomocí infračervené závory. 

 

Sklad palivového dříví 

Jak již bylo popsáno v předchozí kapitole, tak plášťová ochrana skladu je tvořena 

ze třech stran betonovou zdí a strany čtvrté pomocí infračervené závory, obrázky 5.8 a 5.9. 

Tato strana je bez jakékoliv jiné zábrany. Po uvedení systému do stavu zastřežení je závora 

citlivá na přerušení paprsku, při kterém nastává vyhodnocení poplachu. Narušení prostoru 

vyhodnocuje centrála zabudovaná v kanceláři, která zařízením pro dálkový přenos 

informuje majitele formou SMS a také soukromou bezpečnostní službu přes pult 

centralizované ochrany (dále jen PCO). Na vyhlášení prostoru obsluha PCO reaguje 

vysláním výjezdové skupiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.8 Čidla závory [autor] Obr. 5.9 Schéma situace [autor] 
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Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je zabezpečena pomocí pasivních infračervených čidel, které 

střeží vnitřní prostor výrobní haly a kanceláře.  

 

Výrobní budova, kancelář 

Prostorovou ochranu zabezpečují pasivní infračervená čidla (dále jen PIR), která 

zachycují výskyt osob ve střeženém prostoru. Dvě stropní pohybová XEVOX 360 ECO 

střeží prostor výrobní haly a stěnové pohybové čidlo v kanceláři. Narušení prostoru 

vyhodnocuje centrála zabudovaná v kanceláři stejným způsobem jako u infračervené 

závory. Pro ovládání systému je instalována klávesnice za dveřmi z vnitřní strany 

kanceláře. Při aktivaci zabezpečení je spuštěna prodleva pro odchod osoby ze střeženého 

prostoru. Pokud osoba v daném intervalu tento prostor neopustí, je vyhlášen poplach. Při 

deaktivaci je také využita prodleva pro zadání deaktivačního kódu, pokud tak není učiněno, 

je rovněž vyhlášen poplach. Celý systém je připojený na náhradní, dobíjený napájecí zdroj, 

který při výpadku proudu zajistí dobu napájení minimálně 12 hodin. 

 

5.1.3 CCTV systém 

Na pile je zřízen kamerový systém střežící příjezdovou cestu a prostory kolem 

kanceláře i skladů.  

 

Příjezdová cesta a prostor kolem budov 

Obvodovou ochranu tvoří kamerový systém (CCTV - Closed Circuit Television) se 

záznamem, který tvoří šest kamer EBM, typu EN-TBA-32, s citlivostí 0,8 lux, rozlišení 

420 TV řádků a zorným úhlem 65°. Vzhledem k použití kamerového systému se 

záznamem se na majitele vztahuje povinnost registrace u Úřadu pro ochranu osobních 

údajů a musí být jednoznačně stanoven účel pořizování záznamu. Osoby před vstupem na 

pozemek pily musí být na tuto skutečnost řádně upozorněny. Dále kamery nesmí nadměrně 

zasahovat do soukromí a musí být stanovena lhůta záznamové smyčky. Toto upozornění je 
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provedeno pomocí výstražné cedule. Objekt je střežen kamerovým systémem se záznamem 

a účelem pořizování záznamu je ochrana majetku před krádeží. Čtyři kamery systému jsou 

umístěny na budově kanceláře, obrázek 5.10, kde snímají příjezdovou cestu a objekt 

výrobní haly. Další dvě pak střeží prostor poblíž skladu palivového dříví u infračervené 

závory, obrázek 5.11. Celý kamerový systém je řešen tak, aby snímal příjezdové cesty       

a klíčové vstupy, nesnímal okolí, ale pouze prostor uvnitř pozemku. Centrem zabezpečení 

je kancelář, kde je instalována také centrála na kterou jsou svedeny veškeré prvky PZTS. 

Společně s centrálou jsou zde také obrazovky, záznamové zařízení, které má stanovenou 

záznamovou smyčku 24 hodin a náhradní zdroje elektřiny. Kamerový systém je připojen 

na náhradní dobíjený zdroj s výdrží 8-14 hodin, při výpadku proudu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 FYZICKÁ OSTRAHA 

Areál pily není zabezpečován žádnou stálou kvalifikovanou strážní službou, je zde 

však již zmiňované připojení prvků PZTS na PCO a na narušení střežených prostor je 

reagováno zásahem výjezdové skupiny soukromé bezpečnostní služby. Výjezdová skupina 

v areálu provede kontrolu a informuje majitele o stavu situace, popřípadě zavolá Policii 

České republiky při dopadení pachatele.  

Obr. 5.11 Kamery u skladu [autor] Obr. 5.10 Kamera na budově kanceláře [autor] 
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5.3 REŽIMOVÁ OCHRANA  

Režimová ochrana pily není upravena žádnou vnitřní směrnicí, práva a povinnosti 

zaměstnanců jsou vymezována pracovním a organizačním řádem. Klíče od kanceláře         

a ostatních objektů mají pouze pověřené osoby, které vlastní také deaktivační kódy            

a zpřístupní prostory ostatním zaměstnancům. Tyto osoby musí být na pracovišti před 

začátkem pracovní doby a také alespoň jedna z těchto osob musí pracoviště opouštět jako 

poslední, kdy uvede bezpečnostní systém do režimu aktivní a uzamkne veškeré prostory. 

Klíče od manipulačních a dopravních vozidel, společně s náhradními klíči všech budov, 

jsou uloženy v uzamykatelné skříňce v kanceláři. V případě potřeby jsou pak zaměstnanci 

vydány. Pověřená osoba vždy ráno pak musí prohlédnout kamerový záznam z předchozí 

noci, aby byl vyloučen výskyt cizích osob a krádež. Pokud objeví určitou anomálii, musí 

tento fakt oznámit bez prodlení majiteli. Absencí obvodové ochrany v podobě plotu je 

prakticky umožněn volný přístup do areálu a je spoléháno na kamerový systém a prvky 

PZTS. Zákazníci tedy na pilu v pracovní době mohou přijíždět přímo ke kanceláři. Mimo 

pracovní dobu je zde zákaz vstupu a jsou aktivovány prvky PZTS a zapnut kamerový 

systém. Ve firmě není vedena žádná kniha návštěv, pouze fakturační materiál při 

dohodnutém obchodu. Nelze tedy zpětně dohledat totožnost návštěv, pokud tato osoba 

nekoupila některé z nabízeného zboží.     

 

5.4 SUBJEKTIVNÍ HODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 ZABEZPEČENÍ AREÁLU  

Po vizuálním přezkoumání areálu jsem nalezl kladné i záporné stránky.  

Mezi kladné stránky areálu rozhodně patří rozmístění PIR čidel v nejvíce 

zranitelných objektech, včetně zařízení dálkového přenosu připojené na pult centralizované 

ochrany a majitele a také kamerový systém, který zachycuje dění kolem kanceláře, výrobní 

budovy, skladu a příjezdové cesty. Velmi dobře hodnotím celkové zabezpečení kanceláře, 

která má zamřížovaná okna i dveře, rolety a ocelovou konstrukci stěn. Sklad s využitím 

infračervené závory, na jediné přístupové cestě hodnotím jako velmi dobrý, má však 

nedostatek ve své kapacitě. Vlivem zvyšování prodeje palivového dřeva je skladován 
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určitý materiál i mimo vyhrazené zabezpečení a proto je značně zvýšeno i riziko. Rozšíření 

závory zde také není možné z důvodu situování v blízkosti lesa a výskytu zvěře. 

V minulosti se tak občas stalo, že poplach vyvolala zvěř narušením paprsků závory a jejím 

rozšířením na volné prostranství by tato situace nastávala zcela běžně.  

Záporně hodnotím vrata na zadní straně budovy, která mají poškozený rám             

a prohnuté plátování, což považuji jako velkou bezpečnostní hrozbu. Dalším nedostatkem 

je chybějící obvodová ochrana v podobě plotu, především u volně skladovaného materiálu, 

které je lehce odcizitelné. Jedním z nedostatků je také zastaralé osvětlení v okolí budov     

a příjezdové cesty, což značně zhoršuje kvalitu kamerového záznamu a bylo by vhodné jej 

modernizovat.  
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6  ANALÝZA A HODNOCENÍ RIZIK FYZICKÉ 

OCHRANY AREÁLU PILY 

Analýza (z řeckého slova “ana-lyó“, rozvažuji, rozpouštím) je jednou ze základních 

metod poznávání objektů, postupem, jímž se zkoumaný celek rozkládá na jeho jednotlivé 

části (prvky, znaky, složky, vlastnosti) a zjišťují se vzájemné vztahy (souvislosti, 

závislosti) mezi prvky celku a mezi každým prvkem a celkem a mezi analyzovaným 

celkem (případně jeho prvky) ve vztahu. Při analýze problému určujeme otázky, na které je 

třeba odpovědět. [9] 

 

Riziko – risk 

Je v komplexním pojetí chápáno jako relace mezi očekávanou ztrátou                      

a pravděpodobností uvažované ztráty. V užším pojetí se někdy pojem riziko redukuje na 

pravděpodobnost, se kterou dojde za určitých podmínek k projevu nepříznivého účinku. [8] 

Hodnocení rizika je stanovení velikosti ztrát a odhad pravděpodobnosti ztrát. 

Výsledné hodnocení pak určuje rizika přijatelná a rizika nepřijatelná. [10]  

Pro analýzu a hodnocení rizik existuje mnoho různých analytických metod.             

V bakalářské práci jsou tyto metody zvoleny dvě, jimiž jsou Ishikawůw diagram a analýzu 

příčin a následků, pro jejich dobrou přehlednost a vzájemnou návaznost. 

 

 

6.1 ISHIKAWŮV DIAGRAM 

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný rovněž diagram příčin a následků, 

diagram rybí kosti. Ishikawa je jednoduchá analytická metoda pro zobrazení                       

a následnou analýzu příčina a následků, jejímž tvůrcem byl Kaoru Ishikawa. 

Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality, že každý následek má 

svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému.  
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Vzhledem ke své univerzálnosti nachází Ishikawův diagram uplatnění v oblasti 

kvality při hledání příčin nekvality, ale také v oblasti rizik či řešení problémů. Často je 

používán při týmových technikách hledání řešení, jako je například brainstorming. Při 

řešení problému se v diskusi nebo pomocí jiné analytické techniky systematicky hledají 

jeho možné příčiny a znázorňují se formou rybí kostry, obrázek 6.1. [29] 

Tato technika pomáhá modelovat a strukturovat proces nebo identifikovat možné 

příčiny problému. V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány zásadní 

faktory, které způsobují řešený problém. Každý zásadní faktor se dále analyzuje a hledají 

se dílčí příčiny. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Předmětem posuzování v bakalářské práci je zanalyzovat současný stav fyzické 

ochrany a poukázat na její slabá místa. Stav fyzické ochrany bude posuzován 

v jednotlivých kategoriích, tedy v mechanických zábranných systémech, poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémech, fyzické ostraze a režimové ochraně.  

 

Struktura Ishikawova diagramu: 

Následek:  Překonání fyzické ochrany objektu 

Příčina:     Překonání mechanických zábranných systému 

                  Špatná funkce PZTS a CCTV 

                  Špatná funkce fyzické ostrahy 

                  Nedostatečná režimová ochrana 

Obr. 6.1 Ishikawůw diagram [autor] 

https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/brainstorming
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
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Překonání mechanických zábranných systémů 

Dílčí příčiny spadající do této kategorie: 

- Absence mechanických zábranných systémů 

- Špatná funkce mechanických zábranných systémů 

- Vniknutí do budovy (oknem, dveřmi, vraty) 

Mezi zásadní příčiny překonání mechanických zábranných systémů patří buďto 

jejich špatný stav a funkce, nebo jejich úplná absence a tím nespolehlivá ochrana před 

neoprávněnou trestnou činností.   

 

Špatná funkce PZTS a CCTV 

Dílčí příčiny spadající do této kategorie: 

- Výpadek elektrického proudu 

- Porucha PZTS nebo CCTV 

- Špatná instalace PZTS nebo CCTV 

- Sabotáž prvků PZTS nebo CCTV 

- Absence PZTS a jiných prvků 

Zásadními faktory této kategorie je výpadek elektrického proudu. Pro tento případ 

je výpadek kompenzován náhradními elektrickými zdroji, pro PZTS po dobu minimálně 

dvanácti hodin a CCTV systémy 8-14 hodin. Dalšími faktory je sabotáž a vyřazení prvků 

PZTS, CCTV nebo úplná absence PZTS na některých objektech. 

 

Špatná funkce fyzické ostrahy 

Dílčí příčiny spadající do této kategorie: 

- Pozdní příjezd výjezdové skupiny 

Pozdní příjezd výjezdové skupiny je zásadním nedostatkem, který je ovlivněn 

několika faktory, jako je rychlost výjezdu, aktuální stav pozemních komunikací a jiné. 
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Nedostatečná režimová ochrana 

Dílčí příčiny spadající do této kategorie: 

- Pochybení zaměstnanců 

- Nespolehlivost zaměstnanců 

- Špatná systematičnost režimové ochrany 

Nejdůležitějším faktorem je zde pochybení některého z klíčových zaměstnanců, 

který má za úkol kontrolu kamerového záznamu nebo aktivaci PZTS a uzamčení všech 

prostor areálu. 

Všechny výše uvedené příčiny jsou graficky znázorněny v jednotlivých kategoriích 

na obrázku 6.2 pomocí Ishikawova diagramu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6.2 Ishikawůw diagram, možné nedostatky v zabezpečení pily [autor] 
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6.2 ANALÝZA PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ 

Metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), neboli analýza příčin                

a následků je analytickou technikou, která má za cíl identifikaci místa možného vzniku vad 

nebo poruch v systému.  Byla vyvinuta v šedesátých letech minulého století v USA během 

vesmírného programu APOLLO společnosti NASA, jako nástroj pro hledání závažných 

rizik. Vzhledem ke své univerzálnosti nachází uplatnění v řadě oblastí, zejména                 

v oblasti řízení rizik a řízení kvality, či řízení bezpečnosti. [27] 

Analýza příčin a následků je postup založený na rozboru způsobů selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vymezených selhání zařízení. Metoda FMEA slouží ke kontrole jednotlivých prvků 

projektového návrhu systému a jeho provozu. Představuje metodu tvrdého, určitého typu, 

kde se předpokládá kvantitativní přístup řešení. Využívá se především pro vážná rizika. 

Vychází se z výpočtu uvedeného ve vzorci (1). [10] 

R = P x N x H     (1) 

R – míra rizika  P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

N – závažnost následků H – odhalitelnost rizika 

 

Jednotlivé hodnoty pravděpodobnosti vzniku rizika, závažnosti následků, 

odhalitelnou rizika a výsledná míra rizika jsou stanoveny zvlášť pro každou uvažovanou 

poruchu. Určené hodnoty vychází z tabulky 6.1 uvedené níže. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 6.1 Jednotlivé parametry metody FMEA [10] 

https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
https://managementmania.com/cs/rizeni-rizik
https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
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Aplikace metody FMEA 

Nejprve je nutné sestavit tabulku s údaji vedoucími k překonání fyzické ochrany 

objektu. Tyto údaje poruch vychází z dat stanovených ve výše uvedeném Ishikawově 

diagramu. Stanovený seznam údajů je poté doplněn o logicky vyplývající příčiny                

a důsledky. Následně jsou pak v tabulce přiřazeny hodnoty P, N, H, ze kterých se pomocí 

uvedeného vzorce vypočítá výsledná míra rizika R. Výsledné hodnoty jsou uvedeny 

v tabulce 6.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro úplnost je zde uveden příklad výpočtu výsledného rizika R pro poruchu číslo 1 

v tabulce 6.2. 

R = P x N x H  

R = 4 x 4 x 3  

R = 48  

 

Tab. 6.2 Poruchy, příčiny poruch a jejich důsledky [autor] 
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6.3 PARETŮV DIAGRAM S LORENZOVOU KŘIVKOU 

Paretův diagram s Lorenzovou křivkou byl vytvořen pro stanovení hranice 

závažnosti poruch, které zásadně ovlivňují bezpečnost objektu. Diagram je složen                 

z histogramu sestaveného z kumulativní četnosti výsledné rizikovosti R a Lorenzovy křivky, 

která je tvořena relativní kumulativní četností výsledné rizikovosti R. Pro dosažení 

požadovaného stavu budu vycházet z Paretova principu, který stanovuje, že ze všech 

možných poruch je potřeba pro požadovaný stav odstranit alespoň 80% z nich. Pro 

sestavení diagramu je nutné sestavení tabulky, kde jsou seřazeny poruchy dle rizikovosti, 

od největší po nejmenší. Pro tuto tabulku se vychází z poruch předchozí tabulky. U každé 

poruchy pak stanovíme kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost dle příslušných 

vzorců.   

 

 

 

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

n1 - ni – hodnoty dané poruchy 

 

 

 

Fi – relativní kumulativní četnost dané poruchy  

Ni – kumulativní četnost dané poruchy 

N – kumulativní četnost všech hodnot dané poruchy 

Vypočtené hodnoty kumulativních četností a relativních kumulativních četností 

výsledné rizikovosti R jsou znázorněny v tabulce 6.3. 
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Pro úplnost je zde uveden příklad výpočtu kumulativní četnosti a relativní 

kumulativní četnosti výsledné rizikovosti R poruchy číslo 1, která je v tabulce číslo 6.3 na 

čtvrtém řádku. 

 Kumulativní četnost:     Relativní kumulativní četnost: 
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Tab. 6.3 Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost rizikovosti R [autor] 
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Po vypočtení všech četností je pak možné sestavit Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou, uvedený na obrázku 6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Pro výsledný graf bylo použito Paretovo pravidlo 80/20, vyznačeno modrou čarou, 

z čehož plyne, že 80% všech poruch tvoří poruchy číslo 9,2,4,1,3 a 10. Tyto poruchy mají 

tedy zásadní vliv na bezpečnost areálu. Porucha číslo 12 má však stejnou rizikovou 

hodnotu jako porucha 10, a proto by jí měla být také věnována pozornost. Ostatní poruchy 

číslo 7, 8, 11, 6, 5 nepředstavují pro bezpečnost areálu velké riziko a jsou z hlediska 

dosažení bezpečnosti areálu zanedbatelné. 

Pro hrozby, jimiž jsou absence PZST a jiných prvků, absence MZS, pozdní příjezd 

výjezdové skupiny, špatná funkce MZS, možnost vniknutí do budovy, pochybení 

zaměstnanců a špatná systematičnost, budou v následující kapitole navržena opatření, 

zaměřující se k jejich minimalizaci a tím zvýšení bezpečnosti areálu. 

  

Obr. 6.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 
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7  NÁVRH NOVÝCH OPATŘENÍ FYZICKÉ OCHRANY  

Celková hodnota areálu je odhadována na 2,9 milionu Kč a hodnota chráněných 

aktiv na 3,2 milionu Kč. Při návrhu nových opatření fyzické ochrany je nutné brát v úvahu 

jistá omezující kritéria, jimiž jsou především finance. Celková částka nových opatření by 

se měla pohybovat, dle pravidla Alara, maximálně do 10% ceny chráněných aktiv. Tím je 

myšlena hodnota areálu, včetně aktiv v něm umístěných. Podstatou této práce je však 

především zabezpečení aktiv umístěných uvnitř areálu a budu tedy vycházet z hodnoty 3,2 

milionu Kč. Realizace nových opatření by proto neměla být vyšší než li 320 000 Kč.  

 

7.1 NÁVRH OPATŘENÍ OCHRANY MECHANICKÝMI 

ZÁBRANNÝMI SYSTÉMY 

Poruchy, spadající do této kategorie, které potřebují nová opatření: 

- Absence mechanických zábranných systémů 

- Špatná funkce mechanických zábranných systémů 

- Možnost vniknutí do budovy 

 

Absence mechanických zábranných systémů 

Absence MZS se objevuje u skladu palivového dříví, kde tyto prvky zcela chybí. 

 

Sklad palivového dříví 

Jedna ze závažných poruch zabezpečení je úplná absence mechanických 

zábranných systémů, což bez jakýchkoliv překážek umožňuje ohrozit chráněná aktiva. 

Tento problém nastává při skladování materiálu volně u skladu, kdy materiál není chráněn 

žádným prvkem fyzické ochrany a umístění prvků PZTS je komplikované. Pro řešení 

tohoto problému a z důvodu přeorientovávání výroby na palivové dříví navrhuji 

vybudování obvodové ochrany v podobě pletivového plotu výšky 1,8 metru s vrcholovou 

zábrannou v podobě jedné řady ostnatého drátu. Tento plot by byl realizován pouze v okolí 

skladu palivového dříví z přístupné strany, ve vzdálenosti vyhovující průjezdovým 
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parametrům manipulační techniky. K příjezdu by sloužila svařovaná brána Europa typ 

Heracles, šířky 6 metrů, se zabudovaným zámkem, obrázek 7.1. Brány Europa splňují 

vysoké nároky na bezpečnost, mají zabodované bezpečnostní zámky a jsou zabezpečeny 

proti vysazení. Toto opatření značně zvýší bezpečnost skladu palivového dříví a doplní 

chybějící MZS. Vedení plotu a umístění brány je znázorněno v příloze č.1. 

  

 

 

 

 

 

Špatná funkce mechanických zábranných systémů 

Tato porucha může být způsobena špatným stavem, nedostatečnou revizí nebo 

opotřebením mechanických zábranných systémů. Je brán zřetel také na možné pochybení 

zaměstnanců, kteří mohou jejich špatnou funkci ať již vědomě nebo nevědomě zapříčinit. 

 

Výrobní budova 

Na první pohled je zjevné poškození vrat výrobní budovy, které mají poškozený 

rám a prohnutý plechový plát, a proto je vhodná jejich výměna nebo alespoň oprava. Jejich 

výměna by byla možná za dvoukřídlá vrata firmy Montkov obdobného provedení. 

 

Možnost vniknutí do budovy 

U této možnosti se uvažují pro vniknutí různé vstupy okny, dveřmi nebo vraty 

vlivem nedostatečné ochrany pomocí MZS. 

  

Garáže 

Největší nebezpečí hrozí budově garáže, kde je parkována veškerá technika areálu. 

Je zde parkován například nákladní automobil, bagr, vysokozdvižný vozík a další 

manipulační technika. Tato technika je sice uzamykatelná, v garáži jsou však umístěny 

Obr. 7.1 Brána Europa, typ Heracles [28]  
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drahé náhradní díly a provozní kapaliny. Pro zvýšení bezpečnosti budovy garáže proto 

navrhuji umístit na obě vrata zadlabací zámek HOBES K113, obrázek 7.3, se soupravou 

FAB S1/72, obrázek 7.4, obsahující nerezové štíty a cylindrické vložky FAB 2018N. Tato 

souprava má stupeň bezpečnosti 3. Na vratech je umístěn také visací zámek FAB 30, který 

by bylo vhodné vyměnit za zámek FAB 211 RS H, znázorněného na obrázku 7.5.  

 

 

 

 

 

  

Cenová kalkulace navržených mechanických zábranných systémů je uvedena 

v tabulce 7.1 a 7.2. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.1 Cenová kalkulace navržených mechanických zábranných systémů [autor] 

Obr. 7.2 Zámek HOBES [32] Obr. 7.3 FAB S1/72 [26] Obr. 7.4 Zámek FAB 211 RS H [24] 
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7.2 NÁVRH OPATŘENÍ PZTS A JINÝCH PRVKŮ  

Poruchy, spadající do této kategorie, které potřebují nová opatření. 

- Absence PZTS a jiných prvků 

 

Absence PZTS a jiných prvků 

Tato porucha se zabývá úplnou absencí některých prvků PZTS nebo absenci prvků 

pro jejich lepší funkci. 

 

 Garáže 

Jak již bylo zmíněno v předchozích kapitolách, systém PZTS je v objektu poměrně 

dobře řešen. Slabina v této ochraně je pouze opět na budově garáže, kde toto zabezpečení 

zcela chybí a je zde zároveň umístěna největší hodnota aktiv. Pro toto řešení navrhuji 

umístění dvou PIR čidel BOSH ISC-BPR2-WP12, znázorněných na obrázku 7.6, z nichž 

každé bude střežit vnitřní prostor jedněch vrat a kontrolovat pohyb osob. V budově garáže 

není vytápění a v zimních měsících můžou teploty i značně klesat. Při výběru čidel byl 

brán ohled na jejich provozní teplotu do -30°C, cenu a PET imunitu proti zvířatům do 20 

kg. Rozmístění PIR čidel je znázorněno v příloze č. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

Příjezdová cesta a prostor kolem budov 

Použité kamery mají požadované minimální osvětlení 0,8 lux, přičemž za jasné 

noční oblohy je osvětlení 0,25 lux a méně. Tento nedostatek do jisté míry kompenzuje 

Obr. 7.5 Pasivní infračervené čidlo BOSH [23] 
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osvětlení, které je však zastaralé a má značnou spotřebu. Proto je vhodná výměna osvětlení 

za efektivnější led reflektory na obrázku 7.7, z důvodu kvalitnějšího kamerového záznamu 

při zhoršených světelných podmínkách. Osvětlení by bylo připojeno na soumrakový 

spínač, obrázek 7.8, který by jej při určitém zhoršení světelných podmínek zapnul. 

Osvětlení by pak mělo i psychologický efekt na možného pachatele. Jeho náhrada je 

znázorněna v příloze č. 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Cenová kalkulace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je uvedena 

v tabulce 7.3. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.2 Cenová kalkulace navržených PZTS a jiných prvků [autor] 

Obr. 7.6 Led reflektor LEDtechnics [30] Obr. 7.7 Soumrakový spínač SOU-3 [25] 
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7.3 NÁVRH OPATŘENÍ FYZICKÉ OSTRAHY 

Poruchy, spadající do této kategorie, které potřebují nová opatření. 

- Pozdní příjezd výjezdové skupiny 

 

Pozdní příjezd výjezdové skupiny 

Pozdní příjezd nebo úplné selhání fyzické ostrahy by byl vážným problémem, který 

je však těžko řešitelný. Její spolehlivost je závislá na faktorech jako funkčnost sítě nebo 

rychlosti výjezdové skupiny. Řešením by bylo najmutí kvalifikované bezpečnostní služby, 

nebo nepřetržité hlídání pily vlastními zaměstnanci. Toto řešení je však z dlouhodobého 

hlediska velmi nákladné a v areálu jen těžko realizovatelné. Veškerá PZTS je svedena do 

jediné centrály umístěné v kanceláři, společně s CCTV systémem, která by tak byla 

jediným místem pro umístění fyzické ostrahy. Umístění osob fyzické ostrahy přímo 

v budově kanceláře není možné.  Není zde jiný podobný prostor pro umístění, a pro tuto 

činnost by musel být vybudován a přesunuto do něj monitorovací zařízení a ostatní prvky, 

což by značně zvedlo náklady. Z tohoto důvodu je zajištění fyzické ostrahy pomocí PCO 

bráno jako dostačující a také z finančního hlediska velmi dobré.   

 

7.4 NÁVRH OPATŘENÍ REŽIMOVÉ OCHRANY 

Poruchy, spadající do této kategorie, které potřebují nová opatření. 

- Pochybení zaměstnanců 

- Špatná systematičnost 

 

Pochybení zaměstnanců 

Pochybení zaměstnanců lze velmi těžko předcházet a může být ovlivněno                

i individuálním stavem zaměstnance. Do jisté míry má vliv na tuto kategorii dostatečné 

školení, důkladný výběr zaměstnanců a dobře nastavená pravidla režimové ochrany. Jako 

návrh opatření tedy navrhuji jen dostatečné proškolení zaměstnanců a namátkové kontroly. 
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Špatná systematičnost 

Za špatnou systematičnost lze považovat laxní přístup školitelů nebo osob, které 

stanovují a upravují pravidla, jimiž se pak zaměstnanci musí řídit. Mezi tyto pravidla pak 

patří rozvržení povinností a práv zaměstnanců v areálu. Co se týče školení, uzamykání, 

kontrolování prostor, nebo uvedení PZTS do stavu zastřežení, provádí tyto úkony většinou 

majitel, nebo je alespoň kontroluje. Z tohoto důvodu není nutné se špatnou systematičností 

zabývat.  

 

7.5 SOUHRN NÁKLADŮ POTŘEBNÝCH K REALIZACI 

 NAVRHOVANÝCH OPATŘENÍ 

Celková cena všech nových opatření je uvedena v tabulce 7.4. Celková cena je po 

sečtení menší než li 320 000 Kč a tedy splňuje požadovanou hodnotu 10% z celkové 

hodnoty chráněných aktiv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 7.3 Cenová kalkulace navržených opatření [autor] 
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8  ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav fyzické ochrany vybrané 

firmy, identifikovat a analyzovat její kritická místa, možné nedostatky a následně 

navrhnout nová opatření vedoucí ke zlepšení fyzické ochrany. 

První část této práce slouží k seznámení s právními předpisy a technickými 

normami, které souvisí s danou problematikou. Tato část také objasňuje pojem fyzická 

ochrana, její dělení a principy které jsou pro tuto práci důležité.  

Druhá část se zabývá již daným areálem, popisuje jeho historii, konstrukční řešení, 

dispoziční řešení a také popis blízkého okolí. Dále je rozebrán současný stav zabezpečení, 

který je následně vyhodnocen, a jsou identifikovány možné nedostatky (poruchy) pomocí 

analytických metod. Pro tento úkol byly vybrány dvě analytické metody a to Ishikawůw 

diagram a analýza příčin a následků poruch. Tyto analýzy identifikovaly poruchy 

v zabezpečení, které byly následně vyhodnoceny Paretovým diagramem s Lorenzovou 

křivkou. Vyhodnocení tímto způsobem rozdělí poruchy na ty, které mají zásadní vliv na 

zabezpečení areálu a na poruchy, které nepředstavují velké bezpečnostní riziko. Dalším 

krokem pro nedostatky z oblasti technické ochrany, fyzické ostrahy a režimové ochrany 

mající zásadní vliv na zabezpečení bylo navrhnout nová opatření fyzické ochrany. Při 

navrhování nových opatření však musí být brána na zřetel i finanční stránka a hodnota 

chráněných aktiv. 

V oblasti technické ochrany u mechanických zábranných systémů představuje slabé 

místo zejména absence obvodové ochrany u skladu palivového dříví kde je značně 

komplikované použití PZTS a tedy jeho přístupnost se vznikem značného rizika. Z tohoto 

důvodu bylo navrženo vybudování plotu, výšky 1,8 metru, s vrcholovou zábranou a bránou 

podél skladu o délce 120 metrů. Vzdálenost plotu a velikost brány je stanovena tak, aby 

byl umožněn bezpečný průjezd dle parametrů manipulační techniky. Dalším zásadním 

nedostatkem jsou jedny z vrat výrobní budovy, která jsou ve velmi špatném stavu, a je 

třeba jejich výměna. Mezi novými opatřeními je i výměna některých zámků za zámky 

bezpečnostní. U poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů je zavedeno nové 

opatření v budově, kde tento systém zcela chybí a to v podobě dvou PIR čidel, která mají 

za úkol střežit dva vstupy uvnitř budovy. U použitých kamer je pro kvalitní záznam při 

zhoršených světelných podmínkách nutné osvětlení. Proto navrhuji náhradu osvětlení za 
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efektivnější led reflektory se soumrakovým světelným spínačem. Fyzická ostraha zajištěná 

pomocí pultu centralizované ochrany byla shledána jako dostačující a žádné změny zde 

nebyly navrženy. Při posouzení režimové ochrany je zde největším rizikem pochybení 

zaměstnanců, kterému lze jen těžko zabránit. Návrhem opatření je zde dostatečné školení  

a namátkové kontroly. Uzamykání, kontrolování prostor, nebo uvedení PZTS do stavu 

zastřežení, provádí většinou majitel, nebo alespoň kontroluje. Tato činnost v podstatě 

vylučuje ohrožení při pochybení zaměstnance. 

Při vypracovávání bakalářské práce zabývající se problematikou fyzické ochrany 

jsem získal cenné zkušenosti z oboru technické bezpečnosti osob a majetku. Ve zvolené 

firmě byly při současném stavu zjištěny určité nedostatky a realizace nových opatření by 

byly jistě z hlediska bezpečnosti přínosem.  
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