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Anotace 

DUFKA, Petr. Fyzická ochrana objektu soukromé firmy.  Ostrava, 2014. 57 stran, 6 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava 

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

Bakalářská práce je věnována posouzení stavu fyzické ochrany areálu soukromé firmy 

jako celku a poté její konkrétní budovy. V návaznosti na závěry posouzení zabezpečení obou 

subjektů jsou v této práci navrženy opatření ke zlepšení současného stavu jejich fyzické 

ochrany. Teoretická část práce zahrnuje právní předpisy, technické normy a základní pojmy 

související s touto problematikou. Praktická část osahuje fakta popisující jak výše zmíněné 

subjekty, tak stav jejich fyzické ochrany. V závěru praktické části této bakalářské práce jsou 

uvedeny inovativní návrhy minimalizující nepřijatelná rizika fyzické ochrany, zjištěná 

na základě provedených bezpečnostních analýz, včetně kalkulace výdajů v případě realizace 

těchto návrhů. 

KLÍČOVÁ SLOVA: fyzická ochrana, analýza rizik, fyzická ostraha, režimová ochrana, 

mechanické zábranné systémy 

Summary 

DUFKA, Petr. Physical protection object private firm.  Ostrava, 2014. 57 p., 6 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 bachelor thesis is devoted to assessment of a current state of physical protection 

of a company and then of a concrete company´s building.  On the basis of the both subjects´ 

evaluation findings precautions are proposed to improve the current states of their physical 

protection. A theoretical part of the thesis includes law regulations, technical standards 

and theory concerning the topic. Description of the subjects mentioned above and also current 

state of their physical protection are mentioned in a practical part of the thesis. At the end 

of the practical part innovative alternatives to eliminate unacceptable risks of physical 

protection obtained on the basis of executed risk analysis are presented including calculation 

company´s costs in case of implementation of the innovative proposals. 

KEY WORDS: physical protection, risk analysis, physical security, regime protection, 

mechanical preventive instruments 
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Seznam zkratek 

České zkratky  

ČSN   Česká technická norma  

DPH   Daň z přidané hodnoty 

EN   Evropská norma  

FBI   Fakulta bezpečnostního inženýrství  

MZS   Mechanické zábranné systémy  

NP   Nadzemní podlaží 

NVS  Nástražný výbušný systém 

PCO   Pult centralizované ochrany  

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

SBS   Soukromá bezpečnostní služba 

VŠB – TUO Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

VZV   Vysokozdvižný vozík 

Cizojazyčné zkratky  

ACS   Access control system (systém kontroly vstupu) 

CCTV   Closed Circuit television (uzavřený televizní okruh) 

FMEA  Failure mode and effect analysis (analýza možných vad a jejich důsledků) 

GSM   Global system for mobile communication (globální systém mobilní 

komunikace)  

IP  Internet protocol (internetový protokol) 

ISO   International Organization for Standardization  

LAN   Local area network (síť malého lokálního rozsahu)  

PTZ   Pan tilt zoom (pohyb doleva/doprava, pohyb nahoru/dolu, 

přiblížení/oddálení) 

PIR   Passive infrared (pasivní infračervené) 

MW   Microwave (mikrovlnná)
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Úvod 

Už od počátku lidstva společnost trápí řada nežádoucích sociálních jevů jako 

je například kriminalita nebo nezaměstnanost. V posledních letech v důsledku hospodářské 

krize a zhoršující se finanční situace obyvatel a to nejen České republiky došlo k nárustu 

kriminality a především krádeží.  

Přirozeným rysem každého člověka je chránit jak sebe, tak svůj majetek. Tudíž 

od pradávna existuje fyzická ochrana, kterou člověk nejdříve realizoval prostřednictvím 

své osoby a blízkých s využitím různých prostředků a postupem času, s vývojem lidstva 

prostřednictvím využití profesionálních služeb na trhu. Stejně tomu tak je i v případě 

prostředků využívaných ke střežení majetku, které se postupem času vyvíjely, kdy 

lze v současnosti využít řadu moderních prostředků a zařízení. 

Rozsah zabezpečení majetku je dán jednak druhem střeženého aktiva, 

tak i finančními možnostmi osoby vlastnící aktivum. Z hlediska porovnání realizace 

preventivních opatření, tedy ochrany majetku v porovnání se ztrátou majetku v případě 

odcizení a poté vymáhání škody vychází pro řadu osob jasný výstup a to využití služeb 

firem věnující se této problematice.  

Cílem této bakalářské práce je popsat a zhodnotit stávající stav fyzické ochrany 

areálu jako celku, který vlastní firma zabývající se vývojem a výrobou komponentů 

do automobilů. U tohoto areálu dále identifikovat a analyzovat kritická místa fyzické 

ochrany tohoto areálu a na základě zjištěných fakt případně navrhnout změny a ke zlepšení 

stavu fyzické ochrany. Dále je v této bakalářské práci podrobně posouzen stav fyzické 

ochrany zvolené budovy, ve které je umístěno aktivum vysoké finanční hodnoty. I v tomto 

případě na základě aplikovaných analýz jsou uvedeny případně změny a inovace systému 

fyzické ochrany tohoto prvku. 

Úvodní část této bakalářské práce zahrnuje teoretickou část obsahující všeobecné 

normy a zákony související s problematikou fyzické ochrany. Poté následuje kapitola, 

která poskytuje základní informace o firmě a popisuje stávající stav její fyzické ochrany. 

Čtvrtá kapitola je věnována identifikaci rizik fyzické ochrany, aplikacím analýz hodnotící 

identifikovaná rizika. V poslední kapitole na základě výstupu z analýz jsou navržena 

opatření ke snížení rizik, tudíž zlepšení fyzické ochrany firmy jako celku, tak zmiňované 

budovy výše. 
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1 Právní část 

V současné době v České republice neexistuje žádný právní předpis, který by jasně 

definoval, vymezil fakta týkající se fyzické ochrany osob a majetku. K řešení fyzické 

ochrany osob a majetku je tedy zapotřebí čerpat z velkého množství různých zákonů, 

vyhlášek a norem. V následující podkapitole bude pro názornost vypsáno několik právních 

předpisů souvisejících s touto problematikou. 

 Právní předpisy 1.1

 Zákony 1.1.1

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

Je součástí Ústavy České republiky, která stanovuje základní práva a svobody, 

která jsou nezcizitelná, nepromlčitelná, nezadatelná a nezrušitelná. K nedůležitějším 

lidským právům patří právo vlastnit majetek, právo na život a zdraví, který může osoba 

chránit jakýmkoliv způsobem. Zamezení práv a svobod je možné jen na základě zákona. 

[17] 

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

 Určuje práva a povinnosti mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, které nabývají 

platností uzavřením smlouvy mezi jednotlivými stranami. [18] 

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

 Stanovuje jaký čin je trestným činem a jaké sankce lze za trestný čin uložit. Dále 

stanovuje, kdy jinak trestný čin není trestným. Pro potřeby fyzické ochrany jsou podstatné 

paragrafy §28 krajní nouze, §29 nutná obrana. [19] 

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

předpisů 

 Stanovuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly 

zjištěny a podle zákona potrestány. Pro potřeby fyzické ochrany je podstatný paragraf §76 

odst. 2 zadržení osoby podezřelé. [20] 
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Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje zásady pro stanovení informací jako utajovaných informací. Určuje 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky pro jejich zabezpečení. Vymezuje principy 

pro stanovení citlivých činností a předpoklady pro jejich výkon a s tím spojený výkon 

státní správy. [21] 

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

 Stanovuje zásady pro manipulování s osobními údaji fyzických osob a určuje 

povinnosti a práva při zpracování osobních údajů. [22] 

 Vyhlášky 1.1.2

Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů [12] 

Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů [13] 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, 

ve znění pozdějších předpisů [15] 

Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných 

informací, ve znění pozdějších předpisů [16] 

 Technické normy 1.1.3

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody 

[24] 

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové 

dveře a komorové trezory [25] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření [26] 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace [27] 

http://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/vyhlaska-c-4052011-sb-o-prumyslove-bezpecnosti/
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ČSN EN 50130-4 Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – Norma 

skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, 

zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci [28] 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky [29] 

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

Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory [30] 

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 2-6: Požadavky na kontakty otevření (magnetické) [31] 

ČSN EN 50131-4 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 4: Výstražná zařízení [32]  

ČSN EN 50131-6 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – Část 6: Napájecí zdroje. [33] 

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

systémy – Část 7: Pokyny pro aplikaci. [23] 
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2 Fyzická ochrana 

Fyzická ochrana je tvořena mechanickými, režimovými, organizačními 

a technickými opatřeními, které mají za úkol minimalizovat všechna rizika, která vedou 

k ohrožení / zcizení/zničení veškerého hmotného i nehmotného aktiva a zabezpečit zdraví 

osob a zvířat v chráněném objektu. [1] 

Pojem ochrana nebyl do dnešní doby v České republice jasně stanoven, proto v této 

bakalářské práci bude využito terminologie, kterou uveřejnili američtí specialisté R. J. 

Fiher a G. Green v literatuře Introduction to Security, U.S.A.: Security Wordld Publishing 

Co., Inc., 1993. „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, 

ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu 

z vměšování nebo násilí.“ [8] 

Prvky fyzické ochrany lze dále rozdělit do následujících podskupin – obvodová, 

plášťová, prostorová, předmětová a tísňová ochrana. Pro lepší názornost tyto druhy ochran 

zobrazeny na obrázku č. 1. [3] 

Obvodová ochrana slouží už k ochraně hranic ploch chráněného objektu nebo areálu. 

Lze se setkat také s názvem perimetrická ochrana. Obvodová ochrana je nejčastěji tvořena 

oplocením. [3] 

 

Obrázek č. 1 Druhy ochran [Autor] 

Obr

az

az 

 

 

Obvodová 

och. 

Plášťová 

och. 

Prostorová 

och. 

Tísňová 

och. 

Předmětová 

och. 
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Plášťová ochrana je tvořena stavebními a konstrukčními prvky. Lze ji rozdělit do dvou 

segmentů a to stavebních složek a otvorových výplní.  

Nejrizikovějšími místy v plášťové ochraně jsou právě otvorové výplně, které mohou být 

realizovány okny, dveřmi a jejich součástmi (zárubně, mříže). [3] 

Prostorová ochrana představuje prostor mezi obvodovou a plášťovou ochranou nebo 

plášťovou a předmětovou ochranou. Jedná se o prostory v areálu mezi budovami a také 

o chodby a místnosti v budovách. Nejčastějšími prvky této ochrany jsou čidla 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen PZTS) a kamerového 

systému (dále jen CCTV). [3] 

Předmětová ochrana chrání např. dokumenty, zálohovací prostředky, umění, drahé kovy, 

nebezpečné látky nebo předměty, které představují pro vlastníka velkou hodnotu. 

Nejčastějším prvkem tohoto druhu ochrany je trezor, který se dělí do dvou základních tříd 

a to na přenosné a nepřenosné. Dalšími prvky tohoto druhu ochrany mohou být PZTS čidla 

a speciální kamery CCTV s upraveným softwarem. [4] 

Tísňová ochrana představuje speciální skupinu ochrany sloužící k signalizaci ohrožení 

života (napadení, přírodní živly, mimořádné události). Nejčastějšími prvky tohoto druhu 

ochrany jsou tlačítkové snímače a snímače životních funkcí. [8] 

 Mechanické zábranné systémy 2.1

Představuje jednu z nejdéle využívaných částí z fyzické ochrany. Dříve byla 

nazývána jako klasická ochrana a využívána u hradů, tvrzí, zámků ve formě hradeb, 

padacích mostů, vodních hrází. Mechanický zábranný systém (dále jen MZS) je prvním 

prvkem zabezpečení, se kterým se pachatel střetne při pokusu vniknutí 

do zabezpečovaného prostoru. Stupeň ochrany se liší pasivní odolností jednotlivých prvků 

MZS. MZS se dělí podle toho, jaké množství času, úsilí a jaké prostředky musí být použity 

na překonání daného prvku MZS. Tyto systémy jsou tvořeny například pomocí mříží, 

plotů, bran, oken, dveří, stavebních prvků a trezorů. [7] 
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 Režimová ochrana 2.2

Režimovou ochranu tvoří administrativní a organizační opatření, která mají 

zajišťovat bezpečnostní fungovaní celého systému fyzické ochrany a bezpečnosti. Lze 

ji rozdělit do dvou kategorií a to na vnější a vnitřní režimovou ochranu. [4] 

Vnější režimová ochrana slouží ke koordinaci a stanovení pravidel pro pohyb 

vozidel a osob do/ze zabezpečovaného prostoru. [8] 

Vnitřní režimová ochrana slouží pro koordinaci a stanovení pravidel pro pohyb 

osob, vozidel, materiálu v areálu. Dále určuje pravidla pro využívání, kopírování 

a přidělování klíčů a identifikačních karet. [8] 

 Fyzická ostraha 2.3

Jedná se podobně jako v případě MZS o jeden z nejstarších prvků fyzické ochrany, 

kdy si movití panovníci najímali osobní stráž, stráž na branách a hradbách ke střežení 

své osoby a majetku. Fyzická ostraha zajišťuje správné fungování režimové ochrany 

a kontrolu ostatních prvků fyzické ochrany. Činnosti a úkoly, které vykonávají členové 

fyzické ostrahy, musí zabezpečit ochranu osob a majetku. Fyzická ostraha může být 

realizována pomocí externích pracovníků nebo firma může využít členy ostrahy z vlastních 

řad kmenových zaměstnanců.  

Fyzická ostraha může poskytovat různé druhy služeb: strážní služba, bezpečnostní 

dohled, osobní doprovod, bezpečnostní průzkum, zásahová služba. [1] 

Mezi úkoly fyzické ostrahy patří například monitorování areálu, kontrola vozidel, 

osob a zavazadel, propustková činnost, kontrola stavu fyzické ochrany, řešení 

mimořádných událostí. 

 Technická ochrana 2.4

Jedná se o souhrn snímacích, přenosových a vyhodnocovacích přístrojů, které jako 

celek informují o narušení prostorů a o mimořádných událostech. Dále svými vlastnostmi 

zvyšují účinnost fyzické ochrany. Technická ochrana zahrnuje PZTS, CCTV, systém 

kontroly vstupu (dále jen ACS), osvětlení.  
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 Kamerové systémy CCTV 2.4.1

Closed Circuit Television (CCTV) v překladu znamená uzavřený televizní okruh. 

Tento systém umožňuje zpětně dohledat průběh nestandardních událostí a díky tomu 

tak odhalit nedostatky v oblasti zabezpečení a následně stanovit opatření k odstranění 

zjištěných nedostatků. CCTV také umožňuje monitorovat areál v danou chvíli. Tento 

systém zajišťuje dokonalou identifikaci osob nebo techniky, které zapříčinili mimořádnou 

událost (odcizení materiálu, vandalismus, krádež). [9] 

Existují 2 druhy CCTV a to analogový a digitální. V současné době se 

instalují  převážně systémy digitální, tzv. IP kamery. Nejpodstatnější výhodou v porovnání 

s analogovým systém je kvalita video obrazu. 

Základní prvky CCTV jsou záznamové zařízení, kamery, příslušenství, prohlížecí 

prvky. [2] 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  2.4.2

Poplachové a zabezpečovací a tísňové systémy PZTS, byly do nedávna nazývané 

jako elektronické zabezpečovací systémy. Jejich hlavním úkolem je zjistit vniknutí 

do střežené zóny a následně akusticky nebo vizuálně ohlásit narušení. Další jejích funkcí 

je informovat příslušné lidi o narušení chráněného prostoru majitele, zásahovou jednotku 

SBS, strážného. [8] 

Mezi základní prvky PZTS patří čidla, ústředny, signalizační zařízení, doplňková zařízení. 

 Systém kontroly vstupu ACS  2.4.3

Pomocí těchto technických prostředků lze regulovat vstup osob do areálu, vjezdu 

vozidel do areálu, rozlišit pohyb osob v areálu. Dále tento systém umožňuje kontrolu osob 

při příchodu a odchodu osob do/z areálu. [1] 

Základními prvky ACS jsou: turnikety, závory, elektronické zámky, speciální detektory. 

[1] 
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3 Základní informace o firmě TechnaPro 

Zabezpečovaný objekt mé bakalářské práce, ke kterému se vztahují veškerá 

vyhodnocení, závěry, představuje firma TechnaPro. 

Ačkoliv cílem práce je posouzení fyzické ochrany soukromé firmy, s ohledem 

na členitost a rozsáhlost areálu, ve kterém firma sídlí, po konzultaci s majitelem firmy bylo 

rozhodnuto posoudit nejprve areál firmy pouze jako celek z hlediska fyzické ochrany 

a následně zhodnotit vnitřní prostorovou, předmětovou a plášťovou ochranu zvolené 

budovy, v tomto případě vývojového a testovacího centra. 

 Firma TechnaPro 3.1

Firma TechnaPro se zabývá vývojem a výrobou chladicích systémů do speciálních 

a historických automobilů. 

V současné době ve firmě pracuje celkem 295 osob:  

- 40 osob – administrativní oddělení 

- 20 osob – vývojové centrum 

- 15 osob – laboratoře 

- 20 osob – testovací centrum 

- 10 osob – skupiny údržby 

- 180 osob – výroba, sklady (interní doprava) a expedice 

 

Dislokace areálu: Velké Karlovice, okres Vsetín 

Rozloha areálu: 78 200 m
2
 

Obvod areálu:  1250 m 

Sousední objekty: 

- severní strana:  rychlostní komunikace E 462 

- jižní strana:   zemědělské družstvo 

- východní strana:  průmyslový areál Forman 

- západní strana:  orná půda 
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Směnnost provozu firmy: 

Ve firmě je dvousměnný provoz – ranní (06:30 – 14:30), odpolední  

(14:30 – 22:30). V případě většího objemu zakázek může být zrealizován ve firmě 

i třísměnný provoz. 

Základní rozmístění budov a nejbližšího okolí je znázorněno v příloze. č. 1 Plán 

areálu firmy TechnaPro.  

 Popis objektu vývojové a testovacího centra  3.2

Cílem této bakalářské práce je posouzení a vypracování nového systému 

zabezpečení pro zvolený objekt firmy TechnaPro. Jedná se o budovu č. 3 – vývojové 

a testovací centrum, které se stalo předmětem zájmu vzhledem k vysoké hodnotě aktiv 

v něm se nacházejících. 

 Dispoziční uspořádání objektu vývojového a testovacího centra 3.2.1

Budova č. 3 sousedí s dílnou údržbářů a zázemím řidičů vysokozdvižných vozíků 

(dále jen VZV) viz příloha č. 1 Plán areálu Techna Pro. Do budovy č. 3 vede jeden vstup 

pro zaměstnance, vrata pro průjezd VZV a další pro zásobování, dále dvoje únikové dveře. 

Budova je dvoupodlažní, v prvním nadzemním podlaží (dále jen NP) sídlí vývojové, 

testovací centrum a laboratoře, ve 2. NP se nachází kuchyně, jídelna, šatny (v prostorech 

šatny se nacházejí sprchy a toalety), sklad a výdej spotřebního materiálu. Jak už bylo 

zmíněno, v budově se nachází výtah, který slouží pro dopravu zboží do 2. NP. V budově 

č. 3 se nachází dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek a oběžný 

majetek, jejíž hodnota je uvedena v příloze č 2. Seznam aktiv budovy vývojového 

a testovacího centra.  
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4 Fyzická ochrana firmy TechnaPro 

Úkolem bakalářské práce je posoudit aktuální stav fyzické ochrany areálu, ve kterém 

se nachází budova č. 3 - vývojové a testovací centrum. Aby byl popis co nejpřehlednější 

a úplný, je toto posouzení rozděleno do čtyř hlavních skupin a následně do podskupin:  

mechanické zábranné systémy: obvodová ochrana (oplocení, brány) 

plášťová ochrana (pláště budov, okna, dveře, klíčový 

systém, vrata, mříže, bezpečnostní fólie) 

 

technické ochrana:   kamerový systém  

poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

systém kontroly vstupu  

prostorová ochrana (osvětlení) 

 

fyzická ostraha:   dokumentace klienta 

dokumentace soukromé bezpečnostní služby (dále jen 

SBS) 

povinnosti členů fyzické ostrahy 

 

režimová ochrana:   příchod/odchod zaměstnanců a návštěv 

vjezd/výjezd nákladních a osobních vozidel 

klíčový režim 

vstup/vjezd, pohyb externích firem provádějící servis 

vstup/vjezd, pohyb firem, které jsou v areálu 

v pronájmu 

 

 

 



12 

 

 Mechanické zábranné systémy 4.1

  Obvodová ochrana  4.1.1

Oplocení 

Oplocení je tvořeno vlnitým plechem, který je připevněn na železných vinklech 

o tloušťce 0,5 cm, rozvinuté šířce 10 cm a délce vinklu 332 cm. Vinkl je připevněn na 

sloupcích válcovitého tvaru o průměru 10 cm a tloušťce 5 mm. Tyto sloupky jsou v zemi 

zakotveny do děr o průměru 30 cm a hloubce 50 cm. Sloupky jsou zasypány kameny a 

vylity betonem, sloupek dosahuje do výšky 210 cm od země. Jednotlivé segmenty vlnitého 

plechu jsou šířky 100 cm, výšky 200 cm a tloušťky 0,07 cm, mezery mezi jednotlivými 

kusy plechu jsou průměrně 8 cm široké. Podhrabové zábrany zde nejsou, samotná mezera 

mezi zemí a sestavou vlnitého plechu je 10 cm. Vrcholová ochrana v areálu chybí. Vzhled 

oplocení je znázorněn na obrázku č. 2. 

Brány 

Do objektu vedou celkem 4 brány: 

1. Brána na východní straně areálu (obrázek č. 3) je tvořena ze stejného materiálu jako 

oplocení v areálu, panty jsou zavařeny. Také otvírací část je zavařena a to na třech 

místech (spodní část, střed a vrchní část).  

Obrázek č. 3 Ukázka oplocení [Autor] Obrázek č. 2 Východní brána, která je zavřena a 

je součástí oplocení [Autor] 



13 

 

2. Hlavní vjezdová brána je tvořena ze dvou částí - fixní o délce 320 cm, která 

se otvírá ve výjimečných situacích, a posuvné o délce 300 cm, poháněné motorem. 

Rám brány je tvořen železnými trubkami ve tvaru čtverce o stranách 10 x 10 cm, 

tloušťce železa 5 mm. Samotný plášť brány je tvořen pozinkovaným plechem 

o tloušťce 0,2 cm. Výška brány je 200 cm, prostor pod spodní částí pohyblivé 

brány je vysoký 20 cm. Brána není opatřena vrcholovou ochranou. Brána 

je zobrazena na obrázku č. 4. 

3. Brána na západní straně je tvořena ze dvou částí (každá její část je délky 200 cm) 

a je také ze stejného materiálu jako areálové oplocení. Tato brána se otvírá jen při 

mimořádných událostech (přeprava nadměrných nákladů, stavební práce), 

je zabezpečena speciálním zámkem. Klíč od zámku vlastní pouze ostraha a majitel 

firmy.  

4. Ve střední části areálu se nachází branka a brána, taktéž obě tvořeny stejným 

materiálem jako oplocení. V současné době se k průchodu nevyužívají, 

protože firma již nevyužívá ke své potřebě žádné prostory v sousedícím areálu. 

Mříže 

 V areálu jsou umístěné mříže na oknech (obrázku č. 5) nacházejících se v blízkosti 

oplocení areálu. Mříže jsou ukotveny ve  stěnách budov pomocí závitových tyčí, které jsou 

přichycené v tekutém betonu, hlava závitových tyčí je zavařena k mříži.  

Obrázek č. 4 Modrá brána oddělující parkoviště pro zaměstnance a šedá brána sloužící jako hlavní 

vjezdová brána do areálu [Autor] 
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 Plášťová ochrana 4.1.2

V areálu se celkem nachází 12 budov. Názvy a rozmístění jednotlivých budov 

je znázorněno v příloze č. 1: 

1. budova č. 2, 7/ 8, 10, 11 – postaveny z pálených cihel 

2. budova č. 1, 3, 4, 12 – postaveny z cihel o velikosti 25 x 45 x 30 cm 

3. budova č. 5, 6, 9 – tvořeny železnou konstrukcí, oplechovány válcovaným plechem, 

z vnitřní strany je izolace tvořená skelnou vatou, kterou překrývají dřevo štěpové 

desky. 

Střešní konstrukce jsou u budov č. 1, 3, 10 rovné, železnou konstrukcí vyplněné 

dřevěné desky a potažené speciální plastem. Ostatní střechy jsou tvořeny železným rámem, 

laťování je zde dřevěné a pokrytí je realizováno válcovitým plechem. 

Dveřní vstupní otvory představují plastové dveře, kdy jejich konstrukce je tvořena 

plastem a výplň trojsklem (obrázek č 6). Ostatní dveře jsou ze železné konstrukce a plechu. 

Okenní otvory jsou na všech budovách tvořeny plastovými okny  s trojitým sklem, 

pouze na budově č.7/8 , na její západní straně jsou okna dřevěná s jednoduchým sklem 

(obrázek č. 7). 

Vrata jsou na budovách č. 3, 9 realizována jako sekční vrata. Ostatní vrata jsou 

tvořena železo – plechovou konstrukcí. 

Obrázek č. 5 Ukázka mříže [Autor] 
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V současné době nejsou nikde využívány bezpečnostní fólie. 

Klíčový systém 

V areálu je příliš mnoho druhů dveřních klíčových vložek. 

 Technická ochrana 4.2

  CCTV 4.2.1

CCTV lze považovat jak za perimetrickou ochranu, tak za prostorovou 

a předmětovou ochranu. Pro větší přehlednost bude CCTV rozdělen na vnitřní a vnější 

okruh. 

CCTV je tvořen statickými analogovými kamerami, které jsou připojeny 

na záznamové zařízení umístněné v serverovně IT ve vývojovém a testovacím centru. 

Záznam je nahráván po dobu sedmi dní a poté se začíná přemazávat od nejstaršího 

časového úseku. CCTV není evidován na Úřadě pro ochranu osobních údajů, proto využití 

tohoto systému nemůže být plnohodnotné. Výstupy z venkovních kamer jsou vyvedeny 

do místnosti členů ostrahy, kteří mají možnost sledovat pouze režim „live“ a to tedy 

znamená, že nemají možnost manipulovat se záznamem. Přístup k záznamům má pouze 

člen představenstva společnosti a majitel firmy. 

 

 

Obrázek č. 6 Ukázka železných vrat, pslatových oken a dveří 

[Autor] 

Obrázek č. 7 Stará zazděná okna 

[Autor] 
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Vnitřní CCTV: 

Vnitřní kamery, tzv. dome kamery s přísvitem (označení KPF 143HR - IR DOME) 

jsou umístěny celkem ve 2 objektech a to v budově č. 7/8, 9. V budově č. 7/8 

jsou v současné době kamery nefunkční z důvodu špatné instalace. Kamery jsou namířeny 

na vstupy do objektu, sklady s materiálem a prostupy mezi jednotlivými dílnami. V budově 

č. 9 kamery monitorují vstup do objektu ze západní strany, na severní straně kamera 

monitoruje celý prostor přední haly, skladovací prostory ve střední části objektu a dveře 

mezi jednotlivými výrobními částmi. 

Vnější CCTV: 

Venkovní kamerový systém, tvořený z tzv. box kamer (tělo: AVICOACH-T5180, 

objektiv: Computar TG3Z2910FCS, nejsou opatřeny přísvitem), je využíván 

pro monitorování parkoviště služebních osobních automobilů. Ve střední části, na západní 

straně areálu jsou umístěny 3 kamery na sloupu u západní brány (obrázek č. 8), kdy dv2 

kamery sledují severní a jižní prostor mezi oplocením a budovami. Poslední kamera 

z tohoto výčtu sleduje prostor mezi budovami na severní a jižní straně a pouze orientačně 

sleduje prostor před budovou č. 5a to z důvodu své nízké kvality rozlišení.  

Kamery jsou také umístěny na rohu budovy č. 2, kamera směrem na sever sleduje 

vstup zaměstnanců a vjezd vozidel do areálu. Kamera východním směrem monitoruje 

bránu, která je neprůchozí, a prostor mezi budovami č. 2 a 3. Kamera umístěná na jižní 

straně, na budově č. 7 sleduje prostor zadní nájezdové plochy. 

Plán s podrobným rozmístěním kamer je k tomu dokumentu uveden jako příloha č. 

3 – Plán CCTV, osvětlení a dalších prvků areálu. 

Obrázek č. 8 Ukázka kamer na obvodové a prostorové ochraně    

[Autor] 
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 PZTS 4.2.2

Firma v současné době využívá všechny prvky PZTS od firmy Paradox, v areálu 

jsou využity tyto prvky:  

- čidla předmětové ochrany 

- čidla reagující na pohyb, kombinující funkci PIR (Pasive Infrared = pasivní 

infračervené) a MW (Micro Wave = mikrovlnná) 

- čidla magnetická 

- venkovní sirény 

- ovládací klávesnice s LCD 

- globální systém mobilní komunikace (dále jen GSM) modul pro přenos signálu 

na centrální pult v areálu 

Odkódování budov č. 7/8 probíhá před nástupem do ranní směny kolem šesté 

hodiny prostřednictvím vrátného. Ostatní budovy jsou odkódovány vedoucím daného 

úseku. Jestliže příslušný vedoucí není přítomen, podává žádost o odkódování svého úseku 

telefonicky (ihned) nebo emailem (předem) jednateli společnosti, který osobně kontaktuje 

vrátného, který však poté ve vztahu k této skutečnosti neprovádí žádný zápis. V případě, 

že by vedoucí úseku byl po delší dobu v pracovní neschopnosti nebo na dovolené, musel 

by povolení odkódování vystavit písemně jednatel společnosti. Zakódování provádí 

vedoucí výroby nebo vrátný po ukončení pracovní doby. Pokud je na nějakém úseku 

plánovaný přesčas, vedoucí tohoto úseku informuje vrátného o této skutečnosti. 

Veškerý výstup ze všech budov je připojen na počítač na stanovišti vrátného. 

Připojení na pult centrální ochrany (dále jen PCO) není ve firmě realizováno. 

V areálu jsou zabezpečeny všechny budovy pomocí PZTS kromě budovy č. 3, 

protože je nově postavena. Klávesnice, GSM moduly pro přenos signálu se nacházejí 

v každé budově, kde je nainstalován PZTS. Ve všech budovách jsou nainstalována čidla 

PIR+MW, pouze v budově č. 1 jsou navíc čidla předmětové ochrany. Sirény jsou umístěny 

na plášti budov č. 1, 10. Magnetické čidlo se nachází ve střední části areálu na brance mezi 

areálem firmy TechnaPro a sousedním areálem. 
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 ACS 4.2.3

V areálu jsou nainstalována 2 čtecí zařízení (ALVENO DSi400) docházkového 

systému. Jedno čtecí zařízení se nachází na vstupu do areálu a druhé na hlavním vstupu 

do budovy č. 1. Tento docházkový systém slouží pro evidenci příchodu/odchodu 

do/ze zaměstnání, odchodu k lékaři, dovolenou, služební cestu atd. Ve firmě není 

instalován žádný prvek pro kontrolu vnášejícího/vynášejícího materiálu do/z areálu. 

Na čipových identifikačních kartách je umístěno logo firmy, jméno a příjmení, postavení 

ve firmě a fotografie. Zaměstnanci nenosí tuto kartu u sebe. 

 Prostorová ochrana 4.2.4

Osvětlení: 

 Osvětlení je v areálu realizováno pomocí starých pouličních lamp (obrázek č. 9) 

a halogenovými světly (obrázek č. 10). Lampy jsou rozmístěny na budovách a stožárech 

tak, aby byla osvětlována co největší vnitřní část areálu. Světla jsou umístěna po obvodové 

ochraně s detekcí pohybu.  

 

 Fyzická ostraha 4.3

Ostraha areálu je zajišťována nepřetržitě jedním vrátným. Vrátní, kmenoví 

zaměstnanci firmy, se střídají po 12 hodinových směnách. 

Z vypozorování činnosti vrátných a osobním pohovorem s nimi a majitelem 

společnosti byly zjištěny tyto povinnosti: 

Obrázek č. 9 Ukázka prostorového osvětlení 

[Autor] 

Obrázek č. 10 Ukázka obvodového osvětlení 

[Autor] 
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- vzdálená vizuální kontrola zaměstnanců při jejich odchodu z firmy TechnaPro 

(neprobíhá přímo kontrola zavazadel) 

- obsluha elektronické požární signalizace (dále jen EPS) a PZTS zařízení 

- vizuální kontrola odjíždějících z areálu osobních a malých užitkových vozidel 

- zapisování do příslušných sešitů viz dokumentace objektu 

- fotografování nákladového prostoru nákladních vozidel 

- realizace obchůzkového kontrolního systému 

-  monitorování venkovního prostoru pomocí CCTV 

- kontaktování osob, za kterými přišla návštěva 

 Kontrolní obchůzkový systém 4.3.1

Ve firmě je využíván systém KOSguard, plán tras a rozmístění kontrolních bodů 

však nebyly doloženy. Dle zjištěných informací obchůzky vykonává ostraha třikrát za den 

a to ve 22:00, 01:00, 04:00, nebyl však zjištěn žádný výstup z těchto kontrol. 

 Využívané prostředky vrátnými 4.3.2

Vrátní v současné době nedisponují žádnými ochrannými prostředky (tonfa, kasr, 

pouta a další). K dispozici mají pouze svítilnu a čipovací zařízení KOSguard. Vrátní nejsou 

vybaveni služebním stejnokrojem ani identifikační kartou. 

 Dokumentace klienta 4.3.3

V současné době klient nepředložil žádnou dokumentaci, kterou vrátní využívají 

ke své činnosti. 

 Dokumentace areálu 4.3.4

Vrátní v současnosti využívají jednu souhrnnou dokumentaci na vjezd/výjezd 

vozidel a zápis předání služby, druhou souhrnnou dokumentaci na zápis příchodu/odchodu 

zaměstnanců (když pracovník zapomene čipovou kartu), výdej klíčů a zápis návštěv. 

Dále vrátný používá Požární knihu, kde zapisuje výstupy z EPS. 
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 Režimová ochrana 4.4

Ve firmě není určená žádná osoba, která by se starala o chod fyzické ochrany, 

tedy o MZS, režimovou, technickou a fyzickou ostrahu. Tato pracovní činnost je rozdělena 

mezi více zaměstnanců, což není vhodným a efektivním řešením například z hlediska 

vymezení pracovní činnosti jednotlivým zaměstnancům nebo jejich kvalifikace, odborných 

znalostí vzhledem k přiděleným úkolům. 

 Příchod/odchod zaměstnanců a návštěv 4.4.1

Příchod/odchod zaměstnanců je realizován prostřednictvím docházkového systému, 

ke kterému má přístup pouze IT správce firmy, který spravuje tento systém. 

Na elektronických čtečkách je pouze napsáno jméno zaměstnance a osobní číslo. 

Zaměstnanci si veškerý příchod a odchod musí evidovat prostřednictvím docházkového 

systému. 

Každá návštěva se musí zaregistrovat na stanovišti vrátného. Návštěva pouze 

nahlásí své jméno a za jakou osobou jde, tato osoba si pak osobně pro návštěvu přijde. 

Návštěva není vybavena žádným průkazem ani výstražnou vestou. 

 Vjezd/výjezd nákladních a osobních vozidel 4.4.2

Do objektu mají zakázán vjezd všechny osobní automobily zaměstnanců, výjimku 

může povolit pouze jednatel a majitel firmy, kteří tuto informaci předají vrátnému. 

Firemní automobily mají povolený vjezd pouze na firemní parkoviště, které 

je označeno na příloze č. 1. Na vyvážený materiál musí být vystaven doklad, 

kdy při výjezdu tento doklad zkontroluje vrátný za asistence řidiče, který mu otvírá dveře 

(nákladový prostor), předkládá baťohy/tašky ke kontrole. Pokud nějaké zboží obchodník 

prodá/zapůjčí zákazníkovi, musí při návratu do areálu opět vrátným předložit doklad 

o prodeji, zápůjčce. 

 Klíčový režim 4.4.3

Všechny klíče od budov č. 1 až 11 jsou vydávány pouze vedoucím daných oddělení 

oproti jejich podpisu. K výdeji klíčů není vytvořena žádná dokumentace, která 

by obsahovala přehled, komu je povoleno vrátným vydat daný klíč.  
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Klíče jsou v současné době bez problémů vydány vrátným osobě mu známé. 

Pokud vrátný danou osobu nezná, ověřuje si povolení výdeje klíče této osobě u majitele 

nebo jednatele společnosti. 

 Vstup a pohyb externích firem provádějící servis 4.4.4

Externí firmy vjíždí do areálu na povolení, které vystavuje správce areálu. 

Tyto firmy na pracovní místo doprovází správce areálu, avšak poté, po dobu jejich činnosti 

není nad nimi zrealizován žádný dohled. Externí firmy vjíždějí do areálu přes hlavní bránu, 

kde nejsou kontrolovány vrátným, a při opouštění areálu jsou pouze vizuálně 

zkontrolovány správcem areálu. 

 Vstup, vjezd a pohyb firem, které jsou v areálu v pronájmu 4.4.5

Tyto firmy vjíždějí nekontrolovány do areálu a to v jakýkoliv den a hodinu. 15 aut 

těchto firem má povolení vjezdu od majitele areálu. Vrátný má k dispozici přehled těchto 

aut, je uložen na jeho stanovišti, avšak nebyl aktualizován od roku 2010. Vrátný zapisuje 

pouze RZ vozidla a čas příjezdu/odjezdu, jména osob ve vozidlech nejsou zaznamenávány. 

Vstup osob je realizován přes vstupní branku na hlavní bráně. Tuto branku jim 

vrátný otvírá při zazvonění, kdy osoba musí nahlásit své jméno a firmu, ve které 

je zaměstnancem. 

Pohyb osob externích firem není v pracovní době kontrolován, protože všechny 

budovy jsou v této době permanentně otevřeny. Po pracovní době firmy TechnaPro 

se pracovníci externích firem nedostanou nikam jinam než do budovy, ve které provádějí 

servis, protože ostatní budovy jsou zabezpečeny PZTS kromě budovy č. 3, která není nijak 

zabezpečena. 

  Subjektivní názor na současný stav fyzické ochrany 4.5

V této části kapitoly bude uvedeno posouzení fyzické ochrany areálu, na základě 

výše zmíněných dat v této kapitole. 

Za pozitivní aspekty lze v objektu považovat: 

- vybudování základní prvků kamerového systému 
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- vybudování obvodové ochrany pomocí vlnitého plechu 

- instalace docházkového systému 

- zavedení kontrolního obchůzkového systému 

- instalace PZTS 

- nepřetržitá služba vrátného 

- dostačující osvětlení v areálu 

Za nedostatky v technické ochraně lze považovat: 

- zastaralý CCTV s nedostatečným rozlišením kamer a s nízkou kvalitou záznamu 

- nedostatečné rozmístění kamer v obvodové ochraně 

- nevhodně zvolené kamery v budovách č. 7/8  

- nedostatečné rozmístění prvků PZTS 

- nedostatečné využití ACS 

Za nedostatky v mechanických zábranných systémech lze považovat: 

- nevybudování vrcholové ochrany 

- nemodernizování klíčového systému, který od původního zavedení (rok 1990) 

nebyl upgradován 

- nedostatečná instalace mříží a bezpečnostních folií 

- nevyužití bezpečnostního zámku na západní bráně  

Za nedostatky ve fyzické ostraze lze považovat: 

- nesjednaní SBS na pozici vrátného, který by byl kvalifikován na tuto pozici  

- nedostatečné plány a instrukce pro výkon služby vrátného 

- nedostatečné proškolení ve vztahu k povinnostem ostrahy 

- nedostatečná dokumentace pro průběžný zápis získaných, zjištěných informací 

z pracovní činnosti strážného 

- nedostatečný počet obchůzek a neposkytnutí výstupu z těchto obchůzek 

- nedostatečné vybavení členů ostrahy (ochranné prostředky, identifikační karta) 

Za nedostatky v režimové ochraně lze považovat: 

- nevytvoření žádných směrnic pro režim, fungování všech prvků fyzické ochrany 

- neřešení odpadového režimu (umístění kontejnerů, kontrola vyváženého odpadu) 

- nevytvoření pracovní pozice, která by měla na starost prvky fyzické ochrany 
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 Popis zabezpečení budovy vývojového a testovacího centra 4.6

 Plášťová ochrana 4.6.1

Budova je z cihel o velikosti 25 x 45 x 30 cm. Dveře jsou tvořeny z vyztužené plastové 

konstrukce s okenní výplní (obrázek č. 11). Okna jsou plastová s trojsklem (obrázek č. 12). 

Vrata, která jsou využívána často, jsou sekční s dveřním vchodem, vrata využívána 

minimálně jsou bez vstupu (obrázek č. 13). 

Střecha je rovná bez otvorů, tvořená železnou konstrukcí, na které jsou připevněné 

dřevěné desky potažené speciálním plastem. 

Mechanické zábranné systémy jsou využity v serverovně, kde z důvodu 

bezpečnosti dat jsou instalovány bezpečnostní dveře od firmy NEXT SD 121, které spadají 

do bezpečnostní třídy 4 dle ČSN EN 1627. [27] 

Obrázek č. 12 Vstupní dveře (vlevo) a únikové 

dveře (vpravo) budovy č. 3 

Obrázek č. 13 Typ okna 

Obrázek č. 11 Hlavní sekční dveře (vpravo) a zásobovací dveře pro výtah (vlevo) 

budovy č. 3 



24 

 

 Vnitřní prostorová ochrana 4.6.2

V budově není využíváno PZTS, CCTV, ACS.  

 Předmětová ochrana 4.6.3

V budově není využíváno žádných prvků z oblasti PZTS, CCTV, ACS. 

 Subjektivní názor 4.6.4

V této části kapitoly bude zmíněno posouzení fyzické ochrany budovy vývojového 

a testovacího centra. 

Za pozitivní aspekt fyzické ochrany lze považovat, že i když je budova nová, má alespoň 

základní prvky ochrany:  

- nepřetržitá služba vrátného v areálu 

- instalace bezpečnostních dveří v serverovně 

- nevytvoření střešních otvorů 

Za nedostatky fyzické ochrany lze považovat: 

- nevyužití systému PZTS, CCTV  

- nevyužití systému ACS pro kontrolu pohybu osob v budově 

- nezabezpečení budovy pomocí dalších prvků MZS 

- nedostatečné opatření v režimové ochraně (vnášení/vynášení materiálu, pohyb 

neoprávněných osob)  

5 Analýza a hodnocení rizik fyzické ochrany 

Tato kapitola vychází z faktů zmíněných v kapitole č. 4, jelikož je věnována 

analýze a hodnocení rizik, nedostatků fyzické ochrany firmy TechnaPro uvedených právě 

v již zmíněné kapitole. 

Analýza rizik vychází z rozložení složitějších příčin na jednodušší, což přispívá 

ke stanovení míry rizik, tedy zda je hodnota rizika přijatelná nebo nepřijatelná. S využitím 

analýzy rizik by měla být nalezena odpověď na otázku: „Jaké nebezpečí hrozí 

posuzovanému objektu?“ Hodnocení a analýzu rizik vytváří ve většině případů 

specializované týmy, které se zabývají danou problematikou. Na vypracovanou studii 
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se však nedá spoléhat permanentně, protože v prostředí, ve kterém se hodnotící objekt 

nachází, se může od doby vypracování studie změnit. Tudíž se i změní vstupní údaje 

souvisejících s vypracováním studie, proto je třeba v případě opětovného využití závěru 

z této studie vyhodnotit, zda se hodnotící objekt stále nachází ve stejných podmínkách, 

disponuje stejnými vstupy jako v době zpracování studie například počet zaměstnanců, 

sousední objekty, změna prvků fyzické ochrany. V dnešní době v oblasti zabezpečení 

objektů existuje velké množství metod pro hodnocení a analýzu rizik. [6], [5] 

Pro potřeby této bakalářské práce bude aplikována metoda Ishikawůw diagram, 

který stanoví příčiny řešené problematiky. Poté na získaná rizika bude aplikována další 

metoda a to FMEA (Failure mode and efekt analysis) k získání hodnot (míra rizika). 

Výstupy metody FMEA budou využity v aplikaci další metody Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou, která poté bude využita k vygenerování nepřijatelných rizik. 

 Ishikawův diagram 5.1

Lze se také setkat s označením tohoto diagramu jako Fishbone neboli tvar rybí 

kosti. Tuto metodu příčiny a následku poprvé využil japonský vědec KaoruIshikawa 

z Tokijské univerzity v roce 1943. Tento diagram je využíván pro určení všech možných 

příčin daného problému. Vstupy k následnému řešení pro tuto metodu vytváří tým lidí 

pomocí tzv. brainstormingu, což znamená, že tým lidí „chrlí“ řešení ve vztahu k danému 

problému a jeden z členů týmu zapisuje (zakresluje) tato řešení do diagramu, 

tzv. modeluje. Výhodou tohoto diagramu je grafické zprostředkování a využití při dalších 

analýzách. Základní vzhled diagramu je zobrazen na obrázku č. 14. [11] 
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 Stanovení příčin fyzické ochrany a jejich následků 5.2

Základním prvkem Ishikawového digramu pro řešenou problematiku 

této bakalářské práce, ze kterého budou vycházet příčiny, je následek, v tomto případě 

ohrožení majetku a osob.  

Nyní budou vypsány některé z příčin a jejich hlavní podkategorie, další navazující 

úrovně budou uvedeny na obrázku č. 15 Ishikawůw digram - areál TechnaPro. 

Příčiny: 

1. Překonání perimetrické, prostorové ochrany areálu 

- překonání oplocení a předání materiálu přes plot 

- nezjištění nepovoleného vniknutí do areálu 

- nedostatečná ochrana pomocí CCTV 

- násilné vniknutí do areálu 

- nedostatečné osvětlení v areálu 

2. Překonání plášťové, prostorové ochrany budovy č. 3 

- nedostatečná ochrana pomocí PZTS 

- nekontrolovaný pohyb osob v pracovní době, zneužití klíčů 

- překonání oken, dveří, vrat 

3. Nefunkčnost/špatná implementace režimové ochrany 

- nedostatečná pravidla a směrnice 

- špatná kontrolní pravidla v areálu 

- nespolehlivost zaměstnanců 

Obrázek č. 14 Ukázka Ishikawového diagramu [Autor] 

Následek Příčina 

Technika Počasí 

Déšť 
Vítr 

Důsledek 

Lidé Prostředí Materiál 

Únava 

Stres Hliník Vlhko 

Špatný typ 
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Obrázek č. 15 Ishikawův diagram pro problematiku firmy TechnaPro [Autor] 

4. Lidský faktor 

- vandalismus 

- pomsta bývalého zaměstnance 

- spolupráce vrátného a pachatele 

5. Ostatní příčiny  

- vnesení zbraně a nástražného výbušného systému (dále jen NVS) do areálu 

- výpadek elektrické energie 

- požár v areálu 
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 Analýza zjištěných příčin a jejich důsledků (FMEA) 5.3

Jak už bylo zmíněno v úvodu této kapitoly, ke stanovení míry rizika u jednotlivých 

příčin týkajících se fyzické ochrany a získaných pomocí Ishikawového digramu bude 

aplikována analýz FMEA. FMEA představuje zkratku anglických slov Failure Mode 

and Efect Analysis, v překladu analýza možných vad a jejich důsledků. Její počátky 

se datují do 40. let minulého století, kdy ji začali využívat američtí vojáci a následně 

NASA. V 60. letech se poté rozšířila do automobilového průmyslu a do dalších odvětví 

včetně technické bezpečnosti osob a majetku. FMEA se využívá pro stanovení míry rizika 

u každé příčiny, která ohrožuje daný následek. Cílem této analýzy je stanovit, která rizika 

pro potřeby této bakalářské práce jsou přijatelná, nebo nepřijatelná. [34], [5] 

 Stanovení rizik fyzické ochrany 5.3.1

V rámci této bakalářské práce bude pomocí této analýzy sestavena tabulka č. 1 

s těmito vstupy: identifikace rizika, příčina rizika a její důsledek. Příčiny jsou dále 

v tabulce rozděleny do dvou skupin a to do procesní (označeno v tabulce jako P), 

které jsou založeny na chybě lidského faktoru, a do strukturální (označeno v tabulce jako 

S) vycházející z technické závady. Pro zpracování FMEA analýzy byla vybrána rizika 

z Ishikawového diagramu (obrázek č. 15) dle vlastního uvážení.  
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Tabulka č. 1 Identifikace příčin, jejich způsob a důsledek [Autor] 

členění 
Druh 

příč. 

Poř. 

čísl. 
Identifikace příčiny Způsob příčiny Důsledek příčiny 

P
erim

e
trick

á
 o

ch
ra

n
a

 

S, P 1 

Překonání oplocení a 

předání materiálu přes 

plot. 

 

Neimplementace vrcholové a 

podhrabové ochrany. 

Neoprávněný pohyb 

osob v areálu. 

S 2 
Nezjištění vniknutí do 

areálu. 
Nevyužití PZTS, CCTV. 

Nezjištění vniknutí do 

areálu. 

S 3 
Nedostatečná ochrana 

pomocí CCTV. 

Výpadek el. proudu, 

nedostatečný počet kamer v 

areálu. Neodbornost vrátných. 

Nemožnost 

monitorování pohybu 

osob a aut v areálu. 

S 4 
Násilné vniknutí do 

areálu. 

Prořezání se přes obvodovou 

ochranu, vypáčení oken, 

napadení vrátného. 

Porušení a odcizení 

majetku. Nebezpečí 

zranění osob. 

P 5 
Nedostatečné osvětlení 

areálu. 

Nevybudování firmou, prasklá 

žárovka. 

Neúčinnost CCTV bez 

přísvitu, nezpozorování 

neoprávněného pohybu. 

P
lá

šť
o
v
á

, p
ro

sto
ro

v
á

 

o
ch

ra
n

a
 b

u
d

o
v
y
 č. 3

 

P 6 
Nedostatečná ochrana 

pomocí PZTS, CCTV. 

Špatně zvolené prvky systému a 

nedostatečné pokrytí. 

Nezjištění vniknutí do 

budovy, 

nedohledatelnost 

pachatele. 

P, S 7 

Nekontrolovaný pohyb 

osob v pracovní době, 

zneužití klíčů. 

Nevyužití systému 

ACS.(elektronické zámky, 

nedostatečný klíčový systém) 

Odcizení materiálu. 

Poškození majetku. 

S 8 
Překonání oken, dveří a 

vrat. 

Nevyužití MZS a špatně zvolené 

prvky PZTS. 

Odcizení majetku, 

materiálu. 

R
ežim

o
v
á
 o

ch
ra

n
a

 

P 9 
Nedostatečná pravidla 

a směrnice. 

Nekontrolovaný pohyb osob, 

materiálu, odpadů. 

Odcizení materiálu. 

Poškození majetku. 

P 10 
Nespolehlivost 

zaměstnanců. 

Nekvalifikovanost pracovníků, 

nedostatečný proces při přijímání 

zaměstnanců. 

Poškození majetku, 

ohrožení zdraví osob. 

P 11 
Špatné kontrolní 

pravidla v areálu. 

Nekvalifikovanost vrátných, 

nevytvoření směrnic pro kontrolu 

osob. 

Odcizení majetku. 

L
id

sk
ý
 fa

k
to

r 

P 12 Vandalismus. 

Nekvalifikovanost pracovníků, 

nedostatečný proces při přijímání 

zaměstnanců. 

Poškození majetku, 

ohrožení zdraví osob. 

P 13 
Pomsta bývalého 

zaměstnance. 

Nedostatečná ochrana PZTS, 

ACS, nepozornost vrátných. 

Poškození majetku, 

ohrožení zdraví osob. 

P 14 
Spolupráce vrátného a 

pachatele. 

Nekvalifikovanost a neověření 

vrátného. 
Odcizení majetku. 

O
sta

tn
í 

P 15 Vnesení zbraně a NVS. Nedostatečný ACS. 
Ohrožení osob a 

majetku. 

S 16 
Výpadek elektrického 

proudu. 

Přerušení dodávky elektřiny, 

závada na rozvaděči. 

Nefunkčnost CCTV, 

ACS, osvětlení. (PZTS, 

EPS, záložní zdroj) 

S, P 17 Požár v areálu. 
Úmyslný požár, závada na 

zařízení. 

Zastavení výroby, 

možnost vzniku paniky. 
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Nyní budou stanoveny hodnoty identifikovaných rizik a následně bude určeno, 

která rizika jsou přijatelná a nepřijatelná z hlediska bezpečnosti pro areál TechnaPro včetně 

budovy č. 3. V normě ČSN EN 60812:2006 se uvádí, že hodnoty mají být rozděleny do 10 

kategorií, pro účely této práce bude využito pouze 5 kategorií, pro řešenou problematikou 

je v tomto případě počet kategorií dostačující. Zda se jedná o přijatelné nebo nepřijatelné 

riziko, tento aspekt se určí pomocí Paretova principu (diagramu) 80/20 s Lorenzovou 

křivkou. [10] [34] 

Výpočet míry rizika vychází ze vzorce FMEA:  

                 (1) 

R – hodnoty pravděpodobnosti vzniku  

P – hodnoty závažnosti následků 

N – závažnost následků 

H – odladitelnost rizika 

V následujících tabulkách č. 2, 3, 4, 5 jsou stanoveny hodnoty jednotlivých 

parametrů vzhledem k fyzické ochraně firmy TechnaPro. 

Tabulka č. 2 Hodnoty pravděpodobnosti vzniku[10] 

P Pravděpodobnost vzniku a existence rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

 

Tabulka č. 3 Hodnoty závažnosti následků [10] 

 

 

 

 

 

 

N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 
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Tabulka č. 4 Hodnoty odhalitelnosti rizika [10] 

 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

 

Tabulka č. 5 Hodnoty míry rizika [10] 

R  Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100  Nežádoucí riziko 

101-125  Nepřijatelné riziko 

 Hodnocení, výčet rizik, Paretovův diagram s Lorenzovou křivkou  5.3.2

Byla tedy sestavena hlavní tabulka č. 1 pro analýzu FMEA, vytvořeny podklady 

pro vytvoření tabulky č. 6 Stanovení míry rizika pro analýzu FMEA a hodnot 

pro zpracování Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Účelem je stanovit hranici 

závažnosti nalezených rizik, které mohou mít základní vliv na bezpečnost firmy 

TechnaPro.  

První krokem je stanovit hodnoty P, N, H, z kterých vypočteme hodnotu R pomocí 

vzorce (1). Druhým krokem je stanovení kumulativní četnosti Ni pomocí vzorce uvedeného 

níže (2). Poslední krokem před vytvořením grafu je nutné stanovit hodnotu relativní 

kumulativní četnosti Fi pomocí vzorce (3), její vyjádření je v procentech.  

Výpočet kumulativní četnosti vychází ze vzorce: 

   ∑                 
 
        (2) 

- Ni – pořadové číslo  

- n1,2,..18 – pořadí jednotlivých rizik 

Výpočet relativní kumulativní četnosti vychází ze vzorce: 
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                 (3) 

- Fi – hodnota relativní kumulativní četnosti počítaného rizik  

- Ni – hodnota příslušného rizika 

- N – součet všech hodnot R 

Ukázka jednotlivých výpočtů je v tomto dokumentu uvedena jako příloha č. 4.  

Tabulka č. 6 Stanovení míry rizika pro analýzu FMEA a hodnot pro zpracování 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou [Autor] 

člen
ěn

í 

číslo Identifikace rizika P N H R % 

 
Pořadí. od 

největšího 

R 

Kum. 

četnost 

Ni 

Relativní 

kumulativ

ní četnost 

Fi(%) 

O
sta

tn
í 

1 Vnesení zbraně a NVS. 1 4 2 8 1,47  12. 100 18,35 

2. Výpadek elektrického proudu. 1 3 1 3 0,56  13 180 33,03 

3. Požár v areálu. 1 5 2 10 1,83  15 240 44,04 

P
er

im
etrick

á
, 

p
ro

sto
ro

v
á

 o
ch

ra
n

a
 

4. Nedostatečné osvětlení areálu. 4 3 2 24 4,40  10 288 52,85 

5. 
Přelezení oplocení a předání 

materiálu přes plot. 

 

4 2 4 32 5,87 
 9 333 61,11 

6. Nezjištění vniknutí do areálu. 5 1 5 25 4,59  5 365 66,98 

7. 
Nedostatečná ochrana pomocí 

CCTV. 
5 2 3 30 5,50 

 
7 395 72,48 

8. Násilné vniknutí do areálu 3 3 1 9 1,65  14 422 77,43 
P

lá
šť

o
v

á
, 

p
ro

sto
ro

v
á

 

o
ch

ra
n

a
 

9. 
Nedostatečná ochrana pomocí 

PZTS, CCTV. 
3 3 5 45 8,26 

 
6. 447 82,02 

10. 
Nekontrolovaný pohyb osob 

v pracovní době. Zneužití 

klíčů. 
4 3 4 48 8,81 

 
4 471 86,42 

11. Překonání oken, dveří, vrat. 3 3 2 18 3,30  16 489 89,72 

R
ež

im
o

v
á

 

o
ch

ra
n

a
 

12. 
Nedostatečná pravidla a 

směrnice. 
5 4 5 100 18,35 

 
11 507 93,02 

13. 
Špatné kontrolní pravidla 

v areálu. 
4 4 5 80 14,68 

 3 517 94,85 

14. Nespolehlivost zaměstnanců. 3 3 3 27 4,95  8 526 96,5 

L
id

sk
ý

 fa
k

to
r
 

15. 
Spolupráce vrátného a 

pachatele 
3 5 4 60 11,01 

 17 534 97,97 

16. Vandalismus. 3 3 2 18 3,30  1 542 99,44 

17. 
Pomsta bývalého 

zaměstnance. 
2 4 1 8 1,47  2 545 100,00 

   Suma: 545 100     
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 V Paretově diagramu (obrázek č. 16) bylo využito pravidla 80/20, které stanovilo, 

že 80 % všech poruch zapříčinila identifikovaná rizika č. 12, 13, 15, 10, 9, 5, 7, 14 a 6. 

Tato rizika představují největší nebezpečí z hlediska fyzické ochrany pro firmu TechnaPro. 

Z diagramu je dále patrné, že největší riziko představuje režimová ochrana a fyzická 

ostraha, naopak identifikovaná rizika č. 4, 16, 11, 3, 8, 17, 1, 2 jsou pro firmu 

zanedbatelná. [10] 

 Je třeba tedy stanovit návrhy pro zlepšení fyzické ochrany firmy TechnaPro 

pro rizika č. 13, 14, 9, 11, 10, 5, 7, 15, 6, která vyšla jako nepřijatelná u obou zvolených 

metod analýz. Těmto návrhům bude věnována následující kapitola. 

Obrázek č. 16 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [Autor] 
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6 Návrhy inovativních řešení fyzické ochrany 

Tato kapitola je věnována inovacím systému fyzické ochrany firmy TechnaPro. 

Návrhy budou omezeny finanční hodnotou a to podle principu ALARA, kdy finanční 

hodnota poskytnutá na zlepšení fyzické ochrany nesmí přesáhnout 10% z hodnoty 

zabezpečovaných aktiv.[7] Po dohodě s klientem budou finanční prostředky rozděleny 

na dvě části. První finanční část bude poskytnuta na zlepšení fyzické ochrany vývojového 

a testovacího centra, protože jednak tento objekt je nově zbudován, nedisponuje žádnou 

technickou ochranou a jednak tato budova je nejdůležitějším prvkem pro fungování firmy. 

V tomto případě bude tato suma (10% z hodnoty aktiv) stanovena na 1 700 000,-, 

protože od celkové hodnoty aktiv budovy č. 3 (32 000 000,-) bylo odečteno dlouhodobé 

nehmotné aktivum (hodnota budovy), která činní 15 000 000,-. Pro každé nepřijatelné 

riziko fyzické ochrany z předchozí kapitoly bude navržen prvek ke snížení jeho 

nepřijatelnosti s uvedením v tabulce č. 7.  

Z důvodu, že fyzická ochrana budovy č. 3 bude z části souběžně fungovat i pro celý 

areál, určitá procentuální část z částky 1 700 000,- připadne na inovace zabezpečení areálu. 

Hodnota celé firmy je stanovena pojišťovnou na 150 000 000 Kč. Po odečtení celkového 

aktiva budovy č. 3, dlouhodobě hmotného majetku vychází peněžní hodnota firmy 

na 60 000 000,-, tedy 10% z ceny aktiv představuje částku 6 000 000,-. Jelikož ve firmě 

TechnaPro již nějaký systém fyzické ochrany existuje, byla klientem stanovena druhá část 

financí investovaná na inovaci fyzické ochrany areálu na 3 500 000,-. 

 V rámci navrhovaných inovací dosavadního systému fyzické ochrany TechnaPro 

Nejprve budou nejprve uvedeny návrhy týkající se režimové ochrany, neboť propojuje 

všechny oblasti fyzické ochrany a také v analýzách této bakalářské práce byla 

vyhodnocena jako nejvíce nedostatečná. Dále budou zmíněny inovace systému fyzické 

ostrahy, která bude zabezpečovat dohled nad celým areálem. V závěru této kapitoly budou 

doporučeny prvky  MZS, PZTS,CCTV a ACS.  

Všechny knižní dokumentace, které budou navrženy, pro získání informací 

(registrační značky, návštěvy, výdej klíčů, identifikační karty) budou pro svou lepší 

funkčnost realizovány v českém i anglickém jazyce.  
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Budova č. 3 bude zabezpečována tak, aby co nejpřesněji splnila bezpečnostní třídu č. 3 

dle vyhlášky č. 523/2005 Sb. a vyhláška č. 528/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto vyhlášky, které stanovují druh a počet zabezpečovacích prvků, které musí splnit 

budova, aby spadala do bezpečnostní třídy č. 3.[14] [15] 

Tabulka č. 7 Návrhy na snížení rizik [Autor] 

Číslo Název rizik Návrh pro snížení rizika Druh fyzické ochrany 

12. 
Nedostatečná pravidla a 

směrnice. 

Určení pracovníka, který bude vytvářet 

a aktualizovat směrnice a pravidla 
Režimová ochrana 

13. 
Špatná kontrolní pravidla 

v areálu. 

Najmutí SBS na kontrolu pravidel. 

Nové prvky ACS + návrh u čísla 12. 

Režimová ochrana, 

fyzická ostraha, 

technická ochrana (ACS) 

15. 
Spolupráce vrátného a 

pachatele. 

Najmutí odborných pracovníků SBS. 

Kontrola ze strany firmy nad SBS 

pomocí CCTV, PZTS. 

Fyzická ostraha, 

technická ochrana 

(CCTV, PZTS) 

10. 

Nekontrolovaný pohyb osob 

v pracovní době. Zneužití 

klíčů. 

Modernizace klíčového systému a 

instalace elektronických zámků. 
MZS, ACS 

9. 
Nedostatečná ochrana 

pomocí PZTS, CCTV. 

Modernizace CCTV, PZTS a přidání 

dalších prvků jednotlivých ochran. 

Technická ochrana 

(CCTV,PZTS) 

5. 
Přelezení oplocení a předání 

materiálu přes plot. 

Vybudování vrcholové ochrany a 

eliminování mezer. 
MZS 

7. 
Nedostatečná ochrana 

pomocí CCTV. 

Modernizace CCTV, přidání kamer 

v obvodové ochraně. 

Technická ochrana 

(CCTV) 

14. Nespolehlivost zaměstnanců. 
Instalace detektoru na vstupu do 

objektu, zavedení nových směrnic. 

Režimová ochrana, 

technická ochrana (ACS) 

6. 
Nezjištění vniknutí do 

areálu. 

Modernizace CCTV, rozšíření 

obchůzek u fyzické ostrahy. 

Technická ochrana 

(CCTV), fyzická ostraha  

 Režimová ochrana 6.1

Z důvodu navýšení bezpečnosti a také nedostatečných nebo žádných 

vypracovaných pravidel tohoto druhu ochrany navrhuji jejich vytvoření. Bude nutné 

zejména vypracovat dva hlavní dokumenty a to pro vnější a vnitřní režimovou ochranu. 

Režimová ochrana je cenově nejdostupnější a při dodržování stanovených pravidel 

je i nejúčinnější vzhledem k zajištění bezpečnosti areálu. Na druhou stranu lze za její 

nedostatek považovat lidský faktor z důvodu nedodržování stanovených směrnic.  

 Vnější režimová ochrana 6.1.1

Navrhuji vytvoření směrnice pro příchod/odchod osob, která stanoví, jakými 

pravidly se musí řídit zaměstnanci, řidiči nákladních vozidel, externí pracovníci, návštěvy 

a exkurze. Pravidly je myšleno například, co smějí zaměstnanci vnášet, vynášet 

do/z areálu, jaké kontrole a identifikaci se musí podrobit při příchodu/odchodu do/z areálu. 
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V rámci této oblasti navrhuji vytvořit knižní dokumentaci „ Kniha návštěv“, 

která se bude archivovat po dobu 6 let. Kniha bude obsahovat údaje datum, jméno 

a příjmení, název firmy, účel návštěvy, kontaktní osoba (zodpovědná za přítomnost 

příslušné osoby v areálu), čas příchodu/odchodu. 

Směrnice by také měla zahrnovat dokumentaci pro evidenci příjezdu/odjezdu 

vozidel do/z areálu, kdy součástí této dokumentace by měla být příloha, která bude 

obsahovat seznam firem stálých dodavatelů včetně registračních značek jejich automobilů, 

které budou moci vjíždět do areálu. V této směrnici budou stanovena pravidla pro vjezd 

cizích vozidel, to znamená postupy při kontrole v případě jejich příjezdu/odjezdu 

do/z areálu. Rozsah kontroly bude určen účelem přítomnosti těchto aut v areálu – naložení, 

vyložení materiálu zcela nebo částečně, servisní vozidla včetně zaevidování přivezeného 

materiálu, nářadí, automobily odpadového hospodářství a automobily firem, 

které jsou v areálu v pronájmu. 

 Vnitřní režimová ochrana 6.1.2

Vytvořená směrnice pro pohyb osob uvnitř areálu bude sloužit pro stanovení 

pravidel, kdo a v jaké části areálu, budov se může pohybovat. Dále doporučuji pro větší 

přehlednost pohybu osob přítomných v areálu provést jejich rozlišení. Rozdělení vlastních 

pracovníků firmy do skupin proběhne dle jejich zařazení  - údržba, výroba, společná 

skupina (vývoj, test, laboratoře), administrativa a ostatní pracovníci firmy TechnaPro 

s vytvořením příslušného stejnokroje. Dále doporučuji odlišit externí pracovníky 

(např. oranžová výstražná vesta s nápisem „servis“), exkurze a návštěvy (např. oranžová 

výstražná vesta s nápisem „visitor“). 

Dále by bylo prospěšné vytvořit směrnici pro klíčový režim. To znamená vytvoření 

evidence všech klíčů a stanovit pravidla pro jejich výdej s příslušnou knihou evidence 

výdeje těchto klíčů. Před zavedením toho režimu bude nutné provést revizi současného 

klíčového systému a sjednotit jej, více informací je uvedeno později v rámci oblasti MZS.  

Navrhuji vytvořit směrnice k ochraně osob a majetku, kde budou sepsána pravidla 

pro chování zaměstnanců v areálu firmy – postupy při provádění kontrol při jejich odchodu 

ze zaměstnání nebo při podrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu, omamných látek 
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v těle, stanovení míst, kde je povinné nosit ochranné prostředky, pokyny k pořizování 

fotografií a záznamů v areálu. 

Všichni zaměstnanci a exkurze budou muset být při vstupu do areálu poučeni 

vzhledem k pravidlům vycházejících ze směrnic výše zmíněných. Svá poučení stvrdí vždy 

podpisem na příslušném dokumentu. 

 Cenová kalkulace režimové ochrany  6.1.3

Cena vytvoření směrnic pro firmu se může lišit dle způsobu vytvoření, protože 

existují dvě možnosti jejich realizace. Buď tímto úkolem firma TechnaPro pověří externí 

firmu, která bude muset provést audit v příslušné oblasti režimové ochrany, který je však 

dočasnou záležitostí, a následně k tomu vytvořit danou dokumentaci, což může pro firmu 

představovat výdaj až 250 000,- za 1 oblast režimové ochrany. Druhým možným řešením 

je vytvoření nové pracovní pozice (bezpečnostní manažer) zodpovědné za fyzickou 

ochranu areálu, která by se mimo jiné věnovala vytváření směrnic a dále by byla v případě 

potřeby kontaktní osobou pro SBS. Celkové případné náklady na tuto pracovní pozici 

jsou stanoveny na 402 000,- ročně, přičemž se vychází z toho, že zaměstnanec bude mít 

fixní plat 33 500,- v super hrubé mzdě, což představuje náklady pro firmu na jeden měsíc. 

Na základě porovnání dvou výše uvedených výdajů se přikláním pro možnost 

zaměstnání nového zaměstnance. Tento fakt se později promítne do závěrečného výpočtu 

celkových výdajů na zlepšení fyzické ochrany firmy TechnaPro. 

 Fyzická ostraha 6.2

Jedná se o finančně nenákladnější část fyzické ochrany, na druhou stranu pokrývá 

plnění velkého množství úkolů souvisejících se zabezpečením firmy TechnaPro (kontrola 

příchodu/odchodu osob, kontrola příjezdu/odjezdu vozidel, kontrola realizace režimové 

ochrany, rychlé jednání při mimořádných událostech, kontrola perimetrické ochrany). 

Z výše zmíněného důvodu navrhuji najmutí profesionální služby k plnění výše zmíněných 

úkolů, tedy firmu SBS. 

V současné době firma již zaměstnává jednoho vrátného. Doporučuji rozšířit směnu 

fyzické ochrany o dalšího člena, protože jeden člen ostrahy nemůže zvládat plnohodnotně 

úkoly fyzické ostrahy, zejména v průběhu pracovní doby firmy TechnaPro. 
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Navrhovaný dvousměnný systém střežení: 

06:00 – 18:00, 18:00 – 06:00  1. člen ostrahy  

06:00 - 14:30, 14:30 – 23:00 2. člen ostrahy 

V případě najmutí firmy SBS bude kontaktní osobou člověk odpovídající 

za bezpečnost v areálu. Tento člověk bude komunikovat s vedením SBS a realizovat 

požadavky SBS pro zkvalitnění služby a snížení rizik.  

Navrhuji najmutí externí firmy SBS, která by měla na základě svého 

profesionálního přístupu eliminovat rizika plynoucí z nedodržování režimové ochrany. 

 Najmutí SBS 6.2.1

V případě výběru SBS pro realizaci fyzické ostrahy navrhuji, aby firma TechnaPro 

stanovila tyto vstupní podmínky pro SBS: 

- členové ostrahy musí mít minimální sazbu 75,-/hod. (hrubá pracovní mzda), 

protože hodinová sazba může být rozhodujícím faktorem v případě motivace 

provádět práci na požadované úrovni  

- stanovit odměny v případě odhalení úniku materiálu 

- zavedení sankcí pro SBS v případě pozdního nástupu strážného, nástupu 

pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, při zjištění závažného porušení 

pravidel nebo nesplnění stanového úkolu strážným 

Dále doporučuji, aby se firma TechnaPro vzhledem k zájemcům SBS o plnění její 

zakázky zaměřila na to, zda některá firma SBS nenabízí služby nad běžný rámec tohoto 

druhu služby na trhu: 

- bezpečnostní posouzení areálu 

- okamžitá informovanost klienta o událostech v areálu 

- druh pojištění vůči škodě 

- spolupráce při nápravných opatření 

- dodané prostředky pro výkon služby fyzické ostrahy 
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Najatá firma SBS by měla vlastnit minimálně certifikát ISO 9001 (systém 

managementu kvality pro ostrahu průmyslových areálu s tím spojené) a ISO 27 001 

(systém managementu bezpečnosti informací).  

 Dokumentace SBS 6.2.2

Knihy, které byly navrženy v rámci oblasti režimové ochrany, bude využívat 

ostraha k zapisování zjištěných informací.  

Dále by ostraha měla mít Knihu služeb, kde bude probíhat evidence kdo, 

kdy vykonával směnu plus další informace například mimořádné události z daného dne, 

průběh kontrol při odchodu zaměstnanců, výsledky kontrol dechové zkoušky na alkohol 

a omamné látky, předávaný materiál mezi ostrahou při předání směny. 

V dokumentaci ostrahy by neměla chybět tzv. strážní pravidla nebo se lze setkat 

také s označením pravidla výkon služby, směrnice k činnosti ostrahy, strážní řád. Základní 

strážní pravidla by měla zahrnovat základní údaje o objektu, režim ostrahy, identifikace 

členů ostrahy, stanoviště ostrahy, povinnosti ve službě, řešení mimořádných událostí, 

konkrétní úkoly, kontrola činnosti ostrahy, vybavení prostředky členů ostrahy, porušení 

pracovních povinností, hlášení/informační tok. Závěr tohoto dokumentu by měl 

pak obsahovat, kdo sepsal tyto pravidla ze strany SBS a kdo je odsouhlasil ze strany 

klienta. 

Od odpovědné osoby SBS bych navrhoval vedení firmy TechnaPro vyžadovat 

měsíční hlášení týkající se průběhu činnosti strážných a dále tzv. denní svodku, 

kde by byly shrnuty informace o průběhu směny z předešlého dne.  

 Kontrolní obchůzkový systém  6.2.3

V případě realizace kontrolního obchůzkového systému je vhodné v dnešní době 

využít online systému, který je schopen vyhodnocovat, zda strážný prováděl kontroly, 

obchůzky dle stanovených pravidel a díky online přístupu je možné také do tohoto systému 

nahlédnout kdykoliv a odkudkoliv s přístupem na internet. Kontrolní obchůzkový systém 

by měl být podložen dokumentem, který bude obsahovat seznam kontrolních bodů a tras, 

povinnosti strážných při obchůzkách, četnost obchůzek, časové rozpětí mezi jednotlivými 

obchůzkami. Vše je vhodné naplánovat tak, aby nebylo po určité době sledování možné 
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vytipovat dobu obchůzek nebo jejich trasy. Doporučuji obchůzky určit na doby 

před příchodem zaměstnanců na ranní směnu, po obědových přestávkách, před nástupem 

odpolední směny a odchodem ranní směny, před odchodem odpolední směny, v průběhu 

noci vykonávat obchůzky nepravidelně, avšak minimálně 4 x za noc. Po dobu, 

kterou nebude strážný na obchůzce, bude areál monitorovat pomocí CCTV. 

 Využívané prostředky členy ostrahy 6.2.4

Každý člen SBS by měl být vybaven firemní stejnokrojem a identifikační kartou. 

Po dobu, kdy budou strážní v areálu v počtu dvou, bylo by vhodné je vybavit 

komunikačními prostředky. Na noční směnu by měl být člen ostrahy vybaven minimálně 

tonfou, svítilnou, ochranným sprejem, snímačem Active Guard. 

 Cenová kalkulace fyzické ostrahy a specifikace prvků 6.2.5

Náklady na fyzickou ostrahu budou vypočteny pouze na jednoho člena ostrahy 

pracujícího 17 hodin denně v pracovní dny, protože druhý strážný je již ve firmě 

TechnaPro zaměstnán (současný vrátný). Kalkulace bude zahrnovat pouze pracovní 

dny  v měsíci (= 21,74 dne). Sazba strážného bude stanovena včetně zálohové daně. 

Měsíční náklady firmy TechnaPro se tedy zvýší o 45 502,-. Kalkulace tohoto nákladu 

je uvedena v tabulce č. 8. 

Tabulka č. 8 Rozpočet nákladů na člena fyzické ostrahy [Autor] 

Sazba 

strážného 

Koeficient 

(S,Z,D)*
1
 

Režijní 

náklady *
2 

Zisk 

firmy 

Celkem za 

hod. [Kč] 

Počet 

hodin 

Za měsíc 

[Kč] 
Za rok [Kč] 

75,- 43% 5% 5% ~115 17 42 502,- 510 024,- 

*
1
 Koeficient se započítává do celkové sumy, protože se zde jedná o náklady, 

které se odvádí státu ze zákona (sociální, zdravotní pojištění, daně). Další části položky 

jsou určeny pro zaměstnance (dovolená). 

*
2
 Režijní náklady jsou určeny pro SBS firmy – funkce zajišťující chod firmy 

(provozní, obchodní manažery). 

Dokumentace nutná k fungování fyzické ostrahy SBS v případě najmutí firmou TechnaPro 

bude vytvářena na náklady SBS firmy. 
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V případě kontrolní obchůzkového systému navrhuji Active Guard obsahující 

software, školení uživatelů, kontrolní body (15 tagů), identifikační čipy (5 osob), snímač 

(1) - cena 15 000 Kč plus měsíční náklady na datové služby 250,- Kč, bude realizován 

na náklady SBS. 

 Mechanické zábranné systémy 6.3

Navrhuji zábrany, které nevyužívají ke své činnosti elektrický proud a žádné složité 

mechanismy například bezpečnostní fólie, bezpečnostní vložky do dveří, 

které jsou nejméně finančně náročné pro pořizovatele. V rámci zabezpečení nebude 

využito mříží, protože klient si nepřeje narušit vzhled budovy. MZS budou navrženy tak, 

aby ztížily, zamezily neoprávněnému vniknutí do areálu firmy TechnaPro a do budovy č. 3 

nebo odcizení materiálu vlastnícího firmou.  

 Oplocení 6.3.1

Ke zvýšení fyzické ochrany areálu velkou mírou přispěje i vybudování vrcholové 

ochrany pomocí ostnatého drátu o čtyřech řadách ve tvaru V (dva dráty směrem ven 

i dovnitř), který zamezí překonání oplocení. Volné mezery mezi jednotlivými plechovými 

segmenty oplocení lze odstranit pomocí plechu tvaru písmena U, který se připevní 

k současnému oplocení. Předcházet předání materiálu pod oplocením lze realizovat pomocí 

připevnění dalších segmentů plechu k současnému oplocení až k zemi a vyplnit tak volný 

prostor. 

 Okenní fólie 6.3.2

Na okna v prostorové ochraně v budově č. 3 navrhuji instalovat fólie o tloušťce 100 

mikronů (1000 mikronů = 1 mm), která zabraňuje vysypání okenních tabulí, dále 

na plášťové ochraně v 1. NP a na riziková místa v 2. NP (servrovna, IT oddělení, školící 

místnost) bezpečnostní fólie o tloušťce 300 mikronů, které zabraňují vniknutí do objektu. 

 Klíčový systém 6.3.3

Z důvodu možného vytvoření duplikátů klíčů v průběhu existence firmy doporučuji 

instalovat nový klíčový systém tzv. systém generálního klíče, který zamezí zneužití klíčů 
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a jasně se s jeho využitím vymezí kompetence vstupu do určitých prostor, zejména 

pak do budovy č. 3. Zavedením nového systému generálního klíče se také usnadní práce 

fyzické ostraze z důvodu zredukování množství klíčů a případně uskutečnění rychlého 

zásahu do jakýchkoliv prostor pomocí generálního klíče, který bude mít k dispozici pouze 

majitel společnosti a ostraha, kdy tento klíč bude umístěn na jejich stanovišti v zapečetěné 

obálce s povolením užití pouze v případě mimořádných událostí (požár, nedovolené 

vniknutí). Ostatní klíče a přístup do stanovených prostor bude přiřazen pouze odpovědným 

osobám a jim určeným lidem, samozřejmě vždy se souhlasem majitele firmy. K tomuto 

klíčovému systému bude vytvořen dokument s přehledem osob u uvedením příslušných 

prostor, do kterých budou mít tyto osoby přístup. Bezpečnostní vložky budou instalovány 

na riziková místa (vstupy, laboratoře, testovací místnosti). 

 Cenová kalkulace MZS a specifikace prvků  6.3.4

Tabulka č. 9 Stanovení finančního rozpočtu na MZS [Autor] 

Druha zařízení Specifikace ochrany 
Počet 

kusů 

Cena za 1 

kus/m/m
2 

Cena celkem 

s DPH 

Prodloužení sloupků (bavolety) Vrcholová ochrana 380 300,- 114 000,- 

Ostnatý drát Vrcholová ochrana 4800 3,- 14 400,- 

Instalace baletů + infrastruktura Vrcholová ochrana 380 25,- 9500,- 

Instalace ostnatého drátu Vrcholová ochrana 4800 6,- 28 800,- 

Cena celkem za vrcholovou ochranu: 166 700,- 

Vlnitý plech (300x100x0,7) cm Prodloužení oplocení 55 480,- 26 400,- 

Nařezání jednotlivých kusů, instalace 

a spojovací materiál 
Prodloužení oplocení 1100 16,- 17 600,- 

Cena celkem za prodloužení oplocení: 44 000,- 

Válcovitý plech (210x204x0,7) cm Vyplnění mezer v plotu 79 250,- 19 750,- 

Nařezání jednotlivých kusů, instalace 

a spojovací materiál 
Vyplnění mezer v plotu 1328 30,- 39 840,- 

Cena celkem za vyplnění mezer v plotu: 59 590,- 

Cena celkem za obvodovou ochranu: 270 290,- 

Fólie Cebia Clear 12 Cristal (300 

mikronů – tvrdost), plášťová ochrana 
Bezpečnostní fólie  38,4 681,- 26 150,- 

Instalace Bezpečnostní fólie 38,4 320,- 12 288,- 

Fólie Cebia Clear 4M Cristal (100 

mikronů – tvrdost), prostorová 

ochrana 

Bezpečnostní fólie 30,5 274,- 8 357,- 

Instalace Bezpečnostní fólie 30,5 200,- 6 100,- 

Cena celkem za bezpečnostní fólie: 52 895,- 

Vložka Mul – T – Lock Classic 40 – 

45 mm, bezpečnostní třídy 4 
Klíčový systém 70 2300,- 161 000,- 

Klíč Mul – T – Lock Classic Klíčový systém 40 104,- 4 160,- 

Instalace vložky Klíčový systém 70 150,- 10 500,- 

Cena celkem za generální klíč 175 660,- 

Cena celkem za MZS: 498 818,- 
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 ACS 6.4

Tento druh fyzické ochrany chrání před vnášením/vynášením nepovoleného 

materiálu do/z areálu nebo jejich odcizení. Příchod, odchod a pohyb osob v areálu bylo 

již ošetřeno v rámci návrhů na zlepšení režimové ochrany. Zde budou tedy zmíněny pouze 

navrhované technické prostředky ACS.  

 Kontrola pohybu v areálu 6.4.1

Pro kontrolu pohybu v areálu navrhuji nainstalovat na vstupní dveře do objektů 

a na jejich důležité uzly elektronické zámky. Po dobu největší fluktuace lidí bude systému 

vypomáhat CCTV, protože se může stát například, že v jeden okamžik projde jedněmi 

dveřmi větší počet lidí najednou. Na druhou stranu systém elektronických zámků bude 

instalován také z důvodu kontroly pohybu osob v době, kdy je pohyb v areálu minimální.  

 Kontrola při příchodu/odchodu osob do/ze zaměstnání 6.4.2

Pro znemožnění vnesení nežádoucí materiálu do areálu a případného vynesení 

materiálu firmy TechnaPro z areálu navrhuji na vstupu do objektu provádět kontrolu osob 

pomocí detekčního rámu a jejich osobních zavazadel pomocí ručního detektoru.  

Pokyny vzhledem k prováděným kontrolám pro zaměstnance a návštěvy budou sepsány 

v dokumentaci režimové ochrany, níže jsou uvedeny některé z nich: 

- zaměstnanci, návštěvy při odchodu ze zaměstnání musí mít své osobní věci a věci 

neobsahující kov v jednom zavazadle a ve druhém zavazadle věci obsahující kov, 

případně odděleny od sebe v jednom zavazadle 

- zaměstnanci, návštěvy při průchodu rámovým detektorem odloží zavazadlo 

s kovovými předměty na určené místo a prochází detekčním rámem, pokud rám 

signalizuje kov, strážný osobu zkontroluje pomocí ručního detektoru 

- návštěvy navíc z důvodu vyššího rizika pořízení záznamu týkajícího se fungování 

firmy TechnaPro budou odkládat své telefony a záznamová zařízení do trezoru 

u ostrahy oproti podpisu, navíc na každé identifikační kartě návštěvy bude napsáno, 

co ostraha přebrala od dané osoby do trezoru 
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 Cenová kalkulace CCTV a specifikace prvků 6.4.3

Tabulka č. 10 Stanovení finančního rozpočtu na ACS [Autor] 

Druha zařízení 
Specifikace 

zařízení 

Počet 

kusů 

Cena za 1 

kus/hod 

Cena celkem 

s DPH 

Detekční průchozí rám  

(doprava, instalace, záruční servis/prohlídky, 

zaškolení personálu) 

Metor 6M  1 180 000,- 180 000,- 

Ruční detektor (pro podrobnou kontrolu, 

možnost nastavení 3 úrovní) 
Metor 28 2 5400,- 10 800,- 

Celková cena kontroly příchodu / odchodu osob: 195 800,- 

Autonomní přístupová jednotka ovládání pro 1 

nebo 2 dveře 
AL 20 estelar 29 5808,- 168 432,- 

venkovní čtečka Emmarin, dosah 15 cm, 

antivandal, voděodolná IP65 
EDK4-B estelar 30 3 617,- 135 707,- 

Napájecí adaptér 12V/2 A, spínaný SYS1308 estelar 29 823,- 51 536,- 

Převodník RS485-TCP/IP (10 Mb) DH485 estelar 8 5 324,- 21 962,- 

Přístupový systém pro Windows 98/200/NT 

nastavení příst. práv, monitor pohybu, 100 osob 
pADS100_SQL 1 6 655,- 8 053,- 

Přístupový systém rozšíření, 100 osob pADS+100 3 1 210, 4 392,- 

Instalace systému  180 450,- 81 000,- 

Celková cena pro monitorování pohybu osob v areálu (elektronické zámky) 536 321,- 

Cena celkem: 726 721,- 

 CCTV 6.5

Modernizace současného CCTV je nutná, protože areál pro svou činnost není 

dostatečně chráněn a zabezpečen pomocí CCTV. V první řadě, aby bylo možné využívat 

CCTV plnohodnotně, je nutné tento systém registrovat dle zákona č. 101/2000 Sb. 

o ochraně osobních údajů na Úřadě pro ochranu osobních údajů, který musí schválit 

využívání tohoto kamerového systému a délku jeho záznamu. Ve firmě navrhuji plně 

digitální upgrade současného kamerového systému, který představuje vyšší pořizovací 

cenu, ale poté levnější instalaci a servis v porovnání s analogovým systémem. Digitální 

systém je také mnohem lépe využitelný v praxi, protože jeho funkce, využití jsou více 

programovatelné a kvalita obrazu je několikanásobně lepší než u záznamu analogového.  

 Prostorová, obvodová ochrana v areálu 6.5.1

Zde bude kamerový systém sloužit pro monitorování vnějších prostorů v areálu 

a obvodové ochrany uvnitř areálu. Bude zde využito kamer schopné současně funkcí „pan“ 

(pohyb doleva/doprava) „tilt“ (pohyb nahoru/dolů) a “zoom“ (přiblížení/oddálení 

sledovaného objektu), dále jen PTZ kamery. Tyto kamery umí rotovat ve svém těle o 360°, 
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tato vlastnost tedy umožní přesné zaměření a sledování určených míst. PTZ kamery 

se ovládají pomocí speciální klávesnice umístěné na stanovišti strážných nebo přímo 

ze serveru, kde jsou instalovány. U těchto kamer lze nastavit sledování určitých míst 

v daných intervalech, tzv. automatické patrolování, které běží v době, kdy je strážný 

nevyužívá osobně pro monitorování prostoru. Dále lze také u těchto kamer nastavit 

automatické nasměrování kamery na prostor, ve kterém se zaktivuje čidlo PZTS. 

 Vnitřní prostorová, předmětová ochrana v budově č. 3 6.5.2

Navrhuji nainstalovat statické kamery s full HD rozlišením, u kterých nebude 

možné přibližovat obraz na kameře optickým zoomem, ale bude posléze možné 

několikanásobné digitální přiblížení ze záznamu, protože kamery samy o sobě mají 

dostatečné rozlišení. V budově budou využity kamery se zorným úhlem 360°, u kterých 

lze softwarově rozdělit obraz na více segmentů na monitoru. Dále zde bude využita 

technologie „data capture“ na ochranu informací v příslušné výpočetní technice. 

Tato funkcionalita nahrává obraz z monitorů příslušných počítačů podobně jako obraz 

z kamer. 

 Struktura sítě CCTV 6.5.3

Zařízení CCTV pořizující záznam navrhuji umístit do serverovny budovy č. 3. 

Celý systém z důvodu bezpečnosti bude připojen na 2 servery, kdy kamery budou 

připojeny na server celozávodní sítě. Monitorování počítačů (monitor capture) bude 

připojeno na druhý server, který bude součástí pouze lokální sítě („LAN“), v budově č. 3. 

Doba záznamu díky plánovanému zabezpečí serverovny bude povolena na 4 týdny. Výstup 

z kamer bude připojen na stanoviště strážných a to tak, aby kolemjdoucí nemohli 

vysledovat pohledy kamer. Strážní budou mít možnost přehrávání záznamu 48 hodin 

zpětně a nebudou mít možnost jeho mazání. Přístup k celé délce daného záznamu bude mít 

pouze nově navrhovaná pozice správce bezpečnosti, jednatel a majitel společnosti. 

Rozmístění prvků CCTV je zobrazeno v příloze č. 5, 6, 7. 
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 Cenová kalkulace CCTV a specifikace prvků 6.5.4

Tabulka č. 11 Stanovení finančního rozpočtu na CCTV [Autor] 

Druha zařízení Specifikace zařízení 
Počet 

kusů 

Cena za 1 

kus/hod 

Cena celkem 

s DPH 

Server (záznamové zařízení)  Fujitsu Celsius W530 2 35 030,- 70 059,- 

PoE switch (napájení kamer)  Cisco SG300 – 10 P 4 7 150,- 28 800,- 

Hard disk 4 TB (záznamové 

medium) 

Western Digital CAVIAR 

BLACK WD4003FZEX 
3 7 212,- 21 635,- 

Licence na software pro monitory, 

kamery 
Ateas 32 2 757,- 88 224,- 

Vnitřní kamera statická Samsung SND – 6083 13 13 189,- 171 457,- 

Vnitřní kamera 360° Axis M3007 2 18 048,- 36 096,- 

Venkovní PTZ (otočná) kamera Axis Q6034 – E 2 95 975,- 191 950,- 

Venkovní statická kamera Axis 1354 E 7 28 347,- 198 435,- 

Enkodér na převod analogových 

kamer na IP systém. 
Samsung SPE – 400 2 13 310,- 26 620,- 

Infrastruktura (kabely, konektory, 

záložní zdroj) 
   14 000,- 

Instalace systému   160 450 72 000,- 

Cena celkem: 919 076,- 

 PZTS 6.6

Ve firmě TechnaPro je v současné době využito prvků od firmy Paradox, 

a proto budou i další navrhované prvky využity také od tohoto prodejce. Při implementaci 

prvků od jednoho prodejce se tak lze vyhnout možným poruchám, které vznikají při 

instalaci prvků od více výrobců. 

V nočních hodinách, po 22.30 bude v areálu přítomen pouze jeden strážný, 

proto navrhuji připojit PZTS na PCO. Spolupráce PCO a strážného představuje efektivní 

řešení, protože v případě, že strážný bude na obchůzce přepaden, může okamžitě stisknout 

tlačítko umístěné na Active Guard na vyhlášení poplachu. Zásahová jednotka od sjednané 

SBS přijme signál, dojezd SBS na místo vyhlášeného poplachu bude do 10 minut.  

Výstup PZTS bude vyveden na počítač na stanovišti strážných a případně 

bezpečnostního manažera. 

 Vnější perimetrická ochrana v areálu 6.6.1

Z důvodu najmutí fyzické ostrahy, modernizace CCTV a oplocení není zapotřebí 

instalovat PZTS v perimetrické ochraně, protože výše zmíněné prvky fyzické ochrany 

se již podílejí na dostačujícím zabezpečení areálu. 
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 Vnitřní prostorová ochrana v budově č. 3 6.6.2

V budově navrhuji využití magnetických čidel a to kombinujících MW (Micro 

Wave = mikrovlnná) + PIR (Pasive Infrared = pasivní infračervené) a snižujících počet 

falešných poplachů. Tyto kamery budou instalovány na okna a dveře. Dále zde bude 

využito otřesových čidel pro ochranu důležitých předmětů (trezory, PC, servery), navíc 

tato čidla budou mít funkci antimasking = ochrana proti zakrytí detektoru. Okna budou 

zabezpečena pomocí bezpečnostních fólií, proto by zde bylo neefektivní využití tříštivých 

detektorů. Siréna bude instalována jednak pro vystrašení pachatele a jednak jako 

preventivní opatření na plášti budovy ve 2. NP. Magnetická čidla na únikových východech 

a otřesové čidla musí být zapojena na nepřetržitý režim střežení, aby splnila svoji funkci 

i v pracovní době. 

Ovládací klávesnice PZTS bude instalována na vstupu do objektu a bude 

zabezpečena v plechové krabici s elektronickým zámkem a systémem generálního klíče. 

Objekt bude rozdělen do 8 zón a to laboratoře (1), testovací místnosti (2), 

vývojové/prototypové místnosti (3), repasovací místnost (4), spotřební sklad (5), otevřené 

kanceláře (6), servrovna a IT oddělení (7), zasedací místnosti, kuchyně/jídelna, chodby, 

šatny, schodiště (8). Za každou zónu bude odpovídat vedoucí pracovník, který bude mít 

přidělený svůj kód k ovládání PZTS. PZTS obecných prostor (schodiště, chodba, šatny) 

budou ovládat strážní dle stanovených pravidel v režimové ochraně. Ústředna se bude 

nacházet v serverovně s maximálním připojeným počtem 192 prvků PZTS. Rozmístění 

prvků PZTS v budově č.3 je zobrazeno v příloze č. 5, 6. 
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 Cenová kalkulace PZTS 6.6.3

Tabulka č. 12 Stanovení finanční rozpočtu na PZTS [Autor] 

Druha zařízení Specifikace zařízení 
Počet 

kusů 

Cena za 1 

kus/hod 

Cena celkem 

s DPH 

Ústředna zabezpečov. systému  EVO192PCB 1 3 605,- 3 605,- 

Ovládací klávesnice pro ústřednu EVO192, KL 642 1 2 964,- 2 964,- 

Rozšiřující modul na zóny ARS 1008 pro EVO192 1 2 202,- 2 202,- 

Akumulátor pro zálohu 12V DC/28Ah 2 2 069,- 4 138,- 

Kryt akumulátoru Součástí tamper 2 915,- 1 830,- 

Kryt ústředny (29x38 x 8)cm Součástí tamper, trafo 1 1 050,- 1 050,- 

Ovládací klávesnice EVO641 1 3 485,- 3 485,- 

Siréna venkovní  OS 365 1 1 191,- 1 191,- 

Přenosné zařízení na PCO GSM brána 1 5 687,- 5 687,- 

Magnetický kontakt (dveře, okna) MAS 303 26 465,- 12 090,- 

Prostorové čidlo PIR + MW  Paradox Vision 525D 35 1 630,- 57 050,- 

Otřesové čidlo Paradox Safe P 15 2682,- 40 230,- 

Propojovací krabice Senetrol – JB 20 5 420,- 2 100,- 

Panikové tlačítko Senetrol – S 3040 1 1 150,- 1 150,- 

Instalace (celého systému PZTS) budově a u strážných. 166 450,- 74 700,- 

Programování systému, školení  8 400,- 3 200,- 

Napojení na PCO, odzkoušení  2 750,- 1 500,- 

Cena celkem: 218 172,- 

 Souhrn finančních nákladů na fyzickou ostrahu 6.7

V této části kapitoly budou uvedeny celkové ceny jednotlivých prvků fyzické 

ochrany a rozpočítány jak pro firmu jako celek, tak samostatně pro budovu č. 3. Rozdělení 

finanční částky bude určeno procentuálně pro budovu č. 3 z celkové částky dle důležitosti 

a rozsahu instalace pro daný prvek fyzické ochrany. Rozpočet je uveden v tabulce č. 13. 

Dle pravidla ALARA vyšla suma na zabezpečení budovy č. 3  1 700 000,-. 

Navrhované prostředky y na zvýšení bezpečnosti této budovy byly vypočteny na 1 206 

834,-. U fyzické ochrany areálu jako celku byla stanovena suma na 3 500 000,-. 

Navrhované inovační prostředky fyzické ochrany představují náklady 2 055 134,-. Náklady 

obou subjektů řešení tedy vyšly v souladu s pravidlem ALARA. 

Z výše uvedených informací vyplývá, že celková částka investována na zlepšení 

systému zabezpečení firmy TechnaPro včetně budovy č. 3 bude činit 3 261 968,-. 

Je zřejmé, že pro firmu tato částka v případě jednorázové realizace inovací bude 

představovat velké finanční náklady, proto navrhuji rozdělit proces zlepšení fyzické 

ochrany do 3 časových etap celkově v trvání 1 roku. 
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Vzhledem k tomuto návrhu budou tedy rozpočítány celkové výdaje vynaložené na 

realizaci zabezpečovacích prvků dle jednotlivých etap, návrh etap viz tabulka č. 14. 

Tabulka č. 13 Celkový rozpočet fyzické ochrany [Autor] 

Druh fyzické ochrany 
Celková 

částka 

Určení % pro 

budovu č. 3 

Hodnota pro 

budovu č. 3 

Hodnota pro 

firmu areálu 

Režimová ochrana 402 000,- 20 67000,- 335 000,- 

Fyzická ostraha 510 024,- 20 102 004,- 408 020,- 

MZS – obvodová ochrana 270 290,-   270 290,- 

MZS – bezpečnostní fólie 52 895,- 100 52 895,-  

MZS – klíčový systém 175 660,- 20 35 130,- 140 528,- 

ACS – kontrola osob 190 800,- 20 38 160,- 152 640,- 

ACS – kontrola pohybu osob 536 321,- 30 160 896,- 375 425,- 

CCTV 919 076,- 60 551 445,- 367 631,- 

PZTS 218 172,- 95 207 263,- 10 908,- 

Cena celkem: 1 206 834,- 2 055 134,- 

Tabulka č. 14 Rozdělení rozpočtu (budgetu) do jednotlivých etap [Autor] 

Etapa + 

doba 
Druh fyzické ochrany Částka Krok etapy, důvod 

č. 1 

2 měsíce 

PTZS 218 172,- 1. Spuštění provozu budovy č. 3, připojení na PCO. 

Režimová ochrana 67 000,- 2. Kontaktní osoba pro SBS, vytváření směrnic. 

Fyzická ostraha 85 004,- 
3. Dodržování režimové ochrany a zkvalitnění vstupní 

kontroly. 

CCTV 367 631,- 
4. Dohled nad pohybem v areálu a v obvodové 

ochraně.  

MZS – klíčová systém 
175 660,- 

5. Nepřehlednost majitelů jednotlivých klíčů, částečná 

kontrola pohybu mezi objekty. 

Celková suma etapy č. 1: 908 159,- 

č. 2 

4 měsíce 

Režimová ochrana 134 000,- Již implementována. 

Fyzická ostraha 170 008,- Již implementována. 

ACS kontrola osob 190 800,- 6. Kontrola vnášení a vynášení materiálu. 

CCTV 551 445,- 7. Potřeba kontroly budovy č. 3.  

Celková suma etapy č. 2: 1 038 292,- 

č. 3 

6 měsíců 

Režimová ochrana 201 000,- Již implementována. 

Fyzická ostraha 255 012,- Již implementována. 

MZS – obvodová 

ochrana 
270 290,- 8. Ztížení předání materiálu a překonání oplocení. 

MZS – bezpečnostní 

fólie 
52 895,- 9. Zvýšení bezpečnosti osob a majetku. 

ACS – kontrola pohybu 

osob 
536 321,- 10. Zvýšení kontroly pohybu v areálu. 

Celková suma etapy č. 3: 1 315 518,- 

Budova č. 3 bude vyhovovat plnohodnotně bezpečnostní třídě č. 3 

až po uskutečnění všech etap. Doba realizace etap č. 2, 3 může být oddálena z důvodu 

uplynutí dostatečné doby od první realizace a tedy dostatečného odzkoušení navrhovaných 

inovací v oblasti režimové ochrany a fyzické ostrahy, které představují základní prvky 

fyzické ochrany v tomto případě. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo posoudit stav fyzické ochrany firmy TechnaPro, 

která se zabývá vývojem a výrobou chladících systému do automobilů. Kromě samotného 

areálu byl posouzen i stav zabezpečení budovy č. 3 této firmy, vývojového a testovací 

centra, které svou vysokou hodnotou aktiva pro tuto firmu představuje její nejpodstatnější 

prvek. Na základě zjištěných fakt bylo poté úkolem navrhnout změny, inovace systému 

fyzické ochrany této firmy směřujících ke zlepšení jejího zabezpečení.  

 V úvodní části této bakalářské práce byly uvedeny zákony, vyhlášky a technické 

normy, které představují teoretický základ a ze kterých fyzická ochrana vychází a kterými 

se řídí. Dále byla v rámci této teoretické části představena fyzická ochrana včetně uvedení 

základní pojmů s ní souvisejícími za účelem získání základního přehledu o této 

problematice. V následující kapitole byla popsána firma TechnaPro, její umístění, počet 

zaměstnanců, popis budovy č. 3 včetně uvedení jejích aktiv.  

Plynulý přechod k praktické části představuje kapitola čtvrtá, ve které byl popsán 

jak stav fyzické ochrany firmy jako celku, tak její budovy č. 3. Tato kapitola byla uzavřena 

vyhodnocením stavu fyzické ochrany firmy TechnaPro, kdy byly uvedeny jak pozitivní 

aspekty, tak nedostatky v jednotlivých oblastech fyzické ochrany. V další kapitole byl 

aplikován Ishikawůw diagram ke stanovení příčin a poté analýza FMEA ke stanovení míry 

rizika zjištěné příčiny. Výstupy těchto analýz byly poté vyhodnoceny pomocí Paretova 

principu 80/20 a znázorněny graficky pomocí Lorenzovy křivky. Z diagramu lze vyčíst, 

že největší rizika se vyskytují v oblasti režimové ochrany a fyzické ostrahy a tudíž 

navrhovaná inovační řešení byla prioritně směřována na odstranění rizik v těchto dvou 

zmíněných oblastech fyzické ochrany. Poslední kapitola, stěžejní část této práce, tedy 

obsahuje návrhy na zlepšení stavu fyzické ochrany firmy TechnaPro a její budovy č. 3. 

Navrhované inovace byly v práci uváděny postupně dle jednotlivých oblastí fyzické 

ochrany a to od těch, které byly vyhodnoceny s největšími nedostatky v oblasti 

zabezpečení, vždy i s uvedenou kalkulací v případě realizace. Navrhovaná řešení v případě 

areálu jako celku byly vypočteny na 2 055 134,-, v případě budovy č. 3 na 1 206 834,-, 

celkové náklady na zlepšení stavu fyzické ochrany tedy činí 3 261 968,-. Tato celková 

suma tedy vyhovuje stanovené částce 5 200 000,- (součet budova č. 3 a celý areál), která 

byla stanovena na základě pravidla ALARA, kdy finanční hodnota poskytnutá  na zlepšení 



51 

 

fyzické ochrany nesmí přesáhnout 10 – 15% z hodnoty zabezpečovaných aktiv. Jelikož 

uvedené celkové náklady představují nemalý výdaj pro firmu, v závěru této poslední 

kapitoly bylo provedeno rozdělení inovačních návrhů do třech etap s celkovou realizací 

do jednoho roku a to postupně s odstraňováním nedostatků fyzické ochrany tak, aby byl 

vytvořen plnohodnotně základní systém zabezpečení a poté byl doplňován o další inovační 

prvky navyšující úroveň fyzické ochrany firmy TechnaPro. 

Přínos této bakalářské práce představuje vytvoření systému inovativních řešení 

na zlepšení fyzické ochrany vytvořeného současně jak pro rozsáhlý areál, tak pro určitý 

objekt představující aktivum velké finanční hodnoty nacházejícího se v něm. Byly získány 

nové zkušenosti při sestavování návrhů včetně jejich kalkulací v jednotlivých oblastech 

fyzické ochrany, kdy v řadě případů bylo nutné navrhované inovace projednat 

s příslušnými odborníky fyzické ochrany.  
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