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ANOTACE 

KREJČIŘÍK, Martin. Zabezpečení firmy Hirschmann prostředky technické ochrany 

objektů. Ostrava 2014. 53 s., 2 s. příloh. Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního 

inženýrství VŠB – Technické univerzity Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. 

Vedoucí bakalářské práce Ing. Václav Veselý. 

Předmětem této bakalářské práce je zabezpečení firmy Hirschmann prostředky technické 

ochrany objektů. V úvodní části jsem uvedl právní předpisy a technické normy, které 

souvisejí s danou problematikou. Dalším bodem je vysvětlení pojmu fyzická ochrana a její 

dělení. Následuje popis vybraného objektu a okolí, ve kterém se nachází. Stávající 

zabezpečení objektu je popsáno v další kapitole, na kterou navazuje analýza rizik. Analýza 

rizik vyhodnocuje a popisuje nedostatky v zabezpečení objektu. Posledním bodem mé 

bakalářské práce je návrh na inovaci stávajícího stavu a eliminace nedostatků. 

Klíčová slova: zabezpečení, objekt, fyzická ochrana, mechanický zábranný systém, čidla.   

 

ANNOTATION 

KREJČIŘÍK, Martin. Security Hirschmann means of technical protection of objects. 

Ostrava 2014. 53 p., 2 p. of attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety 

Engineering of VŠB – Technical University of Ostrava at Department of Security 

Management. Master of bachelor thesis Ing. Václav Veselý. 

This bachelor thesis aims in security Hirschamnn means of technical protection of objects. 

Beginning of my bachelor thesis is focused on legislativ and technical standards. Next 

chapter  is about physical protection. Next part is description of the selected object and the 

place in which it is located, description of the current status of the protection. Risk analysis 

identifying deficiencies in technical protection. Last chapter includes a proposal to upgrade 

old technical protection. 

Keywords: security, object, physical protection, mechanical preventing system, sensor.  
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SEZNAM ZKRATEK 

ATM  Bankomat. (Automated teller machine) 

CCTV  Kamerový systém. (Closed circuit television) 

ČSN 

DPH 

EN 

 Česká technická norma. 

Daň z přidané hodnoty 

Evropská norma 

FMEA 

ID karta 

 Analýza příčin a následků. (Failure mode and effect analysis). 

Identifikační karta 

LCD Displej z tekutých krystalů. (Liquid crystal display). 

NP Nadzemní podlaží 

NVS Nástražný výbušný systém 

PCO Pult centralizované ochrany 

PIR čidla Pasivní infračervená čidla 

PZTS Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. 
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1 ÚVOD 

Jednou ze základních životních potřeb člověka je pocit bezpečí. Může se jednat 

o skutečnost, iluzi či víru, ale člověk toto vědomí bezpečí potřebuje pro klidný a spokojený 

život. 

Dnešní pachatelé jsou vynalézaví a dovedou člověku tento pocit upřít. Jsou schopni 

překonávat i důmyslné bezpečnostní prvky tvořící ochranu majetku. Proto mezi 

nejzávažnější problémy patří ochrana občanů před zločinností. Pocity ohrožení a nebezpečí 

jsou významně spojeny s velikostí bydliště, nejvyšších hodnot dosahují ve velkoměstech. 

Každý si chce chránit svůj domov, protože je nenahraditelný, je tedy na každém 

z nás jak si jej, popřípadě firmu a jiný majetek zabezpečí. Tato nutnost se objevovala 

už dávno v minulosti. Jednalo se dnes už o primitivní ochranné prvky, které se zejména 

s převratným vynálezem elektřiny a s prudkým vývojem technologií zcela proměnily. 

Současný trh nabízí obrovské množství zabezpečovacích systémů od poměrně 

jednoduchých mechanických až po naprosto špičková zařízení. Při výběru vždy záleží 

na hodnotě chráněného majetku, na jeho funkci, umístění a v neposlední řadě na našich 

finančních možnostech. 

V mé bakalářské práci se budu zabývat zabezpečením a ochranou firmy Hirschamnn 

Czech s.r.o. Ze všeho nejdříve poukážu na právní úpravu. Uvedu právní předpisy 

a technické normy, které souvisí s ochranou majetku. Další kapitola nese název Prostředky 

technické ochrany objektů. V této části teoreticky přiblížím jednotlivé prvky technické 

ochrany. Následujícím bodem je popis objektu a nejbližšího okolí, v němž se firma 

nachází. Na základě dovedností a znalostí, které jsem získal jak při čtyřletém studiu, 

tak v praxi, provedu analýzu stávajícího zabezpečení objektu. Po vyhodnocení analýz 

navrhnu adekvátní opatření při zjištění nedostatků a pokusím se inovovat současný systém. 
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2 TEORETICKO – PRÁVNÍ ČÁST 

Pro přesnou definici fyzické ochrany osob a majetku neexistuje v České republice 

žádný právní předpis. Z tohoto důvodu musíme vycházet z široké škály zákonů, vyhlášek 

a technických norem, které se zabývají problematikou v oblasti ochrany osob a majetku. 

Následuje výčet těch nejzákladnějších. 

2.1 Základní právní předpisy 

Zde jsou uvedeny vybrané právní předpisy týkající se dané problematiky. 

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

Jedná se o nejvýše postavený zákon v České republice. Skládá se z preambule a osmi 

hlav, které tvoří 113 paragrafů. Dnem vzniku samostatné České republiky nabyla svou 

účinnost. [9] 

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

Jedná se o součást Ústavy České republiky. Tato listina deklaruje základní lidská 

práva, jako je právo na život, právo vlastnit majetek, právo zachování lidské důstojnosti 

a další. Lidská práva jsou nezadatelná, nezcizitelná, nepromlčitelná a nezrušitelná. 

K omezení práv a svobod může dojít pouze na základě zákona. [10] 

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

Trestní zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2010. Trestní zákoník má za úkol chránit 

práva a zájmy fyzických a právnických osob. Jednoznačně určuje, která jednání jsou 

trestným činem a jaké sankce lze za něj uložit. Jsou zde také uvedeny okolnosti vylučující 

protiprávnost. Jedná se o krajní nouzi, nutnou obranu, přípustné riziko, oprávněné použití 

zbraně a svolení poškozeného. Níže uvádím dvě stěžejní okolnosti vylučující 

protiprávnost. [11] 

 § 28 Krajní nouze: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, 

jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, 

komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet.“ [11] 
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 § 29 Nutná obrana: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku.“ [11] 

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

předpisů 

§ 1 Účel zákona: „ Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona 

spravedlivě potrestáni. Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení 

a zamezování trestné činnosti.“ [14] 

§ 76 odst. 2 Zadržení osoby podezřelé: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena 

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

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

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

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [14] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Je rozdělen do pěti částí 

o 17 hlavách. Jednotlivé části občanského zákoníku jsou: obecná část, rodinné právo, 

absolutní majetkové právo, relativní majetkové právo a ustanovení společná, přechodná 

a závěrečná. [12] 

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

§ 3 Působnost zákona: „Tento zákon se vztahuje na osobní údaje, které zpracovávají 

státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné moci, jakož i fyzické 

a právnické osoby.“ [13] 

§ 4 písmene a) Vymezení pojmů: „osobním údajem jakákoliv informace týkající 

se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, 

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.“ [13] 
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§ 4 písmene b) Vymezení pojmů: „citlivým údajem osobní údaj vypovídající 

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

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů.“ [13] 

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

§ 1 písmene a) Zákon upravuje: „ právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce 

mezi zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovněprávními.“ [16] 

Předcházení ohrožení života a zdraví při práci § 101: „Zaměstnavatel je povinen 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného 

ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“ [16] 

2.2 Technické normy 

Níže jsou uvedeny technické normy související s danou problematikou. 

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

vloupání - Poţadavky a klasifikace 

Tato norma stanoví požadavky a systém klasifikace odolnosti proti násilnému 

vniknutí u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů a mříží. Vztahuje se na tyto možnosti 

otevírání: sklápění, skládání, posunování, navinování. [19] 

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

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

dveře a komorové trezory 

Norma stanoví zkoušky a klasifikaci zmíněných trezorů, v závislosti na hodnotě 

jejich odolnosti proti vloupání. [17] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Norma obsahuje doporučení a požadavky pro výběr, instalaci, údržbu a zkoušení 

uzavřených televizních okruhů. [21] 
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ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací 

a tísňové systémy – Část 1: Systémové poţadavky 

Norma určuje systémové požadavky PZTS systémů. Upřesňuje požadavky 

na provedení instalovaných systémů. Dále stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. 

[20] 

ČSN EN 12320 Stavební kování - Visací zámky a příslušenství visacích zámků - 

Poţadavky a zkušební metody 

Norma platí pro mechanické visací zámky a jejich příslušenství. [22] 

ČSN EN 1303 Stavební kování - Cylindrické vloţky pro zámky - Poţadavky 

a zkušební metody 

Norma obsahuje ustanovení pro funkční vlastnosti, včetně požadavků na pevnost, 

bezpečnost proti vloupání, životnost. [18] 
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3 FYZICKÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU 

Při vytváření návrhů a následné realizaci zabezpečení objektů kombinujeme všechny 

druhy ochrany. Pouze při vzájemné provázanosti všech těchto druhů ochrany jsme schopni 

vytvořit efektivní systém, který má potenciál odolat nejrůznějším pokusům o narušení 

harmonického stavu. [1] 

3.1 Reţimová ochrana 

Hlavním úkolem režimové ochrany je organizačně a administrativně sjednotit ostatní 

druhy ochrany a vytvořit tak komplexní systém zabezpečení. Režimovou ochranu 

lze prezentovat rovněž jako administrativní, a věcné uspořádání činností lidí 

a mezilidských vztahů v oblasti výkonu a řízení daného podniku nebo firmy. Režimová 

opatření dělíme na vnější a vnitřní. [1] 

Vnější reţimová opatření 

Týká se zejména míst, kde se nacházejí vstupy a výstupy do objektu sloužící 

pro osoby a mobilní prostředky. [1] 

Vnitřní reţimová opatření 

 Jsou zajišťovány dodržováním bezpečnostních směrnic a to zejména: 

- Omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti. 

- Důkladné evidování materiálu zabraňující úniku neevidovaných materiálů 

či cenných zbytků. 

- Skladový režim, dodržování pravidel pro výdej a příjem materiálů od vjezdu 

do areálu až po jeho opuštění. [1] 

Dokumenty reţimové ochrany 

- Organizační řád, který udává strukturu podniku. 

- Pracovní řád, jehož úkolem je určení práv a povinností pracovníků, dále popisuje 

náplň práce jednotlivých kategorií pracovníků. 

- Spisový řád upravuje zásady oběhu dokumentů, nakládání s nimi, jako 

např. kopírování, ukládání, předávání apod. 
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- Skartační řád zajišťuje vytřiďování písemností, řád stanoví skartační lhůty, způsob 

třídění písemností apod. [1] 

3.2 Fyzická ostraha 

Prvky fyzické ostrahy můžeme nalézt již v dávné minulosti, jedná se o nejstarší, 

nejnákladnější a hojně využívanou metodu ochrany osob, majetku, objektů a zajištění 

veřejného pořádku. Nejdůležitější roli hraje právě lidský faktor. Technické prostředky 

slouží pouze jako podpůrné prostředky. [1] 

Fyzickou ostrahu nám zajišťují řádně vyškolení a poučení zaměstnanci 

provozovatele objektu, příslušníci ozbrojených sil či sborů, nebo můžeme zvolit 

z nepřeberného množství externích firem tzv. komerčních soukromých bezpečnostních 

služeb. [1] 

Hlavním předmětem fyzické ostrahy je zajistit ochranu a ostrahu movitého nebo 

nemovitého majetku, jak na veřejně přístupných, tak i nepřístupných místech. Dalšími 

předměty fyzické ostrahy jsou zajištění ochrany a ostrahy při přepravě peněžních hotovostí 

a jiných cenností, osobní ochrana osob, zajišťování výjezdových zásahových skupin 

při pultech centralizované ochrany a zajišťování pořádku v místech pořádání veřejných 

shromáždění. [1] 

3.2.1 Úkoly pracovníků fyzické ostrahy 

Jedná se o rozsáhlý počet činností, výčet některých z nich je uveden níže. 

Kontrolní propustková činnost 

Pracovníci fyzické ostrahy zabraňují vstupu osob a vjezdu vozidel do střeženého 

objektu či areálu bez patřičného povolení. Dále provádí evidenci všech vstupů a vjezdů 

do areálu. Dbají na to, aby nedocházelo ke vnášení a přivážení nebezpečných či jinak 

závadných předmětů do chráněného prostoru. [1] 

Kontrolní činnost 

Fyzická ostraha má za úkol zabránit rozkrádání, ztrátě či zneužití majetku. Nedílnou 

součástí je plnění úkolů týkajících se zejména ochrany bezpečnosti zdraví při práci, 

protipožární ochrany a to v rozsahu vymezeném v rámci smlouvy o ochraně objektu. [1] 
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Realizace zásahu při mimořádných událostech 

Jedná se o soubor opatření v případě vzniku mimořádné události v chráněném 

objektu nebo při narušení objektu střeženého poplachovým nebo tísňovým systémem. [1] 

Vyrozumění míst poskytující první pomoc 

Řadíme zde zejména havarijní služby, hasičské útvary, lékařské záchranné služby 

apod. [1] 

3.2.2 Formy fyzické ostrahy 

 Následuje výpis jednotlivých forem fyzické ostrahy. 

Stráţní sluţba  

Je realizována formou pevných stanovišť nebo pochůzkových stanovišť. Strážný 

pozoruje objekt včetně jeho okolí a zabraňuje protiprávní činnosti páchané na objektu nebo 

osobě. [1] 

Bezpečnostní dohled 

Vykonává jej přímo zaměstnanec bezpečnostní služby fyzicky nebo dálkově, pomocí 

elektronických systémů, jako je např. CCTV. Cílem sledování je odhalit neoprávněný 

pohyb osob, dodržování vnitřního režimu atd. [1] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Ochranný doprovod lze realizovat pěším způsobem, ve vozidle, doprovodným 

vozidlem nebo kombinací těchto způsobů. Je velmi důležité si uvědomit, že při této 

dopravě je život a zdraví osob nejvyšší prioritou. Každý přepravovaný náklad 

je nahraditelný. [1] 

Bezpečnostní průzkum 

Bezpečnostní průzkum využíváme pro obhlídku prostředí a k následnému užití 

některé z předešlých forem fyzické ostrahy. Nejedná se o trvalou ochranu, ale spíše 

o zjišťování aktuálního stavu např. veřejného pořádku na určitém místě. [1] 
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Kontrolní propustková sluţba 

Tato forma fyzické ostrahy zabezpečuje vstupy a vjezdy do objektů či areálů 

a provádí evidenci osob a vozidel. Zabraňuje vstupu osob a vjezdu vozidel bez patřičného 

oprávnění. [1] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

Propojení s elektronickými zabezpečovacími systémy. V případě poplachu vyjíždí 

zásahová skupina na místo narušení. [1] 

3.3 Technická ochrana 

Mezi technické prostředky technické ochrany řadíme takové prvky ochrany, které 

znemožňují, ztěžují nebo oznamují narušení objektu. Prostředky technické ochrany 

rozdělujeme dle několika hledisek. Nejpoužívanější rozdělení technických prostředků 

je dle principu, na kterém pracují. Takto rozdělujeme technické prostředky do tří hlavních 

skupin. Na mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

ostatní systémy (CCTV, systém kontroly vstupů). [1] 

Technická ochrana se z hlediska prostorového rozdělení dělí na prostředky: 

- Obvodové ochrany, 

- Plášťové ochrany, 

- Prostorové ochrany, 

- Předmětové ochrany. (Obr. 3.1) [1] 

 

3.1 Schéma rozdělení technické ochrany [29] 
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Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana zajišťuje bezpečnost v okolí chráněného objektu. Jde zejména 

o objekty či areály, které je potřeba chránit již od hranice jejich pozemků. Signalizuje 

narušení obvodu objektu a předává informaci o narušení pro včasné přijetí dalších opatření. 

Jako obvod objektu většinou rozumíme jeho katastrální hranici. [6] 

Plášťová ochrana 

Úkolem prvků plášťové ochrany je především potencionálního pachatele odradit 

od nezákonné činnosti, popřípadě mu ztížit nebo zamezit vstup do chráněných prostor 

objektu a signalizovat narušení této plášťové ochrany. Plášť objektu je tvořen stavebními 

prvky budov a otvorovými výplněmi. [6] 

Prostorová ochrana 

Prostorovou ochranu tvoří prvky zajišťující bezpečnost vnitřních prostor objektu, 

dojde-li k průniku pachatele do vnitřních prostor chráněného objektu. [6] 

Předmětová ochrana 

Předmětová ochrana slouží k ochraně předmětů, které se nacházejí uvnitř objektu. 

Nejčastěji jde o dokumenty, informace, peněžní hotovost, drahé kameny, umělecká díla, 

sběratelské předměty, zbraně a jiné. [6] 

3.3.1 Mechanické zábranné systémy 

Jedná se o nejstarší způsob ochrany ze všech zde uvedených druhů. První zmínky 

o využití mechanických zábranných systémů můžeme nalézt v Egyptě v době přibližně 

1250 let př. n. l. a to v podobě dřevěného klíče od hrobky. Významným milníkem byl rok 

1778, kdy Angličan Robert Barron sestrojil první stavítkový zámek. Od té doby dochází 

neustále k vývoji a ke zdokonalování těchto systémů. [5] 

Mechanické zábranné systémy jsou základní zabezpečovací prvky, které jsou díky 

své mechanické pevnosti schopny poskytovat požadovanou ochranu majetku a osob. 

Každý takový systém lze překonat. Záleží pouze na množství vynaložené energie, času 

a potřebného technického vybavení, které je nutné k jejich překonání. [5] 
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     12 ttt    s  

 t časový interval potřebný k překonání překážky, 

 1t čas zahájení útoku na překážku, 

 2t čas konečného překonání překážky. [5] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Nejrozšířenějším zábranným systémem obvodové ochrany jsou ploty. Ploty dělíme 

do několik následujících skupin, a to na klasické drátěné oplocení, bezpečnostní oplocení 

a vysoce bezpečnostní oplocení. Doplňujícím sortimentem jsou pak vrcholové zábrany, 

podhrabové překážky, vstupy a vjezdy nebo jiné vstupní jednotky. [5] 

Ploty 

Hlavní úlohou plotu je zastavení nebo částečné zpomalení průchodu pachatele 

do chráněného prostoru. Důležitým faktorem při užití plotů je jejich odolnost vůči 

povětrnostním vlivům, zde požadujeme dlouhodobou životnost. Dále při výstavbě plotů 

musíme brát v úvahu řadu okolností. Zejména je důležité umístění plotu, viditelnost přes 

něj do okolí, výška plotu, počet vstupů v plotu a jejich zajištění. [5] 

Klasické drátěné oplocení 

Klasické drátěné oplocení je zpravidla vysoké 1,5 – 2 m. Tloušťka drátu je 3,9 mm 

a je lehce překonatelné obyčejnými štípacími kleštěmi. Nehodí se tedy k ochraně 

významných objektů, ale spíše pro zahrady, parky apod. Do této skupiny řadíme čtvercové 

pletivo (Obr. 3.2), cyklonové pletivo a svařované pletivo. [5] 

 

3.2 Čtvercové pletivo[36] 
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Bezpečnostní oplocení 

Bezpečnostní oplocení vyhovuje náročnějším požadavkům na zabezpečení. 

Především díky tloušťce drátu, druhu materiálu (ocel, beton) a v neposlední řadě svou 

konstrukcí. Tento typ oplocení dosahuje výšky 2,5 m. Hlavními zástupci jsou pletiva 

z vlnitého drátu, svařované zvlněné pletivo, drátěné panelové oplocení, oplocení 

ze žiletkového drátu a pevná bariéra. [5] 

Vysoce bezpečnostní oplocení 

Tento typ oplocení slouží pro ochranu vojenských a klíčových průmyslových 

zařízení, vězeňských ústavů apod. Instaluje se do výšky až 5 m. Používáme rovný nebo 

zakřivený plot. [5] 

Vrcholové zábrany 

Tento druh mechanické zábrany nebývá použit samostatně, ale vždy v kombinaci 

s jiným mechanickým zábranným prostředkem. Nachází se na vrcholu plotu, kde slouží 

k zastrašení pachatele, nebo případně zabraňuje přelezení oplocení. Mezi vrcholové 

zábrany řadíme pevné hroty, bariéry ze žiletkového drátu a nástavce z ostnatého drátu. 

(Obr. 3.3) [5] 

 

3.3 Bariéra ze žiletkového drátu [28] 
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Podhrabové překáţky 

Doplňující mechanická překážka v případě měkkého podloží. Zabraňuje podkopání 

plotu. Používáme ocelové rošty nebo podhrabové desky o šířce minimálně 1 metr. 

(Obr. 3.4) [5] 

 

3.4 Podhrabová překážka [32] 

Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 

 Jedná se o průchozí prvky plotů. Jsou pevně usazeny do plotů a jsou uzamykatelné. 

Vytvářejí hranici mezi kontrolovaným prostorem a prostorem s volným pohybem. 

Vždy se snažíme počet vstupů a vjezdů minimalizovat z důvodu snazší kontroly. 

Řadíme sem branky, brány, závory, turnikety a bezpečnostní propusti. [5] 

Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

 Plášťovou ochranou rozumíme zejména stavební prvky budov. 

Stavební prvky budov 

 Patří zde stěny, zdi, podlahy, stropy, střechy. Jejich schopnost odolávat průlomu 

je z velké části závislá na druhu použitého materiálu, jeho fyzikálních vlastnostech 

a vlastním provedení. Rozlišujeme tak lehké stavby a pevné stavební konstrukce. [5] 

Otvorové výplně 

 Výplně stavebních otvorů, bez kterých by objekt nemohl správně fungovat. 

Jde o dveře, okna, vikýře apod. Každý takový stavební otvor představuje potencionální 

nebezpečí. Zanedbáme – li jejich zabezpečení, mohou se stát přístupovou cestou 

pro pachatele při snaze dostat se do objektu. [5] 
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Dveře 

 Dveře jsou nejdůležitějším a nejvyužívanějším stavebním otvorem, skládají 

se ze dvou základních komponent, a to zárubní a dveřních křídel. Zárubeň neboli rám dveří 

může být vyroben ze dřeva, plastu nebo z ocelových profilů. Zárubně rozdělujeme 

na zárubně s požární odolností a bez požární odolnosti. [5] 

Dveřní křídlo (dveře) 

 Jedná se o nejdůležitější část dvěřního prostoru. U dveří požadujeme vysokou 

pevnost a odolnost vůči působení vnějších sil. Dveře se nesmí prohýbat, aby nemohlo dojít 

k vypáčení. Z hlediska zabezpečení jsou nejdůležitější vstupní dveře. Tyto dveře musí být 

opatřeny třemi závěsy a zabezpečeny tak, aby se nedaly vysadit ze zárubně. Závěsy musí 

být umístěny na vnitřní straně dveří. [5] 

Bezpečnostní dveře 

 U bezpečnostních dveří využíváme speciálních stavebních a technických prvků, které 

zvyšují zabezpečení chráněného prostoru. Jsou odolné vůči všem známým způsobům 

proniknutí pachatele do chráněného prostoru. [5] 

Hlavním úkolem bezpečnostních dveří je zejména: 

- Zvýšení odolnosti proti proražení, vypáčení, proříznutí. 

- Vyztužení zárubní a zesílení jejich pevnosti. 

- Použití kvalitního uzamykacího systému. (Obr. 3.5) [5] 
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3.5 Bezpečnostní dveře [27] 

Uzamykací systémy 

 Nejpoužívanější mechanické prvky bezpečnostních systémů. Srdcem každého 

uzamykacího systému je zámek. Zámek slouží k zajišťování pohyblivých částí zábranných 

mechanismů. Dveřní zámky rozdělujeme podle jejich umístění na zadlabací zámky 

a vrchní zámky. Nejčetněji je zastoupen zadlabací zámek, který je ukryt uvnitř dveřního 

křídla. Vrchní zámek je umístěn na vnitřní straně dveří a je určen zejména pro klíče 

s cylindrickou vložkou, dále pak pro dozické nebo motýlkové klíče. Zvýšení pasivní 

bezpečnosti nám pomáhá zajistit vrchní dveřní kování. [5] 

Druhy zámků 

- Obyčejné zámky, 

- Dozické zámky, 

- Motýlkové zámky, 

- Kódové zámky, 

- Elektronické zámky, 

- Visací zámky. [5] 
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Okno 

 Druhým nejčastějším způsobem vniknutí pachatele do objektu je právě okno, proto 

bychom měli dbát zvýšené pozornosti při jejich zabezpečení. Tato úvaha platí 

u přízemních či jednoposchoďových objektů. Pravděpodobnost vloupání oknem do objektu 

u výškových budov je minimální. Nejzranitelnějším místem je okenní sklo. [5] 

Bezpečnostní sklo 

 V celé ploše skla je tzv. trvalé pnutí, které v případě rozbití zajišťuje rozpad okenní 

výplně na malé neostré části. Bezpečnostní sklo má zvýšenou odolnost proti nárazu 

i teplotě. [5] 

Bezpečnostní fólie 

 Jednoznačně estetičtější řešení oproti mřížím při ochraně oken či velkých 

prosklených výloh. Fólie bývají čiré s propustností světla až 90%. Při úderu do skleněné 

výplně opatřené na vnitřní straně bezpečnostní fólií dojde k viditelným prasklinám ve skle. 

Takto prasklé sklo zůstane nalepené na fólii a nedojde tak k vysypání. [5] 

Mříţe  

 Jeden z nejstarších druhů mechanický zábran. Jejich mechanická odolnost závisí 

na druhu materiálu, z kterého jsou vyrobeny. Důležitou roli hraje i způsob montáže 

a uchycení k objektu. Mříže umisťujeme jak z vnější, tak i vnitřní strany oken. Mříže 

rolovací či odnímatelné musí být doplněny kvalitním uzamykatelným systémem. V případě 

použití nekvalitního uzamykacího systému ztrácí svou bezpečnostní úroveň. [5] 

Rolety 

 Rolety se velmi podobají navíjecím mřížím. Úkolem rolet je především odradit 

pachatele a působit preventivně před potencionálním útokem. Rolety zdaleka nemají 

takové mechanické vlastnosti jako mříže. [5] 

Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Slouží zejména pro ochranu předmětů před odcizením nebo poškozením 

např. požárem. Mezi mechanické zábranné systémy patří například: 

- Komorové trezory, 

- Ohnivzdorné trezory, 
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- Skříňové trezory, 

- Účelové trezory, 

- Ocelové kartotéční skříně, 

- Příruční pokladničky. [5] 

Trezory 

Objekty, které nám slouží k bezpečnému uchovávání cenných dokumentů, finančních 

hotovostí, uměleckých děl apod. Ohnivzdorné trezory slouží zejména pro zabezpečení 

a uchování datových nosičů v případě požáru. Výstavba komorových trezorů probíhá 

souběžně s výstavbou budovy. Jsou její stavební součástí. Nejdůležitějšími částmi trezoru 

jsou dveře, uzamykací systém a plášť trezoru. (Obr. 3.6) [5] 

 

3.6 Ohnivzdorný a voděodolný trezor [33] 

3.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Primárním úkolem těchto systémů není zadržet pachatele při snaze dostat 

se do objektu, nebo mu zabránit vniknutí do střeženého objektu. Tyto systémy mají za úkol 

předat informaci o možné hrozbě obsluze, která podnikne patřičné kroky pro zajištění 

a obnovení bezpečnosti a klidového stavu v systému. Způsob předání informace se liší 

v závislosti na druhu použitého systému. Zpravidla se jedná o zvukový, obrazový 

či světelný signál. [6] 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) se skládá z několika 

základních prvků, které dohromady tvoří tzv. zabezpečovací řetězec. (Obr. 3.7) [6] 
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3.7 Blokové schéma zabezpečovacího řetězce. [6] 

Čidla 

Jedná se o zařízení, které okamžitě reaguje na fyzikální změnu související 

s narušením střeženého prostoru či objektu. Čidla rozdělujeme podle několika hledisek. 

Zda jsou čidla napájená nebo nenapájená, podle velikosti rozsahu a části zabezpečované 

zóny. [6] 

Napájená čidla mohou být aktivní nebo pasivní. Aktivní čidla vysílají do okolí 

např. elektromagnetické vlnění. Tato čidla jsou na rozdíl od pasivních lépe detekovatelná. 

Pasivní čidla reagují na fyzikální změny v okolí. [6] 

Nenapájená čidla lze rozdělit na destrukční a nedestrukční. Při aktivaci destrukčního 

čidla dojde zároveň k jeho zničení. Například poplachové fólie. U nedestrukčních čidel 

dochází při jejich spuštění k vratným změnám. Například magnetický kontakt. [6] 

Ústředna 

Zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému. Sbírá a zpracovává 

informace z čidel. Ústředny jsou vybaveny telefonním komunikátorem pro zajištění 

komunikace na pult centralizované ochrany. Ústředny jsou propojeny s čidly kabelově 

nebo bezdrátově pomocí rádiových vln. [6] 

Přenosové prostředky 

Obstarává přenos vstupních informací z ústředny do míst signalizace, nebo povelů 

opačným směrem. [6] 

Signalizační zařízení 

Převádí předané informace na vhodný signál. Vyhlašuje poplach nebo výstrahu. [6] 
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Doplňková zařízení 

Zajišťují manipulaci se systémem a umožňují realizovat speciální funkce. [6] 

Prvky obvodové ochrany 

Jednou z podmínek pro využití prvků obvodové ochrany je existence oplocení, zdi 

nebo jiného mechanického zamezení přístupu. Jednak z důvodu vymezení chráněného 

prostoru, tak i z důvodu zamezení častého přístupu nepovolaných osob do střeženého 

prostoru. Dalším specifickým problémem pro prvky obvodové ochrany je častá změna 

klimatických podmínek. Zde požadujeme teplotní odolnost a schopnost pracovat 

i za přítomnosti deště, sněhu či mrazu. Také citlivost těchto čidel na různé podněty musí 

být nižší, aby nedocházelo k planým poplachům. [6] 

Vybraná pasivní čidla obvodové ochrany 

- Plotová vibrační čidla, 

- Mikrofonní kabely, 

- Seismická čidla, 

- Perimetrická pasivní infračervená čidla. [6] 

Vybraná aktivní čidla obvodové ochrany 

- Štěrbinové kabely, 

- Laserové závory, 

- Mikrovlnná čidla, 

- Aktivní infračervená čidla. [6] 

Prvky plášťové ochrany 

Úlohou prvků PZTS plášťové ochrany je v prvé řadě bezprostředně zachytit 

a signalizovat pokusy pachatele o překonání bezpečnostních prvků a neoprávněného 

vniknutí do objektu. Tyto prvky plášťové ochrany využíváme především u vnějších 

otvorových výplní (okna, dveře) a stavebních prvků budov (zdi, střechy). Do této skupiny 

spadají zejména tato čidla: 

- Kontaktní (nášlapné kontakty, mikrospínače, magnetické kontakty), 

- Destrukční (poplachové fólie, tapety, skla, fóliové polepy), 

- Destrukčních projevů (čidla otřesová s mechanickým měničem), 
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- Tlaková akustická (infrazvuková čidla), 

- Bariérová (světelná čidla, laserové aktivní záclony). [6] 

Prvky prostorové ochrany 

V prostorové ochraně se zabýváme tzv. klíčovými body uvnitř objektu tj. spojovací 

chodby, schodiště, vstupní haly apod. Na rozdíl od prvků plášťové ochrany se jde 

o finančně méně nákladný druh zabezpečení. Rozdělení čidel pohybu je následovné: 

- VKV čidla, 

- Mikrovlnná čidla, 

- Ultrazvuková čidla, 

- Pasivní infračervená čidla, 

- Aktivní infračervená čidla, 

- Kombinovaná čidla. [6] 

Prvky předmětové ochrany 

Prvky předmětové ochrany jsou určeny k ochraně hodnotných předmětů jako 

např. obrazy, sochy nebo skříně a trezory. K předmětové ochraně se využívají tato čidla: 

- Kontaktní (tlakové, tlakové a magnetické kontakty, mikrospínače), 

- Kapacitní, 

- Tlaková akustická, 

- Bariérová (infračervené závory, pasivní infračervená čidla s charakteristikou 

záclony), 

- Trezorová (seismická čidla), 

- Na ochranu uměleckých předmětů (závěsová, polohová, váhová, optická čidla). [6] 

3.3.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Do ostatních zabezpečovacích systémů řadíme systém kontroly vstupů a systém 

průmyslové televize. [7] 
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Systém kontroly vstupů 

Tento systém se využívá v případě, chceme – li zamezit přístupu nepovolaným 

osobám do prostor s omezeným přístupem. Docházkový systém slouží pro evidenci 

příchodu a odchodu zaměstnanců, případně jejich pohyb v objektu či areálu. [7] 

 Každý systém automatické identifikace kontroly vstupů se skládá z: 

- Identifikačního prvku, 

- Snímacího prvku, 

- Řídící jednotky, 

- Centrální jednotky, 

- Blokovacího zařízení, 

- Jednotky zápisu. [7] 

Kamerový systém 

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television) neboli uzavřený televizní 

okruh. Slouží ke sledování námi vybraných prostor za účelem identifikace osob 

při neoprávněném vniknutí do střeženého prostoru, chrání předměty před případným 

odcizením nebo naopak v případě zanechání cizího předmětu v prostoru. Největší výhodou 

kamerových systémů je bezesporu to, že přenášejí nezkreslenou informaci v reálném čase. 

Využití kamerového systému je obzvláště vhodné u velkých technologických zařízení, 

např. dlouhé pásové dopravníky. Další využití kamerových systémů je v místech 

nebezpečných pro lidské zdraví. Jde zejména o hlučné, prašné nebo jinak nebezpečné 

prostředí. Prostor, který je kamerovým systémem střežen, musí být takto označen. 

Už pouhé označení objektu má nepopiratelný psychologický účinek na potencionálního 

pachatele a působí preventivně. [7] 

 Kamerový systém je složen ze tří základních komponent: 

- Kamery, 

- Monitor, 

- Záznamové zařízení. [7] 

 

 



 

22 

 

Kamery 

Kamery jsou základním stavebním prvkem kamerového systému. Pomocí kamery 

snímáme sledovaný prostor. Na trhu je dnes nepřeberné množství kamer nejrůznějších 

typů. Je nutno brát v úvahu, že ne všechny kamery jsou použitelné za daných podmínek. 

Na kvalitu výsledného obrazu má vliv několik věcí. Jednou z nich je rozlišovací schopnost, 

ta je udávána v pixelech. Dále je to formát objektivu, ohnisková vzdálenost a světelnost. 

[7] 

Monitory 

Monitory se používají k zobrazení děje snímaného kamerou nebo záznamů 

uložených na záznamovém zařízení. Na jednom monitoru lze zobrazit více snímaných dějů 

najednou. [7] 

Záznamové zařízení 

Toto zařízení slouží k archivaci nahraného obrazu pro případné pozdější zkoumání. 

Lhůta pro uchování záznamu by měla být adekvátní k účelu provozování kamerového 

systému. V takových případech využíváme nastavené časové smyčky, např. 24 hodin. 

Po této době se uložená data automaticky vymažou a nahrají se data nová. [7] 
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4 HIRSCHMANN CZECH S.R.O. 

Nadnárodní společnost Hirschmann Automotive byla založena roku 1959 

v Rakousku. Její zakladatel Richard Hirschmann se původně zabýval vývojem a výrobou 

telekomunikačních zařízení, jako jsou vysílače, přijímače a antény. Roku 1980 firma 

změnila své zaměření a začala působit v automobilovém průmyslu, kde hraje důležitou roli 

na trhu až dodnes. Společnost Hirschmann Czech s. r. o. je jedním ze čtyř závodů skupiny 

Hirschmann Automotive. Výrobní haly se nachází celkově na třech kontinentech, 

v zemích, jako je Rakousko, kde se rovněž nachází sídlo koncernu, Rumunsko, Maroko, 

Česká republika a nově v Číně probíhá výstavba výrobní linky, jejíž otevření je plánováno 

na léto 2014. Obchodní oddělení se nachází v Německu a Itálii, kde má firma Hirschamnn 

Automotive nejvíce odběratelů. 

Historie 

Česká pobočka společnosti Hirschamnn Automotive vznikla v roce 1993 a již v roce 

1997 měla 100 zaměstnanců. V roce 2001 došlo k převzetí společnosti firmou Hirschmann 

Austria GmBh a o rok později došlo k přejmenování společnosti na Hirschmann Czech 

s.r.o., výstavbě nového výrobního závodu a ke stěhování do nových prostor. V roce 

2009 došlo z mateřského závodu v Rakouském Rankweilu k transferu nových výrobních 

linií pro výrobu svazků pro brzdové systémy a nápravy.  

Výroba 

Tým kvalifikovaných pracovníků vyrábí pomocí moderních technologií kabelové 

svazky pro auta a motory automobilů, dále do náprav podvozků a brzdových systémů. 

(Obr. 4.2) Mezi nejvýznamnější odběratele patří firmy Daimler, BMW, Contitental, Bosch, 

ThyssenKrupp. Podíl těchto odběratelů na celkovém obratu činí 86%. (Obr. 4.1) Při výrobě 

jsou aplikovány nejnovější technologie pájení, crimpování, bodového svařování kontaktů 

a vstřikolisování. Nosnou výrobní technologií je zpracování termoplastů na vstřikolisových 

strojích, jichž v současnosti firma vlastní více než čtyřicet. [37] 
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4.1 Podíl zákazníků dle obratu [37] 

 

4.2 Aplikování výrobků společnosti Hirschmann Czech s.r.o. v automobilu [37] 
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Počet zaměstnanců se několikrát měnil. V důsledku hospodářské krize, které 

neunikla ani firma Hirschamnn Czech s.r.o., klesl počet zaměstnanců z původních 

600 na 398 (evidováno v lednu 2014). Počet zaměstnanců by se měl i nadále snižovat. 

V dubnu 2014 by měla mít firma Hirschamnn Czech s.r.o. 328zaměstnanců. Firma pracuje 

na dvousměnný provoz. 

Popis okolí objektu 

Firma se nachází v nově vyrůstající průmyslové oblasti Bobrky, ležící 

na severozápadním okraji nedaleko města Vsetína. Celková rozloha průmyslové zóny 

je 44,9 ha. Zhruba 30 ha je ve vlastnictví města. Podle územního plánu je tato průmyslová 

zóna určena zejména pro provozy s nenáročnou řemeslnou výrobou. Pozemek 

obdélníkového tvaru, na němž se firma nachází, má rozlohu 22 291 m
2
. Prostory výrobní 

haly zabírají 6 136 m
2
. Kanceláře sloužící pro vedení firmy a k administrativní činnosti 

jsou umístěny ve dvoupodlažní budově v popředí. Samotná výrobní hala je připojena 

za těmito prostory. Kanceláře a výrobní hala jsou zcela propojeny, tudíž celý objekt působí 

komplexně a celistvě. (Obr. 4.3) 

 

4.3 Firma Hirschmann Czech s.r.o. [23] 

Před objektem vede železnice a pozemní komunikace druhé třídy spojující 

Vsetín a zmiňovanou průmyslovou oblast, která se dále napojuje na komunikaci první třídy 

číslo 1/57 směrem na Valašské Meziříčí. Nejbližší železniční stanice jsou v obci Jablůnka, 

která je vzdálená 3km, a ve Vsetíně, vzdálenost 5 km. Letiště Ostrava Mošnov je vzdáleno 

50 km. Přímo před firmou jsou nově vybudovány zastávky městské hromadné 
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dopravy a cyklostezka. Dostupnost z města Vsetín je tedy velmi dobrá. Do průmyslové 

zóny jsou přivedeny inženýrské sítě, jako plynovod, elektřina a dešťová a splašková 

kanalizace. Za pozemkem se nachází louka oddělující skupinu rodinných domů 

s nezpevněnou příjezdovou cestou. Po pravé straně při pohledu na objekt vyrůstají další 

výrobní haly, lze tedy do budoucna předpokládat, že za pár let zde bude výrobních hal 

mnohem více. Do areálu společnosti vede pouze jedna příjezdová cesta, která se téměř 

ihned po odbočení z pozemní komunikace rozdvojuje. Jedna cesta vede přímo 

na parkoviště pro zaměstnance a druhá vede kolem celého objektu až do zadních prostor, 

kde se nachází sklady materiálu a expedice. (Obr. 4.4) 

 

4.4 Letecký pohled firmy Hirschmann Czech s.r.o. [30] 

Konstrukční řešení objektu 

Jedná se o ocelovou vícelodní halu s výškou cca 5,60 m – 7,80 m. Hala je opticky 

rozdělena dvěma řadami vnitřních ocelových sloupů. Vnitřní prostor je rozčleněn dělícími 

drátěnými příčkami na výrobní, skladovou a expediční část. Nosnou konstrukci haly tvoří 

vícelodní ocelové rámy s kloubovým uložením rámových sloupů na základy. Obvodový 

plášť je tvořen sendvičovými panely tloušťky 60 mm, které jsou kotveny na vlastní 
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ocelovou konstrukci. Pod obvodovými panely je cihelná podezdívka z tvárnic. Prosvětlení 

haly je zabezpečeno pásem plastových oken vysokých 1500 mm s izolačním dvojsklem. 

V obvodovém plášti jsou sekční vrata a dvoje otevíratelné dveře. Vnitřní dělící příčky jsou 

plnostěnné do výšky 3 m a jsou kotveny na hmoždinky přes kotvící prvky do drátkobetonu. 

Střešní konstrukce je sedlová, jednoplášťová, nevětraná. Střešní plášť tvoří sendvičové 

panely tloušťky 60 mm s polyuretanovou výplní. Ve střešním plášti nejsou prosvětlovací 

panely ani světlíky. 

Dispoziční řešení objektu 

Dispoziční řešení se řídí pravidly provozu výrobního podniku. Hlavní vstup 

je situován ve střední části objektu od hlavního parkoviště a slouží jak pro návštěvy, 

tak i pro zaměstnance a je v přímé návaznosti na recepci. Ta je obklopena kruhovým 

schodištěm vedoucím do druhého nadzemního podlaží, kde jsou situovány kanceláře 

administrativy, správa a vedení firmy. Tyto prostory jsou ryze soukromé. Druhé nadzemní 

podlaží není nad celým objektem, ale pouze v přední části, a to po celé délce. Dále 

navazuje výrobní hala, sklady a prostory pro zásobování a technickou vybavenost. 

V prvním nadzemním podlaží se naproti recepci nachází archiv, za ním pak vstup do 

jídelny pro zaměstnance s navazujícími prostory pro přípravu, skladování a ohřev jídla 

s přidruženými provozy. Zaměstnanci se při příchodu do zaměstnání vydávají na opačnou 

stranu (za recepcí doprava). Zde se nachází šatny a umývárny přizpůsobené čistému 

provozu. Tyto prostory navazují na chodbu spojující šatny s výrobní halou. Chodba rovněž 

slouží jako komunikace k jednomu z únikových východů. Na výrobní halu se v severní 

části napojuje prostor pro technické vybavení budovy - trafostanice, plynová kotelna 

a kompresorovna. 

 

 

 

 



 

28 

 

5 POPIS SOUČASNÉHO STAVU ZABEZPEČENÍ FIRMY 

HIRSCHMANN CZECH S.R.O. 

Tato kapitola obsahuje popis současného stavu zabezpečení vybraného objektu. 

Zejména se jedná o mechanické zábranné systémy, fyzickou ostrahu, režimovou ochranu 

a ostatní zabezpečovací systémy. Poplachové a zabezpečovací tísňové systémy zde nejsou 

instalovány. 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou v objektu instalovány na úrovni obvodové, 

plášťové, prostorové a předmětové. 

5.1.1 Obvodová ochrana 

Čelní strana objektu, kde se nachází parkoviště, hlavní vchod pro zaměstnance 

a návštěvy je bez prvků obvodové ochrany. Na jižní straně objektu začíná plot z klasického 

drátěného oplocení, který vede v těsné blízkosti kolem stěny objektu až k uzavíratelné 

dvoukřídlé bráně s klasickou drátěnou výplní (obr. 5.1). Tato brána slouží pro vjezd 

nákladních vozidel do prostor skladu a expedice. Za příjezdovou bránou pokračuje 

oplocení, které lemuje okolí celého objektu až po výjezdovou bránu umístěnou na druhé 

(severní) straně objektu.  

 

5.1 Příjezdová brána. [autor] 
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5.1.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana se zaměřuje na obvodové části budov jako zdi, stropy, podlahy 

a otvorové výplně. Z hlediska narušení bezpečnosti objektu jsou nejrizikovější právě 

otvorové výplně, a to okna a dveře. Do objektu vede několik vstupů. Hlavní vchod, který 

je umístěn na čelní straně, tvoří dvě řady dvoukřídlých plastových dveří s dvojsklem, 

o šířce 1800 mm a výšce 2100 mm, otvíravé do exteriéru. Další vstupy do objektu jsou 

umístěny na severní straně budovy, sloužící pro nakládku a vykládku kamionů. Jedná 

se dvojici o sekčních průmyslových vrat Spedos (obr. 5.2), s šířkou vratného otvoru 

2800 mm a výškou vratného otvoru 3200 mm, poháněné elektromotorem na pravé straně 

při pohledu zevnitř, s možností nouzového otevření. Vrata jsou opatřena zámkem 

s cylindrickou vložkou – oboustranně ovládaný. V zadní části výrobní haly se nachází 

sklad materiálu. Zde jsou umístěny dveře sloužící výhradně pro zaměstnance. Tyto dveře 

jsou kovové dvoukřídlé s ocelovou zárubní, otvíravé do exteriéru, jsou zajištěny visacím 

zámkem. Na jižní straně budovy se nachází jeden únikový východ. 

V celém objektu jsou instalována plastová okna s izolačním dvojsklem DITHERM 

a poplastovaným kováním ROSTEX. 

 

5.2 Sekční vrata. [autor] 
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5.1.3 Prostorová ochrana 

Za dvojící hlavních dveří se nacházejí turnikety, které zamezují vstupu osobám 

bez čipové karty. Tyto turnikety slouží rovněž k evidenci příchodu a odchodu zaměstnanců 

a návštěv. 2.NP odděluje točité schodiště a za ním následující dvoukřídlé plastové dveře 

s plastovými zárubněmi. Ostatní interiérové dveře od kanceláří, šaten a spojovacích chodeb 

jsou vyrobeny ze smrkového rámu s dřevotřískovou výplní. Šířka průchodu je 800 mm 

a výška průchodu je 1970 mm. Dveře jsou opatřeny vložkovým zámkem s cylindrickou 

vložkou. 

5.1.4 Předmětová ochrana 

V kanceláři generálního ředitele firmy se nachází nábytkový trezor 

TOSCANA 65 EL s elektronickým zámkem 

5.2 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu objektu zajišťuje soukromá bezpečnostní služba. Pracovníci této 

bezpečnostní služby jsou zaškoleni také v oblasti protipožární prevence a poskytování 

první pomoci. Povinnosti zaměstnance bezpečnostní služby vyplývají ze směrnic o ostraze, 

která je součástí smlouvy a slouží k určení povinností a úkolů pracovníka bezpečnostní 

služby. Strážný je oblečen do služebního stejnokroje a má uzavřenou pojistnou smlouvu na 

škody způsobené z nedbalosti při výkonu povolání. Přítomnost fyzické ostrahy je 

nepřetržitá a tvoří ji vždy jeden zaměstnanec soukromé bezpečností služby. Strážní provádí 

ostrahu objektu formou bezpečnostního dohledu za pomocí nainstalovaného kamerového 

systému a kontrolní propustkové služby. Zde se jedná především o kontrolu nákladních 

automobilů. V popisu práce strážného je provádět nepravidelné obchůzky, zejména pak 

v nočních hodinách. 

5.3 Reţimová ochrana 

Všichni zaměstnanci jsou povinni se řídit organizačním a pracovním řádem podniku. 

Ihned po vstupu do objektu musí každý zaměstnanec projít turniketem a přiložit svou 

identifikační čipovou kartu ke čtecímu zařízení. Tím aktivuje turniket a může pokračovat 

v cestě na své pracoviště. V okamžiku přiložení identifikační karty ke čtecímu zařízení 
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se ihned změní status zaměstnance v docházkovém systému na „přítomen“. Je tedy možné 

evidovat pohyb zaměstnanců po areálu. Při odchodu opět přiloží svou kartu ke čtecímu 

zařízení a projde turniketem. Tento docházkový systém je propojen se všemi partnerskými 

výrobními podniky po světě, včetně mateřského závodu v Rakouském Rankweilu. 

Přicházejícím návštěvám vystaví pracovník bezpečnostní služby dočasnou čipovou kartu 

pro pohyb v areálu, kterou musí při odchodu odevzdat. 

5.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Do této podkapitoly patří kamerový systém. 

Kamerový systém 

V celém areálu je nainstalováno celkem šest kamer. Čtyři z těchto kamer 

jsou umístěny na vnější konstrukci výrobní haly a slouží k monitorování příjezdových 

bran, skladiště a kuřárny pro zaměstnance. Zbývající dvě kamery se nacházejí ve vnitřních 

prostorech objektu. Jedna je naproti hlavnímu vchodu a snímá průchod zaměstnanců 

a návštěv přes turnikety. Další je umístěna v místě sloužící pro expedici. Přesné umístění 

kamer je zakresleno v příloze č. 1. Obrazový záznam z těchto kamer je vyveden 

na barevný LCD monitor, který je umístěn na vrátnici a je pod dohledem strážného.  

Kamery sloužící ke snímání venkovních prostor jsou typu KPC-NH600PH a jsou 

vybaveny osmnácti infračervenými diodami pro noční snímáni scény. Venkovní kamery 

jsou vybaveny vnějším krytem s vyhříváním GH KIT 12. Kamery umístěné ve vnitřních 

prostorech jsou typu LVC-SX810HP. Všechny zde uvedené kamery jsou se záznamem, 

který je ukládán pomocí záznamového zařízení PINETRON PDR-M5016 PRO.  

5.5 Subjektivní hodnocení stávajícího zabezpečení firmy 

Z hlediska použití mechanických zabezpečovacích systému mi přijde nedostačující 

obvodová ochrana. Plot je zhotoven ze čtvercového pletiva a není doplněn o vrcholovou 

zábranu či podhrabovou překážku. Pro pachatele se jedná o velice snadný způsob vniknutí 

do areálu firmy. U plášťové ochrany jsou dveře dostatečně zabezpečeny. Vyjímaje dveří 

u skladu, které jsou zajištěny pouze visacím zámkem. Plastová okna s dvojsklem nejsou 

nijak zabezpečena. V případě prostorové ochrany vidím hlavní nedostatek v absenci PZTS, 

které nejsou v objektu instalovány. Předmětová ochrana je vzhledem k výši finanční 
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hotovosti a druhu dokumentů nacházející se v objektu plně dostačující. Fyzickou ostrahu 

zajišťuje externí soukromá bezpečností agentura, která poskytuje pouze vyškolené strážné. 

Zde bych viděl riziko pouze v selhání jednotlivce, nikoli fyzické ostrahy jako celku. 

Režimová ochrana je dostačující. 
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6 ANALÝZA RIZIK SPOJENÝCH S FYZICKOU OCHRANOU 

FIRMY HIRSCHMANN CZECH S.R.O. 

Jedná se nejrůznější metody, sloužící k identifikaci rizik, nebo možných zdrojů rizik 

ve vybraném objektu. V současnosti existuje celá řada metod pro analýzu rizik. Je tedy 

důležité stanovit si účel analýzy a na jeho základě zvolit nejvhodnější metodu.  

K provedení analýzy současného stavu zabezpečení firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

jsem si vybral dvě metody. Jedná se o Ishikawův diagram a analýzu příčin a následků. 

Obě metody blíže představím v následujících podkapitolách. 

6.1 Ishikawův diagram 

Diagram, též nazývaný jako diagram příčin a následků, byl vyvinut japonským 

profesorem Kaoru Ishikawou. Díky svému grafickému provedení se můžeme setkat také 

s názvem diagram “rybí kostry“ (obr. 6.1). Diagram, se využívá ke zjištění příčin daného 

problému. V souvislosti s druhem zkoumaného problému (následek) se následně odvíjejí 

základní příčiny, které dále rozvíjíme na příčiny dílčí. [8] 

V případě této bakalářské práce je zkoumaným problémem (následkem) překonání 

fyzické ochrany firmy Hirschmann Czech s.r.o. 

 

6.1 Schéma Ischikawova digramu [autor] 
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6.2 Ischikawův diagram [autor] 
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6.2 Analýza příčin a následků 

Originální anglický název této metody je Failure mode and effect analysis (dále jen 

FMEA). Základem je sestrojení přehledné tabulky, do které jsou zaznamenány jednotlivé 

potencionální hrozby. K provedení výpočtu míry rizika R je nutné ohodnotit každé riziko 

P, N, a H parametrem. Po ohodnocení rizik se provede samotný výpočet podle vzorce (1). 

[8] 

     HNPR     (1) 

 Kde: R  míra rizika 

  P  pravděpodobnost vzniku rizika 

  N  závažnost následků rizika 

  H  odhalitelnou rizika 

 Parametry P, N, H jsou v rozmezí 1 – 5, viz tabulka č. 6.1 

Tabulka 6.1 Jednotlivé parametry [8] 

R Výsledná míra rizika N Závaţnost následků rizik 

0 – 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 neţádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 

125 
nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 
snadno odhalitelné během pár 

minut 

3 Pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 

Provedení analýzy FMEA 

Nejdříve jsem rozdělil rizika na procesní a strukturální a následně vytvořil tabulky, 

do kterých jsem zapsal jednotlivá rizika související s fyzickou ochranou firmy Hirschmann 

Czech s.r.o. Tato rizika jsem identifikoval pomocí Ishikawova diagramu. Dále jsem každé 
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riziko ohodnotil indexy P, N a H. Poté, pomocí již výše uvedeného vzorce, jsem vypočítal 

míru rizika R. Míra rizika a ohodnocení jednotlivých rizik je zobrazeno v tabulce č. 6.2 

Tabulka 6.2 Procesní Rizika a jejich hodnocení [autor] 

Číslo Riziko P N H R 

1 Nedbalost 3 3 4 36 

2 Úmyslné pochybení 1 5 5 25 

3 Nedostatečné znalosti 3 2 4 24 

4 Nepozornost 4 2 4 32 

5 Porušení org. řádu a směrnic 3 4 4 48 

6 Ztráta ID karty 3 4 3 36 

7 Msta bývaleho zaměstnance 1 2 5 10 

8 Nepravidelné revize CCTV 1 1 2 2 

9 Nevhodný výběr techniky 2 2 3 12 

10 Chybné zpracování org. řádu a směrnic 1 3 3 9 

11 Neodborná instalace CCTV 2 2 2 8 

12 Padělání ID karty 1 3 3 9 

13 Založení požáru 1 4 2 8 

14 Zdravotní problémy strážného 3 5 2 30 

 

Tabulka 6.3 Strukturální rizika a jejich hodnocení [autor] 

Číslo Riziko P N H R 

1 Přelezení oplocení 3 2 3 18 

2 Podhrabání oplocení 2 2 2 8 

3 Přestřižení oplocení 4 3 2 24 

4 Špatný technický stav oplocení 2 2 3 12 

5 Výpáčení zámku 4 4 2 32 

6 Vyražení dveří 2 3 1 6 

7 Rozbití okna 4 4 2 32 

8 Vniknutí přes střechu 2 2 2 8 

9 Absence PZTS 5 3 4 60 

10 Porucha CCTV 3 4 1 12 

11 Výpadek el. energie 2 4 1 8 

12 Překonání bran 3 2 1 6 

13 Proražení brány automobilem 1 2 1 2 

14 Použití NVS 1 4 2 8 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

K úspěšnému sestrojení Paretova diagramu musíme v prvé řadě sestupně seřadit 

rizikovost R. Paretův diagram je složen z histogramu a Lorenzovi křivky. K sestrojení 

histogramu potřebujeme znát kumulativní četnost. Relativní kumulativní četnost nám 

slouží k sestrojení Lorenzovi křivky. Obě tyto hodnoty vypočteme pomocí dvou vzorců (2) 

a (3). Výsledky výpočtů jsou uvedeny v tabulce č. 3. 
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Tabulka 6.4 Procesní relativní a kumulativní četnost rizikovosti R [autor] 

Číslo Riziko R 
Kumulativní 

četnost R 

Kumulativní 

četnost R (%) 

5 Porušení org. řádu a směrnic 48 48 16,61 

1 Nedbalost 36 84 29,07 

6 Ztráta ID karty 36 120 41,52 

4 Nepozornost 32 152 52,60 

14 Zdravotní problémy strážného 30 182 62,98 

2 Úmyslné pochybení 25 207 71,63 

3 Nedostatečné znalosti 24 231 79,93 

9 Nevhodný výběr techniky 12 243 84,08 

7 Msta bývalého zaměstnance 10 253 87,54 

10 Chybné zpracování org. řádu a směrnic 9 262 90,66 

12 Padělání ID karty 9 271 93,77 

11 Neodborná instalace CCTV 8 279 96,54 

13 Záložení požáru 8 287 99,31 

8 Nepravidelné revize CCTV 2 289 100,00 

 

Tabulka 6.5 Strukturální relativní a kumulativní četnost rizikovosti R [autor] 

Číslo Riziko R 
Kumulativní 

četnost R 

Kumulativní 

četnost R (%) 

9 Absence PZTS 60 60 25,42 

5 Vypáčení zámku 32 92 38,98 

7 Rozbití okna 32 124 52,54 

3 Přestřižení oplocení 24 148 62,71 

1 Přelezení oplocení 18 166 70,34 

4 Špatný technický stav oplocení 12 178 75,42 

10 Porucha CCTV 12 190 80,51 

2 Podhrabání oplocení 8 198 83,90 

8 Vniknutí přes střechu 8 206 87,29 

11 Výpadek el. energie 8 214 90,68 

14 Použití NVS 8 222 94,07 

6 Vyražení dveří 6 228 96,61 

12 Překonání bran 6 234 99,15 

13 Proražení brány automobilem 2 236 100,00 

 

Výsledky všech vypočítaných četností jsou graficky znázorněny pomocí Paretova 

grafu s Lorenzovou křivkou na obr. 6.3 a 6.4. V grafu jsem použil pravidlo 80/20 
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což znamená, že 80% všech identifikovaných procesních rizik tvoří rizika 5, 1, 6, 4, 14, 2 

a 3. Strukturální rizika jsou pak 9,5,7,3,1,4, a 10 

 Ostatní rizika nepředstavují pro bezpečnost firmy vážnější ohrožení. Pro všechna 

identifikovaná rizika navrhnu opatření směřující k jejich minimalizaci. 

 

 

6.3 Paretův diagram z procesního hlediska [autor] 

 

6.4 Paretův diagram ze strukturálního hlediska [autor] 
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7 NÁVRH INOVACE A OPTIMÁLNÍHO ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ 

FIRMY HIRSCHMANN CZECH S.R.O 

V této kapitole, na základě provedených analýz, představím návrh na inovaci 

stávajícího stavu zabezpečení, který povede k odstranění zjištěných nedostatků. Nový 

návrh bude také obsahovat finanční vyjádření. 

Celková hodnota objektu zahrnující jak samotný objekt, tak i aktiva uvnitř, činí 

26 075 000 EUR, což je ekvivalent pro cca 714 milionů korun. Obecně platí, že výše 

vynaložených financí na zabezpečení objektu by neměla přesáhnout 10% z ceny aktiv. 

Hodnota aktiv činí 20 miliónů korun. Rozpočet na realizaci zabezpečení je 2 milióny 

korun.  

7.1 Strukturální rizika 

Rizika, která potřebují minimalizovat a patří do této kategorie:  

- Absence PZTS, 

- Vypáčení zámku, 

- Rozbití okna, 

- Přestřižení oplocení, 

- Přelezení oplocení, 

- Špatný technický stav oplocení, 

- Porucha CCTV. 

Absence PTZS 

V celém areálu není instalován PZTS. Na klíčových místech jsou pouze kamery, 

které přenášejí obrazový záznam pracovníkovi bezpečnosti služby. V případě 

nepřítomnosti strážného z důvodu např. pravidelné obchůzky není tento obrazový záznam 

nikým kontrolován a může tak dojít k proniknutí pachatele přes tento systém. Z tohoto 

důvodu navrhnu instalaci PZTS. V objektu umístím celkem dvacet bezdrátových 

magnetických detektorů otevírání dveří a oken. Šest z nich do dveří vedoucích do objektu 

a zbylých čtrnáct umístím do oken v 1. NP na čelní straně budovy. Jde o detektory  

JA-151M [24]. Jejich rozmístění je znázorněno v příloze č. 2. Tato čidla budou napojena 
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na ústřednu JA-106KR s vestavěným komunikátorem [25]. Celý systému bude ovládán 

bezdrátovým přístupovým modulem s klávesnicí JA-153E [26]. V poslední řadě volím 

vnitřní sirénu JA-150A [26], která bude spolu s ovládacím modulem umístěna na stanovišti 

strážného. Celý systém je napojen na PCO. 

Vypáčení zámku 

V tomto případě se jedná pouze o jedny konkrétní kovové dveře, které se nacházejí 

v zadní části objektu a vedou do skladu materiálu. Dveře jsou opatřeny ocelovou zárubní. 

Velký nedostatek však vidím v instalaci visacího zámku. Jedná se o visací zámek YALE 

YE1. Tento zámek je určen především k použití ve vnitřních prostorách. Instalace toho 

zámku na venkovní dveře u skladu není vhodná. Zde bych doporučil instalovat 

samozamykací zadlabací vložkový zámek typu RCH RM9318 [34]. Tento zámek 

se automaticky uzamkne, jakmile dojde k uzavření dveří.  

Rozbití okna 

Okna jsou často opomíjena v souvislosti se zabezpečením objektu. U firmy 

Hirschmann Czech s.r.o. tomu není jinak. Okna v celém objektu jsou plastová s izolačním 

dvojsklem DITHERM a poplastovaným kováním ROSTEX. Zde navrhuji u oken 

nacházejících se v přízemí použít bezpečnostní fólii SCX od firmy NEXT [31]. Tato fólie 

je čirá o tloušťce 0,35 mm. Zamezuje prohození předmětů do objektu a i po rozbití zůstává 

sklo neprůchodné. 

Přestřiţení a přelezení oplocení 

Plot, který začíná na jižní straně objektu a pokračuje směrem dozadu, lemuje celý 

pozemek a je zakončen na severní straně budovy. Viz příloha č. 1. Tento plot je zhotoven 

z klasického drátěného oplocení o tloušťce drátu 2,4 mm. Není doplněn o podhrabovou 

či vrcholovou zábranu. I když v tomto případě překonání obvodové ochrany ještě 

neznamená akutní nebezpečí, doporučuji vyměnit klasické drátěné oplocení za průmyslový 

drátěný panel LARIO s tloušťkou drátu 4,8 mm a výškou 193 cm [35]. 

Špatný technický stav oplocení 

Špatný technický stav může vést k poklesu mechanické odolnosti oplocení vůči 

potencionálnímu pachateli. Z tohoto důvodu doporučuji provádět pravidelné kontroly 

oplocení a dalších jeho komponent. 
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Porucha CCTV 

K minimalizaci tohoto rizika, je nutné provádět revizi kamerového systému 

v pravidelných časových intervalech. Revizi by měla provádět spolehlivá osoba, která 

má řádnou kvalifikaci a zodpovídá za technický stav celého systému. 

Výše nákladů je včetně DPH, v tabulce č. 7.1. Nejsou zde zahrnuty poplatky 

za odborné instalační práce. 

Tabulka 7.1 Celkové náklady na inovaci stávajícího stavu [autor] 

Název Popis 
Cena za 

ks 

Počet 

ks 
Cena Kč 

JA-151M  bezdrátových mag. detektor   1062 20 21 240 

JA-106KR  Ústředna 11944 1 11 944 

JA-150A  vnitřní siréna 1307 1 1307 

JA-153E  modul s klávesnicí 2396 1 2396 

NEXT SCX Bezpečnostní fólie 690 93 64 170 

RCH RM9318 Zadlabací vložkový zámek  1524 1 1542 

panel LARIO Průmyslový drátěný panel 723,5 175 126 612,5 

sloupek 

TURBOLINEA 
Plotový sloupek 163,2 176 28 723,2 

Název Popis 
Cena za 

m
2
 

Počet 

m
2
 

Cena Kč 

NEXT SCX Bezpečnostní fólie 835 93 77 655 

CELKEM       335 589,7 

7.2 Procesní rizika 

Rizika, která potřebují minimalizovat a patří do této kategorie: 

- Porušení organizačního řádu a směrnic, 

- Nedbalost fyzické ostrahy, 

- Ztráta ID karty, 

- Nepozornost fyzické ostrahy, 

- Zdravotní problémy strážného, 

- Úmyslné pochybení fyzické ostrahy, 

- Nedostatečné znalosti fyzické ostrahy. 
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Porušení organizačního řádu a směrnic 

Porušení organizačního řádu a směrnic je velmi závažné a obtížně odhalitelné 

nebezpečí. Neexistuje způsob jak přimět a neustále kontrolovat všechny zaměstnance zdali 

dodržují firemní směrnice a řád. Opět zde platí pravidlo být obezřetný při výběru 

zaměstnanců. Toto se týká především řídících funkcí. U všech zaměstnanců je třeba 

provádět namátkové kontroly a přeškolování (např. v ročních intervalech). 

Nedbalost a nepozornost fyzické ostrahy 

 Tyto dva negativní faktory úzce souvisí s nedostatečnými znalostmi fyzické 

ostrahy, pracovním stereotypem či nulovým pracovním nasazením. Z toho důvodu 

má firma zřízenou funkci firemního inspektora. Tato osoba provádí namátkové kontroly 

zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby, v denních i nočních hodinách. Tento způsob 

kontroly považuji za vyhovující. 

Ztráta ID karty 

Jelikož všichni zaměstnanci si své identifikační karty odnášejí ze zaměstnání domů, 

může dojít ke ztrátě karty. V tomto případě jsou všichni zaměstnanci poučeni 

jak následovně postupovat. Musí neprodleně kontaktovat recepci firmy, kde pověřený 

pracovník zablokuje tuto ztracenou kartu. Může ale nastat situace, kdy zaměstnanec 

zapůjčí svou kartu potencionálnímu pachateli nebo úmyslně zamlčí ztrátu své karty. 

V těchto případech jde takové nebezpečí obtížně odhalit. Možnost, jak zamezit ztrátám 

karet, je zakázat vynášení těchto karet mimo areál podniku. Každý zaměstnanec 

při odchodu ze zaměstnání zanechá svou kartu na recepci a při opětovném příchodu 

si ji na recepci opět vyzvedne.  

Zdravotní problémy stráţného 

 V objektu vykonává svou službu vždy pouze jeden strážný. V případě zdravotních 

potíží strážného je tento strážný tuto skutečnost oznámit svému nadřízenému, aby mohlo 

dojít k výměně strážných. Může se ale stát, že strážný například neočekávaně zkolabuje. 

Tento stav je závažný zejména v nočních hodinách, kdy se v objektu nenachází další 

zaměstnanci. Z toho důvodu navrhuji, aby měl strážný povinnost v časových intervalech 

podávat hlášení na PCO. V případě nepodání hlášení vyšle pracovník PCO kontrolního 

zaměstnance přímo do objektu. 
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Úmyslné pochybění fyzické ostrahy 

Toto nebezpečí je velmi špatně odhalitelné, jelikož záleží především na povaze 

člověka. Lidé, kteří chtějí pracovat v oblasti fyzické ostrahy, musí být řádně prověřeni ještě 

před samotným nástupem do zaměstnání. Jiný druh opatření nenavrhuji, jelikož se jedná 

o selhání jedince, nikoliv fyzické ostrahy jako celku. 

Nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 

Každý zaměstnanec je při nástupu do zaměstnání řádně cvičen a školen. 

Nedostatečné znalosti mohou pramenit jak z nekvalitního školení, tak z nezájmu účastníka 

školení vstřebat a uchovat tyto informace. Přeškolování zaměstnanců soukromé 

bezpečnostní služby probíhá jednou ročně. Tento časový interval považuji za dostačující.  

 

 



 

45 

 

8 ZÁVĚR 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení firmy 

Hirschmann Czech s.r.o. z hlediska fyzické ochrany a vypracovat návrh na inovaci 

současného stavu. 

Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsem nejprve uvedl 

právní předpisy a technické normy, které úzce souvisí s danou problematikou. Dále pak 

následuje teorie z oblasti fyzické ochrany. Zde jsou uvedeny základní principy, pojmy 

a technické prostředky sloužící k zajištění bezpečnosti. 

V praktické části je krátce představena firma Hirschmann Czech s.r.o., její historie, 

výrobní program a vize do budoucnosti. Dále následuje popis okolí objektu, jeho 

konstrukční a dispoziční řešení. Popis současného stavu zabezpečení objektu je dalším 

bodem mé bakalářské práce. Poté jsem pomocí analytických metod identifikoval 

a zhodnotil nebezpečí, která vyplývají z nedostatků v oblasti fyzické ochrany. 

U nejzávažnějších nedostatků bylo navrženo opatření k jejich minimalizaci. 

Analytické metody odhalily nedostatky na několika místech. Jde zejména 

o mechanické zábranné systémy na úrovni obvodové a plášťové ochrany, fyzickou ostrahu 

a režimovou ochranu. Dále pak absence poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. 

U mechanických zábranných systémů se projevilo jako slabé místo na úrovni 

obvodové ochrany oplocení. Stávající plot je z klasického drátěného oplocení, které 

neznamená výraznou překážku pro pachatele. Z toho důvodu jsem navrhl použít kvalitnější 

druh oplocení, který je odolnější například proti prostřižení. Na úrovni plášťové ochrany 

je největší nedostatek u okenních otvorů. Okna nejsou zabezpečena vůbec, z toho důvodu 

jsem navrhl instalovat do oken na jižní stěně v 1. NP bezpečnostní fólie. Tyto fólie zvýší 

odolnost proti průniku pachatele skrz okno. U dveří vedoucích do skladu jsem navrhl 

vyměnit visací zámek za samo zavírací zadlabací vložkový zámek. 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy navrhuji aplikovat na úrovni plášťové 

ochrany. U okenních otvorů na čelní stěně v 1. NP a u vybraných dveří doporučuji použít 

bezdrátový magnetický detektor. Na základě zjištěných nedostatků u fyzické ostrahy, jimiž 
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jsou nedbalost, nepozornost a nedostatečné znalosti, doporučuji dále provádět namátkové 

kontroly firemním inspektorem a provádět proškolování v pravidelných intervalech. 

Režimovou ochranu může ohrozit nedodržování organizačního řádu a firemních 

směrnic. Jedná se o špatně odhalitelný druh nebezpečí. Proto doporučuji provádět 

namátkové kontroly zaměstnanců a obezřetně vybírat nové zaměstnance, zejména pak 

do řídících pozic.  

Pokud by vedení firmy Hirschmann Czech s.r.o. přistoupilo na opatření, které ve své 

bakalářské práci navrhuji, zvýšila by se bezpečnost nejen aktiv ale i zaměstnanců 

a v neposlední řadě firmy Hirschmann Czech s.r.o. jako celku. 
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