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1 Úvod 

Fyzická ochrana je tak stará, jako je staré lidstvo samo. I když si to naši předci 

neuvědomovali, i oni používali prvky fyzické ochrany. Byly to hlavně mechanické 

zábranné systémy v podobě kamenů, jeskyní, dříví apod. Čím více se lidstvo vyvíjelo, tím 

více se vyvíjela i fyzická ochrana. Z kamení se staly hradby, z jeskyní obydlí chráněné 

kamenným plotem, z dříví dveře, okna a střechy. V dnešní době jsou prvky fyzické 

ochrany pochopitelně na naprosto jiné úrovni. Využívají se odolnější mechanické zábranné 

systémy, které jsou také daleko sofistikovanější, celé řady signalizačních prostředků a také 

lidská činnost, která vede k ochraně cizího majetku v podobě fyzické ostrahy. 

Základním cílem bakalářské práce je podrobně zjistit stávající stav zabezpečení, 

poté ho analyzovat, navrhnout opatření k minimalizaci rizik a při jednom získat rozhled 

v dané problematice a naučit se řešit podobné projekty vlastními silami.  

Zadání bakalářské práce představuje zabezpečení objektu firmy Poděbradka a.s., 

tento objekt netvoří pouze jedna budova, ale je to celý areál, který potřebuje inovaci 

v rámci fyzické ochrany. Z důvodů, že dochází ke krádežím nejen v budovách firmy, ale i 

mimo budovy. Na přání vedoucího závodu, nebudou v práci použity žádné autentické 

fotografie. 

Práci si rozdělím do sedmi kapitol, které na sebe logicky navazují. První částí po 

úvodu, bude oblast v rámci právních předpisů a technických norem potřebných 

k navrhování fyzické ochrany. V další části se zaměřím na shrnutí fyzické ochrany a její 

popis a základní funkce. V praktické části popíši celý areál a budovy. Právě podle této části 

se bude odvíjet navrhovaná opatření. Nejdůležitější částí bude kapitola analýza rizik a 

použití metod, co by prvků odhalení slabých míst současného zabezpečení. V poslední 

částí navrhnu nová opatření, která budou minimalizovat rizika vzniklá nedostatečným 

provedením současného stavu zabezpečení. 
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2 Právní úpravy v oblasti fyzické ochrany 

Fyzická ochrana nemá jako celek komplexní právní předpis, který by zahrnoval 

veškerou problematiku tohoto oboru. K její úpravě proto používáme části právních 

předpisů a technické normy, které souvisí s bezpečností a zabezpečením objektu a osob.  

2.1 Právní předpisy 

Jak už bylo zmíněno, fyzickou ochranu řeší celá řada právních předpisů, ale žádný 

se nezabývá přímo jen fyzickou ochranou. Mezi zákony, které se řadí do tohoto výčtu, 

patří základní listina práv a svobod, ústava České Republiky, zákoník práce, zákon o 

prevenci závažných havárií, trestní zákoník, trestní řád, zákon o ochraně osobních údajů a 

občanský zákoník.  

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

Ústava České Republiky je nejvýše postavený zákon státu. Je rozdělen do osmi 

hlav o 113 článcích a preambule, což je úvodní prohlášení občanů České Republiky. 

Ústava byla přijatá Českou národní radou dne 16. 12. 1992 a byla vyhlášená ve sbírce 

zákonů jako ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Účinnost nabyla dnem vzniku České Republiky a 

to 1. 1. 1993. Podle ústavy České Republiky je Česká republika svrchovaný, jednotný a 

demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana.[7] 

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

Základní listina práv a svobod je součástí Ústavy České Republiky, od níž se 

odvozují následující právní úpravy. Lidská práva a svobody jsou všeobecnou a 

nedotknutelnou hodnotou, jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. 

Platí zde princip, že omezení základních práv a svobod je možné jen na základě zákona. 

[8] 

Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník 

V účinnost vyšel 1.1.2014. Zabývá se právem občanským a je rozdělen do pěti částí 

o sedmnácti hlavách. V problematice ochrany osob a majetku jsou stěžejní v novém 

občanském zákoníku tyto části: úprava vztahů mezi fyzickými a právnickými osobami, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, nedotknutelnost vlastnictví, vztahy 

vyplývající z práva na ochranu fyzické osoby její osobnosti, zejména života a zdraví, 
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občanské cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy a 

z obchodního zákoníku převzatý paragraf o obchodním tajemství. [11] 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

Tento zákon řeší pracovněprávní vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

V páté části (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) hlava I. povinnosti zaměstnavatele 

zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců (§ 101). [14] 

Dále provádět prevenci rizik a plnit veškerá opatření, která mají za cíl předcházet 

rizikům, odstraňovat je, nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik (§ 102 odst. 

2). Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy 

pracovního prostředí a pracovních podmínek (§ 102 odst. 3). Není-li možné tyto rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení, tak aby bylo ohrožení bezpečí a zdraví zaměstnanců minimalizováno (§ 102 

odst. 4). Zaměstnavateli je uloženo omezování vzniku rizik u zdroje jejich původu (§ 102 

odst. 5 písm. a, b). [14] 

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou bezpečnost a 

zdraví, nepožívat alkoholické nápoje a nezneužívat jiné návykové látky, podrobit se na 

pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, 

zda není pod vlivem alkoholu, nebo jiných návykových látek (§ 106 odst. 4 písm. e, i). [14] 

Zaměstnavatel je povinen neustále kontrolovat dodržování těchto nařízení, které 

zahrnují i kontrolu vnášeného alkoholu a návykových látek na pracoviště a umožňuje to 

bezpečnostní službě prohlídku zaměstnanců, zda tyto alkoholické nápoje a látky nevnášejí 

do objektu.  

Zaměstnavatel je z důvodu ochrany majetku oprávněn v nezbytném rozsahu 

provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo odnášejí. Musí být 

dodržena ochrana osobnosti a prohlídku musí provádět osoba stejného pohlaví (§ 248). 

[14] 

Zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve 

společných prostorách, tím že podrobí zaměstnance skrytému, nebo otevřenému záznamu, 

odposlechu apod. Pokud je dán zvláštní důvod spočívající v povaze činnosti 

zaměstnavatele k těmto mechanismům je zaměstnavatel povinen informovat zaměstnance 

o těchto prostředcích (§ 316).[14] 
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Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií 

Zákon o prevenci závažných havárií upravuje povinnosti provozovatele objektu 

nebo zařízení, která spadají do skupiny A nebo B zpracovat plán fyzické ochrany objektu 

nebo zařízení. Provozovatel je povinen přijmout a zajistit bezpečnostní opatření pro 

fyzickou ochranu objektů nebo zařízení, uvedená v plánu fyzické ochrany, k zabránění 

vzniku závažných havárií a omezení jejich důsledků na zdraví, životy osob, hospodářských 

zvířat, životního prostředí a majetku (§ 14). [10] 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

Trestní zákoník vymezuje, která společensky závadná jednání jsou trestnými činy, 

jaké jsou podmínky trestní odpovědnosti a jaké sankce, lze za jejich spáchání uložit. 

Z pohledu fyzické ochrany jsou v trestním zákoníku velmi důležité okolnosti vylučující 

protiprávnost. [9] 

§ 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 [9] 

§ 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. [9] 

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

Trestní řád vymezuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů a jejich pachatelů tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a 

jejich pachatelé podle zákona potrestáni. [13] 

Fyzická ochrana podle trestního řádu využívá § 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 k 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 
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ozbrojených sil, nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba 

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [13] 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

Jedná se o komplexní právní předpis upravující ochranu osobních údajů. Zákon se 

vztahuje na osobní údaje zpracovávané státními orgány, orgány státní moci, fyzickými a 

právnickými osobami. Zpracováním se rozumí sběr, třídění, vybírání, úprava, zveřejňování 

apod. (§ 4). [12] 

Osobním údajem se rozumí podle §4 písm. a) jakákoliv informace týkající se 

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

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

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

ekonomickou, kulturní, nebo sociální identitu. [12] 

Citlivým údajem se rozumí podle § 4 písm. b) 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 jakýkoliv biometrický údaj, nebo 

genetický údaj subjektu údajů. [12] 

2.2 Technické normy ochrany objektu 

Uvedené normy řeší rozdělení a požadavky na prostředky technického zabezpečení.  

ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty 

Tato norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových trezorů, 

vestavěných trezorů (do podlahy a stěny), ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových 

dveří a komorových trezorů (s dveřmi nebo bez nich) podle hodnoty jejich odolnosti proti 

vloupání. [15] 

ČSN EN 1627 Okna, dveře, lehké obvodové pláště, mříže, okenice 

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

lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: 

otáčení, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a 

navinování jakož i na pevné konstrukce. [16] 
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ČSN EN 50131-1  ED. 2 

Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů (dále jen PZTS). Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných 

systémů. Systémové požadavky se vztahují na PZTS, mající společné prostředky detekce, 

vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. 

Norma stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí. [17] 

ČSN EN 50131-6 ED. 2  

Tato šestá část normy stanoví požadavky, zkušební postupy a stupně zabezpečení 

na napájecí zdroje používané v elektrických zabezpečovacích systémech a systémech 

přivolání pomoci používaných v budovách. Norma uvádí povinné funkce, které musí 

zajišťovat napájecí zdroje a funkce volitelné, včetně požadavků, které se mají splňovat. 

[18] 

ČSN EN 50132-1- Poplachové systémy, CCTV 

Closed circuit television (dále jen CCTV) sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Tato norma se skládá z části 1 – systémové požadavky, část 

2-2 – barevné kamery, část 2-3 – objektivy, část 2-4 – příslušenství, část 3 – lokální a 

hlavní řídicí jednotka, část 4-1 – černobíle monitory, část 4-2 – barevné monitory, část 4-3 

– záznamová zařízení, část 4-4 – zařízení pro okamžitý výtisk obrazu, část 4-5 – video 

detektor pohybu, část 5 – přenos videosignálu, část 6 – volná a část 7 – pokyny pro 

aplikaci. [19] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy část 1 

Norma obsahuje systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích a 

dále systémové požadavky na tyto systémy. [20] 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy část 7 

Norma obsahuje pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a 

komponentů uvnitř a vně budov. Zahrnují návrh systému, instalaci, předávání, provoz, a 

údržbu systémů kontroly vstupu. [21] 
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ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy část 1 

Norma specifikuje požadavky na systém přivolání pomoci. Popisuje požadavky na 

systém pro přivolání pomoci pro aktivování poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí 

poplachu a potvrzení, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci včetně tříd prostředí 

ovlivňujících návrh systému. [22] 

ČSN EN 50136-1(2)-1(2)Poplachové systémy 

Poplachové systémy a zařízení. Část 1-1, všeobecné požadavky na poplachové 

přenosové systémy. Část 1-2, požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové 

přenosové cesty. Část 2-1, všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení. Část 

2-2, požadavky na zařízení v systémech využívající vyhrazené poplachové přenosové 

cesty. [23] 

ČSN 74 7731 Dveře odolnější proti vloupání: 1991 

Norma stanoví požadavky a způsoby zkoušení jednokřídlých dveří vnějších 

(vchodových) a dveří vnitřních uzavírající prostory chráněné proti vloupání. [25] 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety, okenice a lehké obvodové pláště 

Tato norma stanovuje odolnost dveří, oken, rolet a okenic proti nárazu měkkého a 

těžkého tělesa. [26] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3 Teoretická část v oblasti fyzické ochrany 

Fyzická ochrana se dá definovat jako soubor lidského faktoru technických a 

organizačních opatření, kterými se snažíme zajistit přiměřenou ochranu osob a majetku, 

zejména proti protiprávnímu jednání.  

Pojem ochrana nebyl u nás dosud přesně definován, a proto vycházíme z obecně 

přijaté terminologie G. Greena a R. J. Fishera aplikované v práci INTRODUCTION TO 

SECURITY, U.S.A.: Security world 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.“ [3] 

Cílem fyzické ochrany je ochrana osob a majetku. U osob to jsou zaměstnanci, 

důležité osoby apod. Majetek chráníme hmotný a nehmotný. Mezi hmotný majetek 

zařadíme budovy a předměty, mezi nehmotný software, informace apod. Fyzická ochrana 

je realizována buď v objektech, a to konstrukcí objektu, technickými prvky ochrany, 

člověkem a režimovými opatřeními, anebo mimo objekt a to právními předpisy a 

smluvními opatřeními.  

Dnes se fyzická ochrana člení do tří skupin. První je technická ochrana, což jsou 

mechanické zábranné systémy, poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, systémy 

kontroly vstupu a CCTV systémy. Druhou je fyzická ostraha. Třetí tvoří režimová ochrana, 

která se dále dělí na vnější a vnitřní. Pro přehlednost je členění zapsáno v Tabulce 1. 

Tabulka 1: Členění fyzické ochrany [autor] 

 

 

 

Technická 
ochrana 

Mechanické zábranné systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

CCTV systém 

Systém kontroly vstupu 

Fyzická ostraha 

Režimová 
ochrana 

Vnější 

Vnitřní 
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3.1 Technická ochrana 

Jedná se o technické anebo mechanické prostředky, které zajišťují ochranu osob a 

majetku.  

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou základem každého zabezpečovacího systému. 

Jde o všechny zábranné systémy, které ztěžují anebo zabraňují pachateli konat protiprávní 

činnost. Základní úlohou mechanických zábranných systémů je tedy vytvořit pevnou 

hranici definovanou určitým odporem proti destrukčnímu narušení a tím zabránit 

především: 

- násilnému proniknutí osob do chráněného prostoru 

- znehodnocení techniky a zařízení uvnitř chráněného prostoru 

- krádeži předmětů a dalších hodnot z chráněného prostoru 

- možnosti umístění nebezpečného předmětu v chráněném prostou [2] 

Mechanické zábranné systémy jsou hodnoceny pouze z časového hlediska. Proto se 

v ochraně zavádí pojem zpožďovacího faktoru ∆t vyjadřujícího, jak dlouho je konkrétní 

prostředek schopen odolávat napadení. Tento zpožďovací faktor je dán rovnicí (1):  

                                                                          (1) 

∆t – časový interval potřebný k překonání překážky 

t1 – čas zahájení útoku na překážku 

t2 – čas konečného překonání překážky [2] 

Obecně lze říci, že každý mechanický zábranný systém je překonatelný, v závislosti 

na použitých technických a mechanických prostředcích. Mechanické zábranné systémy 

můžeme rozdělit do třech kategorií: 

- Obvodová ochrana 

- Plášťová ochrana 

- Předmětová ochrana [2] 
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Obvodová ochrana 

Jedná se o mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), které nejsou přímo 

součástí chráněného prostoru. Tyto MZS označují hranici pozemku patřícího 

k chráněnému objektu. Obecně lze tyto MZS rozdělit na šest skupin:  

1) Klasické drátěné oplocení 

2) Bezpečnostní oplocení 

3) Vysoce bezpečnostní oplocení 

4) Vrcholové zábrany 

5) Podhrabové překážky 

6) Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky [2] 

Plášťová ochrana 

Jedná se o mechanické zábranné systémy, jejichž úkolem je ztížit, nebo znemožnit, 

nebo zcela odradit pachatele k proniknutí do chráněného prostoru v objektu. Plášť objektu 

je tvořen: 

1) Stavebními prvky budov – jde o základní prvky ochrany, které vznikají od 

začátku stavby objektu. Řadí se zde stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Zvlášť 

pozornost vyžadují prostory, které mají společné zdi, nebo střechu. [2] 

2) Otvorovými výplněmi – Jsou to výplně stavebních otvorů, jako jsou dveře, 

okna, vikýře apod. v plášti budovy, bez kterých se objekt zpravidla neobejde.  

Vstupní otvorové výplně (dveře) 

Vstupní dveřní prostor musíme vnímat jako nedělitelný celek, ke kterému patří: 

dveřní křídlo, uchycení dveří, zárubeň, dveřní zadlabací zámek, cylindrická vložka, vrchní 

dveřní kování. [2] 

Okna a balkónové dveře 

K zajištění bezpečnosti oken a balkónových dveří se používají bezpečnostní skla a 

bezpečnostní a ochranné fólie. Jde o průhledné fólie, které nijak neruší vzhled objektu. 

Tyto fólie jsou značně levnější než mříže. [2] 

Mříže, rolety 

Používají se k zabezpečení prosklených otvorových výplní proti násilnému vniknutí 

do chráněného objektu. [2] 
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Předmětová ochrana 

Tyto mechanické zábranné systémy slouží k zabezpečení daného předmětu 

v prostoru. Do této kategorie patří:  

1) Komorové trezory 

2) Komerční úschovné objekty 

Komorové systémy 

Jsou to bezpečnostní úschovné objekty, které chrání uložený obsah proti násilnému 

vniknutí. Jejich vnitřní rozměry při zavřeném stavu jsou ve všech směrech větší než 1 m. 

Jsou pevnými stavebními celky budov. [2] 

Komerční úschovné systémy 

Zde řadíme zbývající část úschovných objektů. Jedná se převážně o trezory 

k zabezpečení cenností, informací apod. Tyto systémy stojí v místnosti, nebo objektu 

anebo jsou pevně spojeny s objektem přišroubováním, umístěním přímo ve zdi apod. [2] 

3.1.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Jejich hlavní funkce spočívá v tom, že velmi rychle reagují na změny vyvolané 

pachatelem a na základě těchto změn, indikovaných i na značné vzdálenosti, uvádějí 

v činnost síly (zásahová jednotka), schopné v další činnosti pachateli zabránit a dopadnout 

jej prakticky ještě před dokonáním protispolečenského jednání. Jedná se o nejspolehlivější 

a nejhůře překonatelné systémy. Proto velmi účinně doplňují MZS. [3] 

PZTS je soubor prvků schopných dálkově opticky a/nebo akusticky signalizovat na 

určeném místě přítomnost, vstup nebo pokus o vstup narušitele, do střežených objektů 

nebo prostorů. [3] 

Každý PZTS systém je tvořen několika základními prvky, jejichž výčet a 

posloupnost je uvedena na obrázku 1. Tento souhrn prvků tvoří zabezpečovací řetězec. 

 

Obrázek 1: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [3] 
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Čidlo (detektor) 

Je zařízení, které bezprostředně reaguje na fyzikální změny (jevy), které souvisejí 

s narušením střeženého prostoru či objektu nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového signálu 

nebo zprávy. [3] 

Ústředna 

Přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a 

požadovaným způsobem je realizuje. Dále umožňuje ovládání a indikaci zabezpečovacího 

systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu informací. [3] 

Přenosové prostředky 

Zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace, případně 

povelů opačným směrem. [3] 

Signalizační zařízení 

Zajišťuje převedení předávaných informací na vhodný signál (vyhlašuje poplach 

nebo výstrahu). [3] 

Doplňková zařízení 

Usnadňují ovládání systému, nebo umožňují realizovat některé speciální funkce. [3] 

Z hlediska prostorového umístění čidel se děli na pět základních druhů ochrany: 

- obvodovou 

- plášťovou 

- prostorovou 

- předmětovou 

- klíčovou [3] 

 

Prvky plášťové ochrany 

U prvků plášťové ochrany jde především k zabezpečení otvorových výplní objektů 

nebo prostorů. Jedná se o signalizaci při snaze narušení, vstupu přes vstupní, balkónové 

dveře, okna, ale i obvodové zdivo, podlahy, stropy a střechy. Tyto čidla snímají otvorové 
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výplně a jejich změny a posílají signál do ústředny, která tento signál vyhodnocuje. 

Využívají se zde infračervené závory, magnetické kontakty, tenzometrické detektory apod. 

Prvky prostorové ochrany 

Jedná se o prvky, které chrání centrální body objektu, jako jsou schodiště, vstupy, 

haly, spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. Jsou to čidla, která snímají pohyb 

pomocí nejrůznějších principů. Předností této ochrany jsou především nižší náklady na 

instalaci a montáž v porovnání s prvky plášťové ochrany. Mezi tyto čidla se řadí čidla 

mikrovlnná, pasivní infračervená, aktivní infračervená apod.  

Prvky předmětové ochrany 

Tyto prvky slouží k střežení samostatných předmětů, ať už jde o sochy, obrazy, 

skříně, trezory apod. Umožňují jejich trvalé střežení i v době, kdy prostorová čidla pohybu 

musí být z důvodu provozu v zájmovém prostoru vypnuta. K ochraně používáme tyto 

druhy čidel kontaktní, kapacitní, tlaková akustická, bariérová, trezorová a na ochranu 

uměleckých předmětů. [3] 

Prvky obvodové ochrany 

Čidla obvodové ochrany slouží k zabezpečení obvodu objektu. Obvod je obvykle 

determinován určením a umístěním objektu, respektive jeho administrativními hranicemi. 

Tyto prvky využívají celou řadu fyzikálních principů a je třeba dbát pozornosti na správné 

umístění prvků do prostředí s nejvhodnějšími klimatickými podmínkami. Základním 

požadavkem je vysoká selektivita čidla, to znamená schopnost odlišit působení 

„nezávadných“ vnějších vlivů od podnětů s charakterem nebezpečí. Mezi další požadavky 

patří teplotní odolnost, nezávislost funkce na množství námrazy nebo sněhu. Prvky 

obvodové ochrany se dělí na pasivní a aktivní. Mezi pasivní patří plotová vibrační čidla, 

mikrofonní kabely, seizmická čidla, vláknově optické systémy apod. Mezi aktivní se řadí 

štěrbinové kabely, infračervené závory a bariéry, mikrovlnná čidla, laserové závory apod. 

[3] 

Prvky klíčové ochrany 

Signalizuje narušení klíčových míst objektu, tedy míst předpokládaného pohybu 

pachatele v zájmovém prostoru (chodby, schodiště, haly apod.) [3] 



 

14 

 

3.1.3 Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu by měl být použit všude tam, kde je zapotřebí omezit 

přístup osob do daných prostorů. V těchto prostorech se můžou vyskytovat utajované 

informace, citlivé údaje, výpočetní centra, kanceláře představenstva, management 

společnosti apod. Chceme-li docílit řízení přístupu k těmto prostorům na základě 

přidělených přístupových práv, použijeme přístupových systémů. Na rozdíl od nich 

docházkové systémy slouží ke sběru informací o času a důvodu průchodu místem kontroly 

a k jejich dalšímu zpracování. Oba systémy jsou často používány dohromady a tím  tvoří 

integrovaný identifikační systém. Obecně bývá každý systém automatické kontroly vstupu 

sestaven s těchto částí: 

1) Identifikačního prvku 

2) Snímacího zařízení 

3) Řídící jednotky 

4) Centrální jednotky 

5) Blokovacího zařízení 

6) Jednotky zápisu [4] 

3.1.4 Kamerový systém 

CCTV systémy jsou jinak zvané malé uzavřené televizní okruhy – Closed Circuit 

TV (dále jen CCTV). Tyto systémy jsou instalovány v rámci jednoho chráněného podniku, 

nebo objektu. Mezi základní části tohoto systému patří: 

Kamery – jsou to základní prvky CCTV systému. V dnešní době se vyskytuje celá 

řada kamer. Tyto kamery dovedou velmi ostře a detailně zobrazit monitorovaný obraz. 

Může se jednat o kamery černobíle anebo barevné. [4] 

Monitor – Tyto prvky slouží k zobrazení přenášeného obrazu. Většinou se jedná o 

PC monitory anebo TV zařízení. Na jednom zařízení je možno sledovat všechny kamery 

anebo si určit kameru, na které chceme obraz sledovat. [4] 

Záznamové zařízení – Tyto zařízení slouží k uchování a pozdějšímu použití 

záznamového obrazu. Dovedou uložit zvuk i obraz. V dnešní době se využívají sběrnice 

dat jako harddisky, pevné počítače, ale i vzdálené internetové úložiště. 



 

15 

 

CCTV systém má za úkol monitorovat chráněný zájem anebo ho zaznamenávat. 

Cílem je ochrana osob, majetku, veřejného zájmu či odhalování prevence a stíhání trestné 

činnosti. Objekt, ve kterém je použit CCTV systém, musí být řádně označen nápisem 

„Objekt střežen kamerovým systémem“ a dalšími vhodnými informacemi. [4] 

Monitorování 

Jedná se o online přenos, tedy vysílání v reálném časem s minimálním posunem. 

Záznam není možné poté znovu dohledat a použít. V rámci zákonu o ochraně osobních 

údajů se nejedná o zpracování a nemusí se ohlašovat úřadu pro ochranu osobních 

informací.  

Záznam 

Stejně jako v případě monitorování, i zde pozorujeme obraz v reálném časem. 

Rozdíl spočívá v tom, že tento záznam se uchovává a je zpětně vyhledatelný a použitelný. 

Použití tohoto systému vyžaduje souhlas úřadu na ochranu osobních údajů. Při vytváření 

záznamu dochází k zpracování osobních údajů.  

Doba uchování záznamů nesmí překročit časový limit maximálně přípustný pro 

naplnění účelu provozování kamerového systému.  

3.2 Fyzická ostraha 

Jedná se o nejdůležitější část fyzické ochrany, ale také i o nejproblematičtější a 

nejdražší. Nejdůležitější z důvodu racionálního myšlení a posouzení nebezpečí a ohrožení 

objektu. Nejproblematičtější proto, že člověk může udělat chyby, které poté mohou vést 

k ohrožení chráněného zájmu a nejdražší, protože každá osoba vykonávající práci musí za 

tuto práci dostat zaplaceno, když to pořízené technické prostředky stojí určitou sumu pouze 

při jejich zakoupení a instalaci.  

Fyzická ostraha může být realizována jednak komerčními soukromými 

bezpečnostními službami, vykonávající tuto činnost jako předmět svého podnikání a 

jednak vlastní ochrankou, kterou si takto svými vlastními pracovníky zajišťují ochranu 

svého majetku firmy, organizace apod. [1] 

Pracovníci fyzické ostrahy dělají pouze ty úkony, které jim byly majitelem, anebo 

svým nadřízeným přímo přiděleny. Může se jednat o tyto úkony: 
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Kontrolní propustkovou službu - zabránění neoprávněného vstupu osob nebo 

neoprávněného vjezdu vozidel do střeženého prostoru, evidují oprávněné vstupy a vjezdy, 

kontrola převážených a odvážených předmětů apod. [1] 

Kontrolní činnost - zabránění rozkrádání, ztrátě, poškození, zničení či zneužití majetku, 

plnění úkolů spojených s ochranou bezpečnosti zdraví při práci, s protipožární ochranou a 

obecně s ochranou života a zdraví osob. [1] 

Střežení objektu a prostor formou strážní služby - zabránění vstupu osob a vjezdu 

vozidel do objektů anebo prostorů na místech mimo kontrolní propustkovou činnost, 

zabránění nekontrolovatelnému vnášení či vynášení, přivážení či vyvážení materiálu, 

zboží, či jiného movitého majetku do střeženého prostoru mimo kontrolní propustkové 

stanoviště. [1] 

Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru - především doplňková 

opatření realizovaná po dohodě s vedením podniku. [1] 

Realizaci zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu - opatření při vzniku mimořádných událostí v chráněném objektu či prostoru a 

jejich bezprostřední blízkosti, také při narušení objektů střeženými PZTS apod. [1] 

Vyrozuměním míst poskytujících pomoc - vyrozumění havarijních služeb, HZS, 

lékařské ZS, policie, majitelů apod. [1] 

Zajištění dalších oprávněných zájmů zákazníka - Jedná se o doplňkové činnosti 

zakotvené ve smlouvě a ve směrnicích, které můžou být, dozor nad elektronicky 

regulovanými systémy, vytápění, úpravy vody apod. [1] 

3.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a 

jeho sladění s provozem chráněného objektu. [3] 

Jednoduše řečeno se jedná o postupy zaměstnanců podniku, nebo externích 

zaměstnanců soukromé bezpečnostní služby, nebo obou dvou skupin dohromady, při 

ochraně podniku. Tyto postupy jsou sepsány ve směrnicích a to nejčastěji pro vstup, 
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odchod a pohyb osob po objektu, pro manipulaci s hodnotami a informacemi, provoz a 

využívání zabezpečovacích systémů, výkon služby ostrahy objektu, klíčové režimy apod.  

V každé pokročilé společnosti se potřeba systematického řešení ochrany stala 

organickou součástí struktury podniků a organizací. Dokonce se dá říct, že „zabezpečovací 

systémy jsou jenom tak účinné, jak jsou využívána režimová opatření“.  

Režimová opatření dělíme na dvě skupiny: 

- vnější 

- vnitřní [3] 

3.3.1 Vnější režimová opatření 

Tato opatření se týkají především vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

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

Jsou to hlavně osobní a nákladové brány, kterými do objektu ústí železniční vlečka, 

prostupy pro lanovou dráhu, ale i propusti říček a potoků, kanalizaci, různé šachty s výtahy 

apod. [3] 

Směrnice vnějšího režimového opatření stanoví kde, kdy, jak a čím se smí nebo 

nesmí do objektu těmito cestami vstupovat a objekt opouštět. Důležité je, že obsahují i 

projektování předpokládané ostrahy při řešení situací.  

3.3.2 Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření se týkají především dodržování bezpečnostních směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel po objektu, omezení vstupu do určitých 

prostorů pouze pro konkrétní pracovníky, 

- udržování dobrého stavu ohrazení, zajištění osvětlení, vytvoření druhého 

vnitřního oplocení, vytvoření režimu strážních věží apod., 

- režimu pohybu materiálu, které zamezují úniku zbytných nebo neevidovaných 

materiálů nebo výrobků, 

- skladových režimů, určující způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení 

hranice objektu až po jeho opuštění. [3] 
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3.4 Struktura fyzické ochrany 

Cílem fyzické ochrany je zajištění optimálního zabezpečení chráněného objektu 

nebo prostoru proti neoprávněnému vniku nežádoucích osob, zcizení předmětů apod., 

souladem všech prvků fyzické ochrany popsaných výše. Vytvoření fyzické ochrany je 

přímo závislé na využitých finančních prostředcích. Nelze však vytvořit takové 

zabezpečení, které by eliminovalo veškeré hrozby. Velmi důležité je si pamatovat, že 

zabezpečení objektu je tak silné, jako je síla zabezpečení jejího nejslabšího článku. 

Strukturu prvků fyzické ochrany zobrazuje obrázek 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2: Struktura prvků fyzické ochrany [autor] 
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4 Objekt Poděbradka a.s. 

Objekt se nachází v severní části města Poděbrady směrem na Nymburk. Celý je 

v soukromém vlastnictví jednoho majitele, který vlastní celou řadu dalších minerálních i 

stolních vod. 

4.1 Historie objektu 

Poděbradka má velmi dlouhou historii, která se začala psát už v roce 1908, kdy se 

na území Poděbrad poprvé navrtal hlubinný vrt, který měl necelých 100 m. Ze začátku byla 

továrna umístěná v centru Poděbrad. Po 90. letech, ale přestala splňovat hygienické limity 

a musela být přestěhována. A právě nový objekt Poděbradky budu ve své bakalářské práci 

popisovat a analyzovat. Její nynější poloha je na konci Poděbrad po cestě na Nymburk. 

K přestěhování došlo v roce 1993. Nejdříve zde stála pouze výrobní linka a administrativní 

budova. S rozvojem firmy se, ale začal rozvíjet i její majetek. Byl dostavěn velkokapacitní 

sklad. Poté se dostavěla další výrobní linka a další sklad. Celý objekt se postupem času 

formoval, až do podoby jakou má dnes. 

4.2 Popis okolí 

Objekt se nachází na území v severní části města Poděbrad a to na adrese 

Nymburská 239. Z jižní strany proudí kolem objektu řeka Labe, která je lemována stromy 

až k objektu. Ze západní části obklopuje objekt pouze velké pole s elektrickým vedením. 

Ze severní strany rovnoběžně s řekou Labe vede kolem objektu asfaltová silnice druhé 

třídy. Taky se zde nachází parkoviště, které není přímo součástí objektu. Z poslední 

východní strany vede kolem objektu čtyřproudová silnice s mostem přes řeku Labe. 

V okolí objektu se nevyskytují žádné další stavební objekty.  

4.3 Popis objektu 

V areálu se nachází jedna příjezdová brána, která je hlídána vrátnicí. Za vrátnicí se 

nachází úschovna kol pro zaměstnance. Pro výrobu a činnost využívá společnost v areálu 

jednu hlavní výrobní halu a druhou vedlejší výrobní halu. Vzniklé produkty se uchovávají 

ve skladu 1, přímo napojeného na hlavní výrobní halu a ve skladu 2, který je vzdálený od 

vedlejší výrobní haly 20 m. Dalším objektem je zásobník na pitnou vodu a zásobník 

s oxidem uhličitým. Vedení firmy a zaměstnanci sídli v administrativní budově, která je 
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přímo napojená na hlavní výrobní halu. Celý areál má rozměry 120 x 80 m. Rozmístění a 

označení budov je znázorněno na obrázku 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Rozmístění a značení budov v areálu [autor] 

Legenda:  

1 – Hlavní výrobní hala   7 – Administrativní budova 

2 – Sklad 1    8 – Zásobník na pitnou vodu 

3 – Sklad 2    9 – Zásobník na oxid uhličitý 

4 – Vedlejší výrobní hala   10 – Nakládací plocha 

5 – Vrátnice     11 – Kontrolní váha 

6 – Úschovna kol    1 – Brána  
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4.4 Stavební konstrukce 

Všechny budovy v objektu jsou stavěny podobnou technologií, tak aby se dodržela 

jejich vzhledová jednotnost. Výrobní hala, druhá výrobní hala a dva sklady jsou 

železobetonového typu JUZO. Základy těchto budov jsou na montovaných betonových 

patkách osazených na podkladních betonech a štěrkopískových polštářích. Obvodový plášť 

je z tepelně izolovaných sendvičových stěnových panelů řady NKV tloušťky 200 mm 

s průběžnou vrstvou pěnového polystyrénu o tloušťce 100 mm. Vnitřní povrchová úprava 

stěn je tvořena omítkou a keramickými obklady. Vnější povrchová úprava stěn je tvořena 

nezateplenými profily typu HOESCH – profil E 35, bílé barvy. Ve spodní části objektu do 

výše 1,6 m obložená glazovým obkladem, barvy tmavě hnědé. Příčky jsou dělány 

z klasických zděných cihel tloušťky 100, 125, 240 a 300 mm. Podlaha je betonová 

s keramickou dlažbou anebo s epoxidovou stěrkou MONEPOX SL, podlahovina 

MONILE. Střešní plášť je ze železobetonových desek s příchytkami a krokvičkami. 

Izolovaný je PREFIZOLEM o tloušťce 100 mm. Na zevnější straně střechy je použitá 

lehká střešní krytina ONDULINE. Dveře jsou dřevěné klasické bez zabezpečení, které dělí 

části výrobní haly. Na vchod jsou použity kovové dveře s klasickým sklem. Okna jsou 

kovová s klasickým sklem otočná sklápěcí. Vrata jsou elektricky ovládaná hliníková 

s postupným navíjením. Zastavěná plocha je 1053 m
2
. Obestavěný prostor je 5918 m

3
. 

Vzhledově se stavební konstrukce administrativní budovy z vnější strany neliší od 

ostatních budov v areálu. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, která je nadstavbou objektu 

pomocných provozů. Základy budovy stojí na pilotech o průměru 1,3 m pod hladinou 

agresivní vody. Obvodový plášť je z keramických panelů tloušťky 300 mm. Vnitřní 

povrchové úpravy stěn jsou z polymer cementové omítky a keramických obkladů. Vnější 

povrchové úpravy jsou tvořeny z keramických soklů s obklady SIDALVAR. Příčky jsou se 

zděných cihel tloušťky 150 a 300 mm, nad 4 m výšky jsou montované s tloušťkou 300 

mm. Podlahy jsou betonové s keramickou dlažbou, PVC a nebo kovral. Zastřešení je 

tvořeno jednoplášťovou vrstvou se spádem, střešní krytina je živičná sklobit. Podhledy 

jsou hliníkové ALPO. Dveře jsou použité plechové při vstupech do budovy, při vstupech 

do kanceláří, nebo do patra jsou dveře dřevěné. Okna jsou plechová dvojskla s klasickým 

sklem. Zastavěná plocha je 151 m
2
. Podlažní plocha je 514 m

2
 a obestavěný prostor je 

3431 m
3
. 
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4.5 Dispoziční řešení staveb 

Administrativní budova má jeden vchod, který je ze severní strany areálu. Tento 

vchod je vzájemným vchodem, i pro hlavní výrobní halu a sklad 1. Další dveře má 

administrativní budova na střeše. Sklad 1 má ještě jeden vstup sloužící k přesunu zboží na 

nakládací místo. Vedlejší výrobní hala má první vchod umístěný z východní strany a druhý 

východ sloužící k přesunu materiálu do skladu na jižní straně. Sklad 2 má vchod na severní 

straně a tento vchod slouží i k expedici zboží na nakládací místo. Pro lepší orientaci jsou 

vchody, východy a označení budov, označeny na obrázku 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Vchody do jednotlivých budov [autor] 

Legenda:  

1 – Hlavní výrobní hala   7 – Administrativní budova 

2 – Sklad 1    8 – Zásobník na pitnou vodu 

3 – Sklad 2    9 – Zásobník na oxid uhličitý 

4 – Vedlejší výrobní hala   10 – Nakládací plocha 

5 – Vrátnice     11 – Kontrolní váha 

6 – Úschovna kol    1 – Brána  
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Další dispoziční řešení staveb omezím pouze na popis administrativní budovy a 

výrobní haly. Ostatní objektu jsou bez dalšího rozdělení. Administrativní budova je 

čtyřpatrová budova, kde sídlí zaměstnanci a celé vedení firmy kromě majitele. 

1. NP – Administrativní budova je spojena s hlavní výrobní halou, a proto je první 

nadzemní podlaží, kromě jedné kanceláře hned po vstupu do budovy, která patří oddělení 

nákupu, celé součástí hlavní výrobní haly a nachází se zde technické prostředky pro výrobu 

minerálních vod.  

2. NP – V druhém nadzemní podlaží je naproti schodiště první kancelář s jednací 

místností, kde sídlí hlavní mechanik, energetik. Poté je chodba oddělena od příchozí 

chodby zabezpečenými dveřmi. Po průchodu těmito dveřmi je hned po pravé ruce kancelář 

personálního oddělení a vedle ní sídlí technik výrobního úseku. Naproti je další kancelář, 

která patří oddělení marketingu. Následuje kuchyňka a WC. Další následující tři kanceláře 

patří vodohospodáři, účtárně a oddělení kvality a vývoje.  

3. NP – Třetí nadzemní podlaží opět obsahuje rozdělenou chodbu zabezpečenými 

dveřmi, kde na jedné straně je přístupové schodiště a místnost zvaná server, kde je 

zabudován internet a podobné. Na druhé straně chodby jsou čtyři kanceláře hned po 

příchodu po pravé ruce oddělení prodeje, naproti je kancelář oddělení pro klíčové 

zákazníky. Dalším prostorem jsou kuchyňka a WC. Dále následuje po pravé straně 

kancelář oddělení nezávislé distribuce a po levé straně kancelář oddělení informačních 

technologií.  

4. NP – Ve čtvrtém a posledním nadzemní podlaží sídlí vedení firmy kromě 

majitele. Opět je přístupová chodba rozdělena zabezpečenými dveřmi. Na jedné straně je 

schodiště, které vede až na střechu a na straně druhé jsou kanceláře. První kancelář po 

pravé ruce patří řediteli závodu. Naproti je kancelář sekretariátu. Další místnost je 

kuchyňka a WC. Poslední dvě kanceláře na patře, patří obchodnímu řediteli a generálnímu 

řediteli. V obou těchto kancelářích jsou umístěny trezory.  

Výrobní haly jsou rozděleny na šest místností. Hlavní výrobní hala je rozdělena 

dlouhou chodbou. První místnost naproti vstupu slouží k odželeznění. Vedle ní je 

výměníková stanice a vzduchotechnika. Další dvě místnosti napojené na tyto jsou 

sirupárna a místnost, kde se provádí akumulace. Z levé strany chodby je laboratoř a vedle 

ní sklad etiket. Vedlejší výrobní hala je rozdělená velmi podobně se stejnými místnostmi. 

Pro orientaci slouží příloha 1, která znázorňuje rozmístění místností v budovách. 
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5 Stávající zabezpečení objektu Poděbradka 

Firma Poděbradka využívá ve svém areálu několik stávajících zabezpečení 

k zajištění majetku hmotného i nehmotného. Největším problémem v posledních letech se 

stávají krádeže plných palet, prázdných palet, kol zaměstnanců, ale i kovového odpadu. Ke 

krádežím, nebo vloupáním do administrativní budovy, nebo přímo do výrobních hal není 

tak časté. Nicméně právě tady se vyskytuje ten nejdražší majetek. Pro popsání současného 

zabezpečení objektu následně proberu tyto použité části fyzické ochrany: 

- Mechanické zábranné systémy, jako prvky vnější i vnitřní ochrany 

- CCTV systém 

- Systém kontroly vstupu 

- Fyzická ostraha 

- Režimová opatření 

5.1 Prvky zabezpečení obvodu areálu 

Mezi tyto prvky technické ochrany patří mechanické zábranné systémy a CCTV 

systém.  

5.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Obvod areálu Poděbradka a.s. je celý chráněn plotem. Plot dosahuje výšky 2 m. 

Tento plot má zabránit neoprávněnému vstupu osob na pozemek firmy. Plot je obyčejný 

klasický drátěný. V místě, kde se skladuje odpad, to znamená i železo je přídavné 

osvětlení, pro zastrašení popřípadě rychlejší odhalení pachatele. Jediná změna oplocení je 

na západní straně areálu, kde je použit betonový 4 m plot, pro zlepšení zabezpečení 

použitých palet, které se v tomto místě uchovávají. Palety přesahují výšku tohoto plotu. 

Pro znázornění je vložen obrázek 5. Do areálu se jde oprávněně dostat pouze přes vrátnici, 

která se nachází na východní straně areálu. Vjezd je zabezpečen závorou, vstup jde pouze 

přes vrátnici. Areál nemá žádný jiný vstup. 

5.1.2 CCTV systém 

V areálu jsou nainstalovány čtyři kamery, které slouží hlavně při kontrole vstupu, 

opouštění areálu a nakládaní zboží. Tyto úkoly jsou primární úkoly těchto kamer, 

samozřejmě se dají použít také pro odhalování pachatele při neoprávněném vstupu, nebo 

pokusu krádeže. Dvě kamery jsou otočné. Jedna střeží jižní a západní část objektu, bohužel 
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není možné obě tyto části hlídat kamerou najednou. Druhá kamera střeží severní a 

východní část areálu, tak stejně jako u první kamery platí, že nedokáže střežit obě části 

najednou. Další dvě kamery jsou statické. První je trvale zaměřena na vjezd a přenáší obraz 

řidiče, státní poznávací značku aut a zaznamenává vstup osob. Druhá statická kamera 

nepřetržitě zabírá nakládací plochu a kontroluje nakládání zboží. Všechny čtyři kamery 

dovedou zaznamenávat spolu s videem i zvuk. Kamery jsou vyvedeny do elektronické 

zabezpečovací signalizace (dále jen EZS) na vrátnici, kde se také kontroluje záznam 

z těchto kamer. Další možnosti zobrazení obrazu má vedení firmy, kdy generální ředitel, 

nebo ředitel závodu, může kdykoliv zapnout jakýkoliv obraz z kamer na svém počítači.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Schéma areálu a zabezpečení plotu a použití kamer [autor] 

Legenda:  

11 – Betonový plot     

11 – Brána  

      11 – Otočná kamera 

22 – Stacionární kamera   
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5.2 Prvky zabezpečení budov a předmětů 

Prvky fyzické ochrany použity k zabezpečení budov a předmětů jsou mechanické 

zábranné systémy a to plášťové a předmětové ochrany a dále je využit systém kontroly 

vstupu. 

5.2.1 Mechanické zábranné systémy 

V objektu se nevyskytují žádné specializované prvky zabezpečení. Jedná se o 

stavební konstrukci, okna a dveře u plášťové ochrany a trezory v případě předmětové 

ochrany. Specifikace a rozměry těchto prvků jsou uvedeny níže. 

Plášťová ochrana 

Tyto prvky ochrany budov tvoří plášťová ochrana a to okenní, dveřní výplně a 

stavební konstrukce. Žádný z těchto prvků nebyl stavěn tak, aby zajišťoval vyšší 

zabezpečení budov. Tudíž se jedná o standardní části staveb. Stavební konstrukce byla 

blíže popsána v kapitole stavební konstrukce, proto se k tomuto tématu již nebudu vracet a 

popíšu pouze okenní a dveřní výplně.  

U skladu 1,2 se jedná pouze o použitá vrata o rozměrech 4 000 x 4 000 mm jako 

otvorová výplň. Tyto vrata jsou otevírána elektronicky pomocí tlačítek na boku vrat. 

Dálkové ovládání vrat není možné. Sklady nemají žádná okna.  

Výrobní hala obsahuje okenní výplně, které jsou neotevíratelné s rozměry 3 000 x 

2 500 mm. Použité je klasické sklo bez ochranných prvků rozděleno příčkou co 1 000 mm. 

Dále výrobní haly obsahují větrací okénka, která jsou 6 000 mm nad zemí a opět se jedná o 

okna s klasickým sklem o rozměrech 500 x 500 mm.  

Administrativní budova je opatřena klasickými okny s dvojsklem a plechovým 

rámem. Skleněná výplň je s klasického skla. Rozměry oken jsou 2 000 x 1 500 mm a každé 

patro má tyto okna po celé východní a západní straně. Ze severní a jižní strany nemá 

budova žádné okna. Vstupní dveře jsou plechové se skleněnou výplní vyztužené drátem. 

Tyto dveře jsou vstupní i pro hlavní výrobní halu a sklad 1. Na střeše jsou klasické dřevěné 

dveře. Po vstupu do každého patra je chodba rozdělena dřevěnými dveřmi systémem 

kontroly vstupu.  

Úschovna kol je otevřená místnost, její konstrukce je z drátěného plotu a z půlky je 

zastřešená plechovými pláty.  
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Veškeré zámky a osazení dveří i vstupních je řešeno klasickými zámky a 

klasickými zárubněmi.  

Předmětová ochrana 

V kancelářích generálního ředitele a obchodního ředitele jsou umístěny trezory. 

Tyto trezory nejsou vestavěné a nacházejí se v nich důležité informace a obchodní 

tajemství. Trezory mají rozměry 1 000 x 500 x 500 mm.  

5.2.2 Systém kontroly vstupu 

Tento systém opatření využívá Poděbradka a.s. v administrativní budově. Zatím co 

vstup do budovy je bez jakéhokoliv zabezpečení, od prvního nadzemní podlaží, až po 

čtvrté, tedy poslední nadzemní podlaží, je vstupní chodba rozdělena dřevěnými dveřmi 

s elektronickými zámky. Tyto zámky jsou odemknutelné pouze po přiložení čipové karty 

na snímač. Kartu má každý zaměstnanec svou. S jedinou kartou se dá dostat do všech 

zabezpečených dveří, tedy i do pater, kde daný zaměstnanec nemá svou kancelář. Karty 

vydává přesně na jméno personální oddělení sídlící také v této budově. Kdo otevírá určité 

dveře nelze s tohoto systému nijak zjistit. Bezpečnostní služba vlastní na vrátnici jednu 

kartu. 

5.3 Fyzická ostraha 

V areálu, funguje jako fyzická ostraha (dále jen FO) soukromá bezpečnostní firma. 

S této firmy zde pracují stálí čtyři zaměstnanci, kteří vykonávají 24 hodinové směny. 

Základním stanovištěm FO je vrátnice, kde jsou i nainstalovány monitory PC a zařízení 

EZS. Přes týden pracují v areálu dva pracovníci, o víkendu jeden. Hlavním úkolem FO je 

dohlížet na venkovní areál. V případě podezření však mohou pracovníci FO vstoupit také 

do objektu. Na vrátnici je uschována jedna karta s přístupovými právy do objektů a klíče 

od hlavních dveří. Pracovníci FO provádějí časově nepravidelné obchůzky areálem 

s elektronickým čipem. Tento čip funguje i jako kontrola zda pracovník FO obešel celý 

areál. V areálu je různě rozmístěno celkem devět stanovišť. Po každém návratu na vrátnici 

sepisuje pracovník FO hlášení. V tomto hlášení se objevuje, zda neviděl něco podezřelého 

jako například otevřené dveře, rozsvícené světlo, poškození plotu apod. V době, kdy 

pracovník neprovádí obchůzku, sleduje dění v areálu prostřednictvím záznamového 

zařízení.  
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5.4 Režimová opatření  

Režimová opatření nejsou v areálu zvlášť sepsána. Jediným druhem této 

dokumentace jsou základní povinnosti FO, které zaměstnanci FO podepisují před 

zahájením výkonu práce. Mezi tyto povinnosti patří kontrola vstupu a výstupu osob a 

kontrola vjezdu a výjezdu automobilů, dále poučení o provádění kontrolních obchůzek a 

sledování záznamových zařízení.  

Vstup a výstup osob a vjezd a výjezd automobilů je povolen pouze přes vrátnici. 

Povinností každé osoby, řidiče automobilu vstupující nebo opouštějící areál je podrobit se 

na vyzvání pracovníka FO kontroly osobních zavazadel, zavazadlového prostoru, nebo se 

podrobit prohlídce podle § 248, odst. 2 Zákoník práce.  

Další kontrolu provádí pracovníci FO při opouštění naloženého nákladního 

automobilu. Řidič tohoto vozu je povinen před opuštěním areálu vjet na kontrolní váhu. 

Ostatní zaměstnanci nemají sepsány žádné organizační, nebo režimová opatření.  

5.5 Zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

Obvodová ochrana je tvořena pouze plotem. Překonání tohoto zabezpečení je velmi 

jednoduché, rychlé a přitom není vůbec pracné. Část tvořená betonovým plotem působí 

bezpečně, ale po krátkém zamyšlení není zdaleka tak bezpečná jak by se mohlo na první 

pohled zdát. Největší nedostatkem je absence vrcholové ochrany, infračervené závory nebo 

podobného ochranného prostředku.  

Při prostorové ochraně jsou využívány hlavně CCTV systémy, ty zabírají sice 

veškerou plochu areálu, ale jsou použity otočné kamery, takže zabírají pouze ½ areálu. 

Stacionární kamery zaznamenávají příjezdovou plochu a nakládací plochu, tyto dvě velmi 

důležité plochy jsou monitorovány dostatečně. Vše podtrhuje ještě kontrolní váha, takže 

z areálu je velmi obtížné dostat neoprávněně palety vod.  

Plášťová ochrana je slabá a bez prvků PZTS lehce překonatelná.  

Za vůbec nejdůležitější, ale považuji absenci režimových opatření a to jak pro 

fyzickou ostrahu, tak pro ostatní zaměstnance.  

Na závěr zhodnocení stávajícího zabezpečení, bych chtěl napsat, že se jedná o můj 

subjektivní názor. V dalších částech se pokusím tyto poznatky buďto potvrdit nebo vyvrátit 

provedením analýzy rizik.  
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6 Analýza rizik fyzické ochrany objektu 

Při analýze rizik postupujeme tak, že nejprve identifikujeme možná rizika a to 

screningovými metodami, jako jsou Ishikawův diagram, kontrolní list apod. Nalezená 

rizika rozdělíme na strukturální a procesní. Následuje výpočet rizika vybranou adekvátní 

metodou. Tyto metody se rozdělují na kvalitativní, kvantitativní a semikvantitativní. 

Kvalitativní metody se vyznačují v určitém rozsahu, například určená pravděpodobností, 

nebo slovním popisem. Úroveň je určována profesionálním odhadem. Kvantitativní 

metody jsou založeny na matematickém výpočtu rizika z frekvence výskytu hrozby a jejího 

dopadu. Semikvantitativní metody doplňují kvalitativní metody bodový hodnotami a tím se 

z nich stávají napůl metody kvalitativní a kvantitativní. Poté se využije další metody 

určené pro verifikaci dosažených výsledků například metoda souvztažnosti, nebo Kittsova 

bodová metoda apod. Nakonec se výsledky porovnávají se statistickými údaji a navrhují se 

změny v zabezpečení s vlivem na zvýšení bezpečnosti. Tato opatření jsou navrhována 

v takovém rozsahu, aby nepřekročila 10 – 15 % hodnoty chráněných aktiv. [5] 

V mé práci využiji pro identifikaci rizik metodu Ishikawova diagramu příčin a 

následků. Nalezená rizika rozdělím na strukturální a procesní. V dalším kroku použiji 

metodu selhání systému a dopadů na společnost (dále jen FMEA), failure mode and effect 

analysis, pro výpočet rizik a stanovení jejich pravděpodobnosti, pro strukturální i procesní 

rizika zvlášť. Metodu FMEA vyhodnotím pomocí Paretova principu a graficky znázorním 

Lorenzovou křivkou. Nakonec navrhnu nové zabezpečovací opatření, s ohledem na využité 

finance podle pravidla ALARA, nová opatření nebudou přesahovat hodnoty chráněných 

aktiv o více než 10 – 15 %. Celou analýzou se pokusím potvrdit, nebo vyvrátit mé dojmy 

ze současného stavu zabezpečení.  
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6.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Ishikawův diagram, nazývaný také „diagram rybí kosti“ se používá pro zjištění 

příčin určitého problému. V oblasti zabezpečení je to nejčastěji prolomení fyzické ochrany. 

Tak jak to můžete vidět v této práci níže. Byl vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou. 

Diagram podporuje vytváření hlubších nápadů a grafické znázornění zajišťuje přehled. 

Tato technika pomáhá strukturovat proces, nebo identifikovat možné příčiny. [5] 

V mé bakalářské práci bude jako hlavní následek prolomení fyzické ochrany. Jako 

příčiny, budu uvádět jednotlivé prvky současné fyzické ochrany jejich slabá a 

napadnutelná místa a zaměstnance jakož to další možné příčiny ohrožení. 

 

Hlavní následek: 

- prolomení fyzické ochrany 

Příčiny následku: 

- prolomení mechanických zábranných systémů 

- prolomení CCTV systému (dále jen CCTV) 

- prolomení systému kontroly vstupu (dále jen SKV) 

- selhání zaměstnanců 

- prolomení fyzické ostrahy (dále jen FO) 

- nedostačující režimová opatření (dále jen RO) 

 

Pro identifikaci a analyzování zásadních příčin, je dále třeba tyto příčiny rozdělit na 

dílčí příčiny hlavního následku. Proto má každá hlavní příčina několik podpříčin. 
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Prolomení MZS 

Dílčí příčiny prolomení MZS: 

- přelezení plotu 

- podlezení plotu 

- prostříhání se plotem 

- rozbití oken 

- rozbití skla dveří 

- vypáčení zámku dveří 

- vypáčení zámku vrat 

- zničení vrat 

- vypáčení zámku střešních dveří 

 

Prolomení CCTV  

Dílčí příčiny prolomení CCTV: 

- odpojení kamer pachatelem 

- pohyb pachatele mimo dosah 

- výpadek systému 

- vyřazení kamer zaměstnancem 

- výpadek proudu 

 

Prolomení SKV 

Dílčí příčiny prolomení SKV: 

- odcizený čip 

- výpadek systému 

- výpadek proudu 

- pomoc zaměstnance 

Prolomení fyzické ostrahy 

Dílčí příčiny prolomení FO: 

- nedbalé prohlídky objektu 

- slabý fyzický fond  

- nedodržování úkolů 

- nezkušenost fyzické ostrahy 

- nedostatečné prohlídky osob a 

automobilů 

- spolupráce s pachatelem 

 

Nedostačující režimová opatření 

Dílčí příčiny prolomení RO: 

- nedodržování směrnic 

- neznalost směrnic 

- absence dané situace ve 

směrnicích 

- špatné zpracování RO 

- vyzrazení předpisů 

 

Selhání zaměstnanců 

Dílčí příčiny selhání zaměstnanců: 

- nespokojenost 

- nedbalost 

- neuzamčení dveří a oken 

- nezavření dveří a oken 

- vynesení majetku

 

Z Ishikawova diagramu nám vyplynulo, že existuje celá řada příčin k prolomení 

fyzické ochrany. Pro rozměry a lepší čitelnost je celý tento diagram zobrazen v příloze 2. 

Dále se těmito dílčími příčinami budu zabývat v analýze FMEA. 
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6.2 Analýza selhání a jejich dopadů FMEA 

Pro výpočet rizik a jejich pravděpodobností použiji metodu FMEA (failure mode 

and effect analysis). Tato metoda vyhledává nejkritičtější a nejpravděpodobnější rizika. 

Jedná se o analyticko-systematickou metodu, která byla vyvinuta a poprvé použitá 

v NASA. Základem metody je tedy vyhledávání jednotlivých poruch, určení jejich příčin a 

dopadů na systém. Pro výpočet míry rizika R se využívá rovnice (2), která je základním 

prvkem této metody. Dále se při této metodě využívá bodové ohodnocení jednotlivých 

částí rizika, jako je pravděpodobnost, závažnost a odhalitelnost. [5] 

                                                                    (2) 

 R – míra rizika 

 P – pravděpodobnost vzniku rizika 

 N – závažnost následků rizika 

 H – odhalitelnost rizika [5] 

Pravděpodobnost 

Bodové ohodnocení pravděpodobnosti je dáno od nahodilých až po trvalé hrozby. 

Tyto pravděpodobnosti jsou rozděleny do pěti kategorií. Všechny kategorie 

pravděpodobnosti jsou zapsány v tabulce 2. 

Tabulka 2: Pravděpodobnost vzniku rizika [5] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 

Závažnost 

Bodové ohodnocení závažnosti rizik je dáno podle závažnosti rizika z hlediska 

materiálního, finančního, ohrožení osob, majetku, nebo životního prostředí. Je rozděleno 

do pěti kategorií od nejmenší, až po největší. Všechny kategorie udává tabulka 3. 
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Tabulka 3: Závažnost rizika [5] 

N Závažnost rizika 

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 

Odhalitelnost 

 Bodové ohodnocení odhalitelnosti rizika je stejně jako u dvou předešlých parametrů 

rozděleno do pěti kategorií. Jde od rizika odhalitelného až po riziko neodhalitelné. 

Odhalitelnost rizika se mění podle času, který potřebujeme k jeho odhalení. Všechny 

kategorie jsou popsány v tabulce 4. 

Tabulka 4: Odhalitelnost rizika [5] 

H Odhalitelnost rizik 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během několika minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

Míra rizika 

 Součinem předešlých parametrů, dostaneme číselné ohodnocení tzv. míru rizika. Ta 

nám daná rizika rozdělí od bezvýznamných až po nepřijatelná. Číselné ohodnocení 

kategorií míry rizika jsou uvedeny v tabulce 5. 

Tabulka 5: Míra rizika [5] 

R Výsledná míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 
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6.2.1 Strukturální rizika 

Seznam strukturálních rizik s vypočtenou mírou rizika R je uveden v tabulce 6. 

Tato tabulka představuje zkrácenou verzi. Její celé vyhotovení je uvedeno v příloze 3. 

Další části tabulky obsahují příčiny rizik, následky rizik, aktuální opatření a bodové 

ohodnocení pravděpodobnosti, závažnosti a odhalitelnosti rizika. 

Tabulka 6: Strukturální rizika [autor] 

Ochrana # Strukturální riziko P N H R 

MZS 

1. Podlezení plotu 2 3 4 24 

2. Přelezení plotu 4 3 5 60 

3. Prostříhání se plotem 4 4 3 48 

4. Rozbití oken 4 4 2 32 

5. Rozbití skla dveří 4 4 2 32 

6. Vypáčení zámku dveří 4 4 3 48 

7. Vypáčení zámku střešních dveří 2 3 4 24 

8. Zničení vrat 3 4 2 24 

9. Vypáčení zámku vrat 3 4 3 36 

CCTV 

systém 

10. Výpadek proudu 2 4 1 8 

11. Odpojení kamer pachatelem 2 4 2 16 

12. Pohyb pachatele mimo dosah kamer 4 4 5 80 

13. Výpadek systému 2 3 1 6 

14. Vyřazení systému zaměstnancem 2 4 2 16 

SKV 
15. Výpadek proudu 2 5 1 10 

16. Výpadek systému 2 4 3 24 

 

K vyhodnocení FMEA analýzy využiji Paretův princip 80/20. Rizika převedu na 

kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti v samostatné tabulce obsažené 

v příloze 5, podle výpočtů uvedených v tabulce 6. Výsledné hodnoty kumulativní četnosti 

a relativní kumulativní četnosti nanesu na osy Paretova grafu. Relativní kumulativní 

četností je vedena Lorenzova křivka. Ta nám rozdělí zásadní bezpečnostní rizika do 80 % a 

ostatní rizika zbylých 20 %. Tato rizika jsou zanedbatelná a jejich bezpečnostní dopad na 

objekt je jen velmi malý. Celá Paretová analýza s Lorenzovou křivkou bude uvedena na 

obrázku 6. 
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Obrázek 6: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou strukturálních rizik [autor] 

 

Z Paretova diagramu na Obrázku 6. nám vyplývá, že strukturální hrozby mající 

zásadní vliv na bezpečnost objektu jsou číslo 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 12. Slovně se jedná 

o tyto identifikované rizika: přelezení plotu, prostříhání se plotem, rozbití oken, rozbití skla 

dveří, vypáčení zámku dveří, vypáčení zámku střešních dveří, zničení vrat, vypáčení 

zámku vrat a pohyb pachatele mimo dosah kamer. 
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6.2.2 Procesní rizika 

Seznam procesních rizik s vypočtenou mírou rizika R je uveden v tabulce 7. Tato 

tabulka představuje zkrácenou verzi. Její celé vyhotovení je uvedeno v příloze 4. Další 

části tabulky obsahují příčiny rizik, následky rizik, aktuální opatření a bodové ohodnocení 

pravděpodobnosti, závažnosti a odhalitelnosti rizika. Vyhodnocení analýzy FMEA 

procesních rizik znázorňuje graf na Obrázku 7. Jde o Paretův diagram s Lorenzovou 

křivkou. Tato křivka nám opět oddělí rizika závažná od těch zanedbatelných. K vytvoření 

tohoto grafu bylo třeba rizika převést na kumulativní a relativně kumulativní četnosti viz 

samostatná tabulka uvedena v příloze 5. 

Tabulka 7: Procesní rizika [autor] 

Ochrana # Procesní riziko P N H R 

Režimová 
ochrana 

1. Nedodržování směrnic 4 4 4 64 

2. Neznalost směrnic 3 4 4 48 

3. Nesprávné zpracování směrnic 2 5 4 40 

4. Absence dané situace ve směrnicích 2 4 5 40 

5. Vyzrazení předpisů 2 5 5 50 

SKV 
6. Odcizený čip 4 4 3 48 

7. Pomoc zaměstnance 2 5 4 40 

Fyzická 
ostraha 

8. Spolupráce s pachatelem 2 5 4 40 

9. Nezkušenost 3 3 5 45 

10. Nedostatečné prohlídky 4 4 5 80 

11. Nedbalé prohlídky objektu 3 4 5 60 

12. Nedodržování úkolů 3 3 4 36 

13. Slabý fyzický fond 5 3 5 75 

Selhání 
zaměstnanců 

14. Nespokojenost 2 4 5 40 

15. Nedbalost 4 4 3 48 

16. Vynášení majetku 3 4 1 12 

17. Neuzamčení oken a dveří 3 5 4 60 

18. Nezavření oken a dveří 3 5 3 45 
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Obrázek 7: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou procesních rizik [autor] 

 

Z druhého Paretova diagramu na Obrázku 7 nám vyplývá, že procesní hrozby 

mající zásadní vliv na bezpečnost objektu jsou číslo 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 11., 13., 15., 

17., 18. Slovně se jedná o tyto identifikované rizika: neznalost směrnic, nesprávné 

zpracování směrnic, absence dané situace ve směrnicích, vyzrazení předpisů, odcizený čip, 

nezkušenost fyzické ostrahy, nedostatečné prohlídky osob a automobilů, nedbalé prohlídky 

objektu, slabý fyzický fond fyzické ostrahy, nedbalost zaměstnanců, neuzamčení oken a 

dveří a nezavření oken a dveří. 

Vyhodnocení FMEA analýzy 

 Podle provedené FMEA analýzy jsem našel nejzávažnější bezpečnostní rizika. 

Jedná se o devět rizik strukturálních a dvanáct rizik procesních. Přímo vypsaná jsou výše. 

S přihlédnutím na výsledky se budu těmito riziky zabývat v poslední části mé bakalářské 

práce. Pokusím se navrhnout opatření, která budou minimalizovat tyto rizika.  
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7 Finanční ohodnocení majetku 

Velmi důležité, při provádění návrhu zabezpečení je celková cena chráněných 

aktiv, aby se nestalo, že cena zabezpečení bude vyšší nebo nepřiměřená hodnotě 

chráněných zájmů. S tohoto důvodu pracujeme při navrhování s pravidlem ALARA. To 

nám říká, že cena navrhovaných opatření nesmí přesáhnout 10-15% chráněných aktiv. 

Celý majetek firmy bude ohodnocen v tabulce 8. Údaje jsou zaokrouhleny na tisíce. 

Tabulka 8: Finanční ohodnocení majetku firmy [autor] 

Majetek Hodnota [Kč] 

Pozemek 7 387 000 

Stavby budov 25 235 000 

Stroje a technické vybavení 7 891 000 

Dopravní prostředky 1 996 000 

Vybavení kanceláří, vrátnice 984 000 

Jiný majetek 560 000 

Zásoby produktu  1 525 000 

Celková cena chráněných aktiv 45 578 000 
 

Celková hodnota chráněných aktiv činí 45 578 000 Kč. Toto je hodnota všech částí 

společností, jak stavebních, pozemkových, tak technického vybavení uvnitř apod. Já budu 

brát v úvahu částku pouze z chráněných aktiv, která se nachází uvnitř areálu a jsou 

ohroženy rizikem odcizení či zničení. Hodnota této sumy činí 12 956 000 Kč. 

Jednoduchým výpočtem zjistíme, že hodnota námi navrhovaných opatření nesmí 

přesáhnout hodnotu 1 295 600 Kč.  
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8 Návrh opatření fyzické ochrany 

Po provedení analýzy rizik, byla nalezena slabá místa  fyzické ochrany. V této 

kapitole se pokusím navrhnout taková opatření, s ohledem na výsledky analýz, která budou 

jak ekonomicky přijatelná, tak budou splňovat ochranu majetku firmy Poděbradka.  

Následující návrh zabezpečení bude zaměřen na problémové části fyzické ochrany 

objektu. Jedná se o obvodovou a prostorovou ochranu a zlepšení organizačních a 

režimových opatření. Tento návrh bude vytvořen, tak aby splňoval pravidlo ALARA.  

8.1 Návrh v rámci režimové ochrany 

Podle provedené analýzy můžeme vidět, že absence anebo špatné zpracování 

režimových opatření patří k nejzávažnějším problémům. Proto navrhuji zpracování 

směrnic pro zaměstnance a pro fyzickou ostrahu.  

V případě zaměstnanců tento dokument konkrétně sepíše úkoly zaměstnanců při 

opouštění objektu, stanoví pravomoci jednotlivých zaměstnanců, přístupové práva a určí 

časové rozestupy mezi školeními. 

V případě fyzické ostrahy se bude jednat o vstupní a výstupní podmínky osob a 

automobilů. Dále omezení pohybu osob a vozidel po objektu, udržování dobrého stavu 

ohrazení, režim pohybu materiálu a skladový režim. Ukládání klíčů, konkrétní postupy při 

nastavování a ovládání prvků PZTS a CCTV systému. Podle zákona č. 101/2000 Sb. § 13 

odst. 1 a 2, o ochraně osobních údajů, uchovávání záznamu. Dále by měli směrnice 

obsahovat, po jakých časových intervalech se budou provádět školení a kontrola 

zabezpečovacích systémů. 

Náklady na vytvoření těchto dokumentů se mohou lišit podle určené firmy k jejich 

zpracování. Průměrná sazba za návrh vnitropodnikových směrnic činí 3 000 Kč za 

směrnici. V našem případě se jedná o dvě směrnice a z toho vyplývá, že cena za návrh 

režimových opatření bude činit zhruba 6 000 Kč. Cena za zpracování bude přibližně 8 000 

Kč/směrnici.  
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8.2 Návrh v rámci PZTS obvodové ochrany 

V rámci obvodové ochrany je třeba zajistit nepovolený vstup osob do areálu. Rizika 

s tímto problémem spjaté podle analýzy jsou přelezení plotu a prostříhání se plotem. 

Opatřeními proti těmto rizikům se také sníží pravděpodobnost pohybu pachatele mimo 

dosah PZTS a CCTV systému.  

Pro zabezpečení oplocení navrhuji použití infračervených závor. Tyto závory by 

měli minimalizovat možnost překonání plotu.  

Infračervené závory 

 Na osazení plotu bude potřeba deset infračervených závor (dále jen IR závor) 

s dosahem 60 m. 

IR závory JA-80IR od firmy Optex s dosahem 60 m. Tyto závory jsou bezdrátové. 

Napájené z velkokapacitních lithiových baterií. Životnost baterií je u přijímače 3 roky a u 

vysílače 5 let. Montáž se provádí na trubky oplocení, zeď, nebo sloupy. Závory jsou 

doplněny o vysílač kompatibilní se systémem OASiS, který přenáší signál na EZS 

ústřednu. Cena jedné této IR závory je 14 998 Kč. [29] 

Příslušenství potřebné k instalaci těchto závor jsou Lithiové baterie 3,6 V / 13,0 Ah, 

které nejsou součástí balení. Cena těchto baterií je 799 Kč za kus. Pro každou závoru 

zvlášť budou potřeba dvě baterie. Celkem bude potřeba čtyřicet baterií. Další potřebný 

komponent je držák na trubky oplocení a zdi s nastavitelným kloubem. Tento držák stojí 

111 Kč a v našem případě bude potřeba 20 držáků. [29] 

IR závory budou napojeny na ústřednu EZS na vrátnici. Montáž bude provedena 

podle pokynů uvedených v návodů dodaným výrobcem. Rozmístění IR závor po obvodu 

objektu je znázorněn v příloze 6. 
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8.3 Návrh v rámci PZTS v budovách 

V případě prvků PZTS musím budovy rozdělit podle jejich funkce a zabezpečit je 

rozdílně. Nejprve zabezpečím oba sklady. Poté přejdu na obě výrobní haly a nakonec 

zabezpečím administrativní budovu.  

Zabezpečení skladů a střešních dveří 

V případě skladů, bude stačit zabezpečit vchod do skladů, čímž jsou elektronická 

vrata. Pro odstranění rizika překonání vrat, ať už jde o rozbití vrat, nebo vypáčení zámku, 

jsem zvolil magnetické detektory napojené na EZS ústřednu. V případě střešních dveří je 

to velmi podobné a také nám postačí magnetický detektor. 

Magnetický detektor JA-60N, je bezdrátový magnetický detektor, který slouží 

k odhalení narušení objektu otevřením dveří, vrat, nebo oken. Napájení probíhá z dvou 

alkalických baterií AAA 1,5 V. Průměrná životnost baterií je jeden rok. Detektor je 

napojen na ústřednu EZS se systémem OASiS. Cena jednoho detektoru je 1 013 Kč. 

V našem případě bude potřeba pět detektorů. [28] 

Příslušenství nutné k tomuto detektoru jsou pouze baterie. Každý detektor využívá 

dvě, proto bude potřeba zakoupit 10 alkalických baterií. Jedno balení baterií stojí 100 Kč a 

obsahuje čtyři kusy. [28] 

Montáž bude provedena podle dodaného manuálu, specializovanou firmou.  

Zabezpečení proti vniknutí do administrativní budovy a výrobních hal 

 Pro zabezpečení těchto objektů zevnitř doporučuji detektory pohybu s detektorem 

tříštění skla. Použitím těchto detektorů minimalizujeme najednou rizika překonání dveří a 

oken. Také minimalizuje riziko pohybu pachatele mimo dosah prvků PZTS a CCTV. 

 JA-80PB využívá k detekci osob pasivní infračervené záření (dále jen PIR), pro 

rozeznání rozbití skla detekuje změny tlaku vzduchu a charakteristické zvuky. Je 

bezdrátový a napájí se z lithiové baterie typu LS(T)14250 (3,6 V ½ AA). Životnost baterií 

je zhruba tři roky. Komunikuje s EZS ústřednou OASiS, kde zabírá dvě adresy. Jednu pro 

tříštění skla, druhou pro zaznamenání pohybu. Tento detektor umožňuje výměnu snímací 

čočky, pro použití v dlouhých chodbách. V našem případě se jedná o chodby ve výrobních 

halách. Cena tohoto detektoru je 2 150 Kč. My budeme potřebovat třicet dva detektorů. 

[30] 
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 Příslušenství nutné k tomuto detektoru jsou opět baterie v hodnotě 100 Kč/ks. 

Napájení všech detektorů si vyžádá třicet dva baterií. [30] 

 Montáž se provede podle dodaného manuálu, specializovanou firmou. Rozmístění 

detektorů v místnostech je vyobrazeno v příloze 7.  

Zdokonalení systému kontroly vstupu 

V administrativní budově, se již vyskytuje SKV. Specifičtěji popsán v kapitole 

stávající zabezpečení objektu Poděbradka. Z důvodů, vyskytujících se závažných 

bezpečnostních rizik v souvislosti s tímto systémem navrhuji inovaci systému. Nahradit 

stávající systém, systémem novým, který dokáže zaznamenat do své paměti 

naprogramované údaje o přiložené kartě. Nový SKV bude v každém podlaží u dveří 

rozdělující přístupovou chodbu od chodby oddělující kanceláře a jedna čtečka bude na 

vrátnici, kde budou zaměstnanci nuceni pro vstup použít svou identifikační kartu.  

Nově navrhuji instalaci SKV u dveří při vstupech do výrobních hal. Tím se také 

zajistí zamezení neoprávněného vstupu do hal a skladů a omezení možností poškození 

zařízení, nebo jeho odcizení.  

Navrhuji použití sady S2SD RP-02 a S1SD RP-02. Sady obsahují základní 

jednotku, sběrnici a šest bezkontaktních čteček. Čtečky fungují bezproblémově na 

vzdálenost až 50 m. Jednotka je schopna uložit až 1 000 pozic pro identifikační karty. Cena 

těchto sad je 12 002 Kč. [36] 

Montáž a naprogramování systému provede specializovaná firma podle dodaného 

manuálu. Navrhuji naprogramování karet zaměstnanců s omezeným přístupem. 

Příslušenství nutné k tomuto systému jsou identifikační karty. Počet karet bude 

záviset na počtu zaměstnanců, doporučuji nakoupit alespoň pět karet do zásoby, ale 

neprogramovat je. Cena jedné karty je 40 Kč. Dalším příslušenstvím je PC software pro 

zobrazení paměti jednotky v příslušném PC. Cena softwaru je 450 Kč. [36] 

Komponenty nutné k zabezpečení objektů a areálu 

Pro fungování celého systému zabezpečení, nestačí pouze detektory. Je nutné 

pořízení celé řady ostatních komponentů.  

Jedním z hlavních je srdce celého systému, ústředna EZS. Navrhuji použití 

ústředny JA-83K od firmy OASiS. S touto ústřednou máme naprostou jistotu funkčnosti 
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detektorů v oblasti předávání signálu. Cena ústředny je 2 671 Kč. [35] Spolu s ústřednou je 

nutné zakoupit modul JA-82R, který nám umožní připojit až 50 bezdrátových detektorů. 

Cena tohoto modulu je 2 866 Kč. Celý systém bude instalován na vrátnici podle pokynů 

v manuálu výrobce, specializovanou firmou. [34] 

Dalším komponentem jsou ovládací klávesnice. Doporučuji zakoupit dvě. Jednu 

umístit u vchodu do administrativní budovy k ovládání prvků PZTS umístěné v této 

budově. Druhou klávesnici doporučuji umístit na vrátnici a umožnit sní ovládání celého 

systému a všech prvků PZTS. V našem případě pro umístění na administrativní budově se 

bude nejvíce hodit klávesnice JA-81F, která může být umístěná venku pod střechou, je 

bezdrátová a komunikuje s protokolem OASiS. [33] Napájená je baterií lithiového typu CR 

123A (3,0 V). Cena baterie je 95 Kč, budou potřeba dvě. Životnost je dva roky. Cena této 

klávesnice je 2 891 Kč. Druhou klávesnici umístěnou na vrátnici doporučuji použít JA-

81E. Tato klávesnice je drátová. Připojuje se k ústředně pomocí kabelu. Cena této 

klávesnice je 2 004 Kč. [32]  

Pro funkčnost celého systému i po výpadku proudu doporučuji použití 

zálohovacího zdroje. Zdroj AWZ-300. Tento zdroj je od firmy Jablotron a je kompatibilní 

se systémem OASiS. Cena tohoto zdroje je 1653 Kč. [27] 

Posledním komponentem v navrhovaném zabezpečovacím systému je opakovač. 

Protože jsme použily detektory, které jsou bezdrátové a svůj signál na ústřednu přenášejí 

pomocí rádiového signálu a vzdálenost posledního prvku zabezpečovacího sytému od 

ústředny je větší než vzdálenost na kterou by mohl tento prvek komunikovat. Doporučuji 

použit opakovač JA-80Z, který nebude mít problém přenášet signál v systémech OASiS. 

Tento opakovač dostane signál od prvků PZTS a přepošle ho do ústředny EZS. 

Strategickým umístěním v administrativní budově se předejde možným potížím 

s komunikací prvků v systému. Cena opakovače je 3 821 Kč. [31] 

8.4 Návrh v rámci MZS 

Přijetím prvků PZTS nám značně minimalizuje riziko vniknutí do areálu, budov a 

tím i poškození, nebo odcizení majetku. Však u SKV bude nutné použití prvků MZS 

k zesílení ochrany. Navrhuji použití bezpečnostních dveří a to z důvodu, že SKV nám sice 

zajistí nechtěný pohyb osob v částech budov, ale při použití fyzické síly se dají dosavadní 

dveře vylomit, rozbít, nebo jinak překonat. Umístění prvků MZS je zobrazeno v příloze 7. 
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Navrhuji instalaci bezpečnostních dveří Bedex Vario D3, tyto dveře slouží 

k ochraně kanceláří, domů, bytů a podobných prostor. Rozměry dveří jsou 800 x 1 200 

mm. V případě těchto dveří nebudou nutné další úpravy zárubní. Dveře se prodávají bez 

zámků a kování. Cena jednoho kusu je 14 075 Kč. My budeme potřebovat pět kusů.  

Dalším komponentem k bezpečnostním dveřím jsou zámky, vložky a kování. 

V našem případě budou nejvhodnější a nejbezpečnější zámky MUL-TLOCK 235, což je 

zadlabací zámek, použitelný pro levé i pravé dveře. Cena jednoho zámku je 2 135 Kč. My 

budeme potřebovat pět kusů. Další část tvoří bezpečnostní kování. Kování Atlas Plus 

v provedení madlo/madlo bude nejlepší. Tělo kování je navrženo ze speciální hliníkové 

slitiny. Cena tohoto kování je 1 260 Kč za jeden kus. My opět budeme potřebovat pět kusů. 

Poslední částí jsou vložky. My použijeme cylindrickou bezpečnostní vložku, jejichž cena 

je 805 Kč za jeden kus. Celkově bude potřeba opět pět kusů.  

Posledním prvkem MZS bude propustný elektronický turniket napojený na čtečku 

SKV na vrátnici. Navrhuji instalaci turniketu ATR920. Tento turniket je elektronicky 

ovládaný, obousměrný a obsahuje prodloužení pro zabudování čteček přístupových karet. 

Cena tohoto turniketu je 65 360 Kč.  

Sklady jsou již zabezpečeny elektronickými vraty, které mimo provozní dobu 

detekuje magnetický detektor otevření. V pracovní době se otevírání bude řídit režimovými 

opatřeními a dálkový ovládač od vrat budou mít pouze příslušní zaměstnanci. Zavírání vrat 

bude probíhat automaticky po vypršení časového intervalu. 

8.5 Shrnutí navrhovaných opatření 

K tomuto účelu jsem vytvořil tabulku umístěnou v příloze 8 z tabulky analýzy 

FMEA, která navíc obsahuje nová opatření a nové výpočty míry rizika po přijetí 

navrhovaných opatření. V tabulce je patrné, že všechny opatření snižují riziko na 

akceptovatelné a mírné riziko. V návrhu se vyskytují i opatření, která nejsou v tabulce 

zaznamenána, protože pouze doplňují jiné prvky zabezpečení, ale jsou pro návrh nezbytně 

nutné. Jedná se hlavně o MZS. 
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8.6 Cenové shrnutí navrhovaných opatření 

Předpokládaná cena navržených opatření a práce je shrnuta v tabulce 9. Ceny za 

jednotlivé prvky zabezpečení se mohou u různých prodejců měnit v řádech stovek Kč. 

Tabulka 9: Cenové shrnutí navržených opatření [autor] 

Režimová opatření Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

Návrh RO 2 3 000 6 000 
Zpracování RO 2 8 000 16 000 

IR závory Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

JA-80IR 10 14 998 149 980 
Baterie 3,6 V 13 Ah 40 799 31 960 
Kloubový držák 20 111 2 220 

Magnetické detektory Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

JA-60N 5 1 013 5 065 
Baterie AAA 1,5 V 10 30 300 

PIR s tříštěním skla detektory Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

JA-80PB 32 2 150 68 800 
Baterie LS 14250 3,6 V 1/2 AA 32 100 3 200 

Sytém kontroly vstupu Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

S2SD RP02, S1SD RP-02 1 12 002 12 002 
Identifikační karty 50 40 2 000 
Software 1 450 450 

Potřebné komponenty Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

JA-83K ústředna 1 2 671 2 671 
JA-82R rádiový modul 1 2 866 2 866 
JA-81F bezdrátová klávesnice 1 2 891 2 891 
Baterie CR 123 A 3 V 2 95 190 
JA-81E klávesnice 1 2 004 2 004 
AWZ-300 náhradní zdroj 1 1 653 1 653 
JA-80Z opakovač signálu 1 3 821 3 821 

MZS Množství Cena/kus [Kč] ∑ cena [Kč] 

Bezpečnostní dveře 5 14 075 70 375 
Komponenty (zámky, kování, vložky) 5/komponent / 21 000 
Elektronický turniket 1 65 360 65 360 

Práce  Čas [Hod] Cena/hod [Kč] ∑ cena [Kč] 

Montáž prvků zabezpečení 90 800 72 000 
Celková cena navrhovaných opatření 542 808 

Z tabulky je patrné, že cena navržených opatření je 542 808 Kč. Podle pravidla 

ALARA jsme měli 1 265 900 Kč. Rozdíl mezi dostupnými prostředky a náklady se 

pohybuje v plusových hodnotách. Což je pro vedení firmy pozitivní. 
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Závěr 

V této bakalářské práci jsem se zabýval problematikou fyzické ochrany objektu 

Poděbradka a.s. Nejednalo se však pouze o tento objekt, ale ve shrnutí o celé fyzické 

ochraně. Proto byly popsány příslušné právní předpisy, normy a část zabývající se 

teoretickou stránkou fyzické ochrany, poté jsem přešel na řešení praktického problému. 

Cílem praktické části práce, jak z názvu vyplývá, bylo zabezpečení objektu 

Poděbradka a.s. nacházející se v Poděbradech, Nymburská 239. Zabezpečením objektu 

bylo myšleno, zhodnocení současného stavu a případné zdokonalení a tím i 

minimalizování rizik spjatých se zabezpečením objektu.  

Po návštěvě a důkladné obhlídce areálu a rozhovoru s odpovědnou osobou o 

systémech technické ochrany použitých v této firmě a předání informací, byl proveden 

popis celého areálu z venkovní části a poté i z vnitřní části, dále byl popsán současný stav 

zabezpečení, se zhodnocením a posledním krokem byla analýza možných rizik.  K této 

analýze byl použit Ishikawův diagram, který odhalil možné rizika související 

se zabezpečením objektu. Pro vyhodnocení nalezených rizik byla použita metoda FMEA, 

neboli metoda selhání a jejich dopadů. Rizika byly rozděleny na procesní a strukturální a 

vyhodnoceny Lorenzovou křivkou, v Paretovém diagramu. Lorenzova křivka nám odhalila 

rizika mající zásadní vliv na zabezpečení a ostatní méně závažná rizika. Podle těchto 

výsledků byly navrhnuté opatření, směřující k minimalizaci těchto rizik.  

Vyhodnocení nám poukázalo na několik závažných rizik. Jedná se především o 

absenci režimových opatření, nedostačující ochranu perimetru areálu a snadný a 

nekontrolovatelný vstup do budov, skladů a výrobních hal. Z těchto důvodů bylo navrženo 

zpracování dvou režimových opatření, pro zaměstnance a pro pracovníky FO. Pro 

minimalizaci překonání hranice areálu byly navrženy IR závory. Co se týká vstupních 

podmínek, byly navrženy magnetické detektory, použity ve skladech a výrobních halách a 

nový SKV zaznamenávající identifikaci použitého čipu, času a data, použit 

v administrativní budově, výrobních halách a při vstupu přes vrátnici. Dalším prvkem jsou 

PIR detektory s tříštění skla v místnostech, ve kterých hrozilo riziko vloupání okny. Prvky 

MZS byly použity, jako doplňující k SKV. Celkové náklady dosahují hodnoty 542 808 Kč. 

Během vypracovávání této bakalářské práce byly získány cenné zkušenosti ve 

všech směrech fyzické ochrany, což je velmi pozitivní pro další průběh studia.
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Příloha 1: Zobrazení místností v objektech       Luboš Komárek 
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Výrobní hala 2 



 

 

Příloha 2: Ishikawův diagram – procesních a strukturálních rizik    Luboš Komárek 
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Ochrana # Strukturální riziko P N H R Následek Příčina Aktuální opatření 

MZS 

1. Podlezení plotu 2 3 4 24 
Nežádoucí a nekontrolovatelný průnik osob do areálu, krádež 
majetku, ohrožení zaměstnanců, poškození techniky, zničení majetku. 

Špatný stav plotu, žádné 
podpůrné prostředky jako 
podhrabové a vrcholové 
překážky, drátěný plot, 
absence PZTS 

Pravidelné obchůzky FO 

2. Přelezení plotu 4 3 5 60 

3. Prostříhání se plotem 4 4 3 48 

4. Rozbití oken 4 4 2 32 
Nekontrolovatelný a nežádoucí vstup osob do budov, možnost 
krádeže, poškození techniky, poškození majetku, ohrožení 
zaměstnanců. 

Žádné prvky PZTS, použití 
obyčejného skla bez mříží, 
fólií 5. Rozbití skla dveří 4 4 2 32 

6. Vypáčení zámku dveří 4 4 3 48 Použití obyčejných dveří a 
zámků, žádné prvky PZTS 

7. Vypáčení zámku střešních dveří 2 3 4 24 

8. Zničení vrat 3 4 2 24 Nekontrolovatelný a nežádoucí vstup osob do skladů, možnost 
krádeže, poškození techniky, poškození majetku, ohrožení 
zaměstnanců. 

Žádné prvky PZTS. 

9. Vypáčení zámku vrat 3 4 3 36 
Obyčejné zámky, absence 
PZTS 

CCTV 
systém 

10. Výpadek proudu 2 4 1 8 

Nefunkčnost CCTV systému, průnik do areálu, krádež, poškození 
techniky, majetku 

Výpadek u distributora, zkrat 
v objektu nebo areálu - 

11. Odpojení kamer pachatelem 2 4 2 16 
Nevhodná instalace, snadná 
dostupnost - 

12. Pohyb pachatele mimo dosah kamer 4 4 5 80 
Pomoc zaměstnanců, špatná 
instalace, špatné kamery 

Pravidelné obchůzky FO 

13. Výpadek systému 2 3 1 6 
Výpadek proudu, špatná 
instalace, sabotáž - 

14. Vyřazení systému zaměstnancem 2 4 2 16 
Pomoc pachateli, 
nespokojenost, nedbalost. - 

SKV 
15. Výpadek proudu 2 5 1 10 Nefunkčnost SKV, průnik do budov a kanceláří, krádež majetku, 

poškození majetku, ohrožení zaměstnanců 

Výpadek u distributora, zkrat 
v objektu - 

16. Výpadek systému 2 4 3 24 
Sabotáž, špatná instalace, 
výpadek proudu - 
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Ochrana # Procesní riziko P N H R Následek Příčina 
Aktuální 
opatření 

Režimová 
ochrana 

1. Nedodržování směrnic 4 4 4 64 

Proniknutí nežádoucí osoby do areálu, krádež majetku, poškození 
majetku a techniky, ohrožení zaměstnanců 

Nedbalost zaměstnanců a 
pracovníku FO 

Školení FO, CCTV systém 

2. Neznalost směrnic 3 4 4 48 
Žádná kontrola znalostí, 
nekladený důraz 

3. Nesprávné zpracování směrnic 2 5 4 40 Směrnice vypracovala 
necertifikovaná osoba 

- 

4. Absence dané situace ve směrnicích 2 4 5 40 - 

5. Vyzrazení předpisů 2 5 5 50 
Usnadnění proniknutí do objektu a areálu z důvodu znalosti 
bezpečnostních opatření 

Nespokojenost zaměstnanců, 
obohacení 

Uzavření mlčenlivosti 

SKV 
6. Odcizený čip 4 4 3 48 Jednoduché překonání bezpečnostních opatření, krádež Nedbalost zaměstnanců - 

7. Pomoc zaměstnance 2 5 4 40 Usnadnění proniknutí do objektu Obohacení, nespokojenost - 

Fyzická 
ostraha 

8. Spolupráce s pachatelem 2 5 4 40 

Nežádoucí a nekontrolovatelný průnik osob do areálu, ohrožení 
zdraví zaměstnanců, krádež techniky a majetku, poškození majetku a 
techniky,  

Obohacení 

Školení FO, kontroly 

9. Nezkušenost 3 3 5 45 

Špatné proškolení, nedbalost, 
podcenění situace 

10. Nedostatečné prohlídky 4 4 5 80 

11. Nedbalé prohlídky objektu 3 4 5 60 

12. Nedodržování úkolů 3 3 4 36 

13. Slabý fyzický fond 5 3 5 75 
Věk, najímání levné pracovní 
síly - 

Selhání 
zaměstnanců 

14. Nespokojenost 2 4 5 40 Úmyslné poškození techniky, krádež majetku 
Nízký plat, špatné vedení, 
šikana - 

15. Nedbalost 4 4 3 48 
Ohrožení bezpečnosti zaměstnanců, poškození zařízení, nebo 
techniky 

Nedbalost Školení zaměstnanců 

16. Vynášení majetku 3 4 1 12 Krádež majetku Obohacení Osobní prohlídky 

17. Neuzamčení oken a dveří 3 5 4 60 Usnadnění přístupu pachateli, krádež majetku, poškození techniky a 
majetku 

Nedbalost, pomoc pachateli Obchůzky FO 

18. Nezavření oken a dveří 3 5 3 45 



 

 

Příloha 5: Tabulky FMEA kumulativní a relativně kumulativní četnost   Luboš Komárek 

# Strukturální riziko R Kumulativní četnost R Relativní kumulativní četnost R (%) 

12. Pohyb pachatele mimo dosah kamer 80 80 16,39 

2. Přelezení plotu 60 140 28,69 

6. Vypáčení zámku dveří 48 188 38,52 

3. Prostříhání se plotem 48 236 48,36 

9. Vypáčení zámku vrat 36 272 55,74 

5. Rozbití skla dveří 32 304 62,30 

4. Rozbití oken 32 336 68,85 

8. Zničení vrat 24 360 73,77 

7. Vypáčení zámku střešních dveří 24 384 78,69 

16. Výpadek systému SKV 24 408 83,61 

1. Podlezení plotu 24 432 88,52 

14. Vyřazení systému zaměstnancem CCTV 16 448 91,80 

11. Odpojení kamer pachatelem 16 464 95,08 

15. Výpadek proudu SKV 10 474 97,13 

10. Výpadek proudu CCTV 8 482 98,77 

13. Výpadek systému CCTV 6 488 100,00 

Kumulativní a relativní kumulativní četnost strukturálního rizika R 

# Procesní riziko R Kumulativní četnost R Relativní kumulativní četnost R (%) 

10. Nedostatečné prohlídky 80 80 9,18 

13. Slabý fyzický fond 75 155 17,80 

1. Nedodržování směrnic 64 219 25,14 

11. Nedbalé prohlídky objektu 60 279 32,03 

17. Neuzamčení oken a dveří 60 339 38,92 

5. Vyzrazení předpisů 50 389 44,66 

2. Neznalost směrnic 48 437 50,17 

6. Odcizený čip 48 485 55,68 

15. Nedbalost 48 533 61,19 

9. Nezkušenost 45 578 66,36 

18. Nezavření oken a dveří 45 623 71,53 

3. Nesprávné zpracování směrnic 40 663 76,12 

4. Absence dané situace ve směrnicích 40 703 80,71 

7. Pomoc zaměstnance 40 743 85,30 

8. Spolupráce s pachatelem 40 783 89,90 

14. Nespokojenost 40 823 94,49 

12. Nedodržování úkolů 36 859 98,62 

16. Vynášení majetku 12 871 100,00 

Kumulativní a relativní kumulativní četnost procesního rizika R 



 

 

                  

 

 

 

 

 

Legenda: 

IR paprsek  

Plot objektu 

IR závory na zdi 

          IR závory na plotě  
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Příloha 7: Zobrazení rozmístění prvků PZTS v místnostech      Luboš Komárek 
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Ochrana # Riziko P N H R Aktuální opatření Nová opatření P N H R 

MZS 

2. Přelezení plotu 4 3 5 60 

Pravidelné obchůzky FO 

IR závory 
2 3 1 6 

3. Prostříhání se plotem 4 4 3 48 1 4 1 4 

4. Rozbití oken 4 4 2 32 
PIR detektory, s detektory 

tříštění skla 3 4 1 12 

5. Rozbití skla dveří 4 4 2 32 
PIR detektory 

3 4 1 12 

6. Vypáčení zámku dveří 4 4 3 48 3 4 2 24 

7. Vypáčení zámku střešních dveří 2 3 4 24 Magnetický detektor 2 3 2 12 

8. Zničení vrat 3 4 2 24 
Magnetický detektor 

3 4 1 12 

9. Vypáčení zámku vrat 3 4 3 36 3 4 1 12 

CCTV systém 12. Pohyb pachatele mimo dosah kamer 4 4 5 80 Pravidelné obchůzky FO 
IR závory, PIR detektory s 

detektory tříštění skla 3 3 2 18 

Režimová 
ochrana 

2. Neznalost směrnic 3 4 4 48 Školení FO, CCTV systém 

Zpracování režimových 
opatření 

2 4 2 16 

3. Nesprávné zpracování směrnic 2 5 4 40 - 1 5 1 5 

4. Absence dané situace ve směrnicích 2 4 5 40 - 1 4 1 4 

5. Vyzrazení předpisů 2 5 5 50 Uzavření mlčenlivosti 2 5 2 20 

SKV 6. Odcizený čip 4 4 3 48 - Zaznamenávání informací při 
použití SKV 3 3 2 18 

Fyzická 
ostraha 

10. Nedostatečné prohlídky 4 4 5 80 
Školení FO, kontroly Nová režimová opatření 

2 4 2 16 

11. Nedbalé prohlídky objektu 3 4 5 60 2 4 1 8 

Selhání 
zaměstnanců 

17. Neuzamčení oken a dveří 3 5 4 60 
Obchůzky FO 

PIR detektory, nová 
režimová opatření 

3 4 1 12 

18. Nezavření oken a dveří 3 5 3 45 3 4 1 12 
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