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Anotace 

LAMPÁREK, Antonín. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany textilního výrobního 

provozu. Bakalářská práce. Ostrava, 2014. 58 stran včetně příloh. VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí bakalářské práce Ing. 

Stanislav Lichorobiec, PhD. 

Bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou textilního výrobního provozu. V úvodní 

části práce jsou uvedeny právní předpisy a technické normy využívané v souvislosti 

s řešenou problematikou. Dále dochází k teoretickému rozboru fyzické ochrany. 

Navazující část se věnuje popisu objektu a soudobého stavu zabezpečení textilního 

výrobního provozu. Předposlední část práce se zabývá modelováním a následnou analýzou 

a hodnocením rizik. V závěrečné části dochází k minimalizaci rizik získaných provedenou 

analýzou a navržení inovativního zabezpečení s ekonomickým vyhodnocením.  

Klíčová slova: fyzická ochrana, fyzická ostraha, technická ochrana, analýza rizik 

Summary 

LAMPÁREK, Antonín. Inovative physical security protection textile manufacturing 

operation. Ostrava, 2014. 58 pages including attachments. VSB – Technical University of 

Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Supervisor of bachelor thesis Ing. Stanislav 

Lichorobiec, PhD. 

The bachelor thesis deals with the physical protection of the textile manufacturing 

operation. In the first part outlines the legislation and technical standards used 

in connection with the problem. In addition, there is a theoretical analysis of physical 

protection. The next part deals with the description of the property and the state 

of contemporary textile production facility security. The penultimate section deals with 

modeling and subsequent analysis and risk assessment. The final part is to minimize 

the risk analysis carried out and obtained to design innovative security with economic 

evaluation. 

Key words: physical protection, physical security, technical protection, risk analysis 
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Seznam použitých zkratek 

Atd.  A tak dále 

CCTV  Close cirsuit television (malý televizní okruh) 

EPS  Elektrická požární signalizace 

FMEA  Failure mode and effects analysis (Analýza selhání a jejich dopadů)  

MZS  Mechanické zábranné systémy 

Např.  Například 

PIR  Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RFID  Radio frequency identification (identifikace na rádiové frekvenci) 

SKV  Systém kontroly vstupu 

SVITAP SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. 
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Úvod 

V naší historii představuje datum 17. listopadu významný zlom politických 

událostí. Tohoto dne roku 1939 nacisté uzavřeli všechny české vysoké školy v Protektorátu 

Čechy a Morava, čímž mělo dojít k umlčení české vzdělanosti. O padesát let později 

17. listopadu 1989 dochází s velkým přispěním studentů ke změně politického systému 

od totalitní vlády jedné strany směrem k pluralitní demokracii založené na vzájemné 

soutěži politických stran. 

17. listopad 1989 s sebou nese opětovný vznik soukromého vlastnictví. Majitel 

objektu se v otázce ochrany majetku už nemůže spoléhat pouze na stát, nýbrž je nucen 

si zajistit ochranu svého majetku za pomoci vlastních prostředků. K tomu může využít 

i služeb poskytovaných soukromými subjekty, působícími na poli ochrany a bezpečnosti. 

Potencionální pachatelé však neustále zdokonalují své techniky, jimiž jsou schopni 

narušit bezpečnost chráněného objektu. Tudíž musí docházet k průběžnému 

vyhodnocování možných rizik, vedoucích k prolomení bezpečnosti. Ale určitě je dobré mít 

na paměti, že potencionální pachatel nemusí pocházet z vnějšího prostředí, ale může jím 

být i kmenový zaměstnanec společnosti.   

Předmětem bakalářské práce bude návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

textilního výrobního provozu firmy Svitap J.H.J. spol. s.r.o. (dále jen SVITAP). Z důvodu 

velké rozsáhlosti objektu však nebude cílem práce provedení komplexního zabezpečení 

celé divize, ale tato práce se omezí pouze na ochranu předem vybraného objektu tkalcovny 

a obvodovou ochranu.  

Úvodní část této práce bude věnována rozboru právních přepisů a norem 

využívaných v souvislosti s ochranou osob a majetku. Na tuto kapitolu naváže kapitola 

druhá, jejíž součástí bude teoretické rozebrání fyzické ochrany. Pak bude následovat 

kapitola, která vnese stručný úvod do historie výrobního objektu firmy SVITAP, popis 

samotného objektu a jeho součástí i přilehlého okolí. Dále popsání současného stavu 

zabezpečení. Ve čtvrtém oddílu bude na základě popisu současného stavu zabezpečení 

realizovaná analýza rizik za pomoci zvolené metody. V poslední části dojde na základě 

výstupu z analýzy rizik k navržení inovativního zabezpečení a jeho finančnímu 

zhodnocení.
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1 Právní úprava příslušné problematiky 

Doposud nebyl zákonodárným sborem schválen právní předpis, k jehož náplni 

by patřila komplexní úprava problematiky zabývající se fyzickou ochranou. Ale v žádném 

případě nemůžeme říci, že by tato problematika nebyla právně ošetřena. Jenom využíváme 

celé řady jiných zákonů, vyhlášek či nařízení, které byť jen někdy pouze okrajově tuto 

problematiku upravují. 

1.1 Zákony využívané v souvislosti s fyzickou ochranou 

Aby byli zákony vůbec platné, je nutné jejich schválení oběma komorami 

Parlamentu. Po tomto aktu ještě dochází k jejich podepsání prezidentem republiky 

a následně k jejich vyhlášení ve Sbírce zákonů. [31] 

Ústava České republiky   

Ústava České republiky sestává z úvodního prohlášení tzv. preambule a dále 

z 8 hlav. Určuje Českou republiku svrchovaným, jednotným a demokratickým právním 

státem. Státní moc je realizována prostřednictvím lidu a skládá se z moci zákonodárné, 

výkonné a soudní. Zákonodárná moc náleží do rukou Parlamentu České republiky 

složeného ze dvou komor. Poslanecké sněmovny a Senátu. Moc výkonná náleží prezidentu 

republiky, který je zároveň ustanoven jako vrchní velitel ozbrojených sil a poté i vládě. 

Moc soudní je realizována prostřednictvím soustavy nezávislých soudů. Soustava soudů 

je tvořena Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem, vrchními, krajskými 

a okresními soudy. Mimo tuto soustavu se však nachází Ústavní soud. [31], [36] 

Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod nám deklaruje právo každého na život, jehož 

nesmí být nikdo zbaven. Každý občan má právo na vlastnění majetku. Jeho vyvlastnění se 

umožňuje pouze v případě, že se jedná o veřejný zájem. Dále musí být provedeno na 

základě zákona a za poskytnutou patřičnou náhradu. Je zde vymezena i ochrana obydlí, 

do něhož nelze vstoupit bez daného souhlasu toho, kdo v něm bydlí. Provedení domovní 
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prohlídky se připouští pouze pro účely trestního řízení, avšak tato prohlídka musí být 

povolena příkazem soudce. [37] 

Nový občanský zákoník 

Do současné doby docházelo k právnímu vymezení obchodníku tajemství 

prostřednictvím obchodního zákoníku, ale od 1. 1. 2014 dochází ke zrušení jeho platnosti 

a obchodní tajemství se nyní vyskytuje v  §504 nového občanského zákoníku. [4] 

Aby mohli být určité skutečnosti prohlášeny za obchodní tajemství, tak musí být 

tvořené konkurenčně významnými, určitelnými, ocenitelnými skutečnostmi. V příslušných 

kruzích (např. konkurence vlastníka obchodního tajemství) jsou běžně nedostupné. Je dána 

jejich souvislost se závodem a jejich vlastník ve svém vlastním zájmu zajistí jejich utajení. 

Toto utajení provede odpovídajícím způsobem. [4] 

Zákoník práce 

Předmětem úpravy zákoníku práce jsou pracovněprávní vztahy vznikající mezi 

zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci. Mezi předmět jeho zájmu patří i ochrana proti 

nerovnému zacházení i diskriminaci vůči zaměstnancům. Pro potřebu ochrany majetku 

využíváme především znění §106 odst. 4 e, jenž poskytuje zaměstnavateli možnost 

provádět kontroly osob. Zda se při pobytu na pracovišti nenacházejí pod vlivem různých 

návykových látek či pod vlivem alkoholu. Dále se z důvodu možného odcizení majetku 

zaměstnavatele využívá §248 odst. 2. Ten poskytuje zaměstnavateli oprávnění provádění 

kontrol věcí vnášených nebo odnášených zaměstnanci. A na závěr §316 udává možnost 

poskytnutí oprávnění zaměstnavateli provádění kontroly, zda nedochází ke zneužívání 

prostředků zaměstnavatele, např. výpočetní techniky pro osobní potřebu zaměstnance. 

V případě zvláštní povahy provozované činnosti se v tomto paragrafu využívá možnosti 

nasazení kontrolních mechanismů. [7] 

Trestní zákoník 

Trestní zákoník nám určuje druhy jednotlivých trestných činů. Dále jsou v něm 

uvedeny způsoby sankcionování osob páchajících trestnou činnost. Tato sankce může být 

udělena např. formou peněžitého trestu, zákazem činností nebo také trest ve formě odnětí 

svobody. Důležitou součástí tohoto zákona jsou okolnosti, které vylučují protiprávnost. 
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Těmi myslíme taková jednání, jenž se neberou jako trestná činnost, § 28 je zaměřen na 

odvrácení bezprostředního nebezpečí a je nazýván krajní nouzí. Oproti tomu § 29 je 

zacílen na odvrácení útoku. Může se jednat o útok, který stále trvá anebo bezprostředně 

hrozí. [38] 

Trestní řád 

Účel tohoto zákona tkví v upravení postupů orgánů činných v trestním řízení. 

A to takovým způsobem, aby došlo k náležitému zjištění trestných činů a především 

k spravedlivému udělení trestu pachateli tohoto činu. K základním zásadám patří 

nemožnost stíhání někoho, jiným způsobem nežli ze zákonných důvodů, které jsou 

ustanoveny v tomto zákonu. Do doby vynesení pravomocného rozsudku soudu, musíme 

na osobu, proti které je trestní řízení vedeno, pohlížet jako na nevinnou. [40] 

Je-li v objektu přítomna osoba, jenž byla přistižena při páchání trestného činu 

anebo bezprostředně poté, tak může kdokoliv omezit osobní svobodu této osoby na základě 

§ 76 odst. 2 tohoto zákona. Má však povinnost ihned předat zadrženou osobu policejnímu 

orgánu. Pokud nelze tuto osobu předat, musí být omezení osobní svobody zadržené osoby 

bezprostředně oznámeno policejnímu orgánu. [40] 

Zákon o přestupcích 

Tento zákon říká, jaké jednání může být považováno za přestupek. Dochází v něm 

k uvedení sankcí, které lze uložit za spáchání přestupku. Pro potřeby ochrany majetku se 

jedná především o tyto druhy přestupků. Přestupky na úseku podnikání, dále jsou pak 

uvedeny přestupky poskytující ochranu proti alkoholismu a jiným toxikomániím. Tohoto 

ustanovení využíváme v případě kouření na zákonem zakázaných místech, anebo pokud po 

požití alkoholu či jiných návykových látek dochází k vykonávání činností, při kterých by 

mohlo dojít k ohrožení zdraví lidí anebo poškození majetku. U přestupků zaměřených proti 

veřejnému pořádku je zakázáno neoprávněné zakládání skládky nebo odložení odpadků 

mimo k tomu předem vyhrazené místa, či ve znečištění veřejného prostranství. V poslední 

řadě přestupky zaměřené vůči majetku. [41] 
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Zákon na ochranu osobních údajů 

Znění tohoto zákona se využívá, pokud dochází ke zpracovávání osobních údajů. 

V § 16 odst. 1 tohoto zákona je upravena oznamovací povinnost správce, pokud je 

zamýšleno, že bude docházet ke zpracovávání osobních údajů, anebo dojde k úpravě 

už oznámeného a zaregistrovaného stavu. Současně dochází  v obou případech 

k písemnému oznámení Úřadu na ochranu osobních údajů. Odst. 2 tohoto paragrafu 

upravuje, jaké informace musí být předmětem oznámení. [39] 

1.2 Vybrané technické normy 

V současné době existuje nepřeberné množství technických norem, z tohoto důvodu 

zde budou uvedeny pouze vybrané, které se dotýkají řešené problematiky. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky. 

Norma specifikuje kladené požadavky na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy (dále jen PZTS). Lze uvést např. prostředí, detekování pokusu o sabotáž. [35] 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace 

V normě dochází k rozdělení možného způsobu vloupání do 6 bezpečnostních tříd 

RC, dle zkušeností pachatelů a nástrojů používaných k překonání vybraných 

mechanických zabraných systémů. [34] 

ČSN 730875 – Požární bezpečnost staveb – Stanovení podmínek pro navrhování 

elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení 

V normě dochází ke specifikaci podmínek, které musíme splnit při realizaci 

projektu elektrické požární signalizace (dále jen EPS). Poté jsou zde uvedeny případy, 

kdy je nutné provedení instalace zařízení EPS. [33]  
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2 Teoretický rozbor fyzické ochrany 

Fyzickou ochranou se rozumí systém tvořený prvky technické ochrany, režimovými 

opatřeními a fyzickou ostrahou. Cílem tohoto systému je zamezení neoprávněnému 

užívání, poškozování, odcizení nebo zničení majetku nebo má zajistit bezpečnost osob. [2] 

Jak je popsáno výše, systém fyzické ochrany je tvořen technickou ochranou, 

fyzickou ostrahou a režimovou ochranou. Všechny její části disponují stejnou prioritou 

a žádnou část nesmíme opomenout, tento princip je taktéž nazýván koláčem bezpečnosti 

zobrazeným na obrázku č. 2.1. V případě instalace poplachových zabezpečovacích 

a tísňových systémů bude při vniknutí pachatele do objektu signalizován poplach. 

Z důvodu nevěnování dostatečné pozornosti fyzické ostraze, popřípadě jejímu 

nedostatečnému zaškolení a nadefinování odpovědnosti nedojde k jeho zadržení, ale bude 

mít dostatek času, aby dosáhl svého cíle. Podobné situace může být dosaženo, pokud 

je sice provedeno zabezpečení objektu technickou ochranou a fyzickou ostrahou, avšak 

režimová ochrana je zcela zjevně v rozporu s platnými právními předpisy České republiky. 

[2] 

 

      Obrázek č. 2.1: Koláč bezpečnosti [6] 
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2.1 Technická ochrana 

Fyzická ochrana se skládá ze třech základních pilířů. První pilíř je označován jako 

technická ochrana. Tato ochrana je složena z několika dalších částí. Jde zejména 

o mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), jejichž cílem je zabránit nebo ztížit vstup 

pachateli do objektu. K akustickému nebo optickému identifikování narušení chráněného 

objektu se naskýtá možnost využití PZTS anebo také dochází ke sledování narušení 

objektu prostřednictvím kamerových systémů – Close circuit television (dále jen CCTV). 

K zabránění neoprávněnému vstupu nebo řízení pohybu osob po objektu nachází využití 

systémy kontroly vstupu – Acces control system. K technické ochraně se zařazuje také 

EPS. [2] 

2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Smyslem existence mechanických zábranných systémů je působit prostřednictvím 

svých fyzikálních vlastností na potencionální pachatele, aby od svého úmyslu ustoupili 

anebo ve vytvoření co největší časové prodlevy mezi počátkem překonávání mechanických 

zábranných systémů a jejich prolomením. Velikost tohoto intervalu je důležitá z důvodu 

možnosti přistižení pachatele při překonávání mechanických prvků. Eventualita jejich 

překonání záleží pouze na osobě pachatele, jeho zkušenostech, vědomostech, důmyslnosti, 

rozsahu a úrovni použitých nástrojů. Dále množství času a energie vynaložené 

na překonání. [6], [8] 

Prvky obvodové ochrany 

Prvky obvodové ochrany představují pro pachatele první překážku, se kterou 

se setká při pokusu o vstup do chráněného objektu. Ve většině případů je obvodová 

ochrana vymezena právní hranicí objektu. Typickým představitelem obvodové ochrany 

jsou ploty. Po plotech požadujeme především mechanickou odolnost, kterou musí klást 

vůči různým druhům nástrojů, aby nepodléhaly vlivům prostředí, a také nemůžeme 

opomenout estetickou stránku a soulad s okolním prostředím. [6], [8] 
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Ploty se člení na: 

  Vysoce bezpečnostní 

  Bezpečnostní 

  Klasické drátěné [8] 

Pro zvýšení úrovně zabezpečení se umísťují na plot vrcholové zábrany. K jejich 

představitelům řadíme hroty, ostnaté a žiletkové dráty. Dále se naskytuje možnost využití 

podhrabových desek, zabraňujících podkopání či podlezení. K neopomenutelné součásti 

plotu patří různé druhy vstupů a vjezdů. Jsou reprezentovány především brankami, 

bránami, závorami. Řadí se sem i turnikety, jejichž účelem je rozmělnění velkého proudu 

příchozích osob. Využití v obvodové ochraně nacházejí různé druhy retardérů. [6], [8] 

Prvky plášťové ochrany 

Po možném překonání MZS obvodové ochrany, narazí pachatel na další překážku 

ve formě prvků MZS plášťové ochrany. Mezi tyto prvky jsou zařazovány stavební 

konstrukce budov a otvorové výplně. K stavebním konstrukcím se řadí obvodové zdivo, 

střechy, stropy a podlahy budov. [8] 

Otvorové výplně patří k nejzranitelnější části plášťové ochrany MZS. Jejich 

představiteli jsou dveře, okna, světlíky, bezpečnostní skla, mříže atd. [8] 

Prvky předmětové ochrany 

Poslední překážku pro pachatele tvoří MZS předmětové ochrany. Základem této 

ochrany jsou úschovné objekty sloužící pro uložení cenností, dokumentů, sbírek. Základní 

dělení je prováděno na stabilní komorové trezory a přenosné skříňové trezory. [6], [8] 

2.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 PZTS se skládají z níže uvedených základních komponentů. 
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Ústředna 

Ústředna má na starost zajistit příjem a zpracování informací získaných čidly 

a vytvoření signálu o proběhlém narušení. Dále slouží k ovládání a ke kontrole provozu 

systému, zajištění dodávky elektrické energie a iniciování přenosu informací. [6], [9] 

Čidlo 

Principem čidla je okamžité zareagování na vzniklé fyzikální změny, jenž přímo 

souvisí s narušením střeženého prostoru anebo objektu, a také s neoprávněným zacházením 

se střeženým předmětem. [9] 

Přenosové prostředky 

 Slouží k umožnění přenosu informací vystupujících z ústředny do míst, 

kde probíhá signalizace. V případě povelů umožňují tento přenos i naopak. [9] 

Signalizační zařízení 

Jeho účelem je signalizovat výstrahu anebo poplach na základě předaných 

informací od ústředny. [9] 

Doplňková zařízení 

Jejich prostřednictvím dochází k usnadnění práce se systémem anebo dovolují 

provádění určitých specifických funkcí. [9] 

2.1.3 Kamerové systémy 

V současné době jsou využívány kamerové systémy, často také označované jako 

CCTV, v celé řadě specifických oblastí. Využití nachází např. při monitorování 

perimetrické ochrany, jako ochrana proti odcizování věcí nebo k provádění kontroly 

výroby v průmyslu. [5] 

Kamerový systém je vytvářen kamerami, které provádějí snímání chráněného 

objektu. Dalším článkem systému jsou přenosové cesty sloužící k dopravení signálu od 

kamery na zobrazovací jednotky anebo záznamové médium. Přenos může být zajištěn 
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prostřednictvím kabeláže anebo bezdrátového spoje. Nakonec záznamové zařízení 

a zobrazovací médium. [6] 

2.1.4 Systémy kontroly vstupu 

K prvkům technické ochrany se zařazují také systémy kontroly vstupu (dále jen 

SKV). SKV bývá používán jako nástroj, jenž umožňuje řízení vstupu subjektu do objektu. 

Umožňuje odlišení osob, které disponují oprávněním vstupu do objektu, od osob 

postrádajících toto oprávnění. K další funkci SKV patří možnost omezení pohybu osob, 

pouze na vybrané části objektu. Často dochází k jejich propojení se systémy kontroly 

docházky. [6], [10] 

K umožnění přístupu se v současné době využívá systémů založených na principu 

autentizace prostřednictvím hesla, poskytující pouze základní úroveň zabezpečení. Dále 

pak systémy založené na autentizaci prostřednictvím předmětu. Úskalí tohoto systému 

se však jeví v možnosti ztráty nebo odcizení předmětu. Poslední princip je založen na 

autentizaci prostřednictvím unikátních vlastností člověka, tedy využitím biometrie. [6] 

2.1.5 Elektrická požární signalizace 

Z důvodu ochrany budov a jejich vybavení, bývá do prostor s nebezpečím vzniku 

požáru instalována EPS. Principem tohoto systému je optická anebo zvuková signalizace 

vznikajícího požáru. Systém EPS sestává z ústředny EPS, hlásičů požáru a různých 

doplňujících zařízení. [3] 

Ústředna má na starost zajištění napájení hlásičů a dalších částí EPS. Provedení 

zpracování zjištěných informací z hlásičů. Dále ovládá zařízení připojená k EPS a zajišťuje 

kontrolu provozuschopnosti celé EPS. Další částí systému jsou hlásiče požáru. Ty se dále 

rozdělují na tlačítkové, které signalizují poplach v případě zahlédnutí požáru člověkem 

a následném provedení stisknutí tlačítka a poté hlásiče samočinné. Ty se dále rozdělují dle 

více kritérií, podle druhu sledované fyzikální veličiny se detektory člení na kouřové, 

vyzařování plamene, teplotní a speciální. [1] 

Poslední část systému tvoří doplňující zařízení. Mezi ně bývají zařazovány 

především zařízení dálkového přenosu, jenž slouží k přenosu signalizace na vzdálené 
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místo. Dále obslužný panel požární ochrany, umožňující provedení základních úkonů 

při obsluze ústředny a klíčový trezor, v němž je umístěn klíč od chráněného objektu. [1] 

Kolektivní a individuální adresace  

Systémy EPS pracující na základě principu kolektivní adresace čidel podávají 

informaci, ze které konkrétní smyčky pochází signalizace požáru, avšak už nedokáží 

přesně zjistit, jaký hlásič signalizuje požár. Z tohoto důvodu bývá využíváno řešení 

v podobě systému s individuální adresací, kde jde přímo určit daný hlásič signalizující stav 

požáru. [3] 

2.2 Fyzická ostraha 

Vývojově se řadí k nejstaršímu používanému a zároveň nejvyužívanějšímu typu 

ochrany. Její nasazení v praxi však s sebou nese úskalí vysokých finančních nákladů 

spojených s vynaloženými výdaji na platy ostrahy a platby státu na sociální a zdravotní 

pojištění. [2] 

Její provádění bývá zajišťováno prostřednictvím soukromých, komerčních 

bezpečnostních služeb, využití vlastních zaměstnanců pro potřeby ostrahy anebo 

prostřednictvím bezpečnostních sborů. [2] 

2.2.1 Formy fyzické ostrahy 

Zde dochází k uvedení forem využívaných ve fyzické ostraze. 

Strážní služba 

Může být prováděna pracovníky fyzické ostrahy na stacionárních 

nebo pochůzkových stanovištích. Dochází při ní k pozorování lidí, budov, parkovišť. Jejím 

cílem je zabránění protiprávní činnosti směřované vůči objektu. [2] 

Bezpečnostní dohled 

Jeho realizace bývá prováděna buďto celoplošně anebo se bezpečnostní dohled 

provádí pouze u určitých objektů. Bývají při něm kontrolovány oprávnění k pohybu osob 

v objektu, a také oprávnění k provádění činnosti. Dohled může být prováděn fyzickou 
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ostrahou jako přímý dohled nebo dálkový, prostřednictvím přenosu obrazu z kamerového 

systému. [2] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Pod pojmem ochranný doprovod je možné si představit poskytování ochranného 

doprovodu osobám. Tato forma je známa jako bodyguarding. Poté dále provádění 

ochranných doprovodů finančních hotovostí a cenností. Jako poslední zde můžeme zařadit 

ochranné doprovody využívané v přepravě, ať už kamionové, vodní, železniční 

nebo letecké. [2] 

Bezpečnostní průzkum 

Slouží k prověření prostředí. Jeho aplikace nastává v případě potřeby prozkoumání 

potencionálních tras přepravy osob či nákladů. Dále ke zjištění aktuálního stavu 

bezpečnosti pro potřeby uplatnění jiných forem fyzické ostrahy. [2] 

Kontrolní propustková služba 

Náplní této formy fyzické ostrahy je zabránění vstupu osobám či vjezdu vozidlům 

postrádajících oprávnění do objektu. Kontrolování vnášených a odnášených věcí z objektu 

z důvodu jejich odcizování. Dále v evidování přicházejících a odcházejících osob 

a evidování vozidel. Pracovníci fyzické ostrahy mohou vést knihu návštěv. Vydávají také 

klíče od objektu oprávněným osobám. [2] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

K jeho provedení dochází v případě signalizace narušení chráněného objektu 

od PZTS. Na místo signalizace poplachu vyjíždí zásahová skupina, aby ověřila správnost 

došlé informace nebo určila, zda se jednalo pouze o planý poplach. V případě, že se na 

místě vyskytuje ještě pachatel, provede jeho zadržení a předání Policii České republiky. [2] 
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2.3 Režimová ochrana 

Při tvorbě režimové ochrany se vychází z platných právních předpisů a ze zájmů 

vlastníka objektu. Bývá v ní určen postup, kterým budou lidé chránit daný objekt. Někdy je 

možno se setkat s pojmenováním organizační či taktéž administrativní ochrana. [2] 

Realizace režimových opatření by měla být založena na důkladné analýze možných 

rizik konkrétního objektu. Problém však sice nespočívá v tvorbě režimových opatření, 

nýbrž v jejich implementaci do reálného chodu objektu a zajištění jejich efektivnosti. Musí 

se pamatovat na to, že po určité době dojde k zastarání režimových opatření i uskutečněné 

analýzy rizik. Z tohoto důvodu je nezbytné provedení kompletní aktualizace opatření 

režimové ochrany. [2], [6] 
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3 Fyzická ochrana firmy SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. 

Cílem této bakalářské práce je navržení inovativního zabezpečení firmy SVITAP 

fyzickou ochranou. Tato práce se bude zabývat zabezpečením objektu tkalcovny a s ní 

souvisejících provozních místností. 

3.1 Historie firmy SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. 

V roce 1866 byla ve Svitavách založena pobočka vídeňské firmy Heinricha 

Klingera, která je považována za předchůdce firmy. Roku 1881 dochází k připojení 

mechanické tkalcovny juty. Tímto připojením dochází ke vzniku k.k. Leinenwaarenfabrik. 

Rok 1931 s sebou přináší rozšíření firmy o budovy nové tkalcovny a také přípravny.  

Vlivem Mnichovské dohody roku 1938 dochází k připojení Svitav k Německé říši 

a uplatňování Norimberských zákonů. Firma byla přebrána jako židovský majetek firmou  

K.H. Barthel. Po skončení války dochází 24. 10. 1945 k zestátnění firmy. [21] 

Pod vlivem únorových událostí roku 1948 dochází 3. 10. 1949 ke vzniku národního 

podniku Svitap. Pád komunistického režimu zapříčinil 1. 12. 1990 obnovení podniku 

SVITAP, jenž byl ve vlastnictví státu. Roku 1992 zakládají Ing. Jan Heřmanský a Ing. Jiří 

Janíček společnost SVITAP J.H.J., spol. s ručením omezeným, Svitavy. Jediným 

vlastníkem a současně generálním ředitelem firmy SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. 

se 1. 12. 1996 stává pan Ing. Jan Heřmanský. [21] 

3.2 Charakteristika firmy SVITAP J.H.J. spol. s.r.o. 

Firma SVITAP zaměstnává v současné době kolem 600 pracovníků, což z ní dělá 

jednoho z největších zaměstnavatelů na Svitavsku. Celkově se firma skládá z 6 divizí. 

Divize V však sídlí v Chropyni. 

DIVIZE I - Vyrábí polyetylenové kašírované tkaniny a zpracovává syntetické odpady. 

DIVIZE II - Zde probíhá výroba např. technických tkanin, armádních tkanin, bankovních 

a poštovních pytlů, tkanin pro pracovní ošacení, filtračních tkanin. 
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DIVIZE III - Tato divize se orientuje na zpracovávání materiálů, které jsou vyráběny 

jinými divizemi anebo také od jiných výrobců. Poté jsou z nich vyráběny např. textilní 

garáže, protipovodňové hrazení, norné stěny, autoplachty, dekontaminační stany a vaničky. 

DIVIZE IV - Předmětem činnosti této divize je zejména prodej a dovoz bytových textilií 

(např. deky, ručníky, osušky, utěrky, ložní prádlo).  

DIVIZE V - Sídlo této divize se nachází v městu Chropyni a dochází zde k výrobě 

koženek, syntetických a poromerních usní, ubrusovin a textilních klimamembrán. 

DIVIZE VI - Tato divize se zaobírá výrobou vysocepevnostních polyesterových pásek 

SVITAPET, jako náhrady ocelových pásek. [25] 

3.3 Soupis chráněných aktiv 

V tabulce č. 3.1 jsou uvedena chráněná aktiva firmy SVITAP. Výslednou hodnotu 

chráněných aktiv využijeme při navrhování inovativního zabezpečení. Zde musíme dodržet 

princip ALARA. Z tohoto principu vyplývá, že výsledný finanční obnos, investovaný na 

návrh inovativního zabezpečení, nesmí přesáhnout 10% celkové hodnoty chráněného 

zájmu.  

          Tabulka č. 3.1: Hodnota chráněného aktiva [ZDROJ: AUTOR] 

Název Počet Cena [Kč] 

Tkalcovský stav Utas  52 11 440 000 

Tkalcovský stav Dornier 25 5 500 000 

Manipulační vozík el. 1 100 000 

Vysokozdvižný vozík 1 190 000 

Zakladač 1 140 000 

Budova 1  4 000 000 

 
Celková hodnota 21 370 000 Kč 

Výsledná hodnota aktiva byla odhadnuta na základě konzultace s ekonomickým 

pracovníkem firmy SVITAP, na hodnotu 21 370 000,- Kč. 

3.4 Popis okolí objektu 

Zabezpečovaný objekt firmy SVITAP je situován na předměstí města Svitav. Jeho 

adresa je Boženy Němcové 499/10 a jedná se o druhou divizi firmy. Z jihovýchodní strany 

směrem od hlavního vjezdu do objektu a vrátnice na obrázku č. 3.1 se nachází ulice 
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Boženy Němcové. Zde je výstavba bytových a rodinných domů směřujících směrem 

od objektu převážně do ulic Mánesova, Alešova, Švabinského a Neumannova. Z této 

strany, vedle stravovacího zařízení, sousedí s objektem firma Ekotop. Směrem 

k jihovýchodní straně od objektu leží tenisová hala, která je majetkem firmy SVITAP. Na 

ni západně od objektu navazuje restaurační zařízení, jehož zavírací doba končí dle dne 

ve 23 hodin nebo o půl noci. Za těmito objekty se nachází ulice Rokycanova, v níž stojí 14 

rodinných domů a 4 bytové domy. Severovýchodním až severním směrem je situována 

ulice Vítězná. Zde se vyskytuje ubytovna, která je v majetku firmy SVITAP a slouží 

převážně pro její zaměstnance. Dále pak objekt stavebnin Raab Karcher a řadové rodinné a 

bytové domy. Za nimi vede neelektrifikovaná železniční trať, která je spojená s železniční 

vlečkou vedoucí do objektu, byť v současné době prakticky nedochází k jejímu využití. Na 

ulici Olbrachtova severozápadně od objektu jsou rodinné domy, stanice Hasičského 

záchranného sboru České republiky, stavebniny Dektrade a firma zabývající se výrobou 

plastů.  

 

Obrázek č. 3.1: Objekt vrátnice [ZDROJ: AUTOR] 

3.5 Popis areálu firmy 

Plocha, kterou zabírá celý areál firmy SVITAP (příloha A1) není vymezena 

přesným geometrickým tvarem. Na délku dosahuje více než 300 m a jeho šířka přesahuje 

170 m. Hlavní vjezd do objektu je situován směrem k ulici Boženy Němcové a 

Neumannově. Jeho součástí je vrátnice, která zároveň slouží jako hlavní vchod pro 

zaměstnance. Nalevo od hlavní brány je vybudovaná kolárna, sloužící pro zaměstnance 



 

17 

 

firmy. Celý areál je obehnán dokola plotem vyšším jak 1,8 m, jehož část můžeme vidět na 

obrázku č. 3.2. Celkově se naskytuje možnost vstoupit do objektu 1 hlavní bránou a 5 

vraty.  Poté musíme vzít v úvahu i možnost vstupu přes závodní jídelnu. Cesty v objektu 

jsou asfaltové nebo z betonu a naskytuje se i možnost využít železniční vlečky. Areál 

objektu je opatřen pouličním osvětlením.  

Při výstupu z vrátnice směrem do objektu se nachází výběh pro psa. Po levé straně 

je situován malý park se stromy. Poté se na pravé straně vyskytuje budova čistírny, 

se specifickým půdorysem, kdy se budova stáčí směrem k tkalcovně, se kterou je 

propojena průchodem. V budově, v níž se nachází tkalcovna, je umístěno více provozů. 

Jihozápadně od tohoto bloku se rozprostírá závodní jídelna s kuchyní. Dále se zde nachází 

budova autoplachet a požární zbrojnice. Směrem od západní strany se dále v objektu 

vyskytuje 7 hal, budova páskových tkanin, sklady a expedice páskových tkanin. Následuje 

blok o rozloze 10100 m
2
, který v sobě seskupuje tkalcovnu, soukárnu, trafostanici, 

přípravnu, skárnu, snovárnu a dílny. K tomuto bloku je z jihozápadní strany přistavěna 

dvoupodlažní administrativní budova. 

 

Obrázek č. 3.2: Staré oplocení severní strana [ZDROJ: AUTOR] 

3.6 Popis zabezpečovaného objektu 

Samotná tkalcovna na obrázku č 3.3 se rozprostírá na ploše 2901 m
2
. Vstup do ní 

je umožněn prostřednictvím 3 vchodů. Hlavní vchod do budovy určený pro zaměstnance 

je umístěn v průčelí administrativní budovy. Dalším vchodem umístěným u sociálních 

místností lze vstoupit do průchodu, který propojuje čistírnu a tkalcovnu a vstup do objektu 
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umožňuje i vchod vedoucí do místnosti s klimatizací. Tkalcovna je propojená s provozem 

snovárny a administrativním blokem. Celkově se v provozu tkalcovny vyskytuje 11 oken a 

střešní světlíky. Nachází se zde toalety pro ženy a muže, které jsou dohromady osazeny 4 

okny. Dále dílna, místnost určená k odpočinku pro zaměstnance, jenž je osazena 2 okny 

a místnost určená k občerstvení, ve které jsou 3 okna. Hned vedle místnosti určené 

k odpočinku se vyskytuje místnost, která v sobě sdružuje sklad a jednotku klimatizace. 

Směrem k vrátnici je umístěna paprskárna, z ní se dostaneme do kanceláře provozních 

mistrů, elektrodílny a šaten pro pracovníky elektrodílny. Tato část v sobě zahrnuje 5 oken a 

dochází k jejímu stavebnímu vyvýšení oproti tkalcovně. Součástí této části je také 

trafostanice. Objekt je částečně podsklepen. 

 

         Obrázek č. 3.3: Blok provozů s tkalcovnou [ZDROJ: AUTOR] 

3.7 Současný stav zabezpečení 

K zabezpečení objektu firmy SVITAP je současné době využíváno MZS, střežení 

objektu bezpečnostní agenturou, režimových opatření a docházkového systému. 

3.7.1 Mechanické zábranné systémy 

Z prvků technické ochrany je zabezpečení objektu v současné době postaveno 

z převážné části na MZS. 
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Prvky obvodové ochrany 

Oplocení se vyskytuje kolem celého areálu objektu a nemá jednotné provedení. 

Z východní strany objektu je plot provedený z betonových desek rozměru 200 cm na 

délku, 50 cm na výšku a 4,5 cm na šířku. Celkově dosahuje výšky 2 m. Výška betonového 

sloupku i s částí ukryté v půdě činí 275 cm. Od objektu závodní jídelny směrem k západní 

části je zhotoveno cihlové oplocení na obrázku č. 3.4, pokryté bílou omítkou dosahující 

výšky 2 m. Západní a severní strana areálu objektu je realizována různými druhy oplocení, 

dosahující výšky 2 m a doplněné o 6 řad ostnatého drátu. Součástí oplocení ze západní 

strany je hasičská zbrojnice. Zabezpečení perimetru je dále prováděno prostřednictvím 

1 dvoukřídlé železné brány a 5 dvoukřídlých vrat. K jejich uzavření je využíváno petlice 

a visacího zámku. Brána a vrata jsou vybaveny zemními zástrčemi. Perimetr nakonec 

dotvořuje objekt vrátnice. 

 

Obrázek č. 3.4: Oplocení jižní strana [ZDROJ: AUTOR] 

Prvky plášťové ochrany 

Skelet zabezpečovaného objektu je proveden z železobetonu, jenž je tvořen křížem 

armovanými deskami. Dochází k vetknutí desek do průvlaků a ty nesou obvodové stěny. 

Obvodové stěny jsou provedený z plných pálených cihel šíře 45 cm. Stropní konstrukci 

tvoří železobeton o síle 20 cm. Podlaha v objektu dosahuje výšky 37 cm a je provedena 

z železobetonu. Ve stropní konstrukci je umístěno 14 světlíků a rozměrech 22,4 x 2,4 m. 

Hlavní vstup, který můžeme vidět na obrázku č. 3.5, se nachází v administrativní části 
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celého bloku. Je tvořen dvoukřídlými plastovými dveřmi, osazenými zadlabávaným 

zámkem s cylindrickou vložkou. Zbývající dveře jsou vyrobeny ze dřeva a osazeny 

dozickými zámky. Do objektu trafostanice je možné vstoupit 4 železnými vraty, obsahující 

dozické zámky. Dveřní kování je konstrukce 1 x koule a 3 x kliky. Nad prvními dveřmi 

jsou 3 neotvíratelná okna, v nichž jsou vytvořeny otvory chráněné plechovou mřížkou. 

Z východní strany jsou 2 vrata opatřená dozickými zámky a vchod do sklepa. V tkalcovně 

se celkově nachází 11 oken z ocelové konstrukce. Ze severní strany objektu v části 

navazující na tkalcovnu jsou zabudována 2 dřevěná trojkřídlá okna s nadsvětlíky. Dále 2 

dřevěná jednokřídlá okna a 1 malé neotvíratelné okno. V dílně je umístěno 5 dřevěných 

dvoukřídlých oken. Vstup do podsklepené části umožňují dřevěné dveře umístěné za 

průchodem do čistírny. Podsklepená část je osazena 11 okny z ocelové konstrukce  

 

Obrázek č. 3.5: Dveřní kování a zámek hlavní vchod [ZDROJ: AUTOR] 

Prvky prostorové ochrany 

K podpírání stropní konstrukce jsou v tkalcovně, která je znázorněná na obrázku č. 

3.6, použity železobetonové sloupy o rozměrech 30 x 30 cm. Jejich osová vzdálenost je 

7,5 x 5,5 m. Stěny jsou postaveny ze 45 cm plných pálených cihel. V průchodu 

z administrativní budovy do tkalcovny jsou osazeny dvoukřídlé dveře s dozickým zámkem, 

vybavené petlicí s visacím zámkem. Vstup z tkalcovny do paprskárny zabezpečují ocelové 

dveře. Zbylé dveře jsou dřevotřískové s dozickými vložkami. Na vstupu do průchodu 

z tkalcovny do čistírny jsou nainstalována elektrohydraulická vrata Butzbach. Obsahují 

kovový rám a jejich křídla jsou vyrobená z polyesteru.  
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Obrázek č. 3.6: Tkalcovna [ZDROJ: AUTOR] 

3.7.2 Docházkový systém 

Docházkový systém je umístěn při vstupu do areálu firmy v objektu vrátnice. Jedná 

se o výrobek firmy Aktiv Time typ at100a. Pracuje na principu píchacích hodin, který však 

dokáže rozlišit příchody a odchody na ranní a odpolední směny, popřípadě přerušení 

směny. 

3.7.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha v celém areálu objektu druhé divize firmy SVITAP je zajišťována 

bezpečnostní agenturou DOSONAP s.r.o. na základě uzavřené smlouvy. Výkon fyzické 

ostrahy probíhá nepřetržitě celý den a je prováděn vždy prostřednictvím 1 strážného.  

Strážný slouží 12 hodinovou pracovní dobu, která probíhá od 6.00 - 18.00 hodin, 

poté dochází k výměně strážných. Další strážný vykonává ostrahu v časovém intervalu 

od 18.00 - 6.00 hodin. Ostraha vykonává pracovní činnost v letní anebo zimní jednotné 

uniformě. Činnost fyzické ostrahy se odvíjí od pracovní doby v jednotlivých provozech. 

Při nástupu zaměstnanců na ranní směnu a v průběhu dne je ostraha objektu realizována 

z objektu vrátnice.  
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V této době má strážný na starost kontrolu osob přicházejících do objektu. 

V případě návštěvy provede zavolání požadované osoby a ta se dostaví pro hosta 

na vrátnici. Host se zde napíše do knihy návštěv, kde uvede své jméno, město či obec 

odkud pochází a čas příchodu. Strážný může v případě podezření na odnášení věcí 

z objektu firmy provést kontrolu osob a jejich zavazadel. K další povinnost strážného patří 

otevírání hlavní brány nacházející se vedle vrátnice přijíždějícím a odjíždějícím vozidlům 

z objektu a jejich kontrola. V souvislosti s vozidly disponuje strážný oprávněním 

k provedení kontroly nákladů.  

Po skončení pracovní doby v jednotlivých provozech má strážný na starost klíčový 

režim jednotlivých objektů. V této době strážný provádí nepravidelnou pochůzkovou 

činnost, pro kterou se naskytuje možnost využití psa. Z hlediska výzbroje je strážný 

vybaven pro účely nutné obrany distanční tyčí, pouty a kapesním aerosolovým 

rozstřikovačem.  

3.7.4 Režimová ochrana 

Při zpracování dokumentů režimové ochrany se respektuje existence odborových 

svazů ve firmě SVITAP. Struktura společnosti je vymezena v organizačním řádu. 

Každý zaměstnanec podniku je vybavený identifikační kartou, na které se nachází jeho 

fotografie, jméno příjmení a zařazení pracovní činnosti. Tato karta v sobě neobsahuje čip. 

Pracovní doba zaměstnanců rozdělena na 3 směnný, 2 směnný a ranní provoz. V objektu 

vrátnice se nacházejí píchací hodiny, kterými je zaznamenávána doba příchodu a odchodu 

zaměstnanců. Na vrátnici se rovněž nachází kniha návštěv, sloužící k zapsání hostů. 

Dále dochází k zapsání dopravních prostředků přijíždějících a odjíždějících z objektu. 

Zaměstnanci parkují své dopravní prostředky před objektem firmy. 

Pro každou pracovní pozici ve firmě je zpracován pracovní řád, s přesnými 

instrukcemi k vykonávané činnosti Ve firmě je zavedena filosofie štíhlé výroby. Z tohoto 

důvodu dochází pouze k minimálnímu vytváření zásob na skladech. Je zpracován režim 

pohybu materiálu. Klíčový režim, tedy uzamknutí všech dveří provádí po skončení 

pracovní doby fyzická ostraha. 

Po uchazečích o pracovní místo ve firmě SVITAP je požadováno předložení výpisu 

z rejstříku trestu. 
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3.8 Subjektivní pohled na současné zabezpečení 

V současnosti nejsou v objektu nainstalovány žádné prvky PZTS, které by byli 

schopny detekovat narušení ochrany objektu.  

Z pohledu MZS je převážná většina dveří a vrat na obrázku č. 3.7 osazena 

dozickými zámky. V případě kdy už obsahují cylindrické vložky, dochází u některých 

případů k přečnívání cylindrické vložky oproti dveřnímu kování o více jak 3 mm, 

umožňující její rozlomení. U dveřního kování dále dochází k možnosti jeho odšroubování 

z vnější strany. Část oplocení ze severní strany dosahuje hranice své životnosti a postupně 

dochází k jeho náklonu směrem k chráněnému objektu.  

Při výrobním procesu dochází k vytváření textilního prachu (len, bavlna, polyamid, 

polyester a viskóza) a jeho rozviřování v prostoru a následném dosednutí na konstrukční 

prvky v budově tkalcovny. To je spojeno s velkým rizikem vzniku požáru a jeho velmi 

rychlým rozšířením s nenávratnou škodou na objektu budovy a výrobních zařízeních. 

Textilní prach s sebou nese možnost vzniku výbušné koncentrace. V objektu jsou 

v současné době umístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnný hadicový systém. 

Objekt je v současné době hlídán 1 strážným. V případě jeho vzdálení se z objektu 

vrátnice může kdokoliv vstoupit do objektu. Za budovou vrátnice je výběh pro psa, 

který v případě přítomnosti cizí osoby začne štěkat. 

 

Obrázek č. 3.7: Vrata osazené dozickým a visacím zámkem [ZDROJ: AUTOR]
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4 Analýza rizik objektu 

V analýze rizik objektu firmy SVITAP bude provedeno nejprve modelování rizik 

za pomoci využití Ishikawova diagramu. Vymodelovaná rizika budou dále použita 

v metodě Failure Mode and Effect Analysis (dále jen FMEA), ze které se získá bodové 

ohodnocení jednotlivých zdrojů rizika.  

Tento výsledek bude následně podroben Paretově analýze a dojde k vynesení 

Lorenzovy křivky. Poté dojde k provedení jejich minimalizace v návrhu inovativního 

zabezpečení. 

4.1 Ishikawův diagram 

Je možné se setkat také s jeho pojmenováním jako diagram příčin a důsledků 

poruch anebo bývá pojmenováván podle jeho tvaru jako diagram rybí kosti. Jeho smyslem 

je identifikace eventuálních příčin řešeného problému. [30] 

Pomocí Ishikawova diagramu na obrázku č. 4.1 byly modelovány rizika, 

která mohou způsobit ohrožení bezpečnosti firmy SVITAP. S jeho využitím bylo získání 

5 hlavních rizik ohrožujících bezpečnost firmy. Ty se dále dělí na jednotlivá rizika. 
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Obrázek č. 4.1: Ishikawův diagram - Ohrožení bezpečnosti firmy [ZDROJ: AUTOR] 
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4.2 Failure mode and effects analysis 

Bývá překládána jako analýza způsobů a důsledků poruch, ale častěji je možné se 

setkat s názvem FMEA. Tato analýza je řazena mezi semikvantitativní metody, 

které doplňují provedené kvalitativní ohodnocení, přiřazením bodových hodnot. [30] 

Bodové hodnocení se provádí součinem pravděpodobnosti vzniku rizika, závažnosti 

následků a možnosti odhalení vzniku rizika. Tím se získá hodnota míry rizika. Míra rizika 

RPN bude vypočítána dle vztahu (1). 

HNPRPN **       [-]  (1) 

 

RPN – míra rizika   P – pravděpodobnost vzniku 

N – závažnost následků  H – odhalitelnou 

 

Jednotlivá kritéria pro výpočet míry rizika budou ohodnocena dle stupnice od 1 do 

5 uvedené v tabulce č. 4.1.      

         Tabulka č. 4.1: Metoda FMEA bodové ohodnocení parametrů [30] 

RPN Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku 

0 – 3 Bezvýznamné 1 Velmi nízká 

4 – 10 Přijatelné 2 Nízká 

11 – 50 Mírné 3 Střední  

51 – 100 Nežádoucí 4 Vysoká 

101 – 125 Nepřijatelné 5 Velmi vysoká 

N 
Závažnost následků 

(škody a úrazy) 
H Odhalitelnost 

1 Velmi malá, malý 1 Velmi nízká 

2 Malá, lehký 2 Nízká 

3 Střední, střední  3 Střední  

4 Vysoká, závažný  4 Vysoká 

5 Velmi vysoká, smrt 5 Velmi vysoká 
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Analýza objektu metodou FMEA 

K provedení analýzy byla využita rizika získaná modelováním v Ishikawově 

diagramu. V tabulce č. 4.2 dochází k jejich jednotlivému bodovému ohodnocení.    

        Tabulka č. 4.2: Metoda FMEA rizika firmy SVITAP J.H.J. [ZDROJ: AUTOR] 

Subsystém Pořadí Identifikace nebezpečí P N H RPN 

Selhání 

režimové 

ochrany 

1 Špatné nastavení 2 3 4 24 

2 Nedodržování opatření 4 3 3 36 

Selhání 

fyzické 

ostrahy 

3 
Spolupracování 

s pachatelem 
2 4 4 32 

4 Neprovádění obchůzek 4 4 4 64 

5 
Nekontrolování osob a 

vozidel 
2 3 3 18 

6 Nedbalost 2 3 4 24 

7 Zaútočení na ostrahu 2 4 2 16 

8 Nevědomost 3 2 2 12 

Překonání 

obvodové 

ochrany 

9 Špatný technický stav 4 3 2 24 

10 Přelezení oplocení 3 3 4 36 

11 Podhrabání oplocení 2 3 3 18 

12 Probourání oplocení 1 4 3 12 

13 Průnik přes vrátnici 5 3 5 75 

14 Proražení brány vozidlem 1 4 1 4 

15 Přelezení brány, vrat 2 3 4 24 

16 Překonání zámků  4 4 3 48 

Prolomení 

plášťové 

ochrany 

17 Průnik okny 4 4 3 48 

18 Průnik přes střechu 1 4 3 12 

19 Průnik dveřmi, vraty 5 4 3 60 

Ostatní 

rizika 

20 Výbuch textilního prachu 4 5 2 40 

21 Požár 5 5 2 50 

22 Absence PZTS 5 4 4 80 

23 Odcizení věcí zaměstnanci 4 4 4 64 

24 Vandalismus 2 3 2 12 

   
Z vypočítané hodnoty RPN dochází následně v tabulce č. 4.3 k výpočtu hodnot 

kumulativních a relativních kumulativních četností.  
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     Tabulka č. 4.3: Metoda FMEA výpočet četností [ZDROJ: AUTOR] 

Pořadí Identifikace nebezpečí RPN 
Kumulativní 

četnost  

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

22 Absence PZTS 80 80 9,60 

13 Průnik přes vrátnici 75 155 18,61 

4 Neprovádění obchůzek 64 219 26,29 

23 Odcizení věcí zaměstnanci 64 283 33,97 

19 Průnik dveřmi, vraty 60 343 41,18 

21 Požár 50 393 47,18 

16 Překonání zámků  48 441 52,94 

17 Průnik okny 48 489 58,70 

20 Výbuch textilního prachu 40 529 63,51 

2 Nedodržování opatření 36 565 67,83 

10 Přelezení oplocení 36 601 72,15 

3 Spolupracování s pachatelem 32 633 75,99 

1 Špatné nastavení 24 657 78,87 

6 Nedbalost 24 681 81,75 

9 Špatný technický stav 24 705 84,63 

15 Přelezení brány, vrat 24 729 87,52 

5 Nekontrolování osob a vozidel 18 747 89,68 

11 Podhrabání oplocení 18 765 91,84 

7 Zaútočení na ostrahu 16 781 93,76 

8 Nevědomost 12 793 95,20 

12 Probourání oplocení 12 805 96,64 

18 Průnik přes střechu 12 817 98,08 

24 Vandalismus 12 829 99,52 

14 Proražení brány vozidlem 4 833 100,00 

 

Kumulativní četnost byla vypočítána na základě vztahu (2).  

n
k

xxxx
i
x

i
N 



...321
1
k     [-]  (2) 

Ni – kumulativní četnost RPN   

x1 – xi = i-tá hodnota RPN     
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Hodnota relativní kumulativní četnosti byla vypočítána dle vztahu (3). 

 100*
N

N
F i
i        [%]  (3) 

Fi – relativní kumulativní četnost RPN   

Ni – kumulativní četnost RPN 

N – celková hodnota kumulativní četnosti RPN 

Na základě hodnot získaných analýzou rizik prostřednictvím metody FMEA, dojde 

k provedení Paretovovy analýzy těchto rizik a následnému vynesení Lorenzovi křivky 

podle pravidla 80/20 na grafu č. 4.1. 

Graf č. 4.1: Paretův diagram a Lorenzova křivka [ZDROJ: AUTOR] 

 

Z provedené analýzy byla získána tato rizika, která budou následně minimalizována 

v návrhu inovativního zabezpečení. Jedná se o rizika uvedená v tabulce č. 4.4. 
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       Tabulka č. 4.4: Rizika získaná z Paretovy analýzy a Lorenzovy křivky [ZDROJ: AUTOR] 

Pořadí Riziko 

22 Absence PZTS 

13 Průnik přes vrátnici 

4 Neprovádění obchůzek 

23 Odcizení věcí zaměstnanci 

19 Průnik dveřmi, vraty 

21 Požár 

16 Překonání zámků  

17 Průnik okny 

20 Výbuch textilního prachu 

2 Nedodržování opatření 

10 Přelezení oplocení 

3 Spolupracování s pachatelem 

1 Špatné nastavení 

6 Nedbalost 
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5 Návrh inovativního zabezpečení 

Tato část vychází z rizik získaných provedenou analýzou. Bude zaměřena 

na zvýšení úrovně současného stavu zabezpečení ve firmě SVITAP. Návrhy opatření 

budou rozčleněny do jednotlivých částí fyzické ochrany. Nakonec dojde k uvedení finanční 

náročnosti navrhnutého řešení s přihlédnutím k principu ALARA. 

5.1 Technická ochrana 

Jednotlivé návrhy inovace technické ochrany budou řešeny na úrovni obvodové, 

plášťové a prostorové ochrany. 

5.1.1 Obvodová ochrana  

V rámci obvodové ochrany dochází k navržení výměny stávajících dveří do 

závodní jídelny za nové bezpečnostní dveře NEXT SD 102. Tyto dveře řadíme 

do 3 bezpečnostní třídy. Obsahují 19 jistících bodů a jsou vybaveny dvojitým celoplošným 

pancéřováním 1 mm plechem. Tyto dveře budou osazeny do zárubně SF2A. Dále budou 

obsahovat bezpečnostní kování S102 v provedení 2 x klika a cylindrickou vložku FAB 

4 bezpečnostní třídy poskytující ochranu proti neoprávněnému zkopírování klíče. [11], [24] 

U vrat a brány dochází k návrhu výměny visacích zámků. Ty budou nahrazeny 

visacími zámky GAMA 60 CS 4 bezpečnostní třídy. Jsou vyrobeny z kalené oceli 

a poskytují zvýšenou ochranu proti vypáčení, přeřezání i přestřihnutí. Dále poskytují 

odolnost vůči metodě bumping, odvrtání a také vyhmatání. [32] 

Do prostor vrátnice je navrženo umístění 2 elektromechanických turniketů typu 

Bridge na obrázku č. 5.1 s propustností 30 - 40 osob za minutu. Jejich provoz bude zajištěn 

v obousměrném režimu. Turnikety budou provázány s přístupovým systémem PSi 40 

a docházkovým systémem DSi 502 Alveno. Tento systém bude využívat karet založených 

na technologii RFID a bude zajištěno jeho propojení s osobním počítačem. [14], [16] 

Objekt vrátnice bude vybaven vnitřní sirénou JA – 150A signalizující narušení 

bezpečnosti tkalcovny pracovníkovi fyzické ostrahy. Zároveň dojde i k upozornění pomocí 

textové zprávy z ústředny, pro případ provádění obchůzky. Dále je navrhnuto, aby 

na vrátnici bylo umístěno kombinované PIR+MW čidlo pohybu osob JA-80W, které může 
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předat impuls osvětlení v objektu anebo být napojeno na venkovní sirénu. K jeho uvedení 

do provozu dojde v případě provádění obchůzky areálu objektu ostrahou. [17] 

 

  Obrázek č. 5.1: Elektromechanický turniket [16] 

 

Oplocení dosahuje výšky 2 m. Z důvodu jeho možného přelezení je navrženo 

doplnění nově postavené části z východní strany areálu objektu o tři řady ostnatého drátu. 

[22] 

5.1.2 Plášťová ochrana 

K minimalizaci rizika průniku okenními konstrukcemi přijdou skleněné výplně 

u oken v místnosti pro občerstvení, v místnosti pro odpočinek, dále v dílnách a sociálních 

místností opatřit bezpečnostní fólií SCX o tloušťce 0,35 mm. Na tyto okna budou 

nainstalovány magnetické kontakty SA 201A. Vysláním signálu z ústředny JA 101 KR, 

která se bude nacházet v tkalcovně, dojde k uvedení magnetických kontaktů do provozu, 

z důvodu minimalizace výskytu planých poplachů až po skončení pracovní doby. [18], [27] 

Okna do podsklepené části budou vybavena pouze bezpečnostní fólií. Zbylé 

skleněné výplně budou střeženy prostřednictvím detektorů rozbití skla. Z důvodu větších 

rozměrů okenních konstrukcí. K tomuto účelu budou použity detektory GBS-210 

vyhodnocující destrukci skleněných ploch. Dále dojde k výměně stávajících venkovních 

dveří nacházejících se u sociálních místností a dveří vedoucích do místnosti s klimatizací. 

Budou použity dvoukřídlé dveře 3 bezpečnostní třídy SD 102 D, které jsou vybaveny 32 

jistícími body. Hlavní dveře byly zakoupeny v nedávné době nové. Ty budou osazeny 

novým bezpečnostním kováním a cylindrickou vložkou FAB 1000. U zbývajících dveří a 
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vrat dojde k výměně dozického zámku a jejich vybavení zadlabávacím zámkem FAB 4292 

s cylindrickou vložkou FAB 1000. [11], [23], [24] 

Vstupy dveřmi do objektu tkalcovny budou střeženy prostřednictvím bezdrátového 

PIR+MW detektoru pohybu osob JA-80W. Na plášť objektu tkalcovny přijde nainstalovat 

venkovní siréna JA-151A na obrázku č. 5.2. K zamezení potencionálního průniku přes 

světlíky je možné provést zkrácení požárních žebříků. První příčel by byla umístěna 2,5 m 

nad zemí a současně by došlo k pořízení nastavovacích žebříků. [17] 

 
Obrázek č. 5.2: Venkovní siréna JA-151A [29] 

5.1.3 Prostorová ochrana  

V prostorové ochraně dojde k vytvoření zóny určené pro provozní mistry a zóny 

šaten. Zde dojde k výměně současných dveří a jejich nahrazení bezpečnostními dveřmi 

NEXT SD 102. Dveřní kování bude v provedení koule, klika. Tyto dveře budou ovládány 

prostřednictvím přístupového terminálu podle nastavených práv přístupu osob. Vedle dveří 

u místnosti mistrů bude umístěný zvonek z důvodu zvýšené hlučnosti vzniklé z provozu. 

U hlavních dveří bude umístěna klávesnice JA - 154E sloužící pro odstřežení systému 

v režimu příchodového zpoždění. [11], [19] 

Průchody do jiných provozů budou střeženy kombinovanými PIR+MW detektory. 

U dveří oddělujících administrativní část a tkalcovnu se navrhuje výměna současné petlice 

za bezpečnostní závoru TOKOZ UZ 220. U níž je zámek ukryt v tělese závory. Ostatní 

dveře jsou vyhovující, jen u dveří do místnosti s klimatizací by mělo dojít k jejich 

vybavení zadlabávacím zámkem s cylindrickou vložkou FAB 1000. Schéma inovativního 

návrhu je uvedeno v příloze A2. Z důvodu velkého výskytu textilního prachu vzniklého z 

výrobního provozu a tedy velkého rizika vzniku požáru dojde k návrhu EPS. [12], [24] 
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EPS bude realizována prostřednictvím hlásičů, ústředen a dalších zařízení firmy 

BOSCH. U východů z objektu tkalcovny ve výšce 1,5 m, dojde k rozmístění 

10 tlačítkových hlásičů požáru FMC-210 DM. Pro vyhlášení poplachu je u nich nutné 

nejprve rozbít krycí element a následně stisknout tlačítko. Informace o vzniklém požáru 

bude předána prostřednictvím zařízení dálkového přenosu Radom STX23FN Hasičskému 

záchrannému sboru. Toto zařízení bude umístěno na střeše objektu. K jeho instalaci 

dochází z důvodu absence trvalé obsluhy systému. [15] 

Celý systém bude ovládán prostřednictvím modulární ústředny FPA-5000. Tato 

ústředna poskytuje možnost libovolného rozšíření pomocí jednotlivých modulů. Ústředna 

bude vybavena skříní, řídící jednotkou, kartou pro 512 adres, sběrnicemi, moduly 

pro připojení vedení. Dále dojde k pořízení modulu signalizačních prvků, modulu pro 

připojení periferních zařízení, řídící jednotky baterií a 2 záložních akumulátorů. Pro větší 

přehlednost dojde k vytvoření 4 kruhových vedení. Celkově se bude v tkalcovně a s ní 

souvisejících místností bude nacházet 362 teplotních hlásičů FAH-T 420 na obrázku č. 5.4. 

Tyto hlásiče jsou vybaveny 2 integrovanými izolátory a 1 hlásič pokryje plochu 40 m
2
. 

Z důvodu výšky průvlaků na stropní konstrukci může hlásič střežit pouze 1 pole tvořené 

průvlaky. Dále  kvůli vysoké prašnosti musí být vyloučeny kouřové bodové hlásiče požáru, 

které by mohli způsobovat plané poplachy. Jako alternativa by se mohlo jevit použití 

4 lineárních kouřových hlásičů FireRay, avšak záleželo by, zda nedojde k překročení míry 

jejich schopnosti kompenzovat zaprášení. [15] 

 U hlavního vstupu uvnitř objektu se bude ve výšce 1,6 m vyskytovat obslužné pole 

požární ochrany FBF 100, které bude sloužit ke zjednodušení obsluhy systému 

zasahujícími hasiči. Do fasády u hlavního vstupu do objektu dojde k zabudování klíčového 

trezoru požární ochrany Telecom Alarm TMA 624f. V tomto trezoru budou umístěny klíče 

od objektu. V případě požáru dojde k přenosu informace přes zařízení dálkového přenosu 

a zároveň se otevřou první dvířka trezoru. Druhá dvířka trezoru zůstanou zamčena a klíčem 

od nich bude disponovat Hasičský záchranný sbor. Do objektu vrátnice bude umístěno 

externí ovládací tablo FMR 5000 poskytující základní informace o stavu EPS. Nad hlavní 

vchod a do prostor tkalcovny z důvodu vysoké hlučnosti dané činností strojů, přijde umístit 

zábleskové svítidlo FNS 420 a siréna FNM 420. Čas t1 bude nastaven na 1 minutu a čas 

t2 na 6 minut. Schéma návrhu EPS je uvedeno v příloze A3.[13], [15] 
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   Obrázek č. 5.3: Hlásič požáru FAH-T 420 [15] 

5.2 Fyzická ostraha 

V areálu objektu firmy SVITAP jsou prováděny nepravidelné obchůzky strážným. 

Pro kontrolu provádění obchůzek dochází k návrhu systému kontroly obchůzky KOSguard. 

Po areálu objektu dojde k rozmístění kontrolních bodů, které bude muset strážný obejít. 

Potvrzení kontroly provede přiložením čipu k tomuto bodu. Majitel anebo pověřený 

pracovník si může zkontrolovat počet provedených obchůzek prostřednictvím dodávaného 

programu. [20] 

Případná spolupráce ostrahy s pachatelem, kterým může být i zaměstnanec se velmi 

obtížně zjišťuje. Jako návrh opatření se jeví zpřísnění vstupních požadavků na přijetí 

pracovníka fyzické ostrahy bezpečnostní agenturou. V případě, kdy by tato situace nastala, 

by mělo dojít k rozvázání pracovního poměru s daným pracovníkem fyzické ostrahy.  

K zabránění průniku přes světlíky bude pracovníkem fyzické ostrahy v rámci 

klíčového režimu prováděna vizuální kontrola jejich uzavření. 

Nedbalost se může projevovat ve více formách. Ať už vědomá, spočívající např. 

v neprovádění kontrol, i také nevědomá. Ta může spočívat v neupravení zevnějšku 

pracovníka ostrahy nebo jeho působení na okolí. K řešení tohoto stavu může být využito 

např. opatření ve formě dodatečného poskytnutí školení anebo udělení sankcí pracovníkům 

fyzické ostrahy. Z důvodů výskytu zahraničních hostů by bylo vhodné, aby pracovník 

fyzické ostrahy znal alespoň základní fráze v cizím jazyce. 
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5.3 Režimová opatření 

V rámci režimové ochrany dochází k návrhu opatření zaměřujících se především 

na špatné nastavení a nedodržování opatření a s tím související usazování textilního prachu 

v souvislé vrstvě větší než 1 mm.  

Budou navržena tato opatření. Dojde k vytvoření zóny určené pro provozní mistry 

a zóny šaten. Dále jsou navrhována opatření k zamezení přístupu nepovolaných osob. V 

objektu vrátnice dojde k umístění turniketů, docházkového systému na obrázku č. 5.5 

a přístupového systému založeného na principu RFID.  

 
     Obrázek č. 5.4: Docházkový systém [14] 

Dále by mělo dojít k přesnému vymezení jména osoby, nesoucí odpovědnost za 

úklid usazeného textilního prachu vzniklého z provozu. Měly by být vyčleněny dny v 

měsíci, kdy bude docházet k úklidu prachu jak ze stavebních konstrukcí, tak i z 

technologických zařízení. Dodržování těchto opatření by mělo být namátkové 

kontrolováno.  

K minimalizaci rizika odcizení věcí zaměstnanci by měly být prováděny důkladné 

kontroly příručních zavazadel. Dále kontrola zavazadlového prostotu a nákladu vozidel. 

K zabránění odcizení nafty z nádrže vysokozdvižného vozíku může být použito sondy 

k měření úbytku pohonných hmot z nádrže, s napojením na GSM modul. Jako opatření 

se jeví především přijímání pracovníků loajálních svému zaměstnavateli.  
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5.4 Ekonomické zhodnocení navrženého zabezpečení 

Náklady spojené s provedením inovativního zabezpečení firmy SVITAP budou 

uvedeny v tabulce č. 5.1. Návrh EPS bude uveden zvlášť v tabulce č. 5.2. 

Tabulka č. 5.1: Ekonomické zhodnocení [ZDROJ: AUTOR] 

Název 
Cena za 1 

kus [Kč] 

Celkový 

počet [ks] 

Výsledná 

cena [Kč] 

Bezpečnostní dveře NEXT SD 102 21 538 3 64 614 

Bezpečnostní zárubeň NEXT SF2A 1 888 3 5 664 

Bezpečnostní dvoukřídlé dveře SD 102D 45 000 2 90 000 

Bezpečnostní zárubeň pro dveře SD 102D 4 235 2 8 470 

Bezpečnostní kování S 102 4 187 6 25 122 

Bezpečnostní cylindrická vložka FAB 1000 1 295 12 15 540 

Zadlabací zámek pro cylindrickou vložku 4292 350 12 4 200 

Bezpečnostní závora TOKOZ UZ 220 687 1 687 

Bezpečnostní fólie SCX 835 30 25 050 

Visací zámek Gama 60 CS Black 998 6 5 988 

Ostnatý drát zinkovaný 100m 398 6 2 388 

Držák ostnatého drátu 88 86 7 568 

Bezdrátový zvonek BZ7 513 1 513 

Turniket Cmolo CPW-311BF 65 860 2 131 720 

Docházková čtečka DSi 502 32 658 1 32 658 

Přístupový terminál Psi 40 4 590 6 27 540 

Stolní identifikátor na čipy + záložní zdroj 12V 4 840 1 4 840 

Docházkový a přístupový systém software 35 000 1 35 000 

Bezdotyková RFID karta 100 200 20 000 

Systém kontroly obchůzky KOSguard 20 535 1 20 535 

Ústředna JA 101 – KR 10 427 1 10 427 

Klávesnice JA - 154 E 2 643 1 2 643 

PIR+MW čidlo JA-80W 2 342 8 18 736 

Magnetický kontakt SA 201A 80 30 2 400 

Detektor rozbití skla GBS-210 868 14 12 152 

Siréna vnitřní JA-150A 1 307 1 1 307 

Siréna vnější JA-151A 2 963 2 5 926 

 

  Celkem 581 688 Kč 

Z důvodu větší přehlednosti je ekonomické vyhodnocení návrhu EPS vypracováno 

v samostatné tabulce č. 5.2. 
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Tabulka č. 5.2: Ekonomické zhodnocení návrhu EPS [ZDROJ: AUTOR] 

Název 

Cena za 

1 kus 

[Kč] 

Celkový 

počet 

[ks] 

Výsledná 

cena [Kč] 

Tlačítkový hlásič FMC-210 DM 1 370 10 13 700 

Teplotní hlásič požáru FAH-T 420 + patice 2 068 362 748 616 

Ústředna EPS FPA-5000 154 500 1 154 500 

Zařízení dálkového přenosu Radom STX23FN 30 348 1 30 348 

Obslužné pole požární ochrany FBF 100 11 684 1 11 684 

Klíčový trezor požární ochrany Telecom Alarm 624f 21 315 1 21 315 

Ovládací tablo FMR 5000  35 900 1 35 900 

Zábleskové svítidlo FNS 420  2 964 2 5 928 

Siréna vnitřní FNM 420 3 706 1 3 706 

Siréna venkovní FNM 420 4 084 1 4 084 

 

  Celkem 1 029 781,- Kč 

 

Výsledná finanční hodnota, jež by byla investována do návrhu inovativního 

zabezpečení firmy SVITAP činí 1 611 469,- Kč s DPH. Z této částky 1 029 781,- připadá 

na realizaci EPS. Inovativní návrh zabezpečení PZTS, MZS, opatření fyzické ostrahy a 

režimová opatření byl vyhodnocen na hodnotu 581 688,- Kč. Do výsledné ceny nejsou 

zahrnuty náklady spojené s instalačními pracemi a kabeláží. 
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Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo provedení vytipování slabých článků fyzické 

ochrany firmy SVITAP, provedení návrhu inovativního zabezpečení a jeho ekonomické 

zhodnocení.  

Z důvodu značné rozlehlosti areálu objektu firmy SVITAP a množství provozů 

nacházejících se v něm byl pro tuto bakalářskou práci vybrán objekt tkalcovny. Práce se 

dále zabývala vyhodnocením stavu obvodové ochrany. 

 K nejvýznamnějším rizikům z provedené analýzy a vyhodnocení rizik patřila 

absence PZTS, z tohoto důvodu bylo navrženo umístění ústředny do objektu, dále střežení 

vstupních dveří a průchodů do dalších provozů PIR+MW detektory, instalace 

bezpečnostních fólií, u oken větších rozměrů detektorů rozbití skla a přístupového 

systému. K zamezení průniku přes vrátnici došlo k navržení turniketů a přístupového 

a docházkového systému. Dále v případě provádění obchůzky strážným dochází k umístění 

PIR+MW čidla, které může být napojeno na osvětlení anebo sirénu. Dalším významným 

rizikem získaným analýzou bylo neprovádění obchůzek, z tohoto důvodu došlo k navržení 

systému kontroly strážných. V objektu tkalcovny se dále k největším rizikům řadí vznik 

požáru, jehož vznik by měl vlivem přítomnosti textilního prachu za následek 

nenahraditelné škody na majetku. Z tohoto důvodu bylo navrženo vybavení tkalcovny 

EPS. 

Celkový finanční obnos nutný k realizaci navrhnutého zabezpečení činí 1 611 469,- 

Kč, byla tedy splněna podmínka daná principem ALARA, aby náklady na zabezpečení 

nepřesáhly 10% chráněných zájmů. V případě objektu tkalcovny je tato částka 

představována hodnotou 2 137 000,- Kč. Finanční rezerva do 10 % chráněných zájmů by 

byla využita na provedení kabeláže a na náklady spjaté s provedením prací. 

 Realizace opatření navržená v této bakalářské práci by mohla přispět ke zvýšení 

soudobého stavu zabezpečení ve firmě SVITAP. 
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