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Anotace 

RAŠÍK, Tomáš. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany kovozpracující firmy:             

Bakalářská práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2014 

49 s. 

Mnou zpracovaná bakalářská práce se zabývá aktuálním stavem zabezpečení fyzické 

ochrany kovozpracující firmy a návrhem inovativního zabezpečení fyzické ochrany tohoto 

objektu. První část je zaměřená na právní předpisy a technické normy, které  se  dotýkají 

oblasti ochrany osob a majetku. Dále je v první části teoreticky rozveden systém fyzické 

ochrany. Druhá část se zabývá popisem objektu kovozpracující firmy a zhodnocením 

stávajícího stavu zabezpečení. Dále je zaměřená na analýzu rizik a na základě 

identifikovaných rizik je proveden návrh inovativního zabezpečení a vyčíslení finančních 

nákladu tohoto návrhu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, ochrana osob a majetku, zabezpečení, analýza rizik, 

objekt 

Annotation 

RAŠÍK, Tomáš. The innovative securing of physical protection of metalworking company: 

Bachelor thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of the Protective Engeneering, 2014 

49 s. 

My bachelor thesis deals with the actual state of physical securing protection for 

metalworking companies and with the innovative concept of physical securing protection 

of this object. The first part is focused on the legislation and technical standarts that 

concern the protection of persons and property. Then the first part theoreticaly elaborates 

the system od physical protection. The second part deals with the description of the object 

of the metalworking company itself and with evaluating of the current state of security. It 

is also focused  on the risk analysis. On the basis of these risks is effected a concept of an 

innovative security and quantifying of financial costs of this concept. 

Key words: physical security protection, protection of persons and property , security, risk 

analysis, object.  
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ÚVOD 

Potřeba člověka chránit svá základní práva a svobody jako jsou nedotknutelnost 

osoby a jejího soukromí, nedovolené zasahování do soukromí, neoprávněné 

shromažďování a zveřejňování osobních údajů, vlastnit majetek a nedotknutelnost obydlí, 

je na velmi vysoké úrovni. Vysoká úroveň těchto potřeb je dána neustále se zvyšující 

mírou kriminální trestné činnosti páchané v podobě různých krádeží  

a vloupání do objektů. 

V současné době, kdy jsou pachatelé této trestné činnosti velmi vynalézaví  

a neustále využívají nových metod, jak dosáhnout zisku překonáním zabezpečovacího 

systému, také roste úroveň odolnosti zabezpečovací techniky. Neustále se zvyšující nároky 

na úroveň zabezpečení a ochranu osob a majetku způsobily vznik dnes už velmi rozsáhlého 

trhu se zabezpečovací technikou. Tento trh je tvořen velkým množstvím technických 

zabezpečovacích prostředků a širokou škálou soukromých bezpečnostních služeb, mezi 

kterými si člověk může vybírat. 

Při zavádění ochranných opatření je zapotřebí brát v potaz to, že zabezpečovací 

systém slouží pro vytvoření časového intervalu potřebného pro překonání překážky, 

detekování vniknutí pachatele do střeženého prostoru a odrazení narušitele chráněného 

objektu od jeho jednání. 

Hlavním cílem bakalářské práce je návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

kovozpracující firmy. Vytipování slabých článků systému fyzické ochrany daného objektu 

a zhodnocení ekonomické náročnosti návrhu inovativního zabezpečení. 

První část práce je zaměřená na právní předpisy zabývající se ochranou osob  

a majetku a dále teoreticky rozvádí problematiku týkající se systému fyzické ochrany.  

Druhá část práce se zabývá popisem kovozpracující firmy a jejího okolí. V této 

části práce je také popsán současný stav zabezpečení objektu a provedena analýza rizik. Na 

základě identifikovaných rizik je proveden návrh inovativního zabezpečení objektu s cílem 

minimalizovat identifikovaná rizika. Následně jsou vyčísleny a zhodnoceny finanční 

náklady navrhovaného zabezpečení fyzické ochrany.  
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1. PRÁVNÍ PŘEDPISY A TECHNICKÉ NORMY 

Česká republika postrádá specializovaný právní předpis, jehož cílem by bylo 

komplexně řešit problematiku ochrany osob a majetku. Problematiky ochrany osob  

a majetku se v České republice nějakým způsobem byť i okrajově dotýká celá řada 

právních předpisů a norem, ze kterých je zapotřebí odvodit práva a povinnosti při 

zajišťování bezpečnosti. [8] 

1.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., o vyhlášení ústavy České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen Ústava ČR), je v České republice nejdůležitější právní 

listinou. Ústava ČR upravuje základní záležitosti dotýkající se občana a České republiky. 

 Preambule, která je součástí Ústavy ČR obsahuje ve své úvodní části 

charakteristiku základního poslání lidu v České republice. Ve vztahu k ochraně osob  

a majetku vyplývá z této preambule, že občané České republiky jsou odhodlaní ochraňovat 

svůj majetek. Při provádění ochrany majetku jsou lidé povinni používat takové způsoby, 

které jsou upraveny příslušnými zákony a se kterými jsou také v souladu. Každý občan 

může činit, co není zákonem zakázáno a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 

[11] 

Listina základních práv a svobod 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., základní listina práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen ZLPS), je součástí Ústavy České republiky. ZLPS obsahuje základní 

práva a svobody vyjadřující vztah mezi občanem a státem. Tyto práva je možné omezit 

pouze na základě zákona. [8] 
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Základní lidská práva, která jsou stěžejní z hlediska ochrany osob a majetku jsou: 

a) Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před narozením 

b) Nikdo nesmí být zbaven života 

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

v případech stanovených zákonem 

d) Osobní svoboda je zaručena 

e) Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje 

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

v něm bydlí [17] 

Trestní zákoník 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen TZ), 

poskytuje ochranu zájmů a práv fyzickým a právnickým osobám, definuje trestní 

odpovědnost, taxativně vyjmenovává jednotlivé trestné činy a tresty, které je možné za ně 

uložit. Dále jsou v TZ uvedeny okolnosti vylučující protiprávnost, což je jednání, které by 

bylo za jiných okolností trestným činem. 

Při provádění ochrany osob a majetku a pro činnost bezpečnostních pracovníků 

jsou z hlediska TZ nejdůležitější tyto okolnosti vylučující protiprávnost: 

a) Krajní nouze: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. O krajní nouzi se 

nejedná tehdy, 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 snášet. 

b) Nutná obrana: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající 

útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. O nutnou obranu 

nejde tehdy, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [18] 
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Trestní řád 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen TŘ) upravuje postup orgánů činných v trestním řízení za účelem náležitého 

zjištění trestných činů a následného spravedlivého potrestání pachatele podle zákona. 

Řízení musí upevňovat zákonitosti, předcházet a zamezovat trestné činnosti, v duchu 

zachování zákonů a pravidel občanského soužití a plnění povinností ke státu a společnosti 

musí vést k výchově občanů. [19] 

Ve vztahu k problematice ochrany osob a majetku je nejdůležitější ustanovení 

§76 odst. 2 TŘ zadržení osoby podezřelé ve kterém je uvedeno, že osobní svobodu 

osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, 

pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je 

však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. Nelze-li takovou osobu předat 

ihned, je třeba bez odkladu oznámit omezení osobní svobody policejnímu orgánu. [19] 

Zákoník práce 

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

úpravu právních vztahů, které vznikají během výkonu práce mezi zaměstnavateli  

a zaměstnanci. Dále upravuje právní vztahy kolektivní povahy. 
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Stěžejní ustanovení tohoto zákona pro zajištění ochrany osob a majetku jsou: 

a) Povinnost zaměstnavatele zajistit svým zaměstnancům pracovní podmínky, při 

kterých mohou řádně plnit své pracovní úkoly bez ohrožení zdraví i majetku. 

b) Oprávnění zaměstnavatele z důvodu ochrany majetku provádět v nezbytném 

rozsahu kontrolu věcí, které zaměstnanci k němu vnášejí nebo od něho odnášejí. 

Dále je zaměstnavatel oprávněn provádět prohlídky zaměstnanců, při kterých musí 

být dodržena ochrana osobnosti. 

c) Bez souhlasu zaměstnavatele nesmějí zaměstnanci využívat pro osobní potřebu 

výrobní a pracovní prostředky, výpočetní techniku a telekomunikační zařízení 

zaměstnavatele. Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat dodržování tohoto zákazu 

přiměřeným způsobem. 

d) Zaměstnavatel nesmí narušovat soukromí zaměstnance na pracovišti a ve 

společných prostorách zaměstnavatele. Jestliže je však u zaměstnavatele dán 

závažný důvod, který spočívá ve zvláštní povaze činnosti, jenž by odůvodňoval 

zavedení kontrolních mechanismů v podobě otevřeného či skrytého sledování 

zaměstnanců, odposlechu a záznamu jejich telefonických hovorů  

a kontroly elektronické pošty či listovních zásilek adresované zaměstnanci má 

zaměstnavatel povinnost informovat zaměstnance o rozsahu a způsobu provádění 

kontroly. [20] 

1.2 Technické normy 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 1.: Všeobecné požadavky. Tato norma poskytuje specifikaci elektrických 

zabezpečovacích systémů (dále jen PZTS) a popisuje čtyři stupně zabezpečení. [9] 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 6.: 

Napájecí zdroje. Norma uvádí nároky na zdroje PZTS, které jsou instalované v budovách. 

[9] 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupu v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1.: Systémové požadavky. Obsahem normy je popis všeobecných 

požadavků na funkčnost systému kontroly vstupů pro užití v zabezpečovacích aplikacích. 

[9] 
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ČSN EN 50132-2-1 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích. Část 2-1: Černobílé kamery. V normě jsou uvedeny 

minimální nároky na specifikaci a zkoušení černobílých kamer, které jsou využívaný 

v systémech sledovacích systémů pro bezpečnostní aplikace. [9] 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7.: Pokyny pro aplikaci. Obsahem normy jsou 

doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící a organizační postupy pro 

instalaci, testování, údržbě a obsluze systému technického vybavení. [9]  

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

a klasifikace. Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken 

a uzávěrů, dále norma obsahuje bezpečnostní třídy, do kterých jsou zařazeny dveře, okna  

a uzávěry.[6] 

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

dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem. Tato norma určuje zkušební metodu pro 

zjištění poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako součásti dveřního 

kompletu, následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního 

křídla. [5] 

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

zkoušené odolnosti proti vloupání – Část 1.: Skříňové trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory. Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních 

skříňových trezorů, vestavěných trezorů, trezorových dveří a komorových trezorů podle 

hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. [4] 

  



7 

 

2. SYSTÉM FYZICKÉ OCHRANY 

Fyzická ochrana, která slouží k zabránění neoprávněnému nakládání s majetkem, se 

skládá z lidského činitele, souboru technických, organizačních a režimových opatření. 

Domněnka, že postačující bezpečnostní ochranu objektu poskytne hlídací služba či 

technická ochrana je mylná. Fyzická ochrana je realizována s cílem navrhnout  

a implementovat bezpečnostní opatření, které vedou k dosažení požadované úrovně 

fyzické ochrany. Předmětem zájmu fyzické ochrany je ochrana osob a majetku hmotného  

i nehmotného. 

Fyzickou ochranu členíme na: 

a) Technická ochrana 

 Mechanické zábranné systémy 

 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Systém kontroly vstupu 

 Kamerové systémy 

b) Fyzická ostraha 

c) Režimová ochrana 

Vhodná kombinace jednotlivých prvku fyzické ochrany slouží pro dosažení 

relativně optimálního zabezpečení objektu. [3] 

 

  

Obrázek č. 1: Struktura prvků fyzické ochrany [3] 
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Za účelem docílit optimální úrovně bezpečnosti dochází k vzájemnému propojení 

všech prvků fyzické ochrany, jak je uvedeno na obrázku č. 2: Efektivní zabezpečovací 

systém. Vzájemná kombinace a propojení těchto prvků vytváří efektivní zabezpečovací 

systém objektu. [3] 

 

 

Dá se říct, že systém fyzické ochrany je tak silný, jak nejsilnější je jeho nejslabší 

článek. Technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana má v systému fyzické 

ochrany své nezastupitelné místo. Nelze jednoduše říct, která ochrana je důležitější a která 

je méně důležitá. Všechny typy ochrany jsou důležité a nenahraditelné a každý typ ochrany 

představuje v systému fyzické ochrany stejně velkou část tohoto celku. [3] 

  

Obrázek č. 2: Efektivní zabezpečovací systém [3] 

Obrázek č. 3: Systém fyzické ochrany [3] 
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2.1 Technická ochrana 

Technickou ochranu tvoří soubor technických prostředků ochrany, jejichž využití 

umožňuje zabránit, ztížit nebo oznámit narušení ochrany objektu. 

Technickou ochranu lze členit na: 

Obvodová ochrana poskytuje ochranu vnějších venkovních prostor u objektů, 

obytných zón a areálů, které je zapotřebí chránit už od jejich hranice pozemků. Obvodová 

ochrana je též nazývána ochranou perimetrickou. [8] 

Plášťová ochrana zabezpečuje ochranu pláště objektu, tím se rozumí veškeré 

vstupní otvory objektu, jako jsou dveře, okna, balkony, vikýře a podobně. Hlavním úkolem 

plášťové ochrany je útočníka odradit od vniknutí do objektu a dále toto vniknutí 

maximálně ztížit. [8] 

Prostorová ochrana představuje velmi důležité doplnění plášťové ochrany. 

Hlavním smyslem prostorové ochrany je střežit schodišťové přístupy či výstupy, chodby, 

haly a vnitřní prostory objektů. [14] 

Předmětová ochrana poskytuje ochranu jednotlivým předmětům, které jsou 

umístěny ve chráněném objektu. Patří zde zejména ochrana dokumentů, finanční hotovosti, 

drahých kovů a kamenů a podobně. [8] 

 

 

Obrázek č. 4: Členění technické ochrany [3] 
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2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy si lze představit jako základní zabezpečovací prvky, 

které mají za úkol díky své mechanické pevnosti poskytovat ochranu osobám i majetku  

a to v podobě zabránění pachatelovi vniknutí do chráněného objektu. Prvky mechanických 

záchranných systémů patří k historicky nejstarším technickým mechanickým zábranným 

prostředkům a to bez ohledu, zda byly vytvořeny člověkem či přírodou. [8] 

Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Mezi základní zástupce tohoto typu ochrany patří: 

a) Ploty  

b) Vrcholové zábrany 

c) Podhrabové překážky 

d) Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky[8] 

Ploty patří mezi velice rozšířené mechanické zábranné prostředky, jejichž hlavní 

funkcí je zpomalení průniku útočníka do chráněného prostoru. Hlavní funkce plotu je 

zajištěna díky jeho mechanické odolnosti. Při budování plotu je velice důležité jeho 

umístění a bezprostřední okolí, výška plotu, počet prostupů v plotu a z jakého materiálu je 

plot zhotoven. Pletivo musí tvořit silný drát, který má průměr minimálně 3 milimetry  

a velikost ok 40 x 50 milimetrů. Klasické drátěné oplocení bývá zpravidla zhotoveno ze 

zinkového drátu o průměru až 3,9 milimetrů a jeho výška dosahuje 1,5 – 2 metrů. Tento 

druh oplocení lze lehce překonat přelezením, přeštípnutím či rozpletením. Tento druh 

oplocení zahrnuje uzlové, čtvercové, vlnité a svařované pletivo. 

 

 

  

Obrázek č. 5: Čtvercové pletivo [8] 
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Bezpečnostní oplocení poskytuje vyšší úroveň zabezpečení ohraničených prostor  

a to díky tvaru, konstrukci, tloušťkou a druhem použitého materiálu, jako jsou ocel a beton. 

Oproti klasickému drátěnému oplocení je obtížněji překonatelné prostříháním, řezáním  

a průrazem. Bezpečnostní oplocení se instaluje až do výšky 2,5 metrů. Patří zde například 

svařované zvlněné pletivo, mřížové a drátěné panelové oplocení nebo pevná bariéra. 

 

 

Vysoce bezpečnostní oplocení je druh oplocení, které bylo vyvinuto pro ochranu velice 

důležitých vojenských a průmyslových objektů, oblastí s vysokou rizikovostí  

a vězeňských ústavů. Poskytuje velice vysoký standart ochrany, který je dán speciální 

konstrukcí, výškou dosahující 5 metrů a svou výplní. Mezi tento typ oplocení patří rovný 

plot a zakřivený plot. [12, 14] 

 

Obrázek č. 6: Drátěné panelové oplocení [7] 

Obrázek č. 7: Vysoce bezpečnostní plot zakřivený [13] 
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Mechanické zábranné systémy plášťové ochrany 

Hlavní úlohou těchto mechanických zábranných systémů je maximálně ztížit či 

znemožnit útočníkovi vniknutí do chráněného prostoru objektu anebo jej odradit od svého 

protiprávního jednání. Mezi mechanické zábranné prostředky plášťové ochrany patří 

zejména: 

a) Stavební prvky budov 

b) Otvorové výplně 

Stavební prvky budov patřící mezi mechanické zábranné systémy plášťové 

ochrany jsou vnější obvodové zdi budov, podlahy a stropy tvořící vnější hranici budovy  

a střechy. Mechanická odolnost proti narušení je závislá na pevnosti použitého materiálu  

a jeho tloušťce.  

Otvorové výplně lze charakterizovat jako výplně stavebních otvorů, nacházející se 

v plášti budovy, bez nichž by se žádný objekt neobešel. Při posuzovaní stavu zabezpečení 

objektu patří mezi nejdůležitější otvorové výplně:  

a) Dveře  

b) Zárubně  

c) Uzamykací systémy 

 Dveřní zámek a cylindrické vložky 

 Visací zámky a petlice 

 Dveřní kování a přídavné zámky 

d) Okna 

 Bezpečnostní skla a ochranné folie 

 Ochranné rolety, mříže a žaluzie [13]  

 

 

  

Obrázek č. 8: Bezpečnostní dveře [2] 
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Mechanické zábranné systémy předmětové ochrany 

Tento typ mechanických zábranných systémů poskytuje ochranu jednotlivým 

předmětům, které se nacházejí v chráněném objektu či budově. Mezi předměty chráněny 

v rámci předmětové ochrany se nejčastěji objevují dokumenty, informace, drahé kovy, 

finanční hotovost, nebezpečné látky, umělecká díla a podobně. Předmětovou ochranu 

z hlediska mechanických zábranných systémů obvykle poskytují trezory a trezorové 

skříně. 

Trezory se člení na: 

a) Skříňové trezory 

b) Mobilní skříňové trezory 

c) Vestavěné trezory 

d) Komorové trezory 

e) Trezorové dveře 

Trezory lze chápat jako jakýsi uzavřený bezpečnostní systém skládající se  

z několika bezpečnostních prvků. Nejdůležitějším bezpečnostním prvky jsou plášť trezoru, 

dveře a uzamykací systém. Vzhledem k chráněným předmětům musí trezory poskytovat 

maximální ochranu i odolnost, ale zároveň musí být umožněn oprávněným osobám přístup 

k těmto předmětům. [8] 

 

Obrázek č. 9: Trezor [12] 
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2.1.2    Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém též nazývaný jako elektrický 

zabezpečovací systém představuje soubor zařízení, který je složen z několika částí 

tvořících komplexní zabezpečovací celek. Každý PZTS se skládá z těchto základních 

prvků: 

a) Čidlo (detektor) 

b) Ústředna  

c) Přenosové prostředky 

d) Signalizační zařízení 

e) Doplňková zařízení  

PZTS se využívají v oblasti ochrany osob a majetku díky jejich schopnosti detekovat 

narušení střeženého objektu a následně informovovat příslušnou osobu, ať už majitele 

objektu či jinou pověřenou osobu, která může na toto narušení bezpečnosti reagovat 

například zadržením, zahnáním pachatele nebo přivoláním Policie České republiky. [14] 

 

Čidla jsou zařízení, která reagují na fyzikální změny související s narušením 

střeženého prostoru či objektu. Čidla také reagují na pokusy o jejich sabotáž. Čidla 

využívaná v PZTS mohou být napájená elektrickou energii. Taková čidla poté mohou do 

střeženého prostoru vyzařovat energii v podobě například elektromagnetického vlnění, což 

jsou čidla aktivní a druhým typem těchto čidel jsou detektory pasivní, které pouze 

registrují fyzikální změny ve svém okolí, jako například pasivní infračervená čidla na 

změnu vyzařovaného tepla. [14] 

Obrázek č. 10: Blokové schéma PZTS [14] 
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Dalším typem detektorů využívaných v PZTS jsou čidla nenapájená. Tyto detektory 

mohou být v podobě destrukčních čidel, které jsou schopné detekovat narušení střeženého 

prostoru pouze jednou, protože při detekci dojde k jejich zničení. Do tohoto typu čidel 

můžeme zařadit například poplachové skla, fólie či tapety. Opakem těchto čidel jsou čidla 

nedestruktivní, u kterých při jejich aktivaci dochází k vratným změnám v podobě 

vibračního či magnetického kontaktu a podobně. [14] 

    

 

Ústředna představuje mozek celého systému, který zabezpečuje komunikaci 

jednotlivých částí systému. Přijímá a zpracovává informace z čidel a na základě zpracování 

těchto informací vyhodnocuje a reaguje na narušení střeženého objektu. Ústředna také 

zajišťuje neustálou kontrolu jednotlivých částí celého systému a následně je schopná 

upozornit na případné poruchy. Dalším úkolem ústředny je zajištění napájení všech 

komponentů, které jsou na ní připojeny. [8] 

Přenosové prostředky slouží pro zajištění přenosu informací vystupující  

z ústředny do místa signalizace nebo vstupující do ústředny například z čidla či ovládací 

klávesnice. Přenos těchto informací může být realizován kabelově po smyčkách nebo 

sběrnicích, v opačném případě jsou informace přenášeny rádiově nejčastěji v pásmu  

433 MHz. [8] 

Signalizační zařízení slouží pro signalizaci narušeni bezpečnosti střeženého 

objektu. Toto zařízení může být jak ve formě sirény, světelného majáku, tak i počítačového 

pracoviště a to pultu centralizované ochrany. [14] 

Doplňková zařízení se využívají pro usnadnění ovládání celého PZTS, jeho řízení 

a nastavování režimů. Doplňkovým zařízením může být například ovládací klávesnice. 

[14] 

Obrázek č. 11: Pasivní infračervený detektor [8] Obrázek č. 12: Magnetické čidlo [8] 
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Prvky obvodové ochrany 

Zařízení využívané pro obvodovou ochranu objektu v rámci PZTS musí být velmi 

odolné vůči nepříznivým klimatickým podmínkám, protože venkovní vlivy působící na 

tyto zařízení by mohly způsobit jejich nefunkčnost. Dalším důležitým kritériem pro vnější 

detektory je to, že musí reagovat na co nejmenší počet druhů podnětů jako jsou například 

proudy větru, sníh, déšť, pohyb větví a travního porostu za účelem eliminace planých 

poplachů. Teplotní odolnost vnějších čidel je také velmi důležitá, a to z důvodu zajištění 

jejich funkčnosti jak za vysokých teplot v letním období, tak i za nízkých zimních teplot. 

Čidla využívané pro obvodovou ochranu jsou: 

Pasivní  

a) Plotová vibrační a tenzometrická čidla 

b) Systémy střežící drátěnou osnovou 

c) Mikrofonní kabely 

d) Diferenciální tlaková čidla 

e) Čidla magnetických anomálií 

f) Seizmická čidla 

g) Vláknově optické systémy 

h) Perimetrické pasivní infračervené detektory 

i) Infračervené termovizní čidla 

Aktivní  

a) Štěrbinové kabely 

b) Infračervené bariéry a závory 

c) Aktivní infračervené detektory 

d) Laserové radiolokátory a závory 

e) Mikrovlnná čidla 

f) Dvojité mikrovlnné detektory 

g) Kapacitní čidla 

h) Reflexní detektory dynamických změn elektrického pole 

i) Kombinovaná čidla [8] 
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Prvky plášťové ochrany 

Hlavním úkolem tohoto typu prvků je rychlá a včasná detekce a signalizace 

narušení či překonání mechanických zábranných systémů plášťové ochrany objektu. Jedná 

se zejména o stavební prvky budov, jako jsou střechy, stropy, podlahy a obvodové zdivo, 

nebo otvorové výplně jako jsou okna dveře a podobně. 

Čidla plášťové ochrany rozdělujeme na: 

a) Kontaktní 

b) Destrukční 

c) Tlaková akustická 

d) Destrukčních projevů 

e) Bariérová [14]  

Prvky prostorové ochrany 

Tyto prvky poskytují doplnění plášťové ochrany a zvyšují tak úroveň daného 

zabezpečovacího systému. Umožňují neustálé střežení důležitých bodů objektů, jako jsou 

vstupní dveře, okenní výplně, schodiště, chodby, haly či různé místnosti. Čidla využívaná 

v rámci prostorové ochrany se rozdělují na:  

a) VKV čidla 

b) Ultrazvuková čidla 

c) Mikrovlnná čidla 

d) Pasivní a aktivní infračervené detektory 

e) Kombinovaná čidla [14] 

Prvky předmětové ochrany 

Primárním cílem čidel pro předmětovou ochranu je střežení cenných předmětů. 

Tyto předměty mohou být umístěny ve volném prostoru samostatně či skupinově, nebo 

v nějakém uzavřeném prostoru ať už je to trezor, klec či podobně. 
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Rozdělení čidel předmětové ochrany:  

a) Kapacitní  

b) Kontaktní  

c) Tlaková akustická 

d) Bariérová  

e) Na ochranu uměleckých děl 

f) Trezorová  

2.1.2 Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu (dále jen SKV) představuje nedílnou součást komplexního 

zabezpečovacího systému. Chceme-li dosáhnout řízeného vstupu osob do chráněného 

objektu, na základě přesně přiřazených oprávnění ke vstupu, musíme využít SKV. Majitel 

objektu, ať už firmy či panelového domu, který chce mít pod kontrolou vstup osob, jakož 

to zaměstnanců nebo nájemníků bytů je nucen využít SKV. [15] 

Osoba, která je oprávněna ke vstupu do objektu obdrží identifikační prvek ve formě 

magnetické karty, karty s čárovým kódem, čipového prvku, kódové informace nebo 

biometrického rysu. Přiložením identifikačního prvku na snímací zařízení dojde k odeslání 

informací, zda má daný identifikační prvek oprávnění ke vstupu do řídící jednotky. Řídící 

jednotka je výkonný prvek SKV, který přijaté informace vyhodnocuje a rozhoduje  

o uvolnění nebo zablokování střeženého vstupu. Dále centrální jednotka slouží pro 

monitorování a řízení celého systému, jeho obsluhu a programování. Pro fyzické 

zablokování či uvolnění střeženého vstupu slouží blokovací jednotky, které mohou mít 

podobu elektromechanického uvolňovače, turnikety a podobně. Aby bylo možné 

jednotlivým osobám přiřazovat konkrétní oprávnění, omezení jména a podobně, je 

zapotřebí, aby SKV obsahoval i jednotku zápisu, ve které jsou všechny tyto informace 

uloženy. Základní části SKV jsou:  

a) Identifikační prvek 

b) Snímací zařízení 

c) Řídící a centrální jednotka 

d) Blokovací zařízení 

e) Jednotka zápisu [15] 
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2.1.3 Kamerové systémy 

Kamerovými systémy nazýváme uzavřené televizní okruhy (dále jen CCTV). 

Hlavním úkolem CCTV je monitorovat určený prostor s cílem vyhodnotit nestandardní 

události různého charakteru jako je například neoprávněný pohyb osob mimo povolená 

nebo vyhrazená místa, odebrání předmětu ze sledovaného prostoru či detekci vzniku 

požáru. Při prokazování trestné činnosti mají CCTV velký význam a to při poskytování 

důkazných materiálů například v obrazové či zvukové podobě. CCTV hrají důležitou úlohu 

v oblasti prevence trestné činnosti, protože už samotné označení prostoru o jeho sledování 

kamerami může útočníka odradit od jeho úmyslů.  

Mezi základní prvky CCTV patří: 

a) Snímací zařízení 

b) Přenosová část 

c) Řídící a nahrávací zařízení 

d) Zobrazovací  a doplňkové zařízení [8] 

Snímací zařízení slouží pro zachycení obrazové scény sledovaného prostoru  

a představuje základní část celého systému. Snímacím zařízením jsou kamery, které mohou 

být standardní, kompaktní s vestavěným objektivem, otočné a podobně. [8] 

Přenosová část umožňuje přenos dat zachycených kamerou do řídící jednotky. 

Přenos dat může být realizován pomoci koaxiálního vedení nebo bezdrátově pomocí 

rádiových vln. [8] 

Řídící zařízení provádí zpracovaní přijatých informací a to tak, že jsou odesílaná 

na zobrazovací zařízení, nebo jsou data přenášena na záznamové zařízení. [8] 

Nahrávací zařízení slouží pro archivaci video záznamu a umožnění jeho zpětného 

zhlédnutí. Jako nahrávací zařízení se využívají například videorekordéry. [8] 

Zobrazovací zařízení umožňuje zobrazení zachycené obrazové scény kamerou. 

Zobrazovacími zařízeními jsou nejčastěji monitory a počítače. [8] 
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Při provozování CCTV se musí provozovatel řídit Zákonem č. 101/2000 Sb.,  

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, protože provozování CCTV, kdy 

je prováděn záznam snímaného obrazu a slouží k identifikaci fyzických osob v souvislosti  

s určitým druhem jednání je považováno za zpracování osobních údajů. Samotné sledování 

fyzických osob pomoci kamer není považováno za zpracování osobních údajů.  

Při provozování CCTV musí provozovatel plnit tyto povinnosti: 

a) Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí 

b) Specifikování sledovaného účelu 

c) Dodržování lhůty pro uchování záznamu 

d) Ochrana snímacích zařízení 

e) Informování o použití CCTV 

f) Registrace u Úřadu pro ochranu osobních údajů 

Problematiku provozování CCTV na pracovišti upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (viz. kapitola 1.1). [8] 

 

 

 

2.2   Fyzická ostraha 

V celém systému fyzické ochrany má lidský faktor nezastupitelnou roli, protože 

jeho osobní vlastnosti ovlivňují, na jaké úrovni bude výsledný zabezpečovací systém. 

Technické prostředky tohoto systému jsou pouze podpůrné, jelikož v jejich možnostech 

není daného útočníka zadržet, vyhodnotit danou situaci či podobně. Fyzická ostraha 

představuje nejpoužívanější, nejstarší, ale i finančně nejnákladnější způsob ochrany osob  

a majetku. Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zajistit bezpečnost střežených objektů, 

ochranu osob a majetku i veřejný pořádek prostřednictvím způsobilé osoby.  

Obrázek č. 13: Venkovní bezpečnostní kamera [16] 
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Fyzická ostraha muže být realizována: 

a) Komerční soukromou bezpečnostní službou 

b) Vlastní ochrannou službou organizací či podniků 

c) Státní ochrannou službou 

V rámci realizace fyzické ostrahy se provádí kontrolní propustková činnost, která 

spočívá v zabránění neoprávněnému vstupu či vjezdu osob nebo vozidel do chráněného 

objektu, kontrole vnášených a přivážených předmětů, evidenci oprávněných vstupu  

a vjezdů. Kontrolní činnost pomáhá zabraňovat ztrátě, rozkradení, zneužití, poškození či 

zničení chráněného majetku. Realizace zásahu při narušení bezpečnosti objektu 

představuje systém opatření směřující k odvrácení ohrožení či nebezpečí. Vyrozumění 

míst poskytujících pomoct zahrnuje například přivolání Policie České republiky při vniku 

ohrožení objektu. [8] 

2.3   Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje soubor administrativních, organizačních opatření  

a postupů, které vedou zajištění spolehlivého fungování zabezpečovacího systému objektu. 

Režimová ochrana také umožňuje řídit a sjednocovat jednotlivé části zabezpečovacího 

systému daného objektu. Základní problematikou režimové ochrany je prosazování, 

zavádění a aktualizace režimových opatření do všedního života objektu. Organizační 

dokumentace a interní normy organizace by měly obsahovat veškeré zásady režimové 

ochrany, jejich zpracování by mělo mít podobu směrnic režimových opatření. Organizační 

opatření se člení na vnější a vnitřní režimová opatření. [3] 

Vnější režimová opatření se primárně týkají vstupních a výstupních podmínek 

chráněného prostoru nebo objektu. Stanoví jak, kde, kdy a s čím mohou osoby objekt 

opouštět nebo do něj vstupovat. [14] 

Vnitřní režimová opatření se zabývají dodržováním bezpečnostních směrnic, jako 

jsou například omezení pohybu vozidel a osob v objektu jen pro určité oblasti, zabránění 

úniku neevidovaného nebo zbylého materiálu či výrobků pomoci režimu pohynu materiálu, 

určení způsobu příjmu a výdeje materiálů díky skladovacích režimů. [3] 
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3 Popis kovozpracující firmy 

Tato firma vznikla v roce 1992 a sídlí v prostorách bývalé zemědělské usedlosti 

v obci Těrlicko. Nosným výrobním programem firmy je výroba a montáž ocelových 

konstrukcí. V současné době společnost disponuje výrobní kapacitou 20 – 50 tun měsíčně. 

Pracovní personál firmy tvoří deset zaměstnanců. 

3.1 Pracovní náplň firmy 

Jak už bylo řečeno, hlavním výrobním programem firmy je výroba a montáž 

ocelových konstrukcí. Jelikož má tato firma mnoholetou praxi v oboru, nabízí i kvalitně 

provedenou práci v těchto oblastech: 

a) Zámečnictví 

b) Výroba a montáž ocelových a nerezových konstrukcí 

c) Výroba a montáž garážových, vjezdových vrat a schodišť včetně točitých zábradlí 

d) Střešní konstrukce a dělící stěny 

e) Výroba a opravy kontejnerů a mříží 

f) Mostní konstrukce, lávky, stožáry a vysílače 

g) Výroba komponentů pro důlní dopravníky 

3.2 Popis objektu a okolí kovozpracující firmy 

Firma se nachází v těsné blízkosti Těrlické přehrady, západní a severní stranu 

areálu firmy obklopuje les. Jižní strana sousedí s domem, který slouží jako statek. 

Východní stranu lemuje hlavní cesta vedoucí z Havířova na Český Těšín. Z této hlavní 

cesty je zhotovena jediná příjezdová cesta do objektu. Rozloha celého areálu činí 3000 m
2 

a budova má rozměry 40 x 35 m. 

V areálu firmy se nachází stavba, která je tvořena jednotlivými propojenými 

budovami tvořící jeden celek. Budovy číslo 1 a 2 jsou původní, v roce 2006 byly 

přistavěny budovy číslo 3 a 5, následně v roce 2010 byla vybudována budova číslo 4. Ve 

venkovní části areálu se nachází objekty na skladování materiálu a kovových odpadů (viz 

obr. č. 14). 
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Budova 1 je správní budova, ve které se nachází tři kanceláře, wc a kuchyň pro 

zaměstnance. Část budovy 1a představuje hlavní svařovnu, kde jsou umístěny svářečky, 

pět kusů zvedacího zařízení a svářecí rošt. Probíhají zde veškeré hlavní svářecí práce. 

Budova 2 obsahuje nástrojárnu, kde jsou umístěny vrtačky, soustruh, fréza, 

tabulové nůžky a další svářecí zařízení. V této budově se provádí obrábění kovového 

materiálu. 

Budova 3 je montážní hala, která slouží pro přípravu materiálu na jeho obrábění  

a zpracovávaní, dále se zde umísťují polotovary a výrobky. Jsou zde umístěny plátové pily 

na kov, dvě přípravná místa pro svářeče, svářečky, plátové pily na kov a zvedací zařízení. 

Legenda: 

1 – správní budova 1a – hlavní svařovna   2 – nástrojárna        

3 – montážní hala 4 – lakovna   4a – kotelna 

5 – sklad spoj. mat. 5a – šatny   6 – skladovací regály 

7 – sklad hut. mat.  8 – odpadový mat.  P – parkovací plocha 

 

 

Obrázek č. 14: Blokové schéma areálu firmy [zdroj - vlastní] 
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Budova 4 představuje lakovnu, ve které se nacházejí rošty pro lakování, 

kompresor, vysokozdvižný vozík, laky a barvy. Provádí se zde veškeré potřebné lakování 

kovového materiálu. Část budovy 4a  je kotelna, kde se nachází kotel na tuhá paliva. 

Budova 5 je sklad spojovacího materiálu a svařovacích drátů. V části budovy 5a se 

nachází šatny, sprchy a denní místnost pro zaměstnance. 

Objekt 6 jsou skladovací regály hutního materiálu. Objekt 7 je unimobuňka, která 

je určena pro skladování drobného hutního materiálu. Objekt 8 je kontejner pro skladování 

odpadového kovového materiálu. 

 

 

 

  

Obrázek č. 15: Skladovací regály hutního materiálu [zdroj - vlastní] 

Obrázek č. 16: Letecký snímek firmy [zdroj - vlastní] 



25 

 

3.3 Aktiva firmy 

Při provádění zabezpečení objektu je zapotřebí brát v úvahu hodnotu chráněných 

aktiv. Hodnota chráněných aktiv hraje velkou úlohu při návrhu daného zabezpečení. 

Navrhované zabezpečení by nemělo překročit 10 – 15% hodnoty chráněných aktiv z toho 

důvodu, aby návrh zabezpečení byl optimálně efektivní. Proto je zapotřebí vyčíslit hodnotu 

veškerých aktiv, které budou chráněny před protiprávním jednáním útočníků. Výčet aktiv 

kovozpracující firmy je uveden v tabulce č. 3.1. 

 

Aktiva Hodnota 

Svářecí zařízení 500 000 Kč 

Zvedací zařízení 200 000 Kč 

Obráběcí stroje 400 000 Kč 

Plazmové řezáky 200 000 Kč 

Ruční nářadí 300 000 Kč 

Materiál 750 000 Kč 

Dodávka 300 000 Kč 

Přívěsné vozíky 150 000 Kč 

Spojovací materiál 100 000 Kč 

Vybavení kanceláří 150 000 Kč 

Finanční hotovost 100 000 Kč 

Stavba s pozemkem 4 500 000 Kč 

Celková hodnota aktiv 7 650 000 Kč 

 

 

3.4 Současný stav zabezpečení  

V této kapitole je popsán současný stav zabezpečení objektu kovozpracující firmy.  

V současné době je ochrana osob a majetku v tomto objektu realizována pomoci 

mechanických zábranných systémů, CCTV a režimových opatření. Fyzická ostraha zde 

není realizována z důvodu finanční náročnosti. 

 

Tabulka č. 3.1: Výčet aktiv firmy [zdroj - vlastní] 
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3.4.1 Obvodová ochrana 

Perimetrická ochrana je z východní a severní strany realizována klasickým 

drátěným oplocením se čtvercovým pletivem o průměru 2,3 mm. Výška plotu je 2 m. 

Pletivo konči 20 cm nad zemí, kdy následně vzniklá mezera je vyplněna ocelovou sítí 

s oky o rozměru 15 x 15 cm. Tato ocelová sít je tvořena ocelovým drátem o průměru 5 

mm a k pletivu je přidrátovaná zinkovým drátem o průměru 2,2 mm. Toto oplocení 

neobsahuje žádné vrcholové zábrany ani podrabové překážky. 

 

 

Západní strana perimetru je oplocená pozinkovaným plechovým plotem, jehož 

výška z vnější strany dosahuje 2,6 m a z vnitřní strany 2 m. Tato část plotu opět není 

doplněna vrcholovou zábranou a rozdíl 0,6 metru mezi vnější a vnitřní úrovní terénu je 

považován za dostačující podhrabovou zábranu. 

Na jižní straně areálu se nachází plot o výšce 1,8 m, zhotovený z ocelového drátu  

o průměru 0,6 cm a se čtvercovými oky o rozměrech 8 x 8 cm. V tomto plotu je brána 

zabezpečena řetězem a visacím zámkem zhotovená ze stejného materiálu. 

Ve východním oplocení je umístěna dálkově otevíraná výsuvná brána spolu  

s brankou (viz obr. č. 17). Výška brány a branky je 2 m.  Branka je opatřena uzamykacím 

mechanismem s cylindrickou vložkou. Na celou tuto část oplocení je nasměrován reflektor 

s čidlem pohybu. 

Obrázek č. 17: Oplocení východní strany areálu [zdroj - vlastní] 
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3.4.2 Plášťová ochrana 

Správní budova spolu s hlavní svařovnou je klasicky zděná s tloušťkou zdiva  

40 cm. Na hlavní svařovně z jižní strany se nacházejí dvě okna s kovovým okenním 

rámem. Tyto okna jsou ve výšce 1,5 m od země a jejich horní rám je ve výšce 3 m od 

země. Správní budova obsahuje plastové dveře se sklem s bezpečnostním kováním. Ve 

střeše správní budovy jsou umístěna dvě střešní okna VELUX. 

Obvodové zdivo nástrojárny je zděné s tloušťkou zdiva 40 cm. V této části se 

nenacházejí žádné otvorové výplně. 

Obrázek č. 18: Oplocení západní strany areálu [zdroj - vlastní] 

Obrázek č. 19: Oplocení jižní strany areálu [zdroj - vlastní] 
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Plášť montážní haly je tvořen PUR panely o tloušťce 10 cm, které jsou připevněny 

k ocelové konstrukci budovy. Na východní straně montážní haly jsou tři okna ve výšce  

150 cm nad zemí. Tyto okna jsou z polykarbonátu o rozměru 130 x 380 cm. Na severní 

straně této budovy jsou umístěná dvě obdobná okna o rozměru 130 x 250 cm. Dále se zde 

nachází garážová vrata z hliníku o rozměru 4 x 7 m, vrata jsou otvíratelná pouze ze vnitř 

budovy. Vedle garážových vrat jsou hliníkové dveře s cylindrickou vložkou. 

 

 

 

Obvodová zeď lakovny je tvořena PUR panely o tloušťce 10 cm. Na západní straně 

této budovy nejsou otvorové výplně. Na jižní části budovy se nacházejí ocelové dveře  

o rozměru 3,5 x 4 m. Tyto dveře obsahují i polykarbonátové skla ve výšce 2 m od země. 

V severním plášti této budovy jsou umístěny plechová vrata o rozměru 4 x 6 m 

s polykarbonátovými okny ve výšce 2,4 m nad zemí. 

Obrázek č. 20: Severní strana montážní haly [zdroj - vlastní] 
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Plášť budovy, ve které se nacházejí šatny, sprchy, denní místnost a sklad 

spojovacího materiálu, je tvořen zdivem o tloušťce 40 cm. Z jižní strany této budovy se 

nacházejí tři okna o rozměru 130 x 180 cm ve výšce 1,5 m nad zemí. Tato okna jsou 

zabezpečeny mřížemi. Dále se zde nacházejí dvě okna ve výšce 2 m nad zemí s rozměrem 

80 x 50 cm. Východní strana nemá žádné otvorové výplně, ale ve vzdálenosti 1 m se 

nachází plot. Na severní straně této budovy se nachází vstup do denní místnosti, který je 

zabezpečen kovovými dveřmi se sklem a bezpečnostním uzamykacím systémem. Dále jsou 

zde dvě okna ve výšce 1,1 m, jejichž rozměr je 100 x 50 cm. 

 

Obrázek č. 21: Severní strana lakovny [zdroj - vlastní] 

Obrázek č. 22: Denní místnost a správní budova [zdroj - vlastní] 
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3.4.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana je zde realizována pomocí CCTV, který je rozmístěn 

v pracovních prostorách objektu. CCTV je provozován za účelem objasnění pracovních 

úrazů popřípadě ztráty vybavení či materiálu. Kamerový systém obsahuje IP kamery 

s rozlišením 1280 x 960 pixelů a záznamové zařízení NVR. 

3.4.4 Předmětová ochrana  

Kancelář majitele firmy, která se nachází ve správní budově je vybavena skříňovým 

trezorem o rozměrech 410 x 300 mm s mechanickým kódovým zámkem. V tomto trezoru 

je uchovávaná finanční hotovost v rozsahu 50 000 – 100 000 Kč. Dále má každý 

zaměstnanec na uskladnění pracovního náčiní plechovou skříňku uzamčenou visacím 

zámkem s cylindrickou vložkou. 

3.4.5 Režimová ochrana  

V rámci režimové ochrany je zde zřízen přístupový systém, kdy na vchodových 

dveřích do správní budovy a na dveřích od denní místnosti je umístěna čtečka přístupového 

systému a každý zaměstnanec vlastní čip, pomoci kterého může vstoupit do budovy. Uvnitř 

mohou zaměstnanci volně vstupovat do veškerých místností. Jsou povinni za sebou 

uzavírat a uzamykat všechny dveře či vrata a tuto povinnost vedoucí firmy nebo jeho 

zástupce jednou za hodinu kontrolují. Vždy je jako první přítomen vedoucí nebo jeho 

zástupce, který ráno zpřístupní pracoviště zaměstnancům. Jako poslední firmu opouští 

vedoucí či jeho zástupce a zajistí řádné zabezpečení objektu. 
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4 ANALÝZA RIZIK OHROŽUJÍCÍ BEZPEČNOST OBJEKTU  

Obecně se v bezpečnostní praxi provádí analýza rizik za účelem identifikace  

a následně hodnocení rizik, které mohou ohrozit bezpečnost daného objektu. Před 

prováděním analýzy rizik je zapotřebí provést zhodnocení současného stavu zabezpečení 

(viz kap. 3.4) a určit, co budeme chránit pomocí navrhovaného zabezpečení (viz kap. 3.3). 

Za účelem identifikace rizik bude využita metoda Ishikawův diagram. Určeným 

rizikům bude následně pomocí Analýzy selhání a jejich dopadů (dále jen FMEA) přiřazena 

jejich výsledná míra. Pomocí Paretova principu 80/20 bude vypočtena míra tolerance 

určující hranici rizika vyhodnoceného jako riziko přijatelné nebo nepřijatelné. Na základě 

závažnosti jednotlivých rizik bude sestaven diagram pomocí Lorenzové křivky. Pro rizika 

určená jako nepřijatelná budou navrženy opatření pro jejich minimalizaci na přijatelnou 

úroveň. [10] 

4.2 Ishikawův diagram  

Ishikawův diagram, také nazýván jako diagram rybí kost, byl vyvinut univerzitním 

profesorem Kaoru Ishikawou. Tato grafická metoda se využívá pro strukturování procesu 

nebo pro identifikaci možných příčin daného problému. Tvorba diagramu je založena na 

tom, že každý problém (následek) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Cílem je 

nalezení nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Při provádění bezpečnostní analýzy má tato metoda využití pro identifikaci 

možných rizik na základě zjištění stávajícího stavu zabezpečení posuzovaného objektu. 

Prvním krokem při tvorbě diagramu je důležité stručně definovat problém, v tomto případě 

narušení bezpečnosti objektu. Dále se definují hlavní kategorie rizik, jako je například 

překonání obvodové ochrany, ke kterým se následně přiřazují prvotní a druhotné rizika 

(viz obr. č. 23). Struktura diagramu spočívá v napojení hlavních kategorií rizik na hlavní 

čáru, která ústí k hlavnímu problému. Na čáru vedoucí od hlavních kategorií jsou dále 

napojená prvotní a druhotná rizika. [10] 
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Mnou sestrojený Ishikawův diagram obsahuje tyto základní části: 

Řešený problém: narušení bezpečnosti objektu 

Hlavní kategorie rizik: 

a) Překonání obvodové ochrany 

b) Překonání plášťové ochrany 

c) Selhání režimové ochrany 

d) Překonání předmětové ochrany 

e) Překonání prostorové ochrany 
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Obrázek č. 23: Ishikawův diagram [zdroj - vlastní] 
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4.3 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich dopadů z anglického “Failure Mode and effect Analysis,, 

slouží pro identifikaci jednoduchých poruch, které vedou ke vzniku dopadů na daný 

systém. FMEA spočívá v sestavení tabulky příčin selhání a jejich dopadů na systém. 

Výsledek této metody tvoří kvalitativní seznam poruch a následků, který je možno  

i kvantifikovat. [1] 

V rámci bezpečnostní analýzy lze tuto metodu využít za účelem přiřazení míry 

rizikům, která byla identifikována pomoci Ishikawova diagramu a to pomocí vzorce (1): 

R = P x N x H                 (1) 

R – míra rizika     N – závažnost následku 

P – pravděpodobnost vzniku rizika  H – odhalitelnost rizika 

 

 

R Vypočtená míra rizika N Závažnost následku 

0 – 3   Bezvýznamné riziko 1 Malá 

4 – 10 Přijatelné riziko 2 Větší 

11 – 50  Mírné riziko 3 Střední 

51 – 100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Velice nepravděpodobné 1 Okamžitě odhalitelné 

2 Nepravděpodobné 2 Odhalitelné během několika minut 

3 Pravděpodobné 3 Odhalitelné do 24 hodin 

4 Velmi pravděpodobné 4 Odhalitelné po 24 hodinách 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné 

 

Přiřazením hodnot z tabulky č. 4.1 do vzorce dostaneme výslednou míru 

jednotlivých identifikovaných rizik. Takto přiřazené míry jednotlivým rizikům jsou 

znárodněny v tabulkách č. 4.2 a č. 4.3. Rizika jsou rozdělena do těchto tabulek z hlediska 

procesního (lidský faktor) a strukturálního (technické hledisko) posuzování rizik. 

Tabulka č. 4.1: Obecné parametry vzorce metody FMEA [zdroj – vlastní] 
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Číslo Riziko P N H R 

1 Podhrabání oplocení 4 5 4 80 

2 Proražení plotu automobilem 2 5 2 20 

3 Přestřižení pletiva 4 5 3 60 

4 Přelezení plotu 3 4 4 48 

5 Vniknutí na střechu objektu 4 5 3 60 

6 Absence PZTS 5 5 4 100 

7 
Nefunkční CCTV z důvodu 

dlouhodobé absence el. energie. 
2 4 1 8 

8 Porucha kamer 2 4 3 24 

9 Zakrytí kamer 2 4 2 16 

10 
Poškození uzamykacího systému vrat 

a dveří 
5 5 3 75 

11 Vniknutí přes střešní okno 4 5 3 60 

12 Vniknutí přes dveře 4 5 3 60 

13 Probourání pláště budovy 1 5 1 5 

14 Vniknutí přes okno a jeho rozbití 5 5 3 75 

15 Překonání garážových vrat 2 5 3 30 

 

  

Číslo Riziko P N H R 

1 
Krádež nářadí přeřezáním visacího 

zámku 
3 4 3 36 

2 
Odcizení finanční hotovosti odnesením 

trezoru 
2 5 3 30 

3 

Odcizení finanční hotovosti 

překonáním uzamykacího systému 

trezoru 

1 5 3 15 

4 Vniknutí cizí osoby do objektu 5 5 2 50 

5 Neuzavření a neuzamčení vrat a dveří 4 5 2 40 

6 
Absence kontroly uzavření a uzamčení 

vrat a dveří 
3 5 2 30 

7 Odcizení materiálu ze skladů 4 5 3 60 

8 Zneužití informací z kanceláře 4 5 3 60 

Tabulka č. 4.3: Míra procesních rizik [zdroj – vlastní] 

Tabulka č. 4.2: Míra strukturálních rizik [zdroj – vlastní] 
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4.4 Paretův diagram a Lorenzova křivka  

Paretův diagram lze využít pro oddělení podstatných faktorů řešeného problému od 

méně podstatných. Při sestrojení tohoto diagramu se využívá Paretova principu, který 

spočívá v tom, že většina problémů (80%) je způsobena malým podílem příčin (20%), 

které se na nich podílejí.  

Pro tuto bezpečnostní analýzu bude Paretův diagram s Lorenzovou křivkou využit 

za účelem konečného vyhodnocení míry rizika vypočtením míry tolerance stanovující 

hranici, která určí, zda posuzované riziko bude vyhodnoceno jako přijatelné či nepřijatelné.  

Před sestrojením tohoto diagramu je zapotřebí v prvním kroku setřídit sestupně 

rizika podle jejich hodnoty míry rizika. Poté je zapotřebí vypočíst kumulativní míru rizika 

a relativní kumulativní míru rizika. Samotné sestrojení sloupcového diagramu spočívá ve 

vynesení jednotlivých rizik na osu x, na levé ose y je vyznačena míra rizika a na pravé ose 

y relativní kumulativní míra rizika. Sestrojení Lorenzovy křivky spočívá v přiřazení 

relativní kumulativní četnosti každému riziku. Jakmile součet relativních kumulativních 

četností dosáhne 80%, znamená to dosažení hranice pro posouzení rizika. 

Použité vzorce: 

      
 
                                         (2) 

Legenda: 

Mi – kumulativní míra rizika   

mi – míra rizika 

 

   
  

 
                                                         (3) 

Legenda: 

Ni  - relativní kumulativní četnost  

Mi – kumulativní míra rizika 

M – celková kumulativní míra rizik 
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Číslo Riziko R 
Kumulativní 

míra rizika 

Relativní 

kumulativní 

míra rizika 

(%) 

7 Odcizení materiálu ze skladů 60 60 18,69159 

8 Zneužití informací z kanceláře 60 120 37,38318 

4 Vniknutí cizí osoby do objektu 50 170 52,9595 

5 Neuzavření a neuzamčení vrat a dveří 40 210 65,42056 

1 
Krádež nářadí přeřezáním visacího 

zámku 
36 246 76,63551 

2 
Odcizení finanční hotovosti odnesením 

trezoru 
30 276 85,98131 

6 
Absence kontroly uzavření a uzamčení 

vrat a dveří 
30 306 95,3271 

3 

Odcizení finanční hotovosti 

překonáním uzamykacího systému 

trezoru 

15 321 100 

Číslo Riziko R 
Kumulativní 

míra rizika 

Relativní 

kumulativní 

míra rizika 

(%) 

6 Absence PZTS 100 100 13,86963 

1 Podhrabání oplocení 80 180 24,96533 

10 
Poškození uzamykacího systému vrat a 

dveří 
75 255 35,36755 

14 Vniknutí přes okno a jeho rozbití 75 330 45,76976 

3 Přestřižení pletiva 60 390 54,09154 

5 Vniknutí na střechu objektu 60 450 62,41331 

11 Vniknutí přes střešní okno 60 510 70,73509 

12 Vniknutí přes dveře 60 570 79,05687 

4 Přelezení plotu 48 618 85,71429 

15 Překonání garážových vrat 30 648 89,87517 

8 Porucha kamer 24 672 93,20388 

2 Proražení plotu automobilem 20 692 95,97781 

9 Zakrytí kamer 16 708 98,19695 

7 
Nefunkční CCTV z důvodu dlouhodobé 

absence el. energie 
8 716 99,30652 

13 Probourání pláště budovy 5 721 100 

Tabulka č. 4.4: Relativní a kumulativní míra strukturálních rizik [zdroj – vlastní] 

Tabulka č. 4.5: Relativní a kumulativní míra procesních rizik [zdroj – vlastní] 
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Pomocí Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou byla stanovena hranice míry 

rizika určující přijatelnost a nepřijatelnost rizika. Pro strukturální rizika tato hranice 

představuje hodnotu R ≥ 60. Nepřijatelná rizika strukturální jsou uvedena v (tab. č. 4.2) 

pod čísly (1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14). Z hlediska procesních rizik hranice představuje 

hodnotu R ≥ 36. Nepřijatelná rizika procesní jsou uvedena v (tab. č. 4.3) pod čísly (1, 4, 5, 

7, 8). V následující kapitole budou navrhnuty opatření pro minimalizaci těchto 

nepřijatelných rizik. 
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Graf č. 2: Paretův diagram a Lorenzova křivka, procesní rizika [zdroj – vlastní] 

Graf č. 1: Paretův diagram a Lorenzova křivka, strukturální rizika [zdroj – vlastní] 
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5 NÁVR INOVATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ OBJEKTU 

V této kapitole budou navrženy opatření vedoucí k minimalizaci rizik, která byla 

vyhodnocená jako nepřijatelná (viz kap. 4.4). Jako opatření pro zvýšení úrovně fyzické 

ochrany budou využity mechanické zábranné systémy, PZTS a úprava či zavedení nových 

režimových opatření. 

5.1 Opatření obvodové ochrany 

Návrhem opatření obvodové ochrany je docílit ztížení, odrazení či dokonce 

zabránění překonání perimetrické ochrany útočníkovi. Mezi rizika vyplívající z nedostatků 

obvodové ochrany patří přestřižení pletiva, podhrabání oplocení a vniknutí na střechu 

objektu. 

Přestřižení pletiva 

Jelikož je stávající čtvercové pletivo s průměrem drátu 2,3 mm značně postiženo 

korozí, doporučuji jej vyměnit za panelové pletivo od firmy DOPS. Jedná se o Panel 3D 

pozink, jehož výška je 1,73 m a šířka 2,5 m. Oka panelu mají rozměr 200 x 50 mm  

a průměr drátu činí 5 mm. Výměnu pletiva doporučuji na jižní, východní a severní straně 

areálu, kdy výsledná délka nového oplocení bude 200 m. Panelové pletivo bude 

připevněno ke stávajícím sloupkům pomocí konzol, které si kovozpracující firma sama 

vyrobí. Celková výška plotu spolu s betonovou podhrabovou deskou bude činit 1,93 m.  

Podhrabání oplocení 

Pro zamezení podhrabání oplocení navrhuji opět na jižní, východní a severní straně 

umístit pod panelové pletivo betonové podhrabové desky s výškou 20 cm, šířkou 5 cm  

a délkou 245 cm.  

Vniknutí na střechu objektu 

Jelikož se východní strana budovy 5 nachází metr od oplocení (viz obr. č. 14), 

navrhuji v tomto úseku (8 m) doplnit plot o vrcholové zábrany. Ke sloupkům budou 

přivařeny konzoly dosahující do výšky 3,5 m od země, kdy posledních 50 cm těchto 

konzol bude vyhnuto směrem od objektu a prostor mezi nimi bude vyplněn ostnatým 

drátem o průměru 1,7 mm se vzdáleností ostnů 100 mm.  
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5.2 Opatření plášťové ochrany 

Navrhnutá opatření v rámci plášťové ochrany vedou ke výšení její úrovně  

a k vytvoření většího časového prostoru, který potřebuje pachatel pro vniknutí do budovy. 

Opatření budou zaměřena na rizika, jako jsou poškození uzamykacího systému vrat a dveří 

a vniknutí do objektu přes střešní okno, dveře a rozbité okno. 

Poškození uzamykacího systému dveří a vrat 

Dveře, které nemají bezpečnostní uzamykací systém, jsou dveře na severní straně 

montážní haly, jižní a severní plechová vrata lakovny. Dveře montážní haly a vrata 

lakovny doporučuji vybavit vložkovým zadlabacím zámkem s převodem značky FAB 

5140, bezpečnostní cylindrickou vložkou s velmi vysokou ochranou řady FAB 1000  

a bezpečnostním kováním Lapaua 72 spadajícím do 3. bezpečnostní střídy.  

Vniknutí do objektu přes střešní okno 

Dvě střešní okna umístěna na správní budově budou vybavena bezpečnostní folií 

značky NEXT SC7 poskytující ochranu před vniknutím do objektu a ochranu zdraví 

v případě rozbití skla.  

Vniknutí do objektu přes dveře 

Jelikož vstupní dveře do denní místnosti a správní budovy obsahují i skleněnou 

výplň, pro zvýšení odolnosti proti útoku bych je doporučil vybavit bezpečnostní folii 

značky NEXT SC7 poskytující ochranu před vniknutím do objektu a ochranu zdraví 

v případě rozbití skla.  

Vniknutí do objektu rozbitím okna 

Pro stižení rozbití oken nacházejících se v denní místnosti navrhuji tyto okna opatřit 

bezpečnostní folií značky NEXT SC7 poskytující ochranu před vniknutím do objektu  

a ochranu zdraví v případě rozbití skla. Na jižní straně hlavní svařovny se nacházejí dvě 

okna, pro jejichž ochranu bych doporučil opatřit je mřížemi s kolmým ukotvením. Mříž je 

tvořena plochou ocelí o rozměru 10 x 20 mm. Povrchovou úpravu mříže provede 

kovozpracující firma samostatně.  



41 

 

5.3 Opatření prostorové ochrany  

Jako základní nedostatek prostorové ochrany považuji absenci PZTS. Z tohoto 

důvodu není možné detekovat a signalizovat narušení chráněného prostoru objektu a to jak 

uvnitř, tak i vně budovy. Za účelem zajistit detekování a signalizování narušení 

bezpečnosti kovozpracující firmy doporučuji objekt vybavit PZTS poskytující stupeň 

zabezpečení číslo dvě, který by měl odolat narušiteli s určitými znalostmi o PZTS  

a základním sortimentem nástrojů a přístrojů. Základní napájecí zdroj a náhradní zdroj 

PZTS bude typu A dle normy ČSN EN 50131-1, 6.[7] 

 Základem celého PZTS bude ústředna typu JA-63KR doplněná digitálním 

komunikátorem JA-65x umožňující předávat hlasové zprávy, zprávy SMS, komunikovat 

s pultem centralizované ochrany nebo se vzdáleným počítačem. Tato ústředna umožňuje 

připojení 32 detektorů do 16 zón, 8 bezdrátových klávesnic či dílkových ovladačů, 

obsahuje také 4 vstupní svorky pro drátové smyčky. Ústředna bude ovládaná pomoci 

bezdrátové klávesnice typu JA-63F, která bude umístěna za rohem hlavního vchodu do 

správní budovy. Ústředna bude umístěna v kanceláři nacházející se ve správní budově. 

 Do dvou kanceláří nacházejících se ve správní budově doporučuji umístit z důvodu 

možného vniknutí pachatele do objektu rozbitím střešního okna pasivní infračervené 

detektory pohybu Paradox PRO Pet Proof. Další detektor Paradox PRO Pet Proof bude 

umístěn do přístupové chodby správní budovy. Totožné detektory doporučuji umístit jak  

v  montážní hale, kotelně, tak i lakovně. V montážní hale budou umístěny dva detektory 

tak, aby pokrývaly prostor vedle otvorových výplní, to je severní a východní stranu pláště 

této budovy. V kotelně i lakovně budou tyto detektory nasměrovány na plechová vrata. 

Dále doporučuji umístit na venkovní severní roh lakovny bezdrátový venkovní pohybový 

detektor JA 89P, který bude střežit prostor s regály pro hutní materiál, unimobuňku  

a kontejner s odpadovým materiálem. 

Jakékoliv hlášení o detekování narušení bezpečnosti objektu bude přenášeno 

pomocí digitálního komunikátoru na mobilní telefon jak majitele firmy, tak i jeho zástupce. 

Oba dva bydlí necelých 5 min od firmy, což jim umožňuje včasný zásah nebo přivolání 

Policie České republiky. 
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5.4 Opatření předmětové ochrany  

Krádež nářadí přeřezáním visacího zámku 

 Za účelem minimalizovat toto riziko doporučuji opatřit plechové skříňky na nářadí 

zaměstnanců bezpečnostním visacím zámkem FAB 100/200RSH. V objektu se nachází 

celkem 10 takovýchto skříněk.  

5.5 Opatření režimové ochrany 

 Cílem navržení nových režimových opatření nebo úpravy stávajících opatření je 

minimalizovat rizika jako jsou vniknutí cizí osoby do objektu, neuzavření a neuzamčení 

vrat, odcizení materiálu ze skladu a zneužití informací z kanceláří. 

Vniknutí cizí osoby do objektu přes neuzavřené a neuzamčené dveře 

 Jak už bylo uvedeno v kapitole 3.4.5 za účelem minimalizovat vniknutí cizí osoby 

do objektu je zde zaveden přístupový systém a povinnost zaměstnanců uzavírala sebou 

vstupní dveře a vrata do objektu, dále také povinnost majitele firmy a jeho zástupce tuto 

povinnost kontrolovat. Jako doplňující opatření v této oblasti bych doporučil zavést 

Kontrolní knihu, kde bude zapisováno kdy, kým byla provedena kontrola uzavření a 

uzamčení dveří a vrat a zda došlo k porušení této povinnosti. 

 Dále doporučují zavést takové opatření, kdy po ukončení pracovního dne dojde po 

odchodu majitele či jeho zástupce z firmy k uzamčení dveří od kanceláří a vchodových 

dveří ze správní budovy do hlavní svařovny. 

Odcizení materiálu ze skladu 

 Pro snížení tohoto rizika doporučuji zavést povinnost uzamykat sklady při každém 

odchodu z těchto prostor. Klíče od skladu bude mít k dispozici pouze majitel firmy a jeho 

zástupce, který tento sklad zpřístupní zaměstnanci a poté jej opět uzamkne. 

Zneužití informací z kanceláří 

 V rámci minimalizace tohoto rizika doporučují zavést opatření, které ukládá 

majiteli firmy a jeho zástupci povinnost, při každém opuštění své kanceláře tuto místnost 

uzamknout. Opět klíče vlastní pouze majitel a jeho zástupce. 
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6 FINANČNÍ NÁKLADY INOVATIVNÍHO NÁVRH ZABEZPEČENÍ  

Zhodnocení a vyčíslení finančních nákladů potřebných pro realizaci návrhu 

inovativního zabezpečení fyzické ochrany kovozpracující firmy bude provedeno v této 

kapitole. Finanční náklady budou vyčísleny v tabulce č. 6.1, kde bude uvedena i výsledná 

cena kompletního návrhu. Tato cena bude obsahovat pouze vybavení potřebné pro realizaci 

návrhu, nikoliv cenu pro montáž a instalaci. 

 

 

Druh ochrany Vybavení Cena 

Obvodová ochrana 

Plot 73 120 Kč 

Podhrabové desky 34 000 Kč 

Ostnatý drát 318 Kč 

Plášťová ochrana 

 

Zadlabací zámek 510 Kč 

Cylindrické vložky 3 000 Kč 

Bezpečnostní kování 10 710 Kč 

Bezpečnostní folie na sklo 3 960 Kč 

Mříže 5 000 Kč 

Prostorová ochrana 

Ústředna 3 553 Kč 

Digitální komunikátor 1 449 Kč 

Bezdrátová klávesnice 1 953 Kč 

Pasivní infračervené snímače 3 240 Kč 

Venkovní snímač 6 552 Kč 

Předmětová ochrana Visací zámky 7 750 Kč 

Celková částka  135 900 Kč 

Celková částka vybavení inovativního návrhu zabezpečení zdaleka nedosahuje 10% 

chráněných aktiv, což považuji z ekonomického hlediska pro firmu jako optimálně 

efektivní návrh. Je zapotřebí brát v úvahu i náklady na instalaci prvků tohoto návrhu. Tyto 

náklady na instalaci a na vybavení by neměly překročit 200 000 Kč, což je také jedna 

z podmínek majitele firmy. 

 

 

Tabulka č. 6.1: Náklady na návrh inovativního zabezpečení [zdroj – vlastní] 



44 

 

ZÁVĚR 

Tato práce se zabývá fyzickou ochranou kovozpracující firmy. Jednotlivé kapitoly 

na sebe vzájemně navazují. V první části práce byly vyjmenovány základní právní 

předpisy a technické normy dotýkající se problematiky ochrany osob a majetku, dále byl 

popsán systém fyzické ochrany a jednotlivé druhy ochran tohoto systému. Druhá část práce 

je zaměřena na popsání objektu kovozpracující firmy a stávajícího stavu zabezpečení 

objektu. Následně byly pomoci Ishikawova diagramu identifikovány rizika vyplívající 

z nedostatečné fyzické ochrany. Těmto rizikům byla přiřazena jejich míra pomoci metody 

FMEA a s využitím Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou bylo určeno, která rizika 

jsou nepřijatelná z hlediska ohrožení bezpečnosti objektu. Následně pro rizika určená jako 

nepřijatelná byly navrhnuty opatření pro jejich minimalizaci. 

Cílem práce bylo vytvořit návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

kovozpracující firmy na základě vytipování slabých článku systému, technická realizace  

a ekonomická náročnost. Zdůvodnění tohoto návrhu změn a doporučení. Jak už je uvedeno 

výše pro určení nepřijatelných rizik byl využit Ishikawův diagram, FMEA a Paretův 

diagram s Lorenzovou křivkou. V rámci navrhovaných opatření byly nejčastěji využívány 

mechanické zábranné systémy a PZTS. Neméně důležitou část tvoří také úprava a návrh 

nových režimových opatření. 

Za účelem maximálně znemožnit pachatelův pokus o překonání perimetru objektu 

byly vynaloženy největší náklady pro posílení obvodové ochrany. Pro samotné stižení či 

zabránění vniknutí útočníka do budovy firmy byla plášťová ochrana doplněna  

o bezpečnostní uzamykací systémy, mříže a bezpečnostní folie oken.  Dalším hrubým 

nedostatkem jsem považoval absenci PZTS, kdy nebylo možné detekovat a následně 

ohlásit případné narušení bezpečnosti objektu. Z tohoto důvodu jsem navrhnul vybavení  

objektu PZTS. Návrh v oblasti režimových opatření má posílit celkový systém fyzické 

ochrany. Fyzická ostraha zde z důvodu finanční náročnosti není realizována. 

Díky této práci jsem získal cenné vědomosti a zkušenosti v oblasti ochrany osob  

a majetku. Především jsem se podrobněji seznámil s problematikou v oblasti identifikace  

a hodnocení rizik ohrožujících bezpečnost objektu a vytvořením inovativního návrhu 

zabezpečení objektu.  
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