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Anotace 

FOUSKOVÁ, Veronika. Analýza bezpečnostních rizik objektu výrobny tlakových nádrží. 

Ostrava, 2014. Bakalářská práce. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta 

bezpečnostního inženýrství. 

Bakalářská práce se zabývá analyzováním bezpečnostních rizik průmyslového 

objektu a návrhem inovativního zabezpečení. Úvodní část práce je věnována teoreticko-

právnímu posouzení oblasti ochrany objektu. V teoretické části jsou charakterizovány 

jednotlivé druhy ochran sloužící k zajištění bezpečnosti osob a majetku. Dále je popsán 

objekt vybrané firmy, včetně současného stavu zabezpečení. V následující kapitole je 

provedena bezpečnostní analýza rizik posuzovaného objektu. V závěru práce jsou pro 

nejzávažnější rizika navrhnuta nová opatření ke zvýšení úrovně bezpečnosti. 

Klíčová slova: analýza rizik, mechanický zábranný systém, poplachový zabezpečovací a 

tísňový systém, fyzická ostraha, režimová opatření, bezpečnost. 

Annotation 

FOUSKOVÁ, Veronika. Analysis of security risks in the process of manufacture of 

pressure tanks. Ostrava, 2014. Bachelor thesis. VSB- Technical University of Ostrava, 

Faculty of Safety Engineering. 

The Bachelor thesis deals with analyzing of security risks of factory unit and the 

proposal of innovative security. The introductory part is devoted to theoretical and legal 

assessment of the protection object. In the theoretical part there are characterized 

individual kinds of protection used for ensuring the safety of persons and property. Further 

there is described the object of selected company, including the current state of security. In 

following chapter there is performed the security analysis of risks of assessing object. In 

conclusion new measures are proposed for most serious risks to increase the safety level. 
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Seznam použitých zkratek 

ADR  European Agreement concerning the international carriage of Dangerous 

goods by Road (Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí) 

ALARA  As low as reasonably achievable (nejnižší rozumně dosažitelný) 

a.s.  Akciová společnost 

ATM  Automated teller machine (peněžní automat) 

CCTV  Closed Circuit Television (uzavřené televizní okruhy) 

CE  Communauté Européenne (Evropské společenství) 

CO2  Carbon dioxide (oxid uhličitý) 

ČR  Česká republika 

ČSN  Česká technická norma 

EN  Evropská norma 

FMEA  Failure Mode and Effects Analysis (analýza selhání a jejich dopadů)  

HPÚ  Hala povrchových úprav 

ISO  International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro 

standardizaci) 

LPG  Liquefied Petroleum Gas (zkapalněný topný plyn) 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

PIN  Personal Identification Number (osobní identifikační číslo) 

PIR čidlo Pasivní infračervené čidlo 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

SEH  Skladovací-expediční hala 

VMH  Výrobní-montážní hala 

VPS, a.s. Východočeské plynárenské strojírny, a.s. 
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1 Úvod 

V důsledku rostoucí protiprávní činnosti ve společnosti se navyšuje i význam 

ochrany osob a majetku. K posílení oblasti bezpečnosti osob a majetku se společnost snaží 

stále zdokonalovat zabezpečovací techniku a implementovat účinnější bezpečnostní 

opatření. Na druhé straně se s  rozvojem zabezpečovacích systémů zlepšují také metody 

narušitelů k překonání těchto systémů. Proto je nutné podotknout, že spolehlivost 

zabezpečovacích systému je důležité i dále zvyšovat. 

V současnosti je ochrana osob a majetku zajišťována kombinací mechanických a 

technických prostředků, lidského faktoru a režimových opatření. Vhodným zavedením 

těchto bezpečnostních prostředků a opatření je možné zamezit nebo alespoň znesnadnit 

vniknutí pachatele do objektu a tím zabránit krádežím a dalším nežádoucím aktivitám 

narušitele. Nelze ovšem opomenout, že k narušení bezpečnosti může dojít i ze strany 

zaměstnanců či působením nepříznivých přírodních vlivů. Je tedy nezbytné poznat všechny 

faktory, které mohou ohrozit bezpečnost objektu.  

Cílem této bakalářské práce je identifikovat bezpečnostní rizika objektu výrobny 

tlakových nádrží, zhodnotit je pomocí analýz rizik a vytvořit návrh na zvýšení 

bezpečnostní úrovně objektu. K vyhledání bezpečnostních rizik je potřebné znát důležité 

informace o společnosti a jejím okolí, majetkové kriminalitě zjištěné v objektu a dané 

lokalitě a zejména o současném stavu zabezpečení objektu výrobny tlakových nádrží. Proto 

je zde uvedena samostatná kapitola zabývající se charakteristikou firmy a jejího okolí. 

V závěrečné části práce je pro nejslabší články systému, vyhodnocené analýzou rizik, 

navrhnuto inovativní řešení ke zvýšení úrovně bezpečnosti, včetně ekonomického 

posouzení navržených opatření k minimalizaci rizik. 
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2 Rešerše literatury 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů I. díl: Mechanické zábranné systémy II. 1. vyd. 

Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-7251-172-6. 

V tomto učebním textu jsou obsaženy důležité poznatky z klasické ochrany, která 

k zajištění bezpečnosti příslušného objektu či předmětu používá mechanické zábrany. Je 

zde uvedena i kapitola zabývající se přepravou peněz a cenností. Text byl využit při popisu 

mechanických zábranných systému v teoretické části práce a při návrhu nových opatření. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů II. díl: Elektrické zabezpečovací systémy II. 1. 

vyd. Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 2004, 229 s. ISBN 80-7251-189-0. 

Skripta poskytují přehled informací o jednotlivých druzích ochrany objektů. Učební 

text je zaměřen na oblast elektrických zabezpečovacích systémů, kde jsou popsány 

jednotlivé prvky těchto systémů, další doplňková zařízení a postup při jejich projektování. 

Text posloužil jako podklad pro zpracování teoretické části práce a návrhu zabezpečení 

týkající se poplachového zabezpečovacího a tísňového systému a režimové ochrany 

objektu. 

 

UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů III. díl: Ostatní zabezpečovací systémy. 1. vyd. 

Praha: Vydavatelství Policejní akademie ČR, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

Tento díl volně navazuje na výše představené učební texty. Ve skriptu jsou uvedeny 

např. poznatky o ochraně automobilů, přístupových a televizních systémech nebo 

integrované ochraně zboží a knihovního fondu. Do bakalářské práce bylo čerpáno z kapitol 

věnující se systémům kontroly vstupů a systémům průmyslové televize.  

 

ŠČUREK, Radomír. Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti: Studijní text do 

předmětu Ochrana podniku. 1. vyd. VŠB-TU Ostrava, 2009, 115 s.  

Studijní text je určen pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství. Skriptum 

objasňuje problematiku ochrany letiště před protiprávními činy a představuje jednotlivá 

bezpečnostní opatření, lidské či materiální prostředky sloužící k zabránění vzniku 

mimořádné události. Je zde zařazena kapitola zabývající se analýzou rizik objektu letiště, 

čehož bylo využito při tvorbě této práce k provedení analýzy rizik posuzovaného objektu. 
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3 Právní úprava týkající se bezpečnosti osob a majetku 

 Úvodní kapitola pojednává o základních zákonech, vyhláškách a normách, které 

souvisejí s problematikou ochrany osob a majetku. Tímto výčtem jednotlivých právních 

předpisů se kompenzuje absence komplexního právního předpisu, který by se zabýval 

danou problematikou. 

3.1 Zákony 

Ve vztahu k ochraně osob a majetku je nezbytné uvést přehled následujících 

zákonů. 

Ústava České republiky 

Ústava České republiky je základním pramenem veřejného ústavního práva a 

nejvyšším zákonem v České republice (dále ČR). Byla přijata jako ústavní zákon č. 1/1993 

Sb., Českou národní radou 16. 12. 1992 s účinností od 1. 1. 1993. Ústava ČR představuje 

soubor právních norem deklarující základní práva občanů a vymezující ČR jako 

svrchovaný, jednotný a výkonný demokratický stát. Ústava ČR je složena z Preambule 

(úvodní prohlášení) a VIII hlav. Spolu s Listinou základních práv a svobod tvoří základ 

ústavního pořádku ČR. [26] 

Listina základních práv a svobod 

Druhým ústavním zákonem je zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a 

svobod, ve znění pozdějších předpisů, který je součástí ústavního pořádku ČR. Základní 

práva a svobody jsou listinou deklarována jako nezcizitelná, nezadatelná, nepromlčitelná a 

nezrušitelná. Tyto práva a svobody vystihují vztah mezi státem a občanem. [25] 

Nejdůležitější práva a svobody z hlediska bezpečnosti osob a majetku: 

 Každý má právo na život. 

 Nikdo nesmí být zbaven života.  

 Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. 

 Osobní svoboda je zaručena. 

 Každý má právo vlastnit majetek. 

 Obydlí je nedotknutelné. [25] 
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Trestní zákoník 

Trestní zákoník je označen ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2009 Sb.. V trestním 

zákoníku je definováno, co je trestným činem, jsou zde stanoveny podmínky trestní 

odpovědnosti, druhy trestních sankcí za spáchání trestných činů a obecné zásady pro jejich 

ukládaní. Největší význam pro oblast ochrany objektu mají okolnosti vylučující 

protiprávnost, což je jednání, které by bylo za jiných okolností trestné. [36] Jedná se 

zejména o: 

 Krajní nouzi (§ 28) 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. [36] 

 Nutnou obranu (§ 29) 

Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný tímto zákonem, není trestným činem. [36] 

Trestní řád 

Jde o zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších 

předpisů. Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení, jehož 

cílem je zjištění trestného činu a jeho pachatele a spravedlivé potrestání pachatele. [34] 

Pro tuto práci je nutné zmínit § 76 odst. 2 zadržení osoby podezřelé. V paragrafu 

je uvedeno, že kdokoli smí omezit osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném 

činu nebo bezprostředně poté, je-li to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu. 

Pokud jde o příslušníka ozbrojených sil, může jej také předat nejbližšímu útvaru 

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

některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [34] 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

zabývá ochranou práv každého před neoprávněným zasahováním do soukromí. Dále 

upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů a stanovuje podmínky, pomocí 
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nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do jiných států. Z pohledu ochrany objektu je 

důležitý § 13 povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů. [32] 

V tomto zákoně je také vymezeno několik základních pojmů: 

 Osobní údaj (§ 4 písmeno a)) 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace týkající se určeného nebo 

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

když lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat především na základě čísla, 

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

psychickou, ekonomickou, kulturní či sociální identitu. [32] 

 Citlivý údaj (§ 4 písmeno b)) 

Citlivým údajem se rozumí osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo 

etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, 

náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu 

a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů. Za citlivý údaj 

se rovněž považuje biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů. [32] 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Předmětem úpravy zákona č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsou 

zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a 

další požadavky na jejich ochranu. Mimo jiné uvádí zásady pro stanovení citlivých činností 

a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Ochrana utajovaných 

informací je zabezpečována personální, průmyslovou, administrativní, fyzickou 

bezpečností, kryptografickou ochranou a bezpečností informačních nebo komunikačních 

systémů. [35] 

 Utajovaná informace (§ 2 písmeno a)) 

Utajovaná informace je jakákoliv informace, v jakékoliv podobě, bez ohledu na 

nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit újmu zájmům ČR 

nebo může být pro tento zájem nevýhodné. [35] 
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Zákoník práce 

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

pracovněprávní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a 

zaměstnavateli. Předmětem úpravy jsou také pracovněprávní vztahy kolektivní povahy, 

které se týkají výkonu závislé práce. Zákon dále stanovuje povinnost zaměstnavatele 

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

ohrožení jejich života a zdraví při výkonu práce. Provádění kontroly věcí či prohlídky 

zaměstnanců z důvodu ochrany majetku řeší § 248. V souvislosti s používáním 

kamerových systémů na pracovišti má význam § 316. [37] 

Občanský zákoník 

Tento zákon č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1 2014, upravuje soukromé 

právo a osobní stav osob. V  § 14 v odst. 2 je stanoveno, hrozí-li neoprávněný zásah do 

práva bezprostředně, může jej každý, kdo je takto ohrožen, odvrátit úsilím a prostředky, 

které se osobě v jeho postavení musí jevit vzhledem k okolnostem jako přiměřené. Dále 

jsou v § 504 uvedeny skutečnosti tvořící obchodní tajemství. Tyto skutečnosti souvisejí se 

závodem a jejich vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení. 

[31] 

Zákon o prevenci závažných havárií 

V zákoně č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších 

předpisů, je stanoven systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je 

umístěna vybraná nebezpečná chemická látka. Zákon se také v § 14 odst. 1 a 2 zmiňuje, že 

provozovatel objektu nebo zařízení, zařazeného do skupiny A nebo skupiny B, je povinen 

zpracovat plán fyzické ochrany. V plánu provozovatel uvede bezpečnostní opatření, mezi 

která patří analýza možností neoprávněných činností a provedení případného útoku na 

objekty nebo zařízení, režimová opatření, fyzická ostraha a technické prostředky. [33]  

3.2 Vyhlášky 

Vybrané vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu upravující ochranu objektu 

detailněji rozvádějí některá ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.  
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Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o fyzické bezpečnosti a certifikaci 

technických prostředků 

Vyhláška č. 528/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanovuje bodové 

hodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení 

zabezpečené oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení rizik a další požadavky. 

[28] 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o administrativní bezpečnosti a o 

registrech utajovaných informací 

Ve vyhlášce č. 529/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je předepsán způsob 

vyznačování náležitostí na utajované informaci v listinné a nelistinné podobě. Jsou zde 

uvedeny druhy administrativních pomůcek, náležitosti souhlasu k pořizování opisu, kopie, 

výpisu a překladu utajovaného dokumentu, jejich označování a způsob pořizování výpisu. 

Dále určuje podrobnosti k přepravě, přenášení, převzetí a zapůjčování utajovaného 

dokumentu a požadavky na přenosné schránky a obaly a jejich označování. [27] 

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o průmyslové bezpečnosti 

Tato vyhláška č. 405/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obsahuje vzory 

v oblasti průmyslové bezpečnosti a písemnosti k ověření splnění podmínek pro vydání 

osvědčení podnikatele. Je zde také uveden způsob a forma podání žádostí a bezpečnostní 

instrukce. [29] 

3.3 Technické normy 

Výčet některých norem souvisejících s řešenou problematikou. 

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

V normě jsou určeny požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Platí pro následující 

způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování a 

navinování, rovněž i na pevné konstrukce. [6] 
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ČSN EN 50131-1-ed.2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 1: Systémové požadavky 

Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma 

také určuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [8] 

ČSN EN 50132-7-ed.2 Poplachové systémy - CCTV dohledové systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma poskytuje doporučení a požadavky pro výběr, plánování, instalaci, 

přejímku, údržbu a zkoušení CCTV systémů, které zahrnují snímací prvky, propojení a 

zařízení pro zpracování obrazu pro uplatnění v bezpečnostních aplikacích. [7] 

ČSN EN 50133-7 Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích- Část 7: Pokyny pro aplikace  

V normě jsou uvedeny pokyny pro návrh systému, instalaci, předávání, provoz a 

údržbu systémů kontroly vstupů. [9] 

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

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

dveře a komorové trezory 

Tato evropská norma určuje základní požadavky pro zkoušení a klasifikaci 

mobilních skříňových trezorů, vestavěných trezorů, ATM trezorů a ATM podstavců, 

trezorových dveří a komorových trezorů podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. [5] 
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4 Bezpečnostní opatření a prostředky sloužící k ochraně objektu 

Aktiva společnosti, jimiž mohou být lidé, majetek nebo informace, se mohou stát 

předmětem zájmu trestné činnosti. Proto se organizace snaží implementovat taková 

opatření, aby v nejvyšší míře uchránila jejich aktiva při vynaložení nejmenších nákladů. 

Tato bezpečnostní opatření lze uplatnit prostřednictvím fyzické ochrany, která by měla 

zajistit bezpečnost osob, hmotného i nehmotného majetku. [3], [12] 

Fyzická ochrana je tvořena lidským faktorem, souborem technických, 

organizačních a režimových opatření, pomocí nichž lze zabránit neoprávněnému užívání, 

poškození, zničení či zcizení hmotného a nehmotného majetku nebo zajistit bezpečnost 

osob. [12] 

Fyzická ochrana se člení do tří skupin:  

 technická ochrana 

 fyzická ostraha 

 režimová ochrana 

Všechny druhy ochran jsou stejně důležité. V rámci fyzické ochrany mají 

rovnoměrné zastoupení, což nejlépe vystihuje tzv. koláč bezpečnosti, zobrazený na 

obrázku 1. [12] Jednotlivé skupiny a jejich prostředky budou rozebrány v následujících 

podkapitolách. 

 

Obrázek 1: Koláč bezpečnosti [12] 
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4.1 Technická ochrana 

Jedná se o technické prostředky, jejichž aplikací se zabraňuje, ztěžuje nebo 

oznamuje narušení bezpečnosti osob a majetku. [12] Do této kategorie se řadí mechanické 

zábranné systémy, poplachový zabezpečovací a tísňový systém, systém kontroly vstupu a 

kamerový systém. 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Cílem mechanických zábranných systémů (dále MZS) je ztížit nežádoucí vniknutí 

do chráněné zóny či objektu. Dále se snaží zabránit manipulaci pachatele s chráněnými 

předměty v objektu. Na základě jejich mechanické pevnosti poskytují ochranu osob a 

majetku. Každý MZS je ovšem překonatelný. Jednotlivé systémy se liší množstvím 

vynaložené energie a času a technickým vybavením při jejich překonávání. [22] 

MZS je možné použít v rámci čtyř ochranných zón: 

 MZS obvodové (perimetrické) ochrany zajišťují bezpečnost venkovních prostor. 

Mezi prvky obvodové ochrany patří ploty, vrcholové zábrany, podhrabové 

překážky, vstupy a vjezdy. [22] 

 MZS plášťové ochrany ztěžují, respektive zabraňují narušení pláště objektu. 

Pláštěm se rozumí stavební prvky budov (např. stropy, střechy budov) a otvorové 

výplně, jako jsou okna, dveře, balkónové dveře a podobně. [22] 

 MZS prostorové ochrany slouží k ochraně vnitřních prostor chráněného objektu. 

 MZS předmětové ochrany zabezpečují jednotlivé předměty, které jsou uloženy 

v úschovných objektech (např. trezory). Chráněnými předměty mohou být 

informace, dokumenty, peníze, šperky a další. [22] 

4.1.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále PZTS) je soubor zařízení, 

kterými se dálkově opticky a/nebo akusticky signalizuje narušení střeženého objektu nebo 

prostoru. PZTS se skládá z několika základních prvků. V souhrnu prvky tvoří komplexní 

zabezpečovací řetězec. Tímto řetězcem se rozumí čidlo, ústředna, přenosové prostředky, 

signalizační a doplňková zařízení. [23] 
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Čidlo je zařízení schopné bezprostředně reagovat na fyzikální změny, které 

souvisejí s narušením chráněného objektu či prostoru, nebo na neoprávněnou manipulaci s 

chráněným předmětem. Čidla je možné rozdělit podle části zabezpečované zóny a podle 

toho, zda pro svůj provoz potřebují napájení elektrickou energií (čidla napájená a čidla 

nenapájená). Ústředna umožňuje komunikaci mezi jednotlivými komponenty systému. 

Přijímá a zpracovává informace z čidel, na které nastaveným způsobem reaguje. Pomocí 

klávesnice připojené k ústředně ovládá čidla a signalizační zařízení. Obstarává také 

napájení celého systému. Přenosové prostředky zajišťují přenos vstupních dat z ústředny 

do místa signalizace, popřípadě opačně. Signalizační zařízení převádí obdržené informace 

na vhodný signál. Signalizační zařízení většinou představuje siréna. Doplňková zařízení 

usnadňují ovládání zabezpečovacího systému či realizaci některých specifických funkcí. 

[23] 

Rozdělení čidel podle části zabezpečované zóny: 

 Čidla obvodové (perimetrické) ochrany se využívají k zajištění areálu. Obvodová 

ochrana se potýká s určitým problémem, kterým je funkce těchto technických 

prvků ve velmi nepříhodných venkovních provozních podmínkách. Základním 

požadavkem na venkovní čidla je teplotní rezistence a nezávislost funkce na 

množství sněhu či námrazy. Existuje řada druhů detektorů perimetrické ochrany 

pracujících na různých fyzikálních principech. Rozlišují se čidla pasivní (např. 

plotová vibrační čidla, mikrofonní kabely) a aktivní (např. laserové závory). [23] 

 Čidla plášťové ochrany umožňují včasnou signalizaci pokusu pachatele o 

překonání mechanických prostředků zabezpečujících příslušný objekt. Do skupiny 

prvků plášťové ochrany patří čidla kontaktní, destrukční, destrukčních projevů, 

tlakově akustická a bariérová.[23] 

 Čidla prostorové ochrany doplňují současně nejlepší formu střežení objektů, 

kterou je plášťová ochrana. Prvky prostorové ochrany jsou lokalizovány do 

ústředních částí budovy, to jsou např. schodišťové přístupy či výstupy, haly, 

spojovací chodby a vnitřní komunikační uzly. Mezi čidla pohybu lze zařadit např. 

mikrovlnná čidla, ultrazvuková čidla, pasivní infračervená čidla (dále PIR čidla), 

aktivní infračervená čidla a kombinovaná (duální) čidla. [23] 

 Čidla předmětové ochrany slouží zejména ke střežení cenných předmětů 

umístěných samostatně či skupinově nebo k ochraně volně stojících předmětů. K 
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předmětové ochraně se používají čidla kontaktní, kapacitní, tlakově akustická, 

bariérová, trezorová a na ochranu uměleckých předmětů. [23] 

4.1.3 Systém kontroly vstupu 

Systém kontroly vstupu je využíván k zamezení vstupu nepovolaných osob do 

chráněného objektu. Přístupové systémy se používají pro řízení přístupu k chráněným 

zařízením nebo informacím podle přidělených přístupových práv. Docházkový systém je 

určen ke shromažďování a zpracování informací o času a důvodu průchodu místem 

kontroly. Oba systémy jsou mnohdy propojovány, čímž vytvářejí integrovaný identifikační 

systém kontroly vstupu. [24] 

Systém automatické identifikace kontroly vstupů bývá sestaven z následujících 

částí: 

 Identifikačního prvku (např. identifikační karta, PIN kód, otisk prstu). 

 Snímacího zařízení. Existují snímače identifikačních prvků, snímače kódové 

informace, snímače biometrických rysů oprávněné osoby a snímače kombinované. 

 Řídící jednotky, což je výkonný prvek vstupního systému. 

 Centrální jednotky, která monitoruje a řídí celý systém, zajišťuje jeho 

programování a obsluhu. 

 Blokovacího zařízení, pomocí něhož se realizuje fyzické zablokování nebo 

uvolnění hlídaného vstupu (např. turnikety). 

 Jednotky zápisu umožňující záznam příslušných dat (např. jméno, příjmení) do 

identifikačního prvku. [24] 

4.1.4 Kamerový systém 

Kamerové systémy se využívají v rámci monitorování určených prostor, zejména 

vjezdů a vstupů do objektu, parkovišť, provozů v obchodních domech a dalších. Jedná se o 

uzavřené televizní okruhy (dále CCTV), které mají význam nejen pro zajištění obrazových 

či zvukových důkazů, ale plní i úlohu v oblasti prevence trestné činnosti. [24] 

Hlavní prvky kamerového systému: 

 Kamera je nejdůležitějším zařízením CCTV systému. Kamery poskytují černobílý 

nebo barevný obraz, vyrábějí se i kamery kombinované. Kromě standardních kamer 
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existují např. deskové kamery, maskované kamery pro diskrétní sledování či 

kamery vybavené povětrnostními kryty, polohovacími hlavicemi nebo systémy 

dálkového ovládání. [24] 

 Monitory neboli zobrazovací jednotky se používají k zobrazování dějů snímaných 

kamerou nebo zaznamenaných na záznamovém zařízení. [24] 

 Záznamové zařízení obrazu slouží k zadokumentování dějů, což je významné 

zejména při napadení objektu. Pro archivaci záběrů lze využít videorekordéry, 

záznam na pevný disk a další. [24] 

 Přenosová část může být řešena koaxiálním vedením, symetrickým vedením nebo 

bezdrátově. Přenos videosignálu po koaxiálním vedení je omezen vzdáleností 

v řádech stovek metrů, u symetrického vedení je přenos možný až do vzdálenosti 

deseti kilometrů. Bezdrátový přenos je realizován rádiově, po optickém vlákně 

nebo laserově a umožňuje přenos signálu až do vzdálenosti desítek kilometrů. [24] 

 Doplňkové funkce kamer, např. elektronická závěrka, kompenzace protisvětla, 

automatické řízení citlivosti, gama korekce a nastavení vyrovnané bílé. [24] 

4.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je označována jako nejstarší a nejdražší metoda ochrany osob a 

majetku, avšak nejpoužívanější a velmi efektivní. Je realizována vlastní ochrannou službou 

organizace, komerční soukromou bezpečnostní službou, případně Policií ČR nebo 

armádou.[3] Činnosti těchto bezpečnostních sil jsou zaměřeny na prosazování práv, 

předcházení trestné činnosti, zajištění ochrany majetku a osob a na kontrolu vstupu. 

Pracovníci ostrahy jsou speciálně vyškoleni a mohou být vybaveni prostředky osobní 

obrany. [1] 

Předmětem fyzické ostrahy je ochrana a ostraha majetku na místech veřejnosti 

přístupných i nepřístupných. Dále zabezpečuje ochranu a ostrahu přepravy finančních 

hotovostí a jiných cenností, či přepravu jiného movitého majetku. Zajišťuje osobní ochranu 

osob a pořádek v místech pořádání veřejných shromáždění, slavností, kulturních akcí a 

podobně. Obstarává výjezd zásahových skupin prostřednictvím pultu centralizované 

ochrany. [21] 
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Formy fyzické ochrany: 

 Strážní služba provádí pozorování objektu a jeho okolí včetně komunikací a 

parkovišť a snaží se tak zabránit nedovolené činnosti na těchto objektech. [3] 

 Úkolem bezpečnostního dohledu je sledovat oprávnění pohybu nebo činnosti 

osob, dodržování stanoveného vnitřního režimu, doprovod určených osob a dozor 

nad vykonávanými pracemi a další uložené úkoly. V rámci bezpečnostního dohledu 

se využívá i kamerových systémů. [3] 

 Bezpečnostní ochranný doprovod je uskutečňován pěším způsobem, ve vozidle či 

kombinovaně. Při této přepravě je důležitější život a zdraví lidí než přepravovaná 

zásilka. Během přepravy se dodržují následující zásady, a to nezastavovat nebo 

alespoň neotevírat dveře a nevystupovat, v případě zastavení zabezpečit náklad. [3] 

 Bezpečnostní průzkum slouží zejména k obhlídce prostředí, v němž mají být 

prováděny jiné činnosti. Jedná se o momentální zjišťování a upřesňování 

bezpečnostní situace stavu veřejného pořádku, majetku a osob v určitém čase a 

prostoru. [3] 

 Kontrolní propustková služba zabezpečuje ochranu a režim vstupu a vjezdu do 

objektu a jeho opouštění, čímž se zabraňuje vstupu bez platného oprávnění, vnášení 

a vynášení majetku. Zajišťuje kontrolu vstupujících a vycházejících osob a vozidel, 

poskytuje informační službu návštěvníkům a další specifické úkoly. [3] 

 Bezpečnostní výjezd (zásah) je realizován v návaznosti na zabezpečení osob a 

majetku PZTS. Zásahová skupina vyjíždí na místo předpokládaného narušení nebo 

na základě informace pultu centralizované ochrany o narušení objektu, která 

přichází z PZTS. [3] 

4.3 Režimová ochrana 

Režimovou ochranou se rozumí souhrn organizačních a administrativních opatření 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci celého zabezpečovacího 

systému. [23] Lze konstatovat, že režimová ochrana sjednocuje a završuje všechny ostatní 

druhy ochrany. [3] 

Dokumentace režimové ochrany, která je v organizaci zpracovávána, by měla mít 

podobu směrnic (např. směrnice pro klíčové režimy). Základním problémem režimové 

ochrany ovšem není vytvoření těchto bezpečnostních směrnic, takzvaných režimových 
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opatření, ale jejich prosazování a zavádění do každodenního života objektu, čemuž 

organizace obvykle věnují malou pozornost. [23] 

 

Režimová opatření se dělí na vnější a vnitřní: 

 Vnější režimová opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek u střeženého 

objektu, to znamená prostorů, kterými se vozidla i lidé dostávají do objektu a kudy 

objekt opouštějí.  Tato opatření stanoví, kde, kdy, jak a čím se smí nebo nesmí do 

objektu vstupovat a objekt opustit. [23] 

 Vnitřní režimová opatření se zabývají hlavně dodržováním následujících směrnic: 

- omezení pohybu osob a vozidel jen na určité oblasti nebo okruhy objektu,  

- zvláštního režimu, který je dodržován na vnitřní straně vnějšího ohrazení, 

- režimu pohybu materiálu, 

- skladových režimů, jež určují způsob příjmu a výdeje materiálů, a další 

bezpečnostní směrnice. [23] 
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5 Základní informace o společnosti a jejím okolí 

Východočeské plynárenské strojírny, a.s. (dále VPS, a.s.) jsou firmou s dlouholetou 

tradicí. Její hlavní činností jsou dodávky a montáže tlakových nádrží a dalších produktů 

pro použití v plynárenském průmyslu. Firma má k dispozici vlastní projekční, montážní 

i servisní oddělení, čímž poskytuje zákazníkům komplexní služby ve všech oblastech 

aktivit firmy. [30] 

Tato kapitola poskytuje základní informace o historii společnosti a produktech 

výroby. Dále je zde popsán areál firmy včetně blízkého okolí a uveden přehled majetkové 

kriminality v objektu VPS, a.s. a jeho okolí. Samostatná podkapitola je věnována 

charakteristice současného zabezpečení objektu, čehož bude využito v praktické části 

bakalářské práce. 

5.1 Historie společnosti 

Vznik společnosti se datuje do roku 1953, kdy byla založena jako strojně-montážní 

závod a byla součástí velkého státního podniku. Hlavní náplní tehdejšího výrobního 

programu až do roku 1989 byla výstavba a údržba plynárenských zařízení. V roce 1994 se 

závod stal samostatným právním subjektem. [30] 

V roce 1996 byla firma certifikována dle norem EN ISO 9001. Od té doby vlastní 

také řadu oprávnění, které jsou nezbytné pro dodávky výrobků do zahraničí. Dodávky k 

prvním zahraničním partnerům se uskutečnily v letech 2000 až 2001. Tlakové nádrže 

a cisterny směřovaly do Polska, Německa, Rakouska a Slovenska. Roku 2002 přibývá 

Rusko, následuje Ukrajina, Bělorusko a další státy mimo Evropskou unii, např. Srbsko, 

Norsko, Turecko a další. Mezi lety 2006 a 2012 vzniká rozvětvená síť pracovišť 

zajišťujících servis výrobků v zemích Evropské unie a na Ukrajině. [30] 

Rok 2013 je rokem výrazného nárůstu obratu firmy. Export výrobků a služeb tvoří 

95 %. Dochází k dalšímu rozvoji společnosti s řadou investic zaměřených na zvýšení 

kvality výrobků, produktivity práce a výrobních technologií. [30] V současné době VPS, 

a.s. zaměstnává přibližně 160 zaměstnanců.  
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5.2 Informace o produktech výroby 

Aktuální nabídka firmy představuje zejména širokou nabídku zásobníků pro 

skladování LPG, cisternových vozidel určených k přepravě LPG a CO2 a čerpacích stanic 

LPG. Jednotlivé výrobky jsou navrhovány a vyráběny podle požadavků evropských norem 

a jsou označeny značkou CE. [30] V následujících odstavcích jsou uvedeny bližší 

informace o některých produktech výroby. 

Tlakové nádoby a nádrže, určené pro skladování LPG, vody, vzduchu, amoniaku, 

CO2 a dalších médií, jsou vyráběny jako stabilní či přepravitelné. Stabilní nádrže se dále 

rozdělují na nadzemní, polozasypané nebo podzemní s objemem od 100 do 400 000 litrů. 

Ukázka podzemního zásobníku na LPG je vyobrazena na obrázku 2. Tyto produkty jsou 

využívány při vytápění provozoven a rodinných domů LPG, dále jako zásobníky vody pro 

stabilní hasicí zařízení či jako akumulační nádoby k akumulaci topné vody v topných 

systémech a podobně. [30] 

 

Obrázek 2: Podzemní zásobník LPG [30] 

Cisterny na plyn a LPG a autocisterny pro přepravu LPG pro optimální 

a bezpečnou přepravu po silnici se vyznačují velmi nízkou pohotovostní hmotností. 

Přepravní kapacita těchto vozidel činí 5 – 22 tun kapalného plynu. Výrobky splňují 

požadavky předpisu ADR pro přepravu nebezpečných věcí po komunikacích. Na obrázku 

3 je znázorněn tříosý cisternový návěs na plyn. [30] 
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Obrázek 3: Tříosý cisternový návěs na plyn [30] 

Výstavba a návrhy čerpacích stanic LPG pro plnění automobilů pohonným 

plynem zahrnuje dodávky vlastních technologií a zároveň projektové zpracování, montáž 

a uvedení do provozu. [30] 

Výparníkové stanice společnost nabízí pro technologie vytápění s potřebou 

vyššího množství plynu dodávaného ke spotřebiči, než je možné dosáhnout přirozeným 

odparem LPG ze skladovacích nádrží. Výparníkové stanice jsou vyráběny s elektrickými 

výparníky a především s výparníky teplovodními. [30] 

5.3 Popis areálu společnosti a jeho okolí 

Areál sídla společnosti se nachází v Pardubickém kraji, v okrajové části Rosice. 

Kromě administrativní budovy, kde sídlí vedení společnosti a příslušná administrativa, 

zahrnuje několik dalších budov, kde jsou situovány nejen různá výrobní a montážní 

střediska, lakovny, ale také skladové prostory (např. sklad chemických látek, hutního 

materiálu, montážních dílů, příruční sklad náhradních dílů a olejů a emulzí, nebezpečných 

odpadů). Samostatné objekty představují rovněž dvě studny, jedna čerpací stanice LPG 

s nadzemním zásobníkem a kolárna. Aktuální výrobní plocha závodu činí 9 072 m
2
 a je 

tvořena 7 hlavními halami a přilehlými prostory, v nichž se nachází obrobna a hala 

na zpracování nerezu. [30] Před vstupní částí areálu se nachází parkoviště pro zaměstnance 

a návštěvníky VPS, a.s.. Areál je osvětlen pouličními lampami a dalším průmyslovým 

osvětlením připevněným k jednotlivým budovám.  
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Obrázek 4: Pohled na areál firmy [30] 

 

Jak již bylo zmíněno, objekt firmy leží v okrese Chrudim v obci Rosice, konkrétně 

v jedné z jeho čtyř místních částí, která nese název Rosice. Počet obyvatel v této místní 

části je více než 1000. Areál VPS, a.s., spolu s jeho přilehlým okolím, je vyobrazen na 

obrázku 4. Z leteckého snímku je patrno, že závod je obklopen z části polem a výstavbou 

rodinných domů. Zadní část areálu sousedí se zemědělským družstvem (na obrázku 4 

vlevo). K objektu vedou celkem čtyři přístupové cesty. Dvě z nich se napojují přímo na 

silnici druhé třídy. Třetí přístupová cesta je vedena nejprve po účelové komunikaci 

využívané zemědělským družstvem a čtvrtá je svedena na místní komunikaci obce. 
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5.4 Majetková kriminalita v objektu a okolí 

V souvislosti s řešenou problematikou je nezbytné představit majetkovou trestnou 

činnost zjištěnou v objektu a jeho okolí. Přehled majetkové kriminality je uveden za 

období 2009-2013 na území Pardubického kraje a v okrese Chrudim. Použité statistické 

údaje byly čerpány z archivu Českého statistického úřadu [4]. 

Z obrázku 5 je patrno, že majetková kriminalita v Pardubickém kraji od roku 2009 

do roku 2011 klesla o více než 100 případů. V roce 2012 se počet případů opět zvyšoval. 

Majetková kriminalita v Pardubickém kraji od roku 2009 do roku 2013 klesla o 20 případů, 

přesně o 0,39 %.  

Majetková kriminalita v okrese Chrudim (obrázek 6) mezi roky 2009 a 2010 

výrazně vzrostla, konkrétně o 79 případů. Od roku 2010 do roku 2012 má majetková 

kriminalita v okrese Chrudim klesající tendenci. V roce 2013 se počet případů znovu 

navýšil a vyšplhal se k číslu 887, což je téměř srovnatelné s rokem 2009.  

 

Obrázek 5: Majetková kriminalita v Pardubickém kraji za období 2009-2013 [autor] 

Na základě poskytnutých informací od vedení VPS, a.s. byly ve společnosti 

z hlediska majetkové kriminality zaznamenány prosté krádeže páchané vnitřními pachateli. 

Jednalo se o krádeže drobného materiálu, zejména kovového odpadu volně uloženého 

v prostoru areálu. Dále dochází ke krádežím armatur k tlakovým nádržím, barev, laků a 

dalšího podobného materiálu. Tento materiál je soustředěn ve třech halách, které jsou 

navzájem propojeny. Těmto budovám bude věnována větší pozornost při popisování 
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plášťové a prostorové ochrany v rámci charakteristiky současného zabezpečení a při 

následné analýze bezpečnostních rizik. 

 

Obrázek 6: Majetková kriminalita v okrese Chrudim za období 2009-2013 [autor] 

5.5 Popis současného zabezpečení 

Tato podkapitola se zabývá stavem současného zabezpečení objektu VPS, a.s., 

jehož posouzení je nutné pro následné určení bezpečnostních rizik a provedení analýzy 

rizik, což bude řešeno v samostatné části práce. Popisování současného zabezpečení 

objektu zahrnuje všechny druhy ochrany objektu, to znamená technickou ochranu, 

fyzickou ostrahu a režimovou ochranu, aby bylo zaručeno komplexní zhodnocení celého 

bezpečnostního systému objektu. 

5.5.1 Technická ochrana 

Pro lepší přehlednost jsou technické prostředky rozděleny do čtyř skupin. Při 

popisu technické ochrany je tedy postupováno stejně jako v teoretické části bakalářské 

práce.  

MZS 

Oplocení areálu společnosti je tvořeno betonovými panely, jejichž výška přesahuje 

2 metry. Další část oplocení je zhotovena z příčně postavených kovových plátů doplněných 

o betonovou podezdívku. Tento druh oplocení je znázorněn na obrázku 7. Rozteč mezi 
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jednotlivými pláty je 15 cm. Vrcholová část plátu je zkosena, čímž vzniká ostrá špička. 

Mezi kovovým plotem a podezdívkou je viditelná 10 centimetrová mezera. Celková výška 

plotu i s podezdívkou je 2,2 m. Posledním typem oplocení je klasický drátěný plot bez 

vrcholové zábrany navazující na výše uvedené kovové oplocení. Výška plotu je 2 m. Jedná 

se o čtyřhranné pozinkované pletivo, které je již značně zastaralé. U tohoto oplocení chybí 

podhrabové překážky. 

Vstup do areálu VPS, a.s., zobrazený na obrázku 8, je umožněn dveřmi nacházející 

se u budovy vrátnice. Vjezd je možný přes dvoukřídlovou bránu bez vrcholové bariéry, 

která bývá po většinu pracovní doby otevřená. Proti neoprávněnému vjezdu je za vstupní 

bránou postavena elektromechanická závora ovládaná z vrátnice členem fyzické ostrahy. 

Kromě této brány jsou v celém obvodu oplocení zabudovány další tři dvoukřídlové brány, 

které jsou uzamčeny a využívány pouze ve specifických případech. Tyto brány jsou také 

dostatečně chráněny proti přelezení, neboť dvě brány jsou opatřeny nástavcem z ostnatého 

drátu a jedna brána je stejného typu jako oplocení na obrázku 7. 

 

 

Obrázek 7: Plot z kovových plátů s podezdívkou [autor] 
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Obrázek 8: Vstup do areálu VPS, a.s. [autor] 

Popis MZS plášťové a prostorové ochrany je zaměřen na komplex tří hal, v nichž 

dochází k nejčastějším krádežím materiálu. Jedná se o halu povrchových úprav (dále 

HPÚ), výrobní-montážní halu (dále VMH) a skladovací-expediční halu (dále SEH), kde 

jsou skladovány hotové tlakové nádrže.  Opláštění HPÚ a VMH je zhotoveno z cihelného 

zdiva, u SEH je obvodový plášť postaven ze stěnových ocelových panelů Kingspan. 

Zastřešení VMH a SEH je tvořeno příhradovými vazníky s oboustranným sklonem se 

střešním pláštěm z panelů. Střecha u HPÚ je plochá, jednoplášťová. Okna v SEH jsou 

plastová s ocelovým obvodovým kováním, v ostatních halách jsou použita okna ocelová 

nebo dřevěná. Část křídel je pevně zasklená, část otevíravá a vyklápěcí. V kanceláři mistrů 

jsou okna doplněna o pevnou ocelovou okenní mříž. Hlavní vstup do HPÚ a VMH je 

umožněn venkovními výsuvnými ocelovými vraty, dvoje z nich jsou osazeny ocelovými 

dveřmi. Do HPÚ se lze dostat také přes provozní sociální přístavek (obrázek 9) a to šesti 

dvoukřídlovými ocelovými vraty a dveřmi přes šatnu zaměstnanců. Vstup do SEH je 

zprostředkován třemi rolovacími vraty s elektrickým pohonem (obrázek 10), dvěma 

plastovými dveřmi a třemi vnitřními výsuvnými ocelovými vraty, které zajišťují propojení 

s HPÚ a VMH. Uvnitř celého komplexu je 15 vnitřních dveří sloužících pro vstup do 

jednotlivých místností provozního sociálního přístavku přistavěnému k HPÚ. Dále jsou 

zde vnitřní výsuvná vrata spojující HPÚ s VMH. Všechny dveře a dvoukřídlová vrata jsou 

opatřeny uzamykacím systémem FAB. Dveře do kanceláře mistrů jsou navíc vybaveny 

pevnou koulí. 
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MZS předmětové ochrany se nalézají v administrativní budově firmy. Jde o 

skříňový trezor a přenosný ohnivzdorný trezor. První je určen k úschově finanční hotovosti 

a cenin a je umístěn v kanceláři pokladní. Druhý se nachází v kanceláři ředitele firmy a 

slouží k zabezpečení důležitých dokumentů. 

PZTS 

Objekt je také zabezpečen pomocí PZTS, který je napojený na pult centralizované 

ochrany. V objektu jsou použity prvky prostorové ochrany, jde o PIR čidla pohybu. Tato 

čidla jsou rozmístěna v administrativní budově u vstupu, schodišťových přístupech a ve 

spojovacích chodbách. Dále se nacházejí ve všech výrobních a skladovacích halách u 

vstupních vrat. Ústředna PZTS je situována v technické místnosti v druhém nadzemním 

podlaží administrativní budovy. V této budově se také nachází ovládací klávesnice, 

konkrétně vedle vstupních dveří budovy. Nad vchodem do administrativní budovy je dále 

umístěno signalizační zařízení (venkovní siréna) a vedle vstupních dveří signalizační tablo, 

z něhož lze vyčíst, která část objektu je zastřežena, odstřežena, či kde byl vyhlášen 

poplach. 

Zastřežení objektu po skončení směny a odstřežení objektu na začátku pracovní 

doby je úkolem pracovníka fyzické ostrahy objektu. Pro zvláštní případy (např. dřívější 

zahájení směny) byly zaměstnancům firmy přiděleny čtyřmístné kódy pro vstup pouze do 

té zabezpečené budovy, která je určena pro výkon jejich práce. Vedoucí pracovníci vlastní 

také čtyřmístné kódy, mají ovšem přístup do několika budov zabezpečených PZTS, to 

znamená přístup na všechna pracoviště spadající do jejich kompetence. 

 

Obrázek 9: Provozní sociální přístavek [autor]  Obrázek 10: Rolovací vrata [autor] 
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Systém kontroly vstupu 

Pro přehled docházky zaměstnanců VPS, a.s. firma využívá docházkový systém 

společnosti ComArr Pardubice. Docházkový terminál je umístěn na vrátnici a u vstupu do 

administrativní budovy, kterého využívají zejména pracovníci mající oprávnění parkovat 

uvnitř závodu. Zaměstnanci si pomocí kontaktního čipu registrují svoji pracovní dobu 

(příchod, různá přerušení a odchod). Tento systém dále umožňuje pořízení fotografie 

zaměstnance v okamžiku přiložení elektronického čipu, čímž se na základě porovnání 

fotografií (sejmuté a uložené) zabraňuje zneužití systému (např. zapůjčení čipu kolegovi k 

označení pozdějšího odchodu). Kontrola je usnadněna současným zobrazením pořízené 

fotografie a dříve uložené referenční fotografie identifikovaného zaměstnance. [10] 

CCTV systém 

Firma vlastní kamerový systém se záznamem. Informační tabule upozorňující na 

střežení objektu kamerovým systémem se záznamem je připevněna na budovu vrátnice u 

vstupu do objektu. Děje snímané kamerou sleduje na monitoru fyzická ostraha z místa 

vrátnice. Monitorování je také umožněno několika vedoucím pracovníkům společnosti z 

kanceláře mistrů. V areálu VPS, a.s. je rozmístěno celkem šest venkovních kamer. Jedna 

z nich je 2MPix HD kamera s režimem den/noc v standardním provedení (typ HLC- 81 

AD) snímající vstup u vrátnice. Ostatní jsou typu ICA 347 MP, jedná se o venkovní 

síťovou speed dome kameru s optickým zoomem. [14] 

5.5.2 Fyzická ostraha 

V objektu VPS, a.s. je fyzická ostraha zabezpečována pracovníky společnosti BOS 

na základě uzavřené smlouvy. Objekt je střežen nepřetržitě jedním pracovníkem a hlavním 

stanovištěm ostrahy je vrátnice v objektu závodu. Pracovníci se střídají po 12 hodinách. 

Fyzická ostraha v rámci strážní služby vykonává i obchůzkovou činnost v nepravidelných 

intervalech. Obchůzková činnost je zaměřena na stav oplocení, pohyb osob a vozidel 

v objektu, uzamčení objektů a dodržování protipožárních opatření. Pracovníci ostrahy jsou 

povinni vyzvat každého k odvrácení škody na majetku a při mimořádných událostech 

okamžitě informovat vedení VPS, a.s., vedení BOS a v případně nutnosti i Policii ČR a 

spolupracovat s nimi při řešení mimořádných událostí.  
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Úkolem pracovníků fyzické ostrahy je zejména: 

 zamezit neoprávněnému vstupu osob a neoprávněnému vjezdu vozidel do 

střeženého objektu, 

 evidence oprávněných vstupů a odchodů osob a vjezdů a výjezdů vozidel, 

 kontrola vstupujících a vycházejících osob se zaměřením na neoprávněné vnášení 

či vynášení materiálu, 

 kontrola přijíždějících a odjíždějících vozidel se zaměřením na neoprávněné 

přivážení a vyvážení materiálu, 

 předcházet zcizení, poškozování či zničení střeženého majetku, 

 sledování oprávnění pohybu a činnosti osob prostřednictvím kamerového systému 

nad vyčleněnými prostory a další. 

5.5.3 Režimová ochrana 

Režimová opatření, která směřují k zajištění fungování komplexního 

zabezpečovacího systému v objektu VPS, a.s., lze rozdělit do následujících oblastí: 

Podmínky vstupu a odchodu osob 

Vstup manažerů firmy do objektu závodu je bez omezení. Ostatní zaměstnanci 

VPS, a.s. se prokazují kartou na vrátnici a identifikačním čipem, který přiloží k zařízení 

pro kontrolu docházky nacházející se u vrátnice. Vstup o víkendech a svátcích je navíc 

podmíněn povolením vydaným mistry nebo vedoucím dopravy. Všechny návštěvy jsou 

zaznamenávány na vrátnici. Služební návštěvy jsou propuštěni buď na telefonický pokyn 

příjemce návštěvy, nebo při osobním odběru návštěvy. Návštěvy zaměstnanců nejsou 

povoleny, ve výjimečných případech mohou vydat povolení vstupu manažeři a vedoucí 

výroby. [17] 

Podmínky vjezdu a výjezdu vozidel 

Vozidla manažerů (firemní i osobní) jsou zaznamenány do knihy jízd a je jim 

umožněn volný vjezd a výjezd. U ostatních vozidel v majetku VPS, a.s. je proveden 

záznam příkazu k jízdě do knihy jízd, následuje kontrola vozidla a jeho propuštění. 

Návštěvy jsou také označeny v knize jízd a propuštění je možné na pokyn příjemce 



27 

 

návštěvy. Výjimky u návštěv (Qualitest, balíkové služby) podléhají kontrole a záznamu do 

knihy jízd. U vozidel, kde nejsou splněny předepsané náležitosti, není vjezd ani výjezd 

povolen a je neprodleně informován odpovědný pracovník. Všechny vjezdy a výjezdy a 

jejich kontroly, včetně zjištěných závad, zaznamenává strážný do služební dokumentace. 

Strážnému je zakázáno opustit prostor u vjezdu v době, kdy je brána otevřena. [17] 

Režim výdeje a příjmu klíčů 

Na vrátnici je uložen seznam klíčů, který obsahuje označení klíče a místa, počet 

klíčů na svazku a oprávněné zaměstnance zákazníka k převzetí. Všechny klíče jsou 

součástí předání a převzetí směny. Zaměstnanci, kterým byly klíče svěřeny, jsou 

odpovědni za řádně uzamčení prostor při opuštění pracoviště a po ukončení pracovní doby. 

U klíčů, které jsou zapečetěny, je kontrolováno nepoškození pečetě. Klíče, které pracovník 

firmy BOS používá při výkonu služby (např. vstupy, brány), jsou uloženy na vrátnici a 

nevydávají se zaměstnancům, kromě pověřeného pracovníka zákazníka. Zaměstnanec 

firmy BOS zabezpečí otevření a uzamčení ve stanovenou dobu nebo otevře na dobu 

nezbytně nutnou a provádí kontrolu. [17] 

Režim pohybu materiálu mimo pracovní dobu 

Pokud je doručen drobný materiál pro VPS, a.s. mimo pracovní dobu je ostraha 

oprávněna tento materiál převzít. Zároveň je povinna přijetí nahlásit předpokládanému 

příjemci (např. mailem). Ostraha rovněž může proti podpisu vydat zboží, které bude 

uloženo na vrátnici (např. přepravní službě) [17]  
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6 Analýza bezpečnostních rizik objektu výrobny tlakových nádrží 

Analýza a hodnocení rizik jsou procesy sloužící pro potřeby řízení a utvářejí 

podklady pro rozhodování. K provedení analýzy rizik a jejich hodnocení existuje celá řada 

metodik. [20] Výběr vhodné metodiky pro stanovení rizik je velmi důležitý, neboť každá 

z těchto metod má rozdílné využití. [2] 

Cílem analýzy rizik pro účely této práce je identifikovat bezpečnostní rizika a 

nalézt kritická místa objektu z pohledu jeho zabezpečení.  Pro tuto bakalářskou práci je 

k identifikaci rizik vybrána grafická metoda, Ishikawův diagram, který lze využít 

k modelování rizik. Ke kvalitativnímu vyjádření rizik a k jejich výpočtu je použita analýza 

selhání a jejich dopadů, jejíž výsledky jsou vyhodnoceny pomocí Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou. Jako ověřovací metoda byla zvolena analýza souvztažnosti. 

6.1 Analytické modelování rizik pomocí Ishikawova diagramu 

Diagram příčin a následků, nazývaný také Ishikawův diagram nebo ,,diagram rybí 

kost“, zavedl profesor Kaoru Ishikawa. Princip této metody vychází ze základního zákona, 

podle kterého má každý následek svou příčinu či jejich kombinaci. Cílem této metody je 

vyhledání nejpravděpodobnější příčiny určitého problému. Diagram napomáhá modelovat 

a strukturovat proces nebo identifikovat příčiny řešeného problému. Pomocí grafického 

znázornění jsou analyzovány příčiny, které vyvolávají daný následek. Jednotlivé zásadní 

příčiny se dále analyzují a hledají se dílčí příčiny. [13] [20] 

Pro cíle této práce je Ishikawův diagram aplikován k  identifikaci bezpečnostních 

rizik objektu výrobny tlakových nádrží. Řešenou událostí je narušení bezpečnosti firmy. Z 

důvodu lepší přehlednosti a čitelnosti jsou jednotlivá rizika rozdělena do dvou diagramů. 

V prvním diagramu zobrazeném na obrázku 11 se rizika větví do pěti oblastí, které se 

týkají zejména selhání mechanických zábranných systémů a technických zařízení. Lze je 

označit za rizika strukturální. Druhý diagram je sestaven na obrázku 12. Jsou zde 

vyznačeny tři hlavní subsystémy, jejichž příčiny souvisejí s lidskou činností a porušováním 

opatření. Jedná se tedy o procesní pohled na rizika. 
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Obrázek 11: První aplikace Ishikawova diagramu k vyhledávání bezpečnostních rizik 

objektu [autor] 
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Obrázek 12: Druhá aplikace Ishikawova diagramu k vyhledávání bezpečnostních rizik 

objektu [autor] 
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6.2 Analýza selhání a jejich dopadů 

Analýza selhání a jejich dopadů (dále FMEA) je založena na rozboru způsobu 

poškození a jejich důsledků. Tímto rozborem lze zjistit následky a příčiny na základě 

systematicky a strukturovaně určených selhání. Metoda FMEA prověřuje jednotlivé prvky 

systému a jeho provoz a slouží k identifikaci jednoduchých poruch. [20] 

Výpočet míry rizika R je proveden vynásobením tří základních parametrů, jak je 

uvedeno ve vzorci (1). 

R= P x N x H         (1) 

Význam parametrů a jejich bodové hodnoty jsou uspořádány v tabulce 1. Vybraná 

rizika ze subsystému z Ishikawova diagramu byla ohodnocena příslušnými parametry, ze 

kterých byla vypočtena míra rizika. Hodnotící parametry byly přiřazeny ke strukturálním 

rizikům (tabulka 2) i k procesním rizikům (tabulka 3). 

Tabulka 1: Hodnotící parametry metody FMEA [20] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika N Závažnost následku 

1 nahodilá, velice nepravděpodobná 1 malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 spíše nepravděpodobná 2 

větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

3 pravděpodobná, reálná hrozba 3 

střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda 

4 velmi pravděpodobný vznik 4 

těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

5 trvalá hrozba 5 

smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

H Odhalitelnost rizika R Výsledná míra rizika 

1 

riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 0-3 bezvýznamné riziko 

2 

snadno odhalitelné riziko během 

pár minut 4-10 akceptovatelné riziko 

3 odhalitelné riziko do jednoho dne 11-50 mírné riziko 

4 

nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více) 51-100 nežádoucí riziko 

5 neodhalitelné riziko 101-125 nepřijatelné riziko 
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Tabulka 2: Označení strukturálních rizik z prvního Ishikawova diagramu a přiřazení 

hodnotících parametrů [autor] 

Subsystém Riziko č. rizika P N H R 
M

Z
S

 o
b

v
o
d

o
v
é 

o
ch

ra
n

y
 

překonání oplocení- přelezení plotu 1 4 4 4 64 

překonání oplocení- podhrabání plotu 2 2 4 3 24 

překonání oplocení- poškození plotu 3 3 4 3 36 

překonání vstupů, vjezdů- překonání bran 4 4 4 3 48 

překonání vstupů, vjezdů- překonání 

vstupních dveří u vrátnice 
5 3 4 3 36 

M
Z

S
 p

lá
šť

o
v
é 

o
ch

ra
n

y
 

překonání vstupních jednotek v plášti 

-vniknutí do budovy oknem 
6 4 5 3 60 

překonání vstupních jednotek v plášti 

-vniknutí do budovy vraty 
7 3 5 3 45 

překonání vstupních jednotek v plášti 

-vniknutí do budovy dveřmi 
8 3 5 3 45 

prolomení odolnosti stavebních prvků 9 1 5 3 15 

M
Z

S
 

p
ro

st
o
ro

v
é 

a
 p

lá
šť

o
v
é 

o
ch

ra
n

y
 

překonání dveří v budově 10 3 5 3 45 

prolomení odolnosti úschovných objektů 11 1 4 3 12 

T
ec

h
n

ic
k

á
 z

a
ří

ze
n

í 

selhání systému (PZTS, CCTV)- porucha 12 3 4 2 24 

selhání systému (PZTS, CCTV)- selhání 

napájení 
13 2 4 2 16 

selhání systému (PZTS, CCTV)- nefunkční 

prvek/prvky systému 
14 3 3 2 18 

nedostatečné zabezpečení prvky systému 

(PZTS, CCTV) 
15 4 5 4 80 

úmyslné vyřazení prvků z činnosti (PZTS, 

CCTV) 
16 2 4 2 16 

oklamání docházkového systému -

,,odpíchnutí" cizím čipem 
17 1 3 3 9 

O
st

a
tn

í 

ri
zi

k
a

 požár- technická závada 18 3 5 2 30 

požár- samovznícení 19 2 5 2 20 

přírodní vlivy 20 2 5 2 20 
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Tabulka 3: Označení procesních rizik z druhého Ishikawova diagramu a přiřazení 

hodnotících parametrů [autor] 

Subsystém Riziko č. rizika P N H R 
F

y
zi

ck
á
 o

st
ra

h
a

 

nekvalitní plnění úkolů dle smlouvy 

-nezkušenost pracovníků 
1 1 4 4 16 

nekvalitní plnění úkolů dle smlouvy 

-nespolehlivost pracovníků 
2 2 4 4 32 

nekvalitní plnění úkolů dle smlouvy 

-nedostatečné proškolení 
3 1 4 4 16 

špatná obsluha technických zařízení 4 2 4 2 16 

spolupráce pracovníků s narušitelem 5 2 4 3 24 

R
ež

im
o
v
á
 o

ch
ra

n
a

 

nedodržení interních směrnic 6 3 4 4 48 

chybějící režimová opatření 7 2 4 4 32 

získání přístupových kódů PZTS 8 2 5 4 40 

zapůjčení elektronického čipu 9 1 3 3 9 

L
id

sk
é 

se
lh

á
n

í 
(z

a
m

ěs
tn

a
n

ci
, 

n
a
ru

ši
te

l)
 

způsobení požáru- úmyslné zapálení 10 2 5 2 20 

způsobení požáru- nedbalost 11 3 5 2 30 

pracovní úraz 12 3 4 2 24 

poškození majetku 13 3 4 3 36 

odcizení majetku 14 3 4 3 36 

spolupráce zaměstnance s narušitelem 15 2 4 3 24 

Podle stanovené míry rizika byla u jednotlivých rizik vypočtena relativní 

kumulativní četnost Fi vyjádřená v procentech podle vzorce (2). Celková suma hodnot 

míry rizika N odpovídá 100 %. Relativní kumulativní četnosti byly opět stanoveny pro 

rizika ze strukturálního i procesního hlediska (tabulka 4).  

   
   
 
   

 
              (2) 



34 

 

Tabulka 4: Míry rizika a relativní kumulativní četnosti jednotlivých rizik z obou hledisek 

[autor] 

Strukturální rizika Procesní rizika 

č. rizika R 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

č. rizika R 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

15 80 12,07 6 48 11,91 

1 64 21,72 8 40 21,84 

6 60 30,77 13 36 30,77 

4 48 38,01 14 36 39,7 

7 45 44,8 2 32 47,64 

8 45 51,58 7 32 55,58 

10 45 58,37 11 30 63,03 

3 36 63,8 5 24 68,98 

5 36 69,23 12 24 74,94 

18 30 73,76 15 24 80,89 

2 24 77,38 10 20 85,86 

12 24 81 1 16 89,83 

19 20 84,01 3 16 93,8 

20 20 87,03 4 16 97,77 

14 18 89,74 9 9 100 

13 16 92,16 

 

16 16 94,57 

9 15 96,83 

11 12 98,64 

17 9 100 

K výslednému vyhodnocení metody FMEA byl použit Paretův diagram. Do 

diagramu byla vynesena rizika podle závažnosti a vyznačena Lorenzova křivka na základě 

relativních kumulativních četností. Nakonec byla pomocí Paretova principu 80/20 

vypočtena takzvaná míra tolerance, která určuje hranici mezi nepřijatelnými a přijatelnými 

riziky. Rizika vyhodnocena jako nepřijatelná budou podrobena další analýze. [20] 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika je zobrazen na 

obrázku 13. Pro procesní rizika byl sestaven druhý Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

(obrázek 14). Do obou diagramů byla zaznačena svislá přímka označující procentuální 

vyjádření odpovídající 80 %. Rizika od nejvyšších hodnot míry rizika po hranici 80 % jsou 

považována za nepřijatelná. 

 

Obrázek 13: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou- strukturální hledisko [autor] 

Pro rizika ze strukturálního hlediska byla míra tolerance stanovena na hodnotu 24. 

Rizika ≥ 24 jsou označena za nepřijatelná. Nepřijatelná rizika jsou: 

 nedostatečné zabezpečení prvky systému (PZTS, CCTV) 

 překonání oplocení- přelezení plotu 

 překonání vstupních jednotek v plášti- vniknutí do budovy oknem 

 překonání vstupů, vjezdů- překonání bran 

 překonání vstupních jednotek v plášti- vniknutí do budovy vraty 

 překonání vstupních jednotek v plášti- vniknutí do budovy dveřmi 

 překonání dveří v budově 

 překonání oplocení- poškození plotu 
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 překonání vstupů, vjezdů- překonání vstupních dveří u vrátnice 

 požár- technická závada 

 překonání oplocení- podhrabání plotu 

 selhání systému (PZTS, CCTV)- porucha 

 

Obrázek 14: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou- procesní hledisko [autor] 

Pro rizika z procesního hlediska byla míra tolerance vypočtena na hodnotu 24. 

Rizika ≥ 24 jsou označena za nepřijatelná. Nepřijatelná rizika jsou: 

 nedodržení interních směrnic 

 získání přístupových kódů PZTS 

 poškození majetku 

 odcizení majetku 

 nekvalitní plnění úkolů dle smlouvy- nespolehlivost pracovníků 

 chybějící režimová opatření 

 způsobení požáru- nedbalost 

 spolupráce pracovníků fyzické ostrahy s narušitelem 

 pracovní úraz 

 spolupráce zaměstnance s narušitelem 
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6.3 Analýza souvztažnosti 

Pro ověření výsledků z předchozí analýzy FMEA byla vybrána další metoda, 

konkrétně maticová metoda. Jedná se o analýzu souvztažnosti, jejíž využití je vhodné pro 

hodnocení celých objektu. Metoda je určena k vyhledávání vazeb mezi zdroji rizik a 

objekty rizik. [20]  

Jako zdroje potencionálního rizika byla použita rizika ze strukturálního a 

procesního hlediska, která byla metodou FMEA vyhodnocena jako nepřijatelná. Výčet a 

označení těchto rizik je uveden v tabulce 1.1 (příloha 1). Po identifikaci rizik byla 

sestavena tabulka s maticí 1.2 (příloha 1), kde byla tato rizika ohodnocena a vyhledány 

vzájemné vazby mezi nimi. Vzájemně ovlivňující se rizika byla označena jedničkou. 

V opačném případě byla připsána nula. Dále byly sečteny hodnoty ve sloupcích a řádcích a 

vypočítány koeficienty Kar a Kpr podle níže uvedených vzorců (3), (4). Koeficienty 

představují procentní vyjádření počtu návazných rizik Ra, která mohou být způsobena 

rizikem Rb. Hodnoty koeficientů jsou zapsány do tabulky 1.3 uvedené v příloze 1. Z těchto 

hodnot byl nakonec vypracován graf zobrazený na obrázku 1.1 (příloha 1). Pomocí os O1 a 

O2 byl graf rozdělen do čtyř kvadrantů udávající závažnost jednotlivých rizik. Oblasti 

závažnosti těchto rizik jsou zaneseny do tabulky 1.4 (příloha 1). Osy O1 a O2 byly 

stanoveny na základě dvou vzorců (5) a (6). Spolehlivost systému je s=80 %. [20] 

Kar = [(Σ Kar / (x-1)] · 100 [%]       (3) 

Krp = [(Σ Krb / (x-1)] · 100 [%]       (4) 

O1 = 100 - [(Kar max - Kar min)/ 100] · s [%]       (5)  

O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min)/ 100] · s [%]      (6) 

Z grafu vyplývá, že do oblasti zvýšeného rizika (I. a II. oblast) spadá celkem 15 

rizik. Jedná se o rizika s číslem: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,14,15,16,17,19. Mezi nejzávažnější 

rizika patří překonání oplocení, překonání vstupů či vjezdů, překonání vstupních jednotek 

v plášti, překonání dveří v budově, nedostatečné zabezpečení prvky systému (PZTS, 

CCTV), nedodržení interních směrnic, získání přístupových kódů PZTS, způsobení požáru 

z nedbalosti, poškození a odcizení majetku. Pro tato rizika budou v následující kapitole 

navržena opatření ke snížení jejich rizikovosti. 
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7 Návrh inovativního zabezpečení objektu výrobny tlakových nádrží 

Identifikovaná nebezpečná rizika, jejichž závažnost byla určena na základě 

provedených analýz rizik v předešlé kapitole, je nutné minimalizovat. Rizikovost lze snížit 

navržením vhodných opatření a tím dosáhnout kvalitnější formy zabezpečení objektu. Tato 

kapitola je tedy věnována návrhu inovativního zabezpečení objektu výrobny tlakových 

nádrží, ve kterém bude kladen důraz na všechny druhy ochrany. Nakonec bude uvedeno 

ekonomické zhodnocení navržených opatření, aby nedošlo k neúměrnosti výdajů 

na snížení rizika v porovnání s minimalizovanými riziky podle principu ALARA. [20] 

Překonání oplocení 

Zranitelné místo v oplocení představuje klasický drátěný plot, u něhož existuje 

riziko přelezení, poškození a z části i podhrabání. Na některých místech v pletivu se 

projevuje koroze materiálu a tloušťka drátu je také nedostačující. Mohlo by tedy dojít k 

poškození plotu např. prostříháním. Vhodným řešením bude výměna celého pletiva za 

svařované bezpečnostní pletivo STRONG s poplastovanou úpravou (obrázek 15) o 

tloušťce drátu 3 mm a okatostí 50 x 60 mm. Výška oplocení bude dosahovat 2 m. Dále 

bude nutné doplnit oplocení podhrabovými překážkami u měkkého podloží v délce 10 m a 

vrcholovou zábranou ve formě tří řad ostnatého drátu připevněným k bavoletám po celé 

délce. [19] 

 

Obrázek 15: Svařované bezpečnostní oplocení STRONG [19] 
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Překonání vstupů, vjezdů 

Z důvodu nepřetržité ostrahy objektu je překonání vstupních dveří u vrátnice a 

hlavní brány pro vjezd do objektu dosti nepravděpodobné. Potencionální pachatel by 

ovšem mohl využít doby, kdy pracovník fyzické ostrahy provádí obchůzku po celém 

areálu. V tomto případě by mohl být uzamykací systém u dveří snadno zdolán, neboť dveře 

jsou vybaveny standardním zámkem FAB. Kritické místo představuje i skleněná výplň 

dveří a prosklená plocha nad dveřmi. Brána není zabezpečena proti přelezení, čehož by 

také mohlo být zneužito v době, kdy není prostor u vrátnice hlídán. Navrhovaným 

opatřením je použít u dveří bezpečnostní kování a cylindrickou vložku vysoké ochrany a 

prosklené plochy opatřit bezpečnostní fólií. Bránu je vhodné doplnit o vrcholovou bariéru, 

konkrétně nástavcem z ostnatého drátu (obrázek 16), stejně jako v případě oplocení. 

Ostatní vstupy a vjezdy jsou z hlediska zabezpečení postačující. [11], [15], [19] 

 

Obrázek 16: Vrcholová zábrana z ostnatého drátu [19] 

Překonání vstupních jednotek v plášti 

Jelikož je tato práce zaměřena na komplex tří hal, v nichž byly zaznamenány 

nejčastější krádeže majetku, budou navržená opatření u vstupních jednotek v plášti 

aplikována na tyto tři budovy. Výsuvná vrata do HPÚ a VMH, rolovací vrata do SEH  a 

hlavní vstupní dveře do těchto budov jsou z hlediska zabezpečení dostačující a u většiny 

vrat je navíc umístěno pohybové PIR čidlo. Nejméně chráněnou částí proti neoprávněnému 

vstupu je provozní sociální přístavek přiléhající k budově HPÚ. Dveře do šatny 

zaměstnanců, vrata do skladů a vrata do ostatních provozních místností jsou v pracovní 

době většinou neuzamčena. Jako opatření k zamezení vstupu neoprávněné osoby přes den 

je zvoleno namontování nových štítů s pevnou koulí z vnější strany na vrata i dveře 

sociálního přístavku. Dveře i vrata je navíc vhodné vybavit magnetickými kontakty pro 

připojení k PZTS, čímž lze detekovat otevření vstupů v noci. Další možnost vniknutí do 
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budovy představují okna. Okna nejsou nijak zabezpečena, pouze okna v kanceláři mistrů 

jsou chráněna kovovými mřížemi. K zabránění vniknutí do hal okny je navrhnuto opatřit 

okna situovaná v nižší úrovni hal a sociálního přístavku bezpečnostní fólií a okna otevíravá 

a vyklápěcí také magnetickými kontakty. [11], [15], [16] 

Překonání dveří v budově 

Dveře v komplexu hal se nacházejí mezi HPÚ a sociálním přístavkem, kterými jsou 

propojeny. V pracovní době jsou místnosti často využívány, proto jsou vnitřní dveře 

většinou neuzamčeny. Pouze dveře do kanceláře mistrů jsou uzamykány nebo alespoň 

zabouchnuty, jelikož jsou vybaveny pevnou koulí, v případě odchodu mistrů (např. na 

poradu). Dveře do šatny zaměstnanců se též v pracovní době neuzamykají, protože se 

šatnou prochází do umýváren a úklidové místnosti. Ke ztrátě osobních věcí zaměstnanců 

by ovšem dojít nemělo, poněvadž si zaměstnanci své věci ukládají do skříněk, které lze 

uzamknout visacím zámkem. Každý zaměstnanec je pak sám odpovědný za uzamčení své 

skříňky. Po skončení pracovní doby jsou všechny dveře uzamykány a objekt je zakódován. 

Z tohoto důvodu by k překonání dveří dojít nemělo, jelikož bude v případě vniknutí 

pachatele do haly v noci jeho pohyb čidly detekován, spuštěn alarm a proveden zásah 

fyzickou ostrahou. Proto zde nebudou navržena opatření k možnosti překonání dveří 

v budově. Pouze je doporučeno navýšit počet PIR čidel pro lepší zabezpečení jednotlivých 

prostorů. Schematické rozmístění čidel a dalších prvků zabezpečení je zaznačeno v příloze 

2. [18] 

Nedostatečné zabezpečení prvky systému (PZTS, CCTV) 

Pro nedostatečné zabezpečení prvky PZTS byla navrhnuta opatření výše při řešení 

rizik překonání vstupních jednotek v plášti a překonání dveří v budově. V případě CCTV 

systému je v areálu nainstalováno celkem šest venkovních kamer. Přesto se zde vyskytuje 

prostor, který není monitorován a představuje kritické místo v objektu z pohledu 

zabezpečení. Proto je vhodné umístit další venkovní kameru (obrázek 17) ke snímání 

prostoru zobrazeného na obrázku 18, kde se nacházejí vyřazené i nové tlakové nádrže. 

Poněvadž je tento prostor nestřežen, mohlo by dojít ke shromažďování zcizeného materiálu 

zaměstnanci u plotu, na jehož druhé straně je parkoviště. V plotu jsou mezery, jak bylo 

zmíněno při popisu tohoto typu oplocení v kapitole 5.5.1.  Těmito mezerami je možné 
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drobný materiál prostrčit. Zaměstnanec pak může takto připravený materiál při odchodu 

z areálu u plotu vyzvednout a odnést, popřípadě odvézt. U nově vybrané kamery bude 

obraz snímaný kamerou vyveden na monitor do vrátnice a do kanceláře mistrů, kamera 

bude také připojena k hybridnímu rekordéru pro záznam dějů snímané touto kamerou, 

stejně jako v případě stávajících kamer. Tento prostor bude nepřetržitě sledován 

pracovníkem fyzické ostrahy. Dále bude monitorování umožněno vedoucím pracovníkům. 

Monitorování bude možné i v noci, neboť prostor je dostatečně osvětlen pouličními 

lampami. Umístění stávajících kamer a nově navržené kamery je zaznačeno v příloze 3. 

 

Obrázek 17: Kamera HLC-79CF [14] 

 

Obrázek 18: Nestřežený prostor vedle parkoviště [autor] 
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Nedodržení interních směrnic 

Nedodržením interních směrnic mohou být způsobeny škody různého rozsahu. 

K porušování příslušných směrnic může docházet ze strany zaměstnanců či pracovníků 

fyzické ostrahy. U pracovníků fyzické ostrahy je ovšem nedodržení předpisů velmi 

nepravděpodobně, neboť se jedná o kvalitní pracovníky vybrané bezpečnostní službou, 

kteří byli dostatečně proškoleni a seznámeni s režimovou dokumentací spadající do jejich 

kompetence. V případě zaměstnanců může dojít k porušení stanovených opatření nejčastěji 

v důsledku nedbalostního jednání či nedostatečných znalostí, výjimečně jde o úmysl. Tato 

jednání nejsou však snadno zjistitelná. Je tedy důležité vybírat spolehlivé pracovníky na 

základě splnění všech požadavků pro řádný výkon dané pracovní pozice a zároveň prověřit 

osobnostní profil pracovníka. Za účinné opatření je také považováno pravidelné školení 

zaměstnanců. Dále je doporučeno provádět náhodné kontroly pro ověření dodržování 

interních nařízení a stanovit postihy za jejich porušení. 

Získání přístupových kódů PZTS 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 5.5.1 je odstřežení a zastřežení objektu úkolem 

pracovníků fyzické ostrahy. Přístupové kódy PZTS vlastní také vedoucí zaměstnanci a 

někteří řadoví zaměstnanci. Většina zaměstnanců ovšem své kódy ztratila či zapomněla a 

spoléhají na odstřežení a zastřežení objektu fyzickou ostrahou. Z tohoto důvodu je 

přidělení kódů zaměstnancům zbytečné. Proto je navrhnuto ponechat kódy pouze 

vedoucím zaměstnancům, čímž se minimalizuje riziko náhodného či úmyslného vyzrazení 

kódu zaměstnancem nebo získání kódu jiným způsobem (např. ztráta, vyzrazení pod 

výhružkou). Dále je vhodné stanovit následující režimová opatření. Pokud bude vedoucí 

pracovník opouštět své pracoviště jako poslední, je povinen jej zakódovat a oznámit to při 

odchodu fyzické ostraze, která při obchůzce zakódování objektu zkontroluje. V případě, že 

bude opouštět pracoviště jako poslední řadový zaměstnanec, je povinen informovat při 

odchodu pracovníka fyzické ostrahy o opuštění pracoviště všemi zaměstnanci. Pracovník 

fyzické ostrahy má k dispozici seznam zaměstnanců s označením pracoviště výkonu práce, 

může si tak podle zapsaných odchodů ověřit, zda opravdu všichni zaměstnanci pracoviště 

opustili. Těmito opatřeními se dosáhne včasného zastřežení objektu a nebude zde vznikat 

časová prodleva pro možnost vniknutí do nezabezpečené budovy. Odkódování objektu 

zajistí pracovníci fyzické ostrahy těsně před zahájením pracovní doby. 



43 

 

Způsobení požáru z nedbalosti 

K požáru z nedbalosti způsobený zaměstnancem v objektu VPS, a.s. v minulosti 

došlo, konkrétně v HPÚ. Příčinou vzniku požáru bylo zapálení prachové sušiny nátěrových 

hmot po odpadnutí žhavé části cigarety v prostoru stříkací kabiny. Od té doby platí v HPÚ 

zákaz kouření. Zaměstnanci musí dodržovat zákaz kouření na všech místech podléhajících 

tomuto zákazu. Technik bezpečnosti práce a požární ochrany je povinen kontrolovat 

dodržování tohoto opatření. Zaměstnanci jsou také pravidelně školeni v oblasti bezpečnosti 

práce a požární ochrany. Opatření proti vzniku požáru z nedbalosti jsou dostačující, zaleží 

ovšem na spolehlivosti zaměstnance, jak dalece bude nařízení respektovat. Je tedy nutné 

zvýšit pozornost při výběru zaměstnanců do pracovního poměru, jak již bylo zdůrazněno 

výše při řešení návrhu opatření k nedodržování interních směrnic. 

Poškození a odcizení majetku 

Minimalizace rizik poškození a odcizení majetku lze dosáhnout zavedením a 

dodržováním všech výše navržených opatření. Nelze opomenout také důležitost již 

zavedených opatření jako je působnost pracovníků fyzické ostrahy. Dále je kladně 

hodnoceno zavedení kamerového systému a PZTS. Lze tedy konstatovat, že současná 

bezpečnostní opatření a prostředky doplněné o inovativní návrh zabezpečení umožňují 

snížit riziko poškození a odcizení majetku. 
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7.1 Ekonomické zhodnocení navržených opatření 

Podle principu ALARA by náklady na minimalizaci rizik neměly překročit hodnotu 

10-15 % chráněných aktiv. [20] Celková hodnota střežených aktiv firmy je odhadována na 

desítky až stovky miliónů korun. Celková hodnota aktiv v komplexu tří hal je stanovena na 

více než 15 milionů korun. V tabulce 5 jsou rozepsány pořizovací ceny aktiv v těchto 

halách. Ceny navrhovaných bezpečnostních prostředků jsou uvedeny v tabulce 6. Celkové 

náklady na snížení rizik činí 162 558 Kč. Náklady nezahrnují ceny za montáž prvků. 

Ovšem i při započtení montáže by náklady nepřekročily hranici 10 % ze střežených aktiv. 

Tabulka 5: Hodnoty aktiv v komplexu tří hal 

Komplex tří hal (HPÚ, VMH, SEH) Pořizovací cena [Kč] 

Stroje a zařízení 13 563 815 

Ostatní vybavení (nářadí, nábytek, výpočetní technika) 450 860 

Výrobní materiál 550 000 

Hotové výrobky 500 000- 1 000 000 

Celková hodnota aktiv 15 064 675 - 15 564 675 

Tabulka 6: Charakteristika a ceny navrhovaných bezpečnostních prostředků 

Charakteristika navrhovaných bezpečnostních prostředků Cena [Kč] 

Oplocení STRONG+vrcholová zábrana 60 m 28 780 

Podhrabové desky s příslušenstvím 10 m 2 884 

Bezpečnostní kování+cylindrická vložka 1 ks 2 897 

Vrcholová zábrana na bránu 4 ks bavolet, 3 řady ostnatého drátu 1 372 

Štít s pevnou koulí, klika 7 ks 3 038 

Magnetický kontakt 43 ks 3 311 

Bezpečnostní fólie 161 m
2
 107 060 

Pohybové PIR čidlo 8 ks 2 912 

Venkovní kamera HLC-79CF 1 ks 10 304 

Celkové náklady 162 558 
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8 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo vyhledat bezpečnostní rizika objektu výrobny 

tlakových nádrží a pro slabé články systému, vyhodnocené pomocí analýz rizik, vytvořit 

návrh na zvýšení úrovně zabezpečení. 

V úvodu teoretické části byly uvedeny základní zákony, vyhlášky a technické 

normy týkající se problematiky bezpečnosti osob a majetku. Dále byly v teoretické části 

charakterizovány jednotlivé druhy ochran, které by měly zajistit bezpečnost osob a 

majetku. V rámci technické ochrany byly rozebrány hlavní funkce mechanických 

prostředků a technických zařízení. Následně byla objasněna hlavní náplň činnosti fyzické 

ostrahy a definovány formy ostrahy. U režimové ochrany byla vysvětlena podstata 

bezpečnostních směrnic, takzvaných režimových opatření. 

Následující část práce byla věnována základním informacím o společnosti. Kromě 

popisu areálů firmy VPS, a.s. včetně blízkého okolí a přehledu majetkové kriminality 

v objektu a okolí, zde byla uvedena charakteristika stávající úrovně zabezpečení objektu.  

V další kapitole byla na základě zjištěných poznatků o současném stavu 

zabezpečení identifikována bezpečnostní rizika, která by mohla způsobit narušení 

bezpečnosti firmy. Tato rizika byla podrobena bezpečnostním analýzám, pomocí nichž 

byla vyhodnocena nejzávažnější z nich. 

V závěrečné části práce byla pro zjištěná rizika navržena opatření k jejich 

 minimalizaci. V návrhu inovativního zabezpečení objektu výrobny tlakových nádrží byly 

uplatněny prvky technické ochrany a byla doporučena vhodná režimová a organizační 

opatření. Nakonec bylo provedeno ekonomické zhodnocení navrhnutých bezpečnostních 

opatření, kde byla splněna podmínka, že celkové náklady na snížení rizik nepřekračují mez 

10 % z chráněných aktiv. 

Dle mého názoru je stávající zabezpečení objektu VPS, a.s. na velmi dobré úrovni. 

I přesto zde byla nalezena kritická místa z pohledu bezpečnosti a byla pro ně navržena 

bezpečnostní opatření. Zavedením těchto opatření je možné dosáhnout zvýšení úrovně 

bezpečnosti firmy. 
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