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1 Úvod 

Jednou ze základních lidských potřeb je pocit bezpečí, což dokazuje i pyramida 

známého amerického psychologa Abrahama Maslowa, nesoucí jeho příjmení, tudíž 

hovoříme o Maslowově pyramidě lidských potřeb. Pocitu bezpečí zde náleží hned druhá 

příčka. Stav naprostého a ničím nerušeného bezpečí však nelze za žádných podmínek 

stoprocentně zaručit, a proto se lidstvo snažilo chránit sebe i svůj majetek proti různým 

hrozbám již od nepaměti. V minulosti si stavěli primitivní přístřešky, ukrývali  

se v jeskyních, budovali hradby, postupem času přišly i první pokusy o mechanické 

zábrany například ve formě padacích mostů, mříží, zámků na truhlicích. Postupem času  

i štěkot psa nahradil tón poplachového systém. 

V dnešní uspěchané technické době se zvyšuje riziko ohrožení bezpečnosti nejen 

vlivem neustále se zvyšujícího počtu obyvatel, ale i vzhledem k rostoucí kriminalitě, mimo 

jiné i z důvodu nezaměstnanosti a značných sociálních rozdílů ve společnosti. Rovněž  

i razantní evoluce moderních technologií přispívá k většímu strachu o majetek, což vede 

 k využívání stále důmyslnějších a propracovanějších zabezpečovacích systémů tvořených 

kombinací mechanických zábran, poplachových, elektronických a jiných zařízení, kdy 

náklady na pořízení s tímto spojené bývají podstatně nižší než případná škoda způsobená 

narušením chráněného zájmu. Kamerový systém je dnes podstatnou a zároveň i běžnou 

součástí ochrany nejen domu a jeho okolí, ale i firemních objektů. Nejen že může 

spolehlivě usvědčit pachatele, ale i podá dokonalé informace o samotném činu. Což s sebou 

přináší nejen pozitiva, ale zároveň i negativa s tím spojená. 

Cílem diplomové práce je inovativní projekt navrhující možnost využití a aplikace 

efektivnějšího a účinnějšího zabezpečení vybraných objektů metalurgického podniku. 

Hlavním důvodem inovace je nespolehlivost a špatný technický stav stávajícího 

zabezpečovacího systému. 

V úvodní části této diplomové práce je rešerše použité literatury, výčet zákonů  

a technických norem, které s problematikou bezpečnosti a ochrany osob a majetku úzce 

souvisí. Následuje rozbor a definice odborných pojmů, které se v řešené problematice 
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mohou vyskytovat. Praktická část představuje charakteristiku fyzické ochrany a její 

rozdělení na prvky technické ochrany a fyzickou ostrahu a režimová opatření. 

Další část diplomové práce pojednává o současném stavu zabezpečení vybrané 

společnosti, jeho popisem a charakteristikou okolí, statistikou spáchaných již dříve 

spáchaných přečinů a vyhodnocením stávajícího, zastaralého a nevyhovujícího způsobu 

ochrany. 

Na základě vypracovaných analýz rizik byly odhaleny potenciální slabiny 

zabezpečení, které je nutné minimalizovat na akceptovatelnou úroveň. Pro tento proces 

snižování rizik byly vypracovány varianty řešení inovace na základě statistických podkladů 

a hodnoty aktiv výše zmiňované společnosti, která jsou potřeba chránit. 

Závěrem práce je posouzení těchto variant na základě vzájemného srovnávání  

a následné určení nejvhodnější varianty inovace současného stavu zabezpečení společnosti. 
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2 Rešerše 

Pro účel vypracování diplomové práce existuje celá škála odborných publikací, 

které poskytují ucelené informace týkající se problematiky fyzické ochrany. Níže jsou 

uvedeny ty nejpodstatnější. 

 

BRABEC, František a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Public 

History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-6. 

Předmětem této publikace je přiblížení bezpečnostní problematiky komplexně. 

Důraz je kladen na prvky a systémy pro zajištění bezpečného fungování organizací, ochranu 

před možnými riziky a zároveň také jejich účinná prevence. V další části je pozornost 

věnována bezpečnostním službám působících na území ČR a jejich zhodnocením. 

 

KŘEČEK, Stanislav a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2. S. l.: 

Cricetus, 2003, 351 s. ISBN 80-902938-2-4. 

Publikace řeší především problematiku mechanických zábranných systémů, 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (PZTS), dříve nazývané elektronické 

zabezpečovací systémy (EZS), systémů průmyslové televize (CCTV) a elektrických 

požárních signalizací (EPS). Přehlednou formou popisuje principy a funkce jednotlivých 

prvků a komponentů, dále návrh jejich montáže a případný servis. 

 

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

2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 179 s. 

 ISBN 978-80-7251-312-3. 

Skriptum pojednává o principu integrovaného bezpečnostního systému, je zde 

uveden výpočet pro minimální dobu průlomové odolnosti, dále výčet jednotlivých prvků, 

jejich charakteristiky a také možnosti použití mechanických zábranných systémů pro 

potřeby perimetrické, plášťové a předmětové ochrany. 
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UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů. II. díl, Elektrické zabezpečovací 

systémy II. 2. vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2009. 229 s. 

ISBN 978-80-7251-313-0. 

Pokračováním předešlého skripta je díl druhý, který je zaměřen na elektronické 

zabezpečovací systémy, nově poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Jsou zde 

srozumitelně popsány jednotlivé komponenty a doplňková zařízení sloužící k plášťovému, 

prostorovému, předmětovému a obvodovému zabezpečení objektu, jejich charakteristika, 

vysvětlení principu a také zásady pro projektování těchto systémů. 

 

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

Vyd. 1. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2006. 246 s. 

ISBN 80-7251-235-8. 

Třetí díl volně navazuje na výše uvedené dva díly, je zaměřen na systémy kontroly 

vstupů, ochrany zboží, kamerové systémy a elektronickou požární signalizaci. 

Srozumitelnou formou je zde objasněn funkční princip samotných prvků a jejich doplňků, 

rovněž jsou zde také uvedeny příklady využití těchto systémů. 
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3 Definice odborných pojmů 

Odborných pojmů, které mají určitou spojitost s bezpečnostní problematikou, 

existuje celá řada. V této kapitole je uveden výčet těch nejdůležitějších a následně jsou tyto 

pojmy objasněny. 

 

Aktiva – souhrn veškerého vlastnictví subjektu (např. majetek, finance, 

pohledávky, zásoby, licence, informace). 

Analýza rizik – souhrn postupů směřujících k odhalení možných rizik, je možné 

aplikovat několik analýz rizik najednou. 

Bezpečnost – Stav, kdy je systém schopen odolávat vnějším vlivům a hrozbám, 

které mohou negativně působit proti chráněnému zájmu, cílem je zachování relativně 

stabilního spolehlivého systému. 

Bezpečnostní analýza – analýza zkoumající jevy, skutečnosti, informace  

a předměty související s bezpečností za účelem navržení optimálního systému bezpečnosti. 

Bezpečnostní opatření – postup nebo prvek, který má za cíl snížení 

bezpečnostního rizika 

Detektor (čidlo, senzor) – technické zařízení pro snímání určité fyzikální nebo 

technické veličiny, která je následně převedena na elektrický signál. 

Fyzická ochrana – systémem technických, režimových a organizačních opatření 

k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem nebo vedoucích k zajištění bezpečnosti 

osob. 

Fyzická ostraha – ochrana zajištěna strážnou službou, hlídači, vrátnými popř. 

policisty. 

Hrozba – nežádoucí jev, který může zapříčinit poškození hodnot chráněného 

zájmu. 

Inovace – každá změna vedoucí k novému stavu, ideálně lepšímu. 

Nebezpečí – stav popřípadě vlastnost dané látky, kdy hrozí vznik škody na lidském 

životě, zdraví, majetku či životním prostředí. 
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Ohrožení – nežádoucí jev charakterizující soubor maximálních možných dopadů 

mimořádné události na určitém místě za daný časový interval. 

Prevence – soubor takových opatření, které vedou ke snížení pravděpodobnosti 

vzniku popřípadě směřující ke zmírnění následků nežádoucího jevu. 

Represe – cílené potlačení trestné činnosti prostřednictvím kompetentních orgánů 

určené zákonem (např. policie, justice). 

Riziko – pravděpodobnost vzniku nežádoucího jevu nebo události. 

Škoda – újma na majetku, životech, zdraví vyjádřená nejčastěji ve finančních 

jednotkách. 

Zabezpečovací systém – ucelený soubor navzájem propojených technických prvků 

vedoucí k zajištění požadované bezpečnosti. [10] 
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4 Právní předpisy a technické normy 

Česká republika doposud není podřízena žádnému takovému právnímu předpisu, 

který by řešil problematiku bezpečnosti osob a majetku komplexně. Z tohoto důvodu je níže 

uveden výčet zákonů a norem, které mají s problematikou diplomové práce nejužší spojitost. 

 

4.1 Právní předpisy 

Jednotlivé právní předpisy jsou uvedeny ve znění pozdějších změn a doplnění. 

 

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

Ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY 

je základním pramenem veřejného práva ústavního a spolu se Základní listinou práv  

a svobod tvoří základní dva pilíře ústavního pořádku ČR. Skládá se z preambule 

(předmluvy), osmi hlav a ze 113 článků. Hlava první definuje ČR jako svrchovaný, jednotný 

a demokratický právní stát založený na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Hlava 

druhá formuluje moc zákonodárnou včetně jejího rozdělení a definice Poslanecké sněmovny 

a Senátu. Hlava třetí se zabývá mocí výkonnou, definuje tedy vládu prezidenta. Hlava čtvrtá 

se zabývá mocí soudní, konkrétně vymezuje soudce a vrchní soud, hlava pátá Nejvyšším 

kontrolním úřadem hlava šestá Českou národní banku, sedmá hlava řeší územní samosprávu 

a v poslední hlavě osmé jsou uvedeny přechodná a závěrečná ustanovení. 

 

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD 

Usnesení České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH 

PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky je jedním z hlavních 

právních předpisů soukromého práva ústavního. Skládá se z preambule (předmluvy), šesti 

hlav a 44 článků. Hlava první definuje svobodu a rovnost lidí v důstojnosti i právech, 

základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné, stát 

je založen na demokratických hodnotách. Každý může činit, co není zákonem zakázáno,  

a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. 



- 8 - 

Hlava druhá upravuje základní lidská práva a svobody a politická práva, hlava třetí 

práva národnostních a etnických menšin, hlava čtvrtá hospodářská, sociální a kulturní práva, 

hlava pátá právo na soudní a jinou právní ochranu, hlava šestá nese ustanovení společná. 

 

OBČANSKÝ ZÁKONÍK (NOVÝ) 

Zákon č. 89/2012 Sb. Parlamentu České republiky OBČANSKÝ ZÁKONÍK 

upravuje české soukromé právo. Od 1. 1. 2014 vešel v účinnost nový občanský zákoník, 

který se zabývá právem občanským, je rozdělen do pěti částí o 17 hlavách. Občanský 

zákoník vymezuje nejen majetkové vztahy fyzických a právnických osob, ale také majetkové 

vztahy mezi těmito osobami a státem. Na základě § 3 má každý právo na ochranu svého 

života a zdraví, jakož i svobody, cti, důstojnosti a soukromí, právo vlastnické je chráněno 

zákonem, který stanovuje vznik a zánik vlastnického práva. Nikomu nelze odepřít to, co mu 

po právem náleží. 

 Oproti původnímu občanskému zákoníku z roku 1964 nejvýraznější změny nastaly 

v oblasti nemovitostí, předkupního práva, sousedských vztahů, odpovědnosti, evidence  

v katastru nemovitostí, nájmů a další. 

 

TRESTNÍ ŘÁD 

Zákon č. 141/1961 Sb. Národního shromáždění O TRESTNÍM ŘÍZENÍ 

SOUDNÍM (TRESTNÍ ŘÁD) upravuje postup orgánů činných v trestním řízení za cílem 

náležitého zjištění trestných činů a následně aby jejich pachatelé byli podle zákona náležitě 

potrestáni. Trestní řízení přitom musí směřovat a přispívat k upevňování zákonnosti,  

k předcházení a zamezování trestné činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného 

zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění povinností ke státu  

a společnosti. Zákon říká, že nesmí dojít ke stíhání jiným způsobem než ze zákonem 

stanovených důvodů a pouze takovým způsobem, který stanovuje tento zákon. 

Na základě § 76 omezit osobní svobodu osoby přistižené při páchání trestného činu 

nebo bezprostředně poté smí kdokoli pouze v případě, že je to nezbytně nutné z důvodu 

zamezení útěku, zjištění její totožnosti nebo k zajištění důkazů. Tuto osobu je však povinen 

neprodleně předat policejnímu orgánu. 
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TRESTNÍ ZÁKONÍK 

Zákon č. 40/2009 Sb. Parlamentu České republiky TRESTNÍ ZÁKONÍK  

je součástí veřejného práva, stanovuje trestní právo hmotné. Předmětem části první jsou 

základy trestní odpovědnosti, časová a místní působnost trestních zákonů, účastníci 

trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost, zánik trestní odpovědnosti, trestní sankce, 

zvláštní ustanovení některých pachatelů (např. mladiství) a výkladová ustanovení. Druhá 

část popisuje naplnění skutkových podstat jednotlivých trestných činů včetně těch proti 

lidské důstojnosti v oblasti sexuální, proti rodině a dětem, proti životnímu prostředí  

či hospodářské. 

Podle § 13 trestným činem chápeme protiprávní čin označeným trestním zákonem, 

a který vykazuje znaky uvedené v tomto zákoně. 

Okolnosti vylučující protiprávnost činu vymezují následující paragrafy: 

 § 28 Krajní nouze (odvracení přímo hrozící nebezpečí) 

 § 29 Nutná obrana (odvracení přímo hrozícího nebo trvajícího útoku) 

 § 30  Svolení poškozeného (svolení osoby, jejíž zájmy jsou činem dotčeny) 

 § 31 Přípustné riziko (ohrožení nebo porušení zájmu chráněného trestním 

zákonem, pokud nelze společensky prospěšného výsledku dosáhnout jinak) 

 § 32 Oprávněné použití zbraně (použití zbraně v mezích stanovených 

jiným právním předpisem) 

 

ZÁKON O PŘESTUPCÍCH 

Zákon č. 200/1990 Sb. České národní rady O PŘESTUPCÍCH je součástí práva 

veřejného a upravuje přestupky a řízení o přestupcích. Účelem je vést občany k dodržování 

zákonů a jiných právních předpisy a respektování práva spoluobčanů, cílem je zejména 

snaha o neztěžování plnění úkolů státní správy občany a o zachování veřejného pořádku  

a občanské soužití. V první části je definována působnost zákona, přestupek, jeho zavinění, 

sankce a nápravná opatření. Část druhá se zabývá přestupkům vůči pořádku ve státní  

a územní samosprávě a také přestupkům proti veřejnému pořádku. Část třetí pak ustanovuje 

postup a zahájení řízení přestupků, blokové řízení aj. 
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ZÁKON O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zákon č. 101/2000 Sb. Parlamentu České republiky O OCHRANĚ OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ je součástí práva veřejného, jedná  

se o základní právní předpis upravující ochranu osobních údajů a dále činnost Úřadu pro 

ochranu osobních údajů. Zákon stanovuje práva na ochranu před neoprávněnými zásahy do 

soukromí, vymezuje práva a povinnosti během zpracování osobních údajů a stanovuje 

podmínky, za kterých je možno uskutečnit předání osobních údajů jiným subjektům. 

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace fyzické osoby, pomocí níž lze přímo  

či nepřímo identifikovat fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo 

sociální identitu. Je nutné stanovit opatření vedoucí k zabránění neoprávněnému nebo 

nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným 

přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování nebo jinému zneužití osobních údajů. 

 

ZÁKONÍK PRÁCE 

Zákon č. 262/2006 Sb. Parlamentu České republiky ZÁKONÍK PRÁCE je součástí 

soukromého práva a upravuje právní vztahy při výkonu práce mezi zaměstnanci  

a zaměstnavateli. Skládá se ze čtrnácti částí, vymezuje pracovněprávní vztahy, zakazuje 

diskriminační jednání, dále řeší vznik a ukončení pracovního poměru, pracovní dobu a dobu 

odpočinku, stanovuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odměny za práci, náhrady 

výdajů spojených s výkonem práce, dále se zabývá překážkami v práci, dovolenými, péčí  

o zaměstnance, náhradami škod apod. 

 

ZÁKON O SOUKROMÉ BEZPEČNOSTNÍ ČINNOSTI 

V připravovaném zákoně dojde k rozdělení soukromých bezpečnostních služeb  

do pěti kategorií (ostraha osob a majetku, činnost detektivů, převoz cenin a hotovosti, 

technická služba k ochraně osob a majetku, bezpečnostní poradenství) Zákon rovněž určí 

podmínky pro získání licence k provozování činností, kterou bude vydávat Ministerstvo 

vnitra. Stanoveny budou také podmínky způsobilosti zaměstnanců agentur k výkonu 

bezpečnostní činnosti (odborná, zdravotní způsobilost, spolehlivost aj.) [13] 
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4.2 Technické normy 

Technické normy stanovují základní podmínky pro dodržení bezpečnosti, kvality, 

ochrany zdraví a životního prostředí. Jedná se o kvalifikované doporučení, tudíž normy 

nejsou závazné, veřejnosti jsou volně dostupné, jejich používání je dobrovolné, ovšem jsou 

všestranně výhodné. Níže je uveden výčet technických norem, které mají s danou 

problematikou určitou spojitost. 

 

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

proti vloupání - Požadavky a klasifikace 

Tato norma stanovuje požadavky a klasifikace odolnosti proti vloupání u dveří, 

oken, obvodových plášťů okenic a mříží. Vztahuje se na způsoby otevírání: otevřením, 

sklopením, složením, otevřením a zároveň sklopením, posunutím (vodorovně, svisle) 

a navinutím rovněž i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou např. větrací 

mřížky nebo kryty dopisních schránek. Mimo jiné stanovuje i požadavky na odolnost 

stavebních výrobků vůči vloupání. 

 

ČSN EN 1630 – Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost 

proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům  

o vloupání 

Předmětem normy je stanovení zkušební metody pro zjištění mechanické odolnosti 

vůči pokusům o násilné vloupání pro výsledné hodnocení vlastností odolnosti proti 

násilnému vloupání u oken, dveří, obvodových plášťů, okenic a mříží. Vztahuje  

se na způsoby otevírání: otevřením, sklopením, složením, otevřením a zároveň sklopením, 

posunutím (vodorovně, svisle) a navinutím rovněž i na pevné konstrukce. Součástí normy 

není odolnost cylindrických vložek a zámků při napadení paklíči. Rovněž nezahrnuje 

odolnost při napadení elektricky, elektronicky apod. Zohledněny jsou dva aspekty odolnosti 

proti násilnému vloupání do výrobku – odolnost proti násilné manipulaci a schopnost setrvat 

upevněný s budovou. Zodpovědností výrobce je zajistit návod na upevnění výrobku. 
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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, požadavky na vlastnosti a provedení instalovaných systémů, 

neobsahuje požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu (tyto požadavky  

pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu stanovuje ČSN 50131-7). Systémové 

požadavky jsou vztaženy na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, které mají 

společné prostředky detekce, vzájemné propojení, ovládání, komunikaci a napájecí zdroje 

s jinými systémy. Norma stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanovuje však 

konkrétní požadavky, které jsou kladeny na jednotlivé komponenty systémů. 

 

Na tuto normu přímo navazují následující normy, které na ní navazují: 

 ČSN EN 50131-2 – Detektory narušení (Pasivní infračervené detektory, 

mikrovlnné detektory, kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné 

detektory, kombinované pasivní infračervené a ultrazvukové detektory, 

magnetické kontakty, akustické, aktivní a pasivní detektory rozbití skla, 

otřesové detektory, aj.) 

 ČSN EN 50131-3 – Ústředny 

 ČSN EN 50131-4 – Výstražná zařízení 

 ČSN EN 50131-5-11 – Požadavky na drátové propojovací zařízení I&HAS 

umístěné ve střeženém prostoru 

 ČSN EN 50131-5-3 – Požadavky na zařízení využívající bezdrátové 

propojení 

 ČSN EN 50131-6 – Napájecí zdroje 

 ČSN EN 50131-7 – Pokyny pro aplikace 

 ČSN EN 50131-8 – Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy 

 ČSN EN 50131-9 – Ověření poplachu – Metody a principy 
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ČSN EN 50132 – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích 

CCTV značí Closed Circuit Television, v překladu tedy uzavřený televizní okruh. 

CCTV systém je systém, který tvoří kamerová sestava, zobrazovací a jiná přídavná zařízení 

sloužící k přenosu signálu a obsluhu pro monitorování definované bezpečnostní zóny. Tato 

norma stanovuje doporučující návrhy zabývající se výběrem, plánováním a instalací systémů 

uzavřených televizních okruhů, pod které spadají kamery s monitory popřípadě 

s videorekordéry zajišťující ukládání záznamu, řídicí a jiná pomocná zařízení vyhrazená pro 

použití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy je poskytnout pracovní rámec, který 

umožňuje zákazníkům, montérům, obsluze a uživatelům stanovit jejich požadavky, dále 

napomáhat projektantům a uživatelům s volbou vyhovující varianty zařízení a v neposlední 

řadě poskytnout prostředky používané k objektivnímu vyhodnocení vlastností instalovaného 

systému. 

Norma se sestává z následujících částí: Část 1: Systémové požadavky, Část 2-1: 

Černobílé kamery, Část 2-2: Barevné kamery. Část 2-3: Objektivy, Část 2-4: Příslušenství, 

Část 3: Místní a hlavní řídicí jednotka, Část 4-1: Černobílé monitory, Část 4-2: Barevné 

monitory, Část 4-3: Záznamová zařízení, Část 4-4: Zařízení pro okamžitý výtisk obrazu, 

Část 4-5: Videodetektor pohybu, Část 5: Přenos videosignálu, Část 6: (volná) a Část 7: 

Pokyny pro aplikaci. 

 

ČSN EN 50133 – Poplachové systémy - Systémy kontroly vstupů pro použití  

v bezpečnostních aplikacích 

Tato norma definuje všeobecné požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů 

pro použití v bezpečnostních aplikacích. Norma také ustanovuje všeobecné požadavky  

na komponenty z hlediska prostředí. 

Skládá se z několika částí: Část 1: Systémové požadavky, Část 2:  Identifikační 

zařízení, Část 3: Vyhodnocovací zařízení - Zobrazovací a programovací zařízení, Část 4: 

Výstupní ovládací prvek přístupového místa, Část 5: Komunikace, Část 6: (volná), Část 7:  

Pokyny pro aplikace. 
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5 Statistika trestných činů 

V České republice v roce 2014 bylo podle statistiky zaregistrováno celkem 288 660 

trestných činů, což znamená průměrný pokles o 11, 3 % oproti roku 2013. Pokles byl 

zaznamenán téměř u všech druhů trestné činnosti. Rovněž vzrostl i počet objasněných 

skutků. V roce 2013 bylo objasněno přibližně 43, 7 % trestných činu, v roce 2014 jejich 

počet vzrostl na 49 %, což představuje rozdíl více než 5 %, k objasnění došlo celkem u 141 

336 trestných činů.  

Největší část tvoří majetková trestná činnost (v roce 2013 celkem 173 611 případů, 

z toho 49 304 případů vloupání), což prokazuje tabulka 1. Na rozdíl od roku 2013 došlo 

v roce 2014 k výraznému poklesu majetkových trestných činů, a to celkově o 17,1 %. 

Hospodářských trestných činů bylo v roce 2014 vyšetřováno 30 731 a násilných trestných 

činů 16 949. [14] 

 

Tabulka 1 Kriminální případy v ČR (autor) 

 Trestná činnost 2013 2014 Rozdíl % 

CELKOVÁ KRIMINALITA: 325 366 288 660 -36 706 11,3% 

Majetkové činy celkem: 209 351 173 611 -35 740 17,1% 

Podíl majetkových činů: 64,3% 60,1% -4,2% 6,5% 

Krádeže vloupáním celkem: 62 384 49 304 -13 080 21,0% 

Krádeže prosté celkem: 125 573 103 708 -21 865 17,4% 

Ostatní majetkové činy: 21 394 20 599 -795 3,7% 

 

 

Graf 1 znázorňuje vývoj trestných činů a jejich následná objasněnost v rozmezí let 

2000 až 2014. Můžeme zde zaznamenat postupnou tendenci poklesu počtu spáchaných 

trestných činů, naproti tomu mírně se zvyšující procento objasněnosti trestných činů. 
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Graf 1  Statistické údaje trestné činnosti v ČR v letech 2000 až 2014 (autor) 

 

5.1 Statistika trestných činů v Moravskoslezském kraji 

Moravskoslezský kraj se řadí mezi regiony s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, 

z tohoto důvodu zde lze předpokládat i vyšší počet trestných činů ve srovnání s ostatními 

kraji. V počtu majetkových trestných činů za rok 2014 zaujímá hned za hlavním městem 

Prahou 2. místo s celkovým počtem 23 159 majetkových trestných činů, následován 

Středočeským a Ústeckým krajem (graf 2). 

Mezi majetkové trestné patří: 

 Krádeže vloupáním (6 626) – řadíme zde například krádeže vloupáním  

do obchodů a obchodních domů, restaurací, škol, chat, bytů, rodinných 

domů, a jiných objektů 

 Krádeže prosté (13 788) – spadají zde kapesní krádeže, krádeže jízdních 

kol, osobních automobilů, motocyklů, krádeže v bytech a rodinných 

domech, krádeže mezi zaměstnanci na pracovišti aj. 

 Ostatní (2745) – jedná se o krádeže určitým způsobem spojené např. 

s podvody, neoprávněným užíváním věcí, poškozováním cizích věcí, 

zpronevěrou apod. 
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Graf 2  Majetkové trestné činy 2014 (autor) 

 

V tabulce 2 jsou uvedeny statistické data, která čítají počet zjištěných trestných 

činů, počet objasněných trestných činů a procentuální vyjádření úspěšnosti objasnění 

trestných činů vztahující se k období od roku 2005 do roku 2014 na území 

Moravskoslezského kraje. V průměru se podaří objasnit přibližně 40 % trestných činů, 

z čehož vyplývá, že více jak polovina trestných činů zůstává neobjasněna. 

 

Tabulka 2 Trestná činnost v Moravskoslezském kraji v letech 2005 až 2014 (autor) 

Rok Zjištěné TČ Objasněné TČ Úspěšnost objasnění [%] 

2005 35 145 16 782 47,75% 

2006 36 993 16 445 44,45% 

2007 39 729 16 360 41,18% 

2008 40 952 14 989 36,60% 

2009 41 731 16 124 38,64% 

2010 39 721 14 814 37,30% 

2011 42 474 14 682 34,57% 

2012 40 623 14 936 36,77% 

2013 42 853 17 111 39,93% 

2014 37 233 16 302 43,78% 

  Průměr: 40,10% 
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Vývoj počtu trestných činů a jejich následná objasněnost v rámci 

Moravskoslezského kraje v období mezi roky 2005 až 2014 je znázorněna na grafu 3.  

Na rozdíl od roku 2013 bylo v roce 2014 spácháno podstatně méně trestných činů, celkem 

se jich podařilo objasnit 43,8 %, v předešlém roce pouze 39,9 %, což lze považovat  

za pozitivní. 

 

  

Graf 3  Statistické údaje trestné činnosti - MS kraj v letech 2005 až 2014 (autor) 
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6 Fyzická ochrana 

Pojem bezpečí pochází z latinského „securitas“, což představuje nejen bezpečnost, 

jistotu, záruku, ale také i duševní pokoj. Bezpečnost je vykládána jako jistý stav, ve kterém 

se sledovaný subjekt necítí být ohrožen ani z hlediska své existence, také nedochází ani 

k ohrožení jeho zájmů či jiných hodnot pro něj rovněž podstatných. 

Jednou ze základních lidských potřeb je již od počátku existence lidstva pocit 

bezpečí, jistoty, osvobození od strachu. Podle Maslowovy pyramidy (obrázek 1) se potřeba 

bezpečí nachází hned na druhém místě za potřebami fyziologickými, mezi které můžeme 

přiřadit např. potřebu potravy, tekutin, kyslíku, spánku, odpočinku aj. 

Na uspořádání lidských potřeb má zásluhu americký psycholog Abraham Maslow. 

Jeho teorie tvrdí, že lidské potřeby jsou uspokojovány od základních fyziologických, 

postupně směrem vzhůru až k potřebám seberealizace či sebetranscendence. Jednotlivé 

skupiny potřeb uspořádal do pyramidy – jedna navazuje na druhou, k projevení „vyšších“ 

potřeb musí být nejprve uspokojeny potřeby „nižší“. [8] 

 

 

Obrázek 1 Maslowova pyramida lidských potřeb [16] 
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Pojmem fyzická ochrana může představovat několik různých výkladů této 

problematiky. Často dochází k záměně pojmu fyzická ochrana s fyzickou ostrahou. Definice 

však říká, že fyzická ochrana je aplikace systému technických, režimových a organizačních 

opatření, které primárně slouží k zamezení neoprávněnému nakládání s majetkem nebo 

vedoucích k zajištění bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů. Cílem  

je navržení a implementace takových postupů a opatření, které povedou k cílenému dosažení 

požadované úrovně stavu fyzické ochrany a v závislosti na těchto opatřeních zároveň 

nastavit systém zpětné kontroly a vyhodnocení stavu fyzické ochrany. 

Fyzickou ochranu lze realizovat prostřednictvím: 

 Technické ochrany 

 Fyzické ostrahy 

 Režimové ochrany 

                

  
     

Zbytkové 

riziko 
     

  

  
    Pojištění     

  

  
   Režimová opatření    

  

  
  Fyzická ostraha   

  

 
  

Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy 
  

 

  
Mechanické zábranné systémy 

  

Obrázek 2 Pyramida bezpečnosti (autor) 

 

6.1 Technická ochrana 

Jedná se o jeden z nejstarších a nejčastěji využívaných druhů ochrany. Cílem 

technické ochrany je nejen působit preventivně – podílet se na tom, že od pokusu o narušení 

pachatel upustí už v zárodku myšlenky spáchat tento čin, ale i snaha zabránit průniku 

pachatele do střeženého prostoru popř. ztížit pachateli překonání ochrany a odolávat po dobu 

dostatečnou k vyrozumění příslušných orgánů k provedení zákroku proti tomuto jednání. 

[18] 
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Pro účely technické ochrany využíváme prvků mechanických zábranných systémů 

a poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. 

Z prostorového hlediska lze technickou ochranu rozdělit na prvky: 

 Perimetrické (obvodové) ochrany 

 Plášťové ochrany 

 Prostorové ochrany 

 Předmětové ochrany 

 

6.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy lze považovat za základní stavební jednotky pro 

realizaci fyzické ochrany. Patří zde prvky, jejichž prvotním účelem je ztížení nebo úplné 

zabránění vniknutí do střeženého prostoru, popř. nežádoucí manipulaci neoprávněné osoby 

s předměty spadající do chráněného zájmu.  

Stěžejní pro tyto systémy je mechanická odolnost – doba, po kterou prvky musí 

odolat útoku pachatele. Zpravidla je tato odolnost podstatně vyšší než předpokládaná doba 

a razance útoku. Obecně platí, že je možné překonání každého mechanického zábranného 

systému. Rozhodující je však čas ∆t (1), po který musí překážka odolávat útoku pachatele, 

který závisí např. na vynaložené energii, důmyslnosti použitých nástrojů, délky trvání činu 

apod. 

 

∆𝑡 =  𝑡2 −  𝑡1 [𝑠]   (1) [18] 

 

∆t … čas potřebný k překonání zábrany, 𝑡1 … čas počátku útoku, 𝑡2 … čas průlomu zábrany 
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Obrázek 3 Pyramida bezpečnostních tříd [2] 

 

Obrázek 3 znázorňuje pyramidu, ve které jsou uvedeny jednotlivé třídy bezpečnosti 

mechanických zábranných prostředků podle normy ČSN EN 1627 z hlediska průlomové 

odolnosti oken, dveří, mříží a obvodových plášťů proti vloupání. 

Následující tabulka 3 uvádí předpokládaný způsobu napadení mechanického 

zábranného prostředku v dané bezpečnostní třídě a čas potřebný pro překonání zábrany. 

 

Tabulka 3 Bezpečnostní třídy dle ČSN EN 1627 [2] 

Bezp. 

třída 

Kategorie 

nářadí 
Předpokládaný způsob napadení 

Odolnost 

[min] 

1 nepoužívá se 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím malého jednoduchého nářadí a fyzickým 

násilím, např. kopáním, narážením ramenem, zdviháním, vytrháváním. 
Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o úrovni odolnosti mechanických zábranných systémů 

(MZS), má málo času a snaží se nezpůsobit hluk. 

neměřen 

2 A 
Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým 

násilím. 

Má malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se nezpůsobit hluk. 
3 

3 B 

Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla a dalšího šroubováku, ručního nářadí, 

jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. 
Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto nářadím je schopen těchto znalostí 

využít. 

Při použití páčidla lze aplikovat zvýšené fyzické násilí. 

5 

4 C 

Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, sekeru, dláta, sekáče, přenosnou 

akumulátorovou vrtačku atd. 
Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit počet způsobů napadení, případně jejich 

kombinace – vrtání, sekání, páčení, atd. 

Problém hluku zloděj neřeší. 

10 

5 D 
Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční elektrické nářadí např. úhlovou brusku do 
průměru kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. 

Neznepokojuje se hlukem. 

15 

6 E 

Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční elektrické nářadí např. úhlovou brusku do 

průměru kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. 
Neznepokojuje se hlukem. 

20 
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MZS obvodové (perimetrické) ochrany můžou být tvořeny například klasickým 

drátěným oplocením, bezpečnostním oplocením, vysoce bezpečnostním oplocením, 

vrcholovými zábranami, podhrabovými překážkami, vstupy a vjezdy aj. (např. brány, 

branky, závory, turnikety apod.). 

MZS plášťové ochrany představují stavební prvky budov (především zdi) 

a otvorové výplně (okna, dveře, mříže, rolety, žaluzie, ochranné fólie, bezpečnostní skla 

apod.) 

MZS předmětové ochrany jsou zastupovány např. komorovými, skříňovými  

a vestavěnými trezory, ohnivzdornými a kartotéčními skříněmi, trezory na zbraně a střelivo, 

příručními pokladničkami aj. [18] 

  

6.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Do roku 2009 se pro tyto systémy používalo označení elektronické zabezpečovací 

systémy – zkráceně EZS. S nástupem nové normy se používá zkratka PZTS, tedy poplachové 

zabezpečovací a tísňové systémy. Důvodem zavedení nové zkratky je skutečnost,  

že nastávající norma rozlišuje dvě odvětví: 

1. Poplachové systémy pro detekci vniknutí (IAS – Intruder Alarm System, resp. 

PZS – Poplachový Zabezpečovací Systém) 

2. Poplachové systémy pro detekci přepadení (HAS – Hold-up Alarm System, 

resp. PTS – Poplachový Tísňový Systém) [1] 

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy jsou z hlediska historického vývoje 

v porovnání s ostatními systémy fyzické ochrany nejmladším odvětvím, avšak jejich vývoj 

je jedním z nejrychleji se rozvíjejících. V kombinaci s ostatními prvky fyzické ochrany 

představují nejspolehlivější a nejobtížněji překonatelný systém ochrany.  

Mezi výhody můžeme zahrnout např. velmi rychlou reakci na podnět vyvolaný 

pachatelem, indikaci narušení na poměrně velkou vzdálenost, či provozní nezávislost  

na lidském faktoru. Rovněž působí preventivně – s cílem zastrašit pachatele. Nevýhodou  

je nepřetržitá dodávka elektrické energie potřebná pro provoz a odborná montáž. 
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Hlavním účelem těchto systémů je rozšíření a doplnění stávajících bezpečnostních 

systémů s cíli: 

1. Podpora klasické ochrany (MZS) – informovat o jejím napadení  

a umožnit tak včasný zásah fyzické ostrahy 

2. Zvýšení efektivitu práce fyzické ostrahy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (PZTS) představují komplexní soubor 

prvků a technických prostředků, jejichž účelem je ochrana proti neoprávněnému vstupu  

do objektu případně samotný pokus o toto jednání zaregistrovat a pomocí elektrického 

signálu předat tuto informaci na určené místo, čímž je snaha minimalizovat případné škody.  

Standardně se PZTS skládá z několika základních prvků na obrázku 4: 

              

Detektor 

(čidlo, 

snímač) 

    

Ústředna 

    

Signalizační 

zařízení 
  Přenosová 

zařízení 

    Přenosová 

zařízení 

  

    

        

               

      
Doplňková 

zařízení 

      

            

            

              

Obrázek 4 Schéma základních prvků PZTS (autor) 

 

Jednotlivé prvky PZTS lze začlenit do několika skupin na základě dané 

charakteristiky. Z hlediska potřeby napájení rozlišujeme detektory napájené a nenapájené, 

podle způsobu aktivace na destrukční a nedestrukční, z hlediska emitování energie  

do prostoru na aktivní a pasivní, dále podle odolnosti vůči povětrnostním vlivům na vnitřní 

a venkovní, podle dosahu na detektory s krátkým, středním a dlouhým dosahem apod. 

Z hlediska prostorového zaměření se prvky PZTS dělí na prvky: 

 Obvodové (perimetrické) ochrany 

 Plášťové ochrany 

 Prostorové ochrany 

 Předmětové ochrany 

 Klíčové ochrany 



- 24 - 

Prvky perimetrické ochrany plní účel signalizace v případě narušení obvodu 

(perimetru) střeženého objektu. Jedná se o prostředky určené do venkovního prostředí, mezi 

které řadíme např. mikrofonní kabely, plotové tenzometrické a vibrační detektory, seismické 

(otřesové) detektory, PIR detektory, štěrbinové kabely, infračervené, laserové, mikrovlnné, 

bariéry a závory, aktivní infračervené detektory a dále kombinované detektory – využívající 

dvou a více fyzikálních principů aj. 

Prvky plášťové ochrany signalizují především narušení pláště objektu, ať už jeho 

statických (zdi, střecha, podlaha) či dynamických částí (okna, dveře, vrata). Řadíme zde 

např. magnetické kontakty, dveřní a přechodové kontakty, nášlapné kontakty, poplachové 

fólie, skla, tapety, zátarasy z vodičů a sítí vodičů, otřesové detektory, pasivní a aktivní 

detektory rozbití skla, mikrofonní kabely, detektory tlakové akustické, infračervené záclony, 

závory a bariéry aj. 

Prvky prostorové ochrany mají za úkol signalizovat narušení prostoru mezi 

pláštěm objektu a chráněnými předměty neoprávněnou osobou. Pro minimalizaci rizika 

sabotáže či vyřazení detektoru z provozu se používají detektory s funkcí antimasking 

(neustálá kontrola blízkého prostoru samotným detektorem). Do této skupiny patří např. 

ultrazvukové, mikrovlnné aktivní infračervené a PIR detektory, kombinované detektory 

(duální) aj. 

Prvky předmětové ochrany slouží k včasné signalizaci neoprávněné osoby 

v bezprostřední blízkosti předmětu nebo v případě neoprávněné manipulace s tímto 

chráněným předmětem. Standardně se používají při střežení cenných sběratelských 

předmětů popř. trezorů apod. Zde řadíme např. mikrospínače, tahové, tlakové nebo 

magnetické kontakty, kapacitní, trezorové, tlakové akustické, bariérové detektory (závory, 

s charakteristikou záclony), optické, váhové, polohové a závěsové detektory aj. 

Prvky klíčové ochrany jsou primárně určeny k detekci a signalizaci narušení tzv. 

klíčových míst střeženého objektu – tzn. předpokládaná místa v chráněném prostoru, kterými 

je neoprávněná osoba nucena projít při postupu k chráněnému zájmu (např. schodiště, 

vrátnice, chodby apod.) 

Vícestupňová ochrana se vytváří kombinací výše zmíněných prvků jednotlivých 

ochran z důvodu dosažení vyššího stupně zabezpečení. [19] 
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6.1.3 CCTV 

Zkratka CCTV značí pojem Closed Circuit Television, v překladu tedy uzavřený 

televizní okruh, primárně slouží pro potřeby monitorování a záznamu střežených prostor 

popř. chráněných zájmů. Kamerové systémy se využívají nejen v případě pasivní ochrany 

objektů, ale i ke sledování pohybu osob a vozidel či technologických procesů. Tyto systémy 

lze uplatnit jako podporu systému PZTS, v některých specifických případech je možnost 

systém PZTS tímto systémem úplně nahradit. 

Z důvodu, že se jedná o přenos signálu z kamer na uzavřený, resp. podstatně 

omezený počet uživatelů, hovoříme o uzavřeném televizním okruhu. Ve srovnání  

se standardním volně dostupným širokopásmovým vysíláním je dostupné pouze omezenému 

počtu osob, kdežto širokopásmové vysílání je dostupné prakticky komukoli. Stěžejní je, 

 že ke snímkům z CCTV systému má přístup pouze osoba k tomuto oprávněna. 

Samotná zkratka CCTV se začala používat teprve až v souvislosti s bezpečnostními 

kamerami. Oficiálně první kamerový systém (CCTV systém) byl nainstalován v roce 1942 

v Německu, kde se prostřednictvím kamer sledoval odpal raket krátkého doletu V-2  

na raketové testovací základně. 

Do budoucna je předpokládán postupný vývoj systému CCTV především v oblasti 

IP kamerových systémů (postavených na digitální bázi), lze očekávat, že se IP CCTV systém 

stane běžným bezpečnostním zařízením pro domy či byty. Důraz bude kladen na kvalitní 

obraz a vzdálené prohlížení záznamů například prostřednictvím mobilního telefonu  

či tabletu. [4] 

Systém CCTV se převážně skládá z vnějších a vnitřních kamer, z přenosových 

zařízení a digitálního rekordéru (DVR). Kvalitu systému určuje především kvalita použitých 

kamer a jejich strategicky výhodné umístnění.  

Systémy CCTV lze rozdělit podle funkčního principu na: 

 Analogové (konvenční) 

 IP kamery (digitální) 

 Hybridní (kombinované) [20] 
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6.2 Fyzická ostraha 

Tento druh ochrany je realizován prostřednictvím policistů, vrátných, hlídačů, 

strážných a jiných pracovníků soukromých bezpečnostních služeb. Na její správné 

organizaci a funkčnosti může záviset výsledná účinnost klasické, technické či režimové 

ochrany. Jedná se o finančně nejnákladnější formu ochrany. V porovnání s ostatními 

složkami sice vyžaduje nejnižší prvotní investice (výcvik, výzbroj, výstroj), ale pozdější 

financování provozních nákladů – především platy zaměstnanců, tvoří největší položku. [20] 

 

Jak již bylo zmíněno výše, v současné době ČR nedisponuje takovým právním 

předpisem, který by upravoval činnosti soukromých bezpečnostních služeb – tedy rovněž 

činnosti fyzické ostrahy. V jednání je nyní návrh zákona, který by tento problém měl vyřešit. 

Na jeho základě by mělo dojít k rozdělení soukromých bezpečnostních služeb do pěti 

kategorií na: 

 Ostraha majetku a osob 

 Činnost soukromých detektivů 

 Převoz hotovosti a cenin 

 Technická služba k ochraně osob a majetku 

 Bezpečnostní poradenství 

Dále by měl zákon stanovit podmínky pro získání licencí k provozování činností, 

které bude vydávat Ministerstvo vnitra a stanovit podmínky způsobilosti zaměstnanců 

agentur k výkonu bezpečnostní činnosti (spolehlivost, odborná a zdravotní způsobilost, aj.) 

Ostraha majetku a osob by podle tohoto zákona představovala soubor činností 

zahrnujících ochranu movitého a nemovitého majetku, ochranu osob a právních zájmů, dále 

zajišťování pořádku v místech konání veřejných akcí, provoz a řízení dohledových center, 

které budou např. přijímat informace o případném narušení konkrétního střeženého místa  

a v neposlední řadě zajistí převoz hotovosti a cenin do hodnoty 5 mil. Kč (v odlišnosti  

od kategorie tzv. převoz hotovosti a cenin, kde se vyžaduje překročení této hodnoty). [13] 
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6.3 Režimová ochrana 

Pojem režimová ochrana charakterizuje souhrn organizačně administrativních 

postupů a opatření, jejichž cílem je zajistit požadované podmínky potřebné pro korektní 

funkci zabezpečovacího systému jako celku, při čemž je nutno dodržet jeho soulad  

se stávajícími provozními opatřeními chráněného objektu. 

Cílem tohoto druhu ochrany je: 

1. Umožnění správné funkce jiných druhů ochrany 

2. Minimalizace narušení chráněného zájmu 

3. Působení preventivním charakterem na venek 

4. Zamezení páchání trestné činnosti (krádeží, sabotáží, žhářství, 

výtržnictví, vandalismu, průmyslové špionáže apod.) 

Základním principem režimové ochrany je ustanovení předpisů pro vstup, odchod, 

vjezd, opuštění, pohyb uvnitř chráněného prostoru nejen zaměstnanců a osob oprávněných, 

ale i hostů a návštěv. Dále upravuje nakládání s majetkem a informacemi společnosti, 

používání a provoz bezpečnostních systémů, činnosti fyzické ostrahy, pravidla klíčového 

režimu aj. 

Režimová opatření lze rozdělit na: 

 Vnitřní 

 Vnější 

Vnitřní režimová opatření jsou zaměřeny na pohyb osob a vozidel v rámci objektu 

a jeho omezení zpravidla jen na stanovené úseky, části, okruhy, prostory, oblasti apod. 

Obvykle je s tím spojeno omezení vstupu do určitých vyhrazených prostor pro nepovolanou 

skupinu pracovníků či zaměstnanců. Dále stanovuje režim udržování požadovaného stavu 

ohraničení střeženého zájmu, režim pohybu a skladování materiálu s cílem zabránění 

odcizení tohoto materiálu či výrobků aj. 

Vnější režimová opatření čítají primárně režimy vstupů a výstupů jak osob, tak  

i materiálů a dopravních prostředků, stanovují místa pro tyto prostupy, stěžejní je kontrolní 

a propustková činnost na těchto místech, nejčastěji realizována fyzickou ostrahou. [19] 
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6.4 Optimální bezpečnost 

Pocit bezpečí hraje v životě člověka důležitou roli. Již od nepaměti se lidé měli 

potřebu chránit sebe i svůj majetek proti různým formám nebezpečí.  

Bezpečnost můžeme obecně definovat jako stav, kdy je systém schopen odolávat 

vnějším vlivům a hrozbám, které mohou negativně působit újmu chráněnému zájmu. Cílem 

bezpečnostního systému je zachování relativně stabilního spolehlivého a relativně 

předvídatelného prostředí. 

Optimální bezpečnost (obrázek 5) lze docílit prostřednictvím průniku vzájemných 

vazeb prvků jednotlivých systémů a jejich relativní stálost v čase. Výsledkem je pak 

efektivní zabezpečovací systém. 

 

 

Obrázek 5 Optimální bezpečnost (autor)  
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7 Informace o metalurgickém podniku 

Hned na úvod bych rád uvedl fakt, že po dohodě s konzultantem a také zástupci 

námi vybrané společnosti zůstane název této společnosti a rovněž její konkrétní údaje, které 

by mohly vézt přímé identifikaci společnosti včetně jejího areálu v utajení. Důvodem  

je snaha o zajištění vyšší bezpečnosti a zároveň snížení možnosti jednoznačné identifikace 

společnosti a s tím spojené zvýšení rizika napadení objektu či jiného nežádoucího aspektu 

díky možnému zneužití diplomové práce neoprávněnou osobou popřípadě vyzrazení 

skutečností osobou, která s diplomovou prací přijde do styku oprávněně. 

Společnost je tradičním výrobcem elektrotechnické oceli. Hlavním předmětem 

podnikání je výroba plochých produktů válcovaných za studena. Mimo výrobu dynamo oceli 

sloužící k výrobě elektromotorů, rotorů a statorů, společnost patří mezi třináct celosvětových 

výrobců transformátorové oceli. Z důvodu, že výroba tohoto druhu oceli prochází technicky 

i časově náročným procesem existuje jen několik společností, kterým se podařilo zvládnout 

technologický postup a získat tak know-how vedoucí k úspěšné produkci. Díky investicím 

společnosti by mělo dojít k navýšení výroby na konečných 60 000 tun transformátorové  

a 32 000 tun dynamové oceli ročně. [21] 

Orientované transformátorové pásy (zkráceně GOES) na obrázku 6 se používají pro 

výrobu transformátorových jader. Jejich magnetické vlastnosti a vlastnosti izolačního 

povlaku významně ovlivňují ztráty elektrické energie při její transformaci. Pro portfolio 

výroby jsou stěžejní nejen oceli elektrotechnické hlubokotažné, ale rovněž i pozinkovaná 

zemnící páska a drát. Produkty jsou dodávány na tuzemský i mezinárodním trh. [22] 

 

 

Obrázek 6 Pás transformátorové oceli (zdroj konzultant) 
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Řízením environmentálních aspektů činností a komunikace s orgány státní správy 

dochází k naplňování požadavků normy ISO EN 14001 a s tím spojená ochrana životního 

prostředí. Dochází k postupnému odstraňování staré ekologické zátěže a trvalému snižování 

závislosti na přírodních zdrojích. 

Bezpečnost a výchova zaměstnanců je docílena péčí o odborný růst zaměstnanců  

a vytvářením příznivého pracovního prostředí, společnost směřuj k certifikovanému systému 

BOZ podle OHSAS 18001. [22] 

 

Hlavní produkty: 

 Pásy a páska z anizotropních transformátorových ocelí (obrázek 7) 

 Pásy a páska z dynamo ocelí 

 Plechy, pásy a páska z oceli za studena válcované pro mírný až velmi hluboký tah 

 Plechy, pásy a páska z konstrukčních ocelí válcované za studena 

 Plechy, pásy a páska z výše uhlíkových ocelí válcované za studena 

 Dělené mořené plechy, pásy a páska z hlubokotažných, konstrukčních, výše 

uhlíkových a mikro legovaných oceli válcované za tepla 

 Dělené nemořené plechy z hlubokotažných, konstrukčních, výše uhlíkových a mikro 

legovaných ocelí válcované za tepla 

 Deformačně zpevněná vázací páska [22] 

 

 

Obrázek 7 Pásy z transformátorových ocelí (zdroj konzultant) 
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7.1 Historie společnosti 

Tradice výroby sahá až do období 2. světové války, kdy v tomto období došlo 

především k vývoji technologie, výroba prvních svitků byla datována už roku 1946.  

Na obrázku 8 je ukázka dříve používané technologie výroby. 

 

 

Obrázek 8 Historická výroba (zdroj konzultant) 

 

Od vzniku v roce 1833 prošla společnost několika změnami, nakonec se výrobní 

proces zaměřil na produkci rozsáhlého sortimentu plechů a pásů válcovaných za tepla nebo 

za studena o různých rozměrech a jakostech. V období mezi 1960 - 1969 došlo k významné 

změně – byla postavena tzv. studená válcovna (včetně sekcí pro žíhání, moření a finální 

úpravy), která vyráběla kromě neušlechtilých plechů také plechy a pásy z antikorozní  

a křemíkové oceli s OTN strukturou používané v elektrotechnice. 

Státem vlastněný podnik byl v roce 1991 převeden na akciovou společnost.  

Na konci roku 2005 byla ukončena výroba za tepla válcovaných plechů. [21] 
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7.2 Okolí areálu 

Areál společnosti je situován na okraji obce vzdálen cca 4 km od centra města. 

Kolem areálu vede silnice třetí třídy, která rovněž slouží pro vjezd do areálu jak zaměstnanci, 

tak nákladní dopravy a návštěv. Tato silnice se napojuje na silnici druhé třídy, která 

propojuje zmiňovanou obec s přilehlým městem. 

Přilehlé okolí areálu lze rozdělit na 4 části. Z jedné strany je areál lemován 

kolejištěm Českých drah po celé jeho délce, další úsek tvoří nevyužité pozemky a lesní cesta, 

kolem které roste rozsáhlý stromový porost, který poté navazuje na souvislé stromořadí 

uskupených v les, tvořící třetí část okolí areálu. Les odděluje areál od silnice druhé třídy  

a také od přilehlých objektů. Poslední čtvrtou část přilehlého okolí představuje silnice třetí 

třídy, která zároveň tvoří hranici mezi sousední společností. 

Poblíž areálu protéká řeka ve vodorovném směru s kolejištěm, která mimo jiné 

slouží také jako zdroj vody pro potřeby společnosti. Podél řeky vede cyklostezka, která  

se dá rovněž využít jako komunikace pro příjezd do areálu především pro pěší a jízdní kola. 

Dále se v blízkosti nachází autobusová a vlaková zastávka. 

Z hlediska umístnění areálu lze poznamenat poměrně velké množství negativních 

aspektů, které mohou zapříčinit nežádoucí jevy pro chod společnosti, které se mohou v dané 

lokalitě vyskytovat. Mezi ty nejpodstatnější jednoznačně patří osídlení blízkého okolí 

sociálně znevýhodněnými a nepřizpůsobivými občany, u kterých je známa obliba 

shromažďování druhotných surovin – především kovových odpadů a předmětů z kovových 

materiálů, které se následně snaží finančně zhodnotit. K dokončení tohoto procesu slouží 

sběrny surovin, výkupy kovů aj., které se rovněž nachází v relativně dostupné vzdálenosti 

od areálu společnosti.  

Jedním opatřením, jak těmto krádežím zabránit je vyhláška ministerstva životního 

prostředí účinná od 1. 3. 2015, která zakazuje výkup kovů od fyzických osob směnou  

za hotovost a nařizuje bezhotovostní platby (převod na účet, popř. poštovní poukázka), aby 

bylo možné osoby identifikovat občanským průkazem nebo bankovním účtem. 

Četnost a frekvence pohybujících se osob a dopravních prostředků je největší 

během pracovního týdne, a to nejčastěji během dopoledne a odpoledne, dále pak na přelomu 

střídání směn. 
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7.3 Popis areálu 

Areál společnosti, který je znázorněn na obrázku 9 se rozkládá na ploše o velikosti 

přibližně 40 ha. V areálu se nachází komplex výrobních hal, budov, pracovišť a skladů nejen 

vybrané společnosti, ale i objekty ostatních firem, situována je zde i dílna střední odborné 

školy. Dále jsou v areálu objekty a bývalé výrobní haly, které v současnosti nejsou 

využívány, pro potřeby společnosti nejsou stěžejní, v převážné většině se v nich nenachází 

žádný hodnotný majetek, z tohoto důvodu pro potřeby diplomové práce na ně nebude kladen 

zřetel. 

 

 

Obrázek 9 Areál společnosti (autor) [12] 

 

Dominantou areálu a stěžejní pro potřeby diplomové práce je výrobní hala, ve které 

se nachází především množství výrobních agregátů a zařízení, sklady vstupního materiálu  

a hotových produktů aj. Součástí výrobní haly je administrativní budova, ve které sídlí 

vedení společnosti, v přízemí administrativní budovy se nachází pracoviště údržby, součástí 

výrobní haly jsou rovněž i šatny pro zaměstnance, které jsou také propojeny s administrativní 

budovou. 
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Vstup a vjezd do areálu je kontrolován pracovníky soukromé bezpečnostní služby 

(dále jen ostraha), kteří sídlí v budově Hlavní vrátnice a v budově vrátnice Studené válcovny. 

Budova Hlavní vrátnice je samostatně stojící objekt, vrátnice Studené válcovny je součástí 

administrativní budovy. 

Jako součást areálu lze považovat rovněž i dvě parkoviště pro osobní automobily  

a kolovna pro zaměstnance společnosti. 

 

7.4 Vstupy a vjezdy do areálu 

Ke vstupu do areálu do společnosti jsou určeny tři místa. A to Hlavní vrátnice, 

vrátnice Studené válcovny a nadchod mezi vlakovou stanicí Českých drah a výrobní halou. 

Hlavní vrátnice je stanovené místo nejen pro vjezd osobních a nákladních vozidel, 

ale rovněž i ke vstupu oprávněných osob, návštěv, vjezdu kol a dalším jednostopým 

dopravním prostředkům. 

Vrátnice Studené válcovny je určena především ke vstupu zaměstnanců, důvodem 

je přímý vstup do šaten z této vrátnice. 

Nadchod je používán pouze v ojedinělých případech z důvodu absence ostrahy. 

 

7.5 Aktiva 

Jak již bylo v úvodu definováno, pod pojmem aktiva rozumíme souhrn veškerého 

vlastnictví společnosti. Jedná se o souhrn majetku podniku či jeho hospodářské prostředky. 

Pod pojmem majetek rozumíme souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových 

hodnot, které patří společnosti a jsou určeny pro potřeby podnikání. Aktiva jsou věcné 

prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že přinesou podniku budoucí 

ekonomický užitek. [11] 

K poslednímu prosinci roku 2013 vykazovala společnost podle finančních výkazů 

aktiva v celkové výši 1 833 mil. Kč. Hodnota stálých aktiv činí 1 219 mil. Kč, z toho 

dlouhodobý majetek činí 1 177 mil. Kč a dlouhodobý finanční majetek 42 mil. Kč. 
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Aktiva společnosti v tabulce 4 jsou uvedena v tisících Kč a lze rozdělit na: 

 Dlouhodobý (neoběžný) majetek 

 Oběžná aktiva  

 Aktiva ostatní 

 

Tabulka 4 Aktiva společnosti (zdroj konzultant) 

AKTIVA CELKEM 1 833 114 

1. Dlouhodobý majetek 1 219 481 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 3 307 

Software 9 

Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 3 298 

Dlouhodobý hmotný majetek 1 174 318 

Pozemky 71 123 

Stavby 209 470 

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 883 688 

Jiný dlouhodobý hmotný majetek 591 

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 446 

Dlouhodobý finanční majetek 41 856 

Podíly - ovládaná osoba 40 800 

Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 1 056 

2. Oběžná aktiva 613 633 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zásoby 351 341 

Materiál 107 716 

Nedokončená výroba a polotovary 167 461 

Výrobky 76 164 

Dlouhodobé pohledávky 66 156 

Jiné pohledávky 617 

Odložená daňová pohledávka 65 539 

Krátkodobé pohledávky 191 027 

Pohledávky z obchodních vztahů 150 854 

Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba 5 023 

Stát - daňové pohledávky 29 332 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 2 351 

Dohadné účty aktivní 3 041 

Jiné pohledávky 426 

Krátkodobý finanční majetek 5 109 

Peníze 273 

Účty v bankách 4 836 
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7.6 Statistika protiprávních činů společnosti 

V roce 2010 bylo zaznamenáno několik případů pokusů o zcizení či poškození 

majetku, ovšem výše škod byla v poměru s následujícími roky relativně zanedbatelná. Došlo 

k několika pokusům o rozebrání a následné odcizení oplocení, kabeláže či kanálových 

poklopů, dále bylo zaregistrováno několik případů neoprávněného vniknutí cizími osobami 

do areálu společnosti popř. na střechu budovy. 

Během roku 2011 došlo k podstatně většímu množství incidentů než v roce 

předešlém, rovněž i stoupla výše škod. Zaregistrováno bylo několik případů neoprávněného 

pohybu cizích osob v areálu, při kterém došlo k několika pokusům o vloupání do několika 

objektů v areálu, k několika pokusům krádeže jak silové tak i datové kabeláže, či pokusu  

o krádež oplocení. Odcizeno bylo přibližně 100 l motorové nafty ze stavebního stroje externí 

firmy vykonávající práce na území areálu, dále bylo ukradeno několik datových a silových 

kabelů a několik kilogramů železného materiálu. Celková výše škody byla vyčíslena  

na bezmála 60 tisíc Kč. 

Největší ztráty společnost utrpěla v roce 2012, kdy došlo k odcizení kruhových 

nožů dělící linky, přičemž škoda byla vyčíslena na 2 000 0000 Kč. Doposud není případ 

objasněn, odcizené nože se nepodařilo nalézt, byla vypsáno odměna ředitelem společnosti 

za poskytnutí informací vedoucí k jejich nalezení. Další škody vznikly krádeží oplocení, 

kovových materiálů, kanálových poklopů či při pokusech o zcizení kabeláže. Rovněž bylo 

zaznamenáno několik případů narušení objektů či pohybu neoprávněných osob v areálu 

společnosti. Škody byly vyčísleny na 2 008 000 Kč. 

V roce 2013 škody dosáhly výše téměř 250 000 Kč. Největší podíl na tomto čísle 

mělo několik případů krádeže kabeláže případně pokus o samotné zcizení kabelů, při kterém 

došlo ke znehodnocení vedení. Dále došlo k několika případům poškození majetku s cílem 

vloupání do objektu či areálu, pokus o vloupání, pokus o krádež či samotná krádež např. 

kovového materiálu, oplocení, kanálových krytů apod. Stejně jako v předešlých letech  

i v tomto roce bylo odhaleno množství neoprávněných osob pohybujících se po areálu. 

Do statistiky s incidenty se nechvalně zapsal i rok 2014. Ztráty společnosti vznikly 

v případě několikanásobných krádeží kabeláže, kovového materiálu, krycích plechů 

vodovodního potrubí či krádež oplocení. Rovněž došlo i ke zcizení katalyzátoru osobního 
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automobilu jednoho ze zaměstnanců. Nežádoucí byly také případy pohybu cizích osob  

po areálu nebo jednotlivých objektech. 

Procentuální vyčíslení škod ve sledovaném období mezi roky 2010 – 2014  

je znázorněno v grafu 4, ze kterého lze stanovit, že společnost utrpěla největší ztráty v roce 

2012. 

 

 

Graf 4  Vyčíslení škod v letech 2010 – 2014 (autor) 

 

V následujícím grafu 5 je zaznamenán počet incidentů, při kterých vznikly 

nezanedbatelné škody na majetku, popřípadě došlo k nežádoucím či nebezpečným jevům 

pro chod společnosti. 
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Graf 5  Vývoj incidentů v letech 2010 – 2014 (zdroj konzultant) 
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8 Současný stav zabezpečení 

Pod pojmem ochrana majetku rozumíme souhrn všech opatření vedoucí k zamezení 

vniknutí nepovolaných osob do areálu společnosti i jeho vyčleněných zařízení, zamezení 

rozkrádání a poškozování majetku, zabránění úniku utajovaných skutečností a činnost 

směřující k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku, životech a zdraví vlivem 

mimořádných událostí. 

8.1 MZS 

Mechanické zábranné systémy jsou tvořeny komplexy mechanických zábran. 

Systém mechanických zábran zahrnuje: 

 Oplocení objektu a jeho důležitých částí, závory, vstupní branky  

a vjezdové brány 

 Zamřížování možných nebo pravděpodobných vstupů pachatelů 

 Uzamykací systémy, trezory, pokladní schránky, plechové skříně a jiná 

ukládací místa na ochranu peněžních hotovostí, drahých kovů, 

utajovaných písemností apod. 

Oplocení areálu společnosti je souvislé po celém obvodu (mimo přerušení pro 

výjezd vlečky do kolejiště Českých drah v prostoru vrátnice u lokomotivního depa), tvoří  

ho tabule vlnitého plechu popř. tabule z tahokovu, na některých místech doplněn 

podhrabovou překážkou (podezdívkou). Výška oplocení se pohybuje v rozmezí cca 180 – 

220 cm. Na některých místech oplocení zcela chybí nebo je ve špatném technickém stavu. 

Stav oplocení kontrolují pracovníci ostrahy při pochůzkách. Část perimetru tvoří vnější zeď 

výrobní haly. 

V objektech společnosti, pro jejichž prostory je stanovena instalace mříží, musí tato 

vylučovat možnost jejich demontáže a vzdálenost mezi jednotlivými pruty mříže nesmí být 

větší než 20 cm. V útvarech, ve kterých je předepsáno využívání trezorů pro úschovu 

peněžních hotovostí, drahých kovů, utajovaných skutečností apod., musí být prostory pro 

tyto trezory umístěny odděleně od volně přístupných míst tak, aby byl znemožněn přístup 

nepovolaným osobám do těchto prostorů. 
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8.2 PZTS 

Zabezpečovací technikou jsou v tomto případě systémy elektrické zabezpečovací 

signalizace, nově poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. Tyto systémy tvoří soubor 

snímačů (detektorů) a vyhodnocovací zařízení, které mají předem stanovené místo  

a signalizují situaci nebezpečnou z hlediska ochrany majetku. 

Prostory a objekty s prvky PZTS: 

 Stříhací linka – skříň pro uložení nástrojů 

 Dělící linka – skříň pro uložení nástrojů a pracoviště se stojany k přípravě 

nožů pro boční ořez  

 Kolovna u vrátnice Studené válcovny 

 

Skříň Stříhací linky je vybavena PIR snímači, které jsou napojeny na ústřednu 

doplněnou o GSM komunikátor, který informuje určená čísla o stavu varovnou SMS zprávou 

s následným prozvoněním. 

Doplňující opatření: 

 Skříň je opatřena dvěma mechanickými zámky 

 PZTS systém je doplněn o uzamykatelný ovládač, kterým lze signalizaci 

po potřebnou doby vyřadit – deaktivovat z činnosti oprávněnými osobami 

(kromě signalizace o zásahu nebo poškození zařízení) 

 Jedna sada náhradních klíčů od zámků a ovládače PZTS je uloženy  

na vrátnici Studené válcovny v zapečetěné obálce pod stálým dozorem 

pracovníka ostrahy 

 Druhá sada pracovních klíčů – se ukládá na vrátnici Studené válcovny  

na konci pracovní směny, je-li tato směna poslední, po níž následuje 

pracovní volno a Stříhací linka je po tuto dobu mimo provoz 

 Při poplachu PZTS je informace o narušení odeslána na Hlavní vrátnici, 

Centrální dispečink a odpovědné osobě 
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Skříň pro uložení nástrojů a pracoviště Dělící linky (stojany k přípravě nožů pro 

boční ořez) je obdobně jako na Stříhací lince vybavena PIR snímači, které jsou napojeny  

na ústřednu doplněnou o GSM komunikátor, který informuje určená čísla o stavu varovnou 

SMS zprávou s následným prozvoněním 

Doplňující opatření: 

 Skříň je opatřena dvěma mechanickými zámky 

 PZTS systém je doplněn o uzamykatelný ovládač, kterým lze signalizaci  

po potřebnou dobu vyřadit – deaktivovat z činnosti oprávněnými osobami 

(kromě signalizace o zásahu nebo poškození zařízení) 

 Jedna sada náhradních klíčů od zámků a ovládače PZTS je uložena  

na vrátnici Studené válcovny v zapečetěné obálce pod stálým dozorem 

pracovníka ostrahy 

 Druhá sada pracovních klíčů – se ukládá na vrátnici Studené válcovny  

na konci pracovní směny, je-li tato směna poslední, po níž následuje 

pracovní volno a Dělící linka je po tuto dobu mimo provoz 

 Při poplachu PZTS je informace o narušení odeslána na Hlavní vrátnici, 

Centrální dispečink a odpovědné osobě 

 

Kolovna u vrátnice Studené válcovny je vybavena PIR snímači s vyvedením 

akustické a světelné signalizace do prostoru vestibulu vrátnice Studené válcovny. 

Doplňující opatření: 

 Vstupní vrata kolovny jsou opatřeny řetězem s jedním mechanickým 

zámkem 

 Klíče od zámku vstupních vrat jsou uloženy na vrátnici Studené válcovny 

 PZTS systém je doplněn o ovládací vypínač, kterým lze signalizaci  

po potřebnou dobu vyřadit – deaktivovat z činnosti, vypínač je umístěn 

na vrátnici Studené válcovny a je pod stálým dozorem pracovníka ostrahy 

 Při poplachu PZTS je informace o narušení odeslána na akustickou sirénu 

a světelnou signalizaci na vrátnici Studené válcovny 
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8.3 CCTV 

Kamerový systém je realizován prostřednictvím tří statických IP kamer s rozlišením 

2 Mpx a infračerveným nočním přisvícením (typ kamer SF2012H-B – obrázek 10), které 

jsou navíc doplněny o externí infračervené přisvícení z důvodu nedostačujícího 

integrovaného infračerveného přisvícení. Snímání probíhá nepřetržitě, kamerový záznam  

je trvale uchováván na uložišti po dobu 72 h. 

 

Obrázek 10 IP kamera AVerMedia SF2012H-B [23] 

 

Tento kamerový systém znázorněný na obrázku 11 střeží kolejový vjezd do areálu 

společnosti ze směru kolejiště Českých drah, kde z provozních důvodů nemůže být kolejiště 

zajištěno oplocením popř. bránou či jinou mechanickou zábranou. Pohyb po kolejišti  

je monitorován na LCD displeji umístěném do prostoru vrátnice SV s nepřetržitou obsluhou. 

 

 

Obrázek 11 Kamerový systém (zdroj konzultant) 
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8.4 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahou je bezprostřední střežení objektu, prostor, příp. jiných 

chráněných zájmů pracovníky ostrahy nebo zaměstnanci, jimž tato povinnost vyplývá  

z výkonu funkce a dohod o hmotné odpovědnosti za svěřené hodnoty. 

Fyzická ostraha námi vybrané společnosti je řešena prostřednictvím externí 

soukromé bezpečnostní služby, jejíž pracovníci sídlí na hlavní a vedlejší vrátnici. 

Pracovníci ostrahy úzce spolupracují s pověřeným pracovníkem ze strany 

společnosti, v případě potřeby s místně příslušnými složkami Policie ČR, případně městské 

policie. 

Pracovníci ostrahy jsou při plnění úkolu podřízeni v pořadí: 

 Velitelům směn ostrahy 

 Veliteli úseku ostraha 

Osádka ostrahy Hlavní vrátnice čítá v pracovní dny i během víkendů 3 osoby. Jedná 

se o velitele směny, obsluhu váhy a obsluhu závory – současně funkce pochůzkář. Vrátnice 

Studené válcovny je osazena jedním pracovníkem ostrahy. 

Mezi základní povinnosti ostrahy patří: 

 Zabránit rozkrádání, ztrátě, zneužití, poškození a zničení majetku 

společnosti i osobního vlastnictví zaměstnanců 

 Zabránit neoprávněnému vstupu osob nebo neoprávněnému vjezdu 

dopravních prostředků do areálu společnosti 

 Zabránit dovážení alkoholických nápojů a jiných omamných látek, které  

by mohly ohrozit zdraví a život zaměstnanců 

 Zabránit nepovolenému donášení fotografických a filmových přístrojů  

do areálu společnosti 

 Při pochůzkách dbát na zvýšenou pozornost těm částem společnosti, které 

mají značný význam pro nerušený provoz (energetická zařízení, sklady 

apod.) a stavu oplocení podniku 
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8.5 Režimová opatření 

Způsob zabezpečení ochrany majetku společnosti je tvořen souborem organizačně 

administrativních opatření. Na většině pracovištích probíhá třísměnný nepřetržitý provoz, 

strážná služba je vykonávána rovněž nepřetržitě. 

Mezi režimová opatření patří: 

 Vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků 

 Materiálový a expediční režim, který stanoví postup při příjmu, 

uskladňování, výdeji a pohybu materiálu 

 Provozní režim, kterým zabezpečuje plynulost a bezpečnost provozu  

a činnost při mimořádných událostech 

 Klíčový režim, kterým se stanoví označování, přidělování, odevzdávání 

klíčů, způsob jejich úschovy a vedení evidence uložení, uložení duplikátů 

a způsob jejich použití, výroba náhradních klíčů, výměna zámků  

v důležitých částech objektu, uzamykání budov apod. 

 Režim provozu systémů zabezpečovací techniky 

 Případně režim přepravy peněžní hotovosti 

Pro vstup osob a vjezd vozidel do areálu společnosti a jejich odchodu a odjezdu  

z areálu společnosti jsou používány tyto prostředky: 

 Osobní elektronický identifikační klíč DALLAS 

 Jednorázová propustka (platná s průkazem totožnosti - občanský průkaz 

nebo pas) 

 Propustka pro vjezd motorového vozidla k uskutečnění návštěvy dovozu 

- odvozu materiálu a zboží (platná jen současně s jednorázovou 

propustkou) 

 Průkazka na jméno pro dlouhodobý vstup (pro případy např. praxe 

studentů a pro nájemce v budově vedení společnosti) 

 Povolení k úschově jednostopého dopravního prostředku 

 Zápis do knihy návštěv 
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Přístupový systém oprávněných osob je řešen prostřednictvím kontaktního čipu 

Dallas (iButton) v kombinaci se čtecím terminálem (snímačem). Čip je za běžného užívání 

prakticky nezničitelný, odolný vůči pádům, otěru, vnějším vlivům prostředí. Lze jej použít 

opakovaně, nelze pořídit jeho duplikát. Při přeskočení statické elektřiny mezi čtečkou  

a čipem hrozí ve výjimečných případech blokování přístupového systému, což lze vyřešit 

restartem jednotky. [15] 

Přiložením čipu ke snímači dojde k načtení kódu a tím k následné jednoznačné 

identifikaci osoby, která s čipem disponuje. Jeden čip je možné použít pro více činností 

najednou (docházka, otevření dveří, platba stravy apod.) Čip disponuje jedinečným  

64-bitový kódem, takže je zaručena identifikační nezaměnitelnost. [5] 

 

 

 

Obrázek 12 Čipy DALLAS [7] 

 

Na každé vrátnici jsou instalovány dva čtecí terminály – jeden označený jako 

„Příchod“ pro identifikaci vstupu na směnu resp. do areálu společnosti a druhý pro „Odchod“ 

k registraci odchodu ze směny resp. z areálu společnosti. 

Držitel čipu DALLAS je povinen při každém průchodu – průjezdu přes vrátnice se 

zaregistrovat přiložením čipu DALLAS na čtecí terminál a na požádání ostrahy předložit 

průkaz totožnosti k nahlédnutí. 
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Ve zvláštních případech je vstup do areálu společnosti povolen po předložení 

služebních průkazů: 

 Policie ČR (provedení zákroku nebo jiná bezpečnostní činnost) 

 Zdravotnické záchranné služby (poskytnutí první pomoci nebo odvoz 

nemocné osoby) 

 Hasičského záchranného sboru ČR (činnost požární ochrany) 

 Vodárenské nebo plynové (akutní zásah k odstranění poruch a havarijních 

stavů na rozvodech) 
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9 Bezpečnostní projekt 

Bezpečnostní projekt představuje souhrn postupů a metod, jejichž účelem  

je sestavení komplexního projektu zabezpečení podniku. Charakteristické pro bezpečnostní 

projekt je stanovení konkrétního cíle, v případě dosažení tohoto cíle – plán (projekt) končí. 

Hlavními znaky bezpečnostního projektu mohou být: 

 Jednoznačně a srozumitelně stanovené cíle 

 Pevně dané termíny dokončení 

 Vyčleněné finanční prostředky pro realizaci 

 Seznamy odpovědných pracovníků za realizaci 

 Stanovení realizačního týmu 

Východiskem pro bezpečnostní projekt je vyhodnocení rizik na základě zpracování 

analýzy rizik. Cílem projektu je navrhnout inovativní a efektivnější zabezpečení doplněním 

a modernizací stávajícího zabezpečení vybrané společnosti. (Brabec) 

 

9.1 Pravidla bezpečnostního projektu 

Pro vyhotovení bezpečnostního projektu není stanoven žádný předpis, je nutné  

se držet alespoň jeho základní struktury, která mj. zahrnuje: 

 Popis, lokalizace objektu i okolí společnosti 

 Vymezení aktiv společnosti (náklady na zabezpečení max. 10-15% aktiv) 

 Statistické údaje dřívějších protiprávních činů 

 Popis současného stavu zabezpečení 

 Analýza a hodnocení rizik na základě provedených analýz 

 Návrh a popis variant inovace zabezpečení 

 Výběr nejvýhodnější varianty 

 Finanční zhodnocení 

 Závěr 

  



- 48 - 

10 Analýza rizik 

Analýza rizik v rámci bezpečnostní problematiky (obrázek 13) představuje soubor 

postupů a metod vedoucí k určení a vyhodnocení nežádoucích jevů – tedy rizik, které mohou 

způsobit přímé ohrožení či negativní dopad chráněnému zájmu. Nejedná se pouze o rizika 

spojené mimořádnou událostí (např. požár, výbuch, únik nebezpečné látky), ale je nutné brát 

v úvahu i rizika procesní či strukturální, kde hlavní roli hraje chování a úmysly člověka. 

Cílem bezpečnostních analýz je v prvé řadě identifikace rizika, následně stanovení 

jednotlivých kritérií rizik, jejich pravděpodobnost vzniku, následků dopadů na určené 

chráněné zájmy popř. vymodelování možných scénářů. Na základě provedených analýz 

následuje navržení systémů, prostředků či opatření, jejichž účelem je minimalizace vzniku 

rizika či zmírnění možných následných dopadů. 

 

 

Obrázek 13 Schéma analýzy rizik [6] 

 

Podle principu „ALARA“ je nezbytně nutné riziko snižovat pouze na takovou 

úroveň, dokud se výdaje vynaložené na snížení rizika nestanou neúměrnými v porovnání 

s metodami minimalizace rizika, přičemž náklady na zabezpečovací systém by neměly 

překročit zhruba 10 % hodnoty chráněných aktiv. [17] 
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Pro potřeby diplomové práce byly zvoleny následující metody analýzy rizik: 

 Brainstorming 

 Ishikawův diagram 

 FMEA 

 Fullerova metoda 

 

10.1 Brainstorming 

Brainstorming představuje jednu ze skupinových kreativních technik, cílem  

je identifikace co největšího počtu možných rizik a ohrožení, a to bez jakýkoli omezení. 

Průkopníkem této metody byl Alex Faickney Osborn, na tuto myšlenku přišel v roce 1939, 

jako specifická metoda byla uvedena v knize jeho knize Applied Imagination (1953). [3]  

Jako podklady pro brainstorming posloužily statistiky protiprávních činů 

společnosti v rozmezí let 2010 – 2014, osloveni byli zaměstnanci společnosti, kteří mají 

s řešenou problematikou jak teoretické tak i praktické zkušenosti. Výsledná rizika jsou 

rozdělena na strukturální (příloha 1) a procesní (příloha 2). 

 

10.2 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram (Ishikawa diagram) nazývaný rovněž diagram rybí kosti, 

diagram příčin a následků nebo jednoduše Ishikawa je jednoduchá analytická metoda 

využívána především pro modelaci příčin a následků, jejich následnou analýzu. Otcem  

se stal Kaoru Ishikawa. Ishikawa vychází z jednoduchého principu – každý následek 

(problém) je způsoben svou příčinu nebo kombinaci jednotlivých příčin. Cílem je tedy 

analýza a stanovení nejvíce pravděpodobné příčiny řešené problematiky. [9] 

 

Ishikawův diagram rozdělen zvlášť pro strukturální (příloha 3) a zvlášť pro procesní 

rizika (příloha 4), vyobrazuje jednotlivé skupiny příčin, který modelují rizika stanovené 

brainstormingem. 
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10.3 FMEA 

FMEA neboli Analýza selhání a jejích příčin – anglicky Failure Mode and effect 

Analysis, sloužící k identifikaci jednotlivých rizik je založena na rozboru podmínek selhání 

a jejich možných důsledků, zabývá se rovněž hledáním dopadů a jejich příčin na základě 

systematicky a strukturovaně vedených selhání. Analýza rizik FMEA slouží především  

ke kontrole prvků systému a k případné identifikaci jednoduchých poruchy. Vychází  

z výpočtu uvedeného níže: 

 

𝑅 = 𝑁 𝑥 𝑃 𝑥 𝐻   (2) 

 

𝑅 … míra rizika 

𝑁 … závažnost následků, 𝑃 … pravděpodobnost vzniku rizika, 𝐻 … odhalitelnost rizika, 

 

Na základě normy ČSN EN 60812 je stanoveno rozpětí 10 parametrů.  

Pro zjednodušení a přehlednost postačí hodnocení pomocí 5 parametrů, které jsou uvedeny 

v tabulce 5 níže. 

 

Tabulka 5 Parametry analýzy FMEA (autor) 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
  N 

Závažnost následných 

dopadů 

1 velice nepravděpodobná   1 malá škoda 

2 spíše nepravděpodobná   2 větší škoda 

3 pravděpodobná   3 vyšší škoda 

4 velmi pravděpodobná   4 vysoká škoda 

5 trvalá hrozba   5 velmi vysoká škoda 

      

H Odhalitelnost rizika  R Výsledná míra rizika 

1 odhalitelné v době spáchání  0 - 3  bezvýznamné riziko 

2 odhalitelné během pár minut   4 - 10 akceptovatelné riziko 

3 odhalitelné do jednoho dne  11 - 50 mírné riziko 

4 nesnadno odhalitelné  51 - 100 nežádoucí riziko 

5 neodhalitelné riziko  101 - 125 nepřijatelné riziko 
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Jako součást analýzy FMEA bývá uveden i Paretův diagram, jež je prvotně 

považován za jeden ze základních nástrojů pro potřeby řízení jakosti. Italský ekonom Pareto 

vychází z předpokladu, že 80 % možných problémů bývá obvykle způsobeno pouze 20 % 

jejich příčin, čímž dojde k zaměření pouze na stěžejní příčiny. [17] 

Rizika ve zkrácené tabulce 6 jsou tzv. strukturální, jejichž hlavní příčinou  

je především překonání techniky, vesměs mající původ zvenčí. Celá tabulka je v příloze 5. 

Tabulka 6 FMEA – strukturální rizika (autor) 

Strukturální rizika N P H R 

1. překonání oplocení 5 5 4 100 

4. absence oplocení 5 5 4 100 

6. průnik nadchodem 5 5 4 100 

13. absence PZTS 4 5 4 80 

21. krádež oplocení 5 5 3 75 

18. málo pracovníků ostrahy 4 4 4 64 

14. překonání PIR 4 4 3 48 

12. překonání CCTV 5 3 3 45 

15. překonání úložných skříní 5 4 2 40 

5. v dopravním prostředku 4 3 3 36 

11. překonání střechy 4 3 3 36 

22. vandalismus 3 3 3 27 

 

Graf 6  Paretův diagram strukturálních rizik (autor) 
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Rizika zobrazena ve zkrácené tabulce 7, jsou nazvané jako procesní, jejichž hlavní 

příčinou je především selhání lidského faktoru. Celá tabulka se nachází v příloze 6. 

 

Tabulka 7 FMEA – procesní rizika (autor) 

Procesní rizika N P H R 

1. špatný stav MZS perimetru 5 5 4 100 

22. krádeže zaměstnanci 5 3 5 75 

24. spolupráce zaměstnance s pachatelem 5 3 5 75 

15. lhostejnost ostrahy 5 3 4 60 

16. spolupráce ostrahy s pachatelem 5 3 4 60 

3. selhání ostrahy perimetru 4 3 4 48 

13. špatný stav MZS předmětu 5 2 4 40 

14. selhání PZTS předmětu 4 3 3 36 

17. málo pracovníků ostrahy 4 3 3 36 

6. špatný stav pláště 3 3 3 27 

12. selhání ostrahy předmětu 4 2 3 24 

11. selhání ostrahy prostoru 4 2 3 24 

2. selhání CCTV perimetru 5 2 2 20 

 

Graf 7  Paretův diagram procesních rizik (autor) 
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10.4 Fullerova metoda 

Používá se při větším počtu položek, kdy se srovnávají navzájem vždy pouze dvě 

položky, o kterých se rozhodne, která má podstatnější význam. Vyhodnocením je tzv. 

Fullerův trojúhelník. 

Pomocí Fullerovy metody byly stanoveny váhy jednotlivých rizik vycházející 

z metody FMEA (tabulka 8). Účelem této metody bylo seřazení rizik podle důležitosti, 

nutnosti primárních opatření a pravděpodobného narušení chráněného zájmu pachatelem. 

Kritérii pro porovnání jednotlivých rizik byly především způsobená škoda, náročnost 

provedení a větší užitek pachateli. 

 

Tabulka 8 Fullerova metoda – strukturální rizika (autor) 

Strukturální rizika Váha  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. překonání oplocení 9  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. absence oplocení 11   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. průnik nadchodem 7   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. absence PZTS 9    3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. krádež oplocení 7    4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6. málo pracovníků ostrahy 2     4 4 4 4 4 4 4 4 

7. překonání PIR 4     5 6 7 8 9 10 11 12 

8. překonání CCTV 3      5 5 5 5 5 5 5 

9. překonání úložných skříní 1      6 7 8 9 10 11 12 

10. v dopravním prostředku 6       6 6 6 6 6 6 

11. překonání střechy 1       7 8 9 10 11 12 

12. vandalismus 6        7 7 7 7 7 

          8 9 10 11 12 

           8 8 8 8 

           9 10 11 12 

            9 9 9 

            10 11 12 

             10 10 

             11 12 

              11 

              12 

 

 

Pro přehlednost je tabulka 9 Fullerovy metody pro procesní rizika uvedena  

na následující straně. 
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Tabulka 9 Fullerova metoda – procesní rizika (autor) 

Procesní rizika Váha  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1. špatný stav MZS perimetru 10  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2. krádeže zaměstnanci 6   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3. spolupráce zaměstnance s pachatelem 4   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4. lhostejnost ostrahy 6    3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. spolupráce ostrahy s pachatelem 8    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6. selhání ostrahy perimetru 2     4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7. špatný stav MZS předmětu 7     5 6 7 8 9 10 11 12 13 

8. selhání PZTS předmětu 10      5 5 5 5 5 5 5 5 

9. málo pracovníků ostrahy 3      6 7 8 9 10 11 12 13 

10. špatný stav pláště 1       6 6 6 6 6 6 6 

11. selhání ostrahy předmětu 12       7 8 9 10 11 12 13 

12. selhání ostrahy prostoru 0        7 7 7 7 7 7 

13. selhání CCTV perimetru 9        8 9 10 11 12 13 

           8 8 8 8 8 

           9 10 11 12 13 

            9 9 9 9 

            10 11 12 13 

             10 10 10 

             11 12 13 

              11 11 

              12 13 

               12 

               13 

V následující tabulce 10 jsou sjednoceny procesní a strukturální rizika a jejich 

seřazení podle váhy jejich důležitostí pro bezpečnost společnosti, čímž došlo ke stanovení 

pořadí pro navržení variant řešení nápravných a doplňujících opatření. 

 

Tabulka 10 Výsledná rizika (autor) 

Pořadí rizik Váha     

1. selhání ostrahy předmětu 12  13. vandalismus 6 

2. absence oplocení 11  14. krádeže zaměstnanci 6 

3. špatný stav MZS perimetru 10  15. lhostejnost ostrahy 6 

4. selhání PZTS předmětu 10  16. překonání PIR 4 

5. překonání oplocení 9  17. spolupráce zaměstnance s pachatelem 4 

6. absence PZTS 9  18. překonání CCTV 3 

7. selhání CCTV perimetru 9  19. málo pracovníků ostrahy 3 

8. spolupráce ostrahy s pachatelem 8  20. selhání ostrahy perimetru 2 

9. průnik nadchodem 7  21. překonání úložných skříní 1 

10. krádež oplocení 7  22. překonání střechy 1 

11. špatný stav MZS předmětu 7  23. špatný stav pláště 1 

12. v dopravním prostředku 6  24. selhání ostrahy prostoru 0 
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10.5 Vyhodnocení analýz rizik 

Na základě provedených analýz rizik byly odhaleny následující slabiny současného 

stavu zabezpečení společnosti: 

Perimetrická ochrana  

 Absence oplocení 

 Špatný stav MZS perimetru vlivem stáří, povětrnostních podmínek  

či předešlými pokusy o krádež oplocení 

 Překonání oplocení přelezením, podhrabáním, porušením, proražením  

či překonání pomocí stromového porostu v blízkosti oplocení 

 Selhání CCTV perimetru 

 Průnik nadchodem (absence PZTS, CCTV, ostrahy, slabý stav MZS) 

 Krádež oplocení zaznamenané již v předešlých letech 

 Překonání perimetru pomocí dopravního prostředku (osobní, nákladní 

automobil, vlak aj.) 

 Překonání CCTV, který střeží úsek bez oplocení 

 Selhání ostrahy perimetru např. nedostatečnou pochůzkou a kontrolou 

perimetru. 

Plášťová ochrana 

 Překonání střechy, rovněž samotný výstup na střechu je nežádoucí 

 Špatný stav pláště vlivem stáří a povětrnostních podmínek 

Prostorová ochrana 

 Absence PZTS na parkovišti pro zaměstnance 

 Překonání PIR detektorů úložných skříní, kolovny 

 Selhání ostrahy prostoru díky nedostatečnému plnění strážné služby uvnitř 

budov, výrobní haly 
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Předmětová ochrana 

 Selhání ostrahy předmětové ochrany zapříčiněno nedostatečnou kontrolou 

předmětů strážnou službou, pozdní nebo žádnou reakcí na narušení, 

pozdním příjezdem či příchodem na místo napadení předmětu 

 Selhání PZTS předmětové ochrany vlivem špatného nastavení, 

nedostatečných kontrol, vyřazení z provozu, neuvedení PZTS do stavu 

střežení 

 Špatný stav MZS předmětové ochrany – použité prvky nesplňují žádnou 

bezpečnostní třídu podle ČSN EN 1627 

 Překonání úložných skříní 

Ostatní rizika 

 Spolupráce ostrahy s pachatelem 

 Vandalismus hrozící jak ze strany zaměstnanců, návštěv, či studentů SŠ, tak 

i ze strany osob nepovolaných 

 Krádeže způsobené samotnými zaměstnanci 

 Lhostejnost ostrahy k plněním úkolů strážné služby 

 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 

 Nedostatečný počet pracovníků ostrahy, což se promítá ve všech ostatních 

odvětvích ostrahy (perimetrická, plášťová, prostorová, předmětová)  
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11 Návrh inovace zabezpečení 

Na základě provedených analýz rizik byla odhalena celá řada rizik, které vyplývají 

z nedostatečného systému zabezpečení společnosti. Reakcí na tyto nedostatky bude návrh 

inovace současného stavu zabezpečení prostřednictvím sestavení 3 reálně možných a jedné 

futuristické varianty pro řešení dané problematiky, které jsou uvedeny následujících 

podkapitolách. V závěru bude provedeno vícekriteriální hodnocení, na jehož základě bude 

vyzdvižena nejpřijatelnější varianta inovace zabezpečení. 

Při stanovování variant inovace zabezpečení by měla být dodržena zásada ALARA, 

podle níž by hodnota zabezpečovacího systému neměla překročit hranici 10 % z hodnoty 

chráněných aktiv. 

 

11.1 Varianta A 

Tuto variantu lze považovat za primární řešení inovace současného stavu 

zabezpečení a doporučuji její aplikaci jako soubor nejnutnějších opatření i v případě 

ostatních variant.  Stěžejní pro první variantu bude zaměření především na co nejnižší 

finanční náklady, minimální dobu realizace, minimální omezení provozu společnosti, 

využitelnost vlastních zaměstnanců při instalaci a využití dostupného materiálu. 

Perimetrická ochrana 

 Oprava poškozeného a doplnění chybějícího oplocení, odstranění 

stromového a keřového porostu v blízkosti oplocení 

 Výměna vložky dveří pro přístup do nadchodu za bezpečnostní cylindrickou 

vložku (uležení klíčů na hlavní vrátnici, vrátnici studené válcovny,  

u ředitele společnosti, u zaměstnance pověřeného za ochranu majetku, 

poslední klíč uschován v bezpečnostním trezoru) 

Plášťová ochrana 

 Oprava poškozeného zdiva, oprava poškozených oken a skleněných výplní, 

oprava střechy 
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Fyzická ostraha 

 Důkladnější přijímací řízení při výběru ostrahy (kvalifikace, zodpovědnost, 

loajálnost, fyzická a psychická zdatnost, trestní bezúhonnost, apod.) 

 Znova proškolit pracovníky ostrahy se zdůrazněním častějších  

a důkladnějších kontrol perimetru, plášťové, prostorové, předmětové 

ochrany (kontrola přítomnosti střežených předmětů, kontrola prostorů 

výrobní haly administrativní budovy, kolovny, parkoviště, kontrola stavu 

střech, zdí, oken, dveří, oplocení, kontrola přítomnosti nepovolaných osob 

apod., ideálně v nepravidelných intervalech), zvýšená prohlídka osob  

za účelem identifikace, omezení vstupu neoprávněných a nebezpečných 

osob, prohlídka ověření přítomnosti alkoholu, návykových a omamných 

látek, vynášení materiálu a jiných předmětů, vnášení nebezpečných 

předmětů, alkoholu, návykových a omamných látek apod., zvýšená kontrola 

dopravních prostředků zaměřená nákladní prostor, počet a identifikace 

přepravovaných osob a množství materiálu apod. 

 

11.2 Varianta B 

Druhá varianta zabezpečení je zamýšlena jako doplnění první varianty, bude 

zaměřena na spolehlivost funkčnosti bezpečnostního systému a nenáročnost na lidské zdroje, 

důraz tak bude kladen na technické prostředky zabezpečení. 

Perimetrická ochrana 

 Viz Varianta A 

 Doplnění oplocení o vrcholovou zábranu (soustavu ostnatých drátů nebo 

žiletkový drát), podhrabovou překážku (podhrabová deska, podezdívka)  

 Výměna současných dveří pro vstup do prostor nadchodu za dveře 

s požadovanou bezpečnostní třídou (dle ČSN EN 1627), dveře opatřit 

magnetickými kontakty, nainstalovat PIR detektor pohybu v tomto prostoru, 

prvky propojit s ústřednou doplněnou o GSM modul 

 Místa vstupů a vjezdů do areálu opatřit kamerovými systémy 

 Vjezd pro kolejovou dopravu doplnit o PZTS perimetru (bariéra, závora) 
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Plášťová ochrana 

 Viz Varianta A 

 Opatřit plášť budovy (zároveň hranice perimetru) kamerovým systémem 

 Přízemní okna budov zajistit mřížemi (administrativní budova, šatny) 

Prostorová ochrana 

 Parkoviště pro zaměstnance opatřit PZTS a kamerovým systémem 

 Kolovnu doplnit o kamerovým systém 

Předmětová ochrana 

 Vyměnit úložné skříně za bezpečnostní skříně či trezory 

Fyzická ostraha 

 Viz Varianta A 

 Doplnit člena ostrahy, který by měl za úkol vykonávání nepřetržité 

pochůzkové činnosti se zaměřením na kontrolu perimetrické, plášťové, 

prostorové a předmětové ostrahy, ve spojení s ostatními členy ostrahy  

by byl prostřednictvím vysílačky 

Další opatření 

 Kontrola stavu a funkčnosti PZTS dle ČSN EN 50-131 ostrahou popř. 

vedoucím provozu 

 Zajistit spojení mezi pochůzkářem a vrátnicemi a vrátnicemi navzájem 

pomocí vysílaček z důvodu včasné předání informace o případném narušení 

a zkvalitnění komunikace v rámci pracovníků ostrahy 

 

11.3 Varianta C 

Poslední reálnou navrhovanou variantou je tato třetí varianta, která se zaměřuje  

na co nejvyšší úroveň zabezpečení. Výchozím podkladem pro řešení bude použití současně 

Varianty A a Varianty B, které by měla tato varianta doplnit. 
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Perimetrická ochrana 

 Viz Varianta A + Varianta B 

 Opatřit jednotlivé úseky perimetru kamerovým systémem, kamery doplnit 

PIR detektorem – v případě detekce narušení perimetru PIR detektorem 

aktivovat monitoring dané oblasti, popřípadě upozornit ostrahu stavem 

„poplach“ a přimět ji zkontrolovat kamerový záznam pro vyhodnocení 

situace 

 Opatřit oplocení po celé délce smyčkou tvořenou tenkým vodičem (pevné 

spojení s oplocením) a napojit smyčku na zařízení vyhodnocující narušení 

kontinuálnosti smyčky (přerušení obvodu) a následně vyhodnotit stav 

„poplach“ – tím zamezit např. krádeži oplocení 

Plášťová ochrana 

 Viz Varianta A + Varianta B 

 Umístění kamer na střechy objektů a doplnit je o PIR (viz perimetrická 

ochrana Varianta C) 

Klíčová ochrana 

 Monitoring klíčových míst (schodiště, haly) kombinací kamerového 

systému a detektoru reagujícího na pohyb ve střeženém prostoru  

(viz perimetrická ochrana Varianta C) 

Prostorová ochrana 

 Viz Varianta B 

 Šatny zaměstnanců opatřit kamerou + PIR 

 Parkoviště pro zaměstnance opatřit PZTS a kamerovým systémem 

 Prostory vstupu do šatny zaměstnanců opatřit kamerou + PIR detektorem 

(viz perimetrická ochrana Varianta C) 

Předmětová ochrana 

 Viz Varianta B 

 Předměty opatřit smyčkovým alarmem 
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Fyzická ostraha 

 Viz Varianta A+ Varianta B 

 Doplnění ostrahy o služebního psa z důvodu strachu určité skupiny osob 

právě z tohoto zvířete 

Další opatření 

 Motivace zaměstnanců, pracovníků ostrahy (finanční, benefity, prodej 

materiálu, produktů společnosti za minimální náklady) 

 Systém DALLAS doplnit o systém povolování vstupu na základě vhodné 

biometrické vlastnosti (geometrie ruky, otisk prstu, duhovka oka apod.) 

 

11.4 Varianta D 

Tato varianta je spíše otázkou budoucnosti, kde je možný předpoklad např. rozvoje 

využití RFID a jiné technologie v námi řešené problematice bezpečnosti. Navrhované 

systémy by bylo možné uplatnit i v rámci např. střežení materiálu či hotových výrobků. 

 Střežení vozidel zaměstnanců na parkovišti – opatřit každé parkovací místo 

pořadovým číslem (nebo jinými znaky s nezaměnitelná ID) a snímačem 

zaparkovaného vozidla (např. tlakové čidlo, magnetický kontakt), při 

průchodu zaměstnance vrátnicí po přiložení čipu DALLAS zadat i ID 

parkovacího místa zaměstnance, v případě opuštění vozidla před přiložením 

čipu DALLAS při odchodu vyhlásit stav „poplach“ a neprodleně uvědomit 

zaměstnance SMS zprávou popř. voláním 

 Obdobný systém zavést i v případě střežení jednostopých vozidel 

zaměstnanců (jízdní kola, motocykly), kdy izolovaný zámek  

na kolo/motocykl by mohl plnit funkci vodiče – smyčky, přerušení smyčky 

(=přestřižením zámku) by bylo vyhodnoceno jako „poplach“ 

 Inovativní by mohlo být rovněž i využití RFID technologie za použití výše 

uvedeného procesu, kdy by se dopravní prostředek (auto, kolo, motocykl) 

každého zaměstnance opatřil RFID tagem, parkoviště (kolovna) by čítala 

jedno čtecí RFID zařízení u vstupu a druhé čtecí zařízení u výstupu, 
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podmínkou však je ohrazení parkoviště (kolovny) z důvodu nutnosti projít 

určenými branami 

 RFID technologie by rovněž mohla nahradit současný systém přístupu 

DALLAS, čímž by odpadla povinnost přiložit čip ke čtecímu zařízení při 

každém průchodu a následně by rovněž došlo k minimalizaci tvorbě front 

zaměstnanců při průchody vrátnicemi 

 

11.5 Ekonomické zhodnocení variant 

Z důvodu neustále se měnících cen na trhu s komponenty, množství různých 

dodavatelů a jejich široká škála dodávaných výrobků, odlišnosti v cenách za poskytované 

služby a v neposlední řadě také neustálý vývoj této technologie směrem kupředu aj., uvádím 

pouze orientační cenové rozpětí jednotlivých variant v tabulce 11. Detailní cenovou 

kalkulaci nepovažuji za stěžejní při výběru vhodné varianty inovace právě díky výše 

zmíněným aspektům ovlivňujících výslednou cenu zabezpečovacího systému. 

 

Tabulka 11 Přibližné cenové rozpětí (autor) 

 Cenové rozpětí [tis. Kč] 

Varianta A 0 - 100 

Varianta B 500 - 1 000 

Varianta C 2 000 - 5 000 

Varianta D nelze stanovit 

 

11.6 Posouzení variant 

Výběr nejvhodnější varianty inovace zabezpečení bude proveden pomocí 

rozhodovací matice. Principem této metody je vzájemné posouzení jednotlivých variant 

podle stanovených kritérií (tabulka 12). Jednotlivá kritéria nabývají hodnot od 1 do 5  

(1 – nevyhovuje, 5 – plně vyhovuje) 
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Stanovená kritéria: 

 K1 Spolehlivost 

 K2 Finanční náklady 

 K3 Náročnost realizace 

 K4 Životnost 

 K5 Údržba 

 

Tabulka 12 Posouzení variant podle důležitosti kritérií (autor)  

Kritérium Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D 

K1 2 4 4 5 

K2 5 4 3 1 

K3 4 4 2 1 

K4 4 4 3 3 

K5 4 4 2 2 

Součet 19 20 14 12 

Pořadí 2. 1. 3. 4. 

 

Poté se každému kritériu přiřadí koeficient od 1 do 5 podle důležitosti 

(1 – nepodstatné, 5 – velmi důležité), což znázorňuje tabulka 13. 

 

Tabulka 13 Posouzení variant podle váhy kritéria (autor) 

Kritérium Váha 

kritéria 

Varianta 

A 

Varianta 

B 

Varianta 

C 

Varianta 

D 

K1 Spolehlivost 4 8 16 16 20 

K2 Finanční náklady 5 25 20 15 5 

K3 Náročnost realizace 5 20 20 10 5 

K4 Životnost 3 12 12 9 9 

K5 Údržba 2 8 8 4 4 

 Součet 73 76 54 43 

 Pořadí 2. 1. 3. 4. 
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12 Výběr nejvhodnější varianty inovace 

Na základě výsledků provedené rozhodovací matice je stanoveno, že nejvhodnější 

variantou inovace současného stavu zabezpečení společnosti bude Varianta B, která 

stanovuje následující opatření: 

 Oprava oplocení, odstranění stromů a keřů  

 Oprava poškozeného zdiva, oken, oprava střechy 

 Důkladnější přijímací řízení při výběru ostrahy 

 Znova proškolit pracovníky ostrahy 

 Doplnění oplocení o vrcholovou zábranu, podhrabovou překážku  

 Výměna dveří nadchodu za dveře bezpečnostní 

 Místa vstupů a vjezdů do areálu opatřit kamerovými systémy 

 Vjezd pro kolejovou dopravu doplnit o PZTS perimetru 

 Opatřit plášť budovy kamerovým systémem 

 Přízemní okna budov zajistit mřížemi 

 Parkoviště pro zaměstnance opatřit PZTS a kamerovým systémem 

 Kolovnu doplnit o kamerovým systém 

 Vyměnit úložné skříně za bezpečnostní skříně či trezory 

 Doplnit člena ostrahy 

 Kontrolovat stavu a funkčnosti PZTS 

 Zajistit komunikace ostrahy pomocí vysílaček 
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13 Závěr 

Náplní diplomové práce je zpracování návrhu a využití moderních dostupných 

prostředků vedoucích k inovaci popřípadě doplnění stávajícího systému zabezpečení pro 

danou společnost proti vniknutí pachatele do střeženého prostoru, poškození či odcizení 

majetku, rovněž směřující k ochraně osob, a to na základě vyhodnocení hrozícího rizika  

a následné prevenci proti němu, v neposlední řadě také jeho zhodnocení, jakým může být 

inovace pro daný podnik přínosem. 

Krádeže a vloupání jsou dnes stále častější, proto bychom si neměli pokládat 

otázku, zda–li si skutečně pořídit bezpečnostní sytém, ale jaký. Pachatel si ve většině případů 

rozmyslí jakým způsobem vstoupit do střeženého prostoru a určitě si zvolí tu jednodušší 

variantu překonání ochrany střeženého prostoru či chráněného zájmu. A proto je důležitým 

aspektem pro ochranu majetku rovněž informovanost o stále modernějších a efektivnějších 

metodách chránění majetku nebo objektu, protože riziko vniknutí či krádeže nelze  

za žádných okolností nikdy vyloučit, naopak je jeho pravděpodobnost vzniku stále vyšší. 

Rovněž i pojišťovny s oblibou přihlíží na aktuální stav zabezpečení chráněného 

zájmu pro stanovení podmínek pojišťovací smlouvy, která s daným podnikem byla uzavřena, 

a to nejprve až po vyhotovení analýzy a hodnocení rizik. 

Z důvodu narůstajících rizik spojených s ochranou bezpečnosti je žádoucí  

se neustále dívat kupředu na vyvíjející se situaci kolem zabezpečení a nepodceňovat analýzy 

možných hrozeb, ale naopak zvážit důvody dokonalejší ochrany pro větší pocit bezpečí. 

Cílem diplomové práce bylo nalézt inovativní variantu zabezpečení aktiv vybrané 

společnosti pomocí prvků technické ochrany osob a majetku využití kombinace prvků MZS, 

PZTS a CCTV, z toho vyplývající režimová opatření, která vedou k vytvoření optimálního 

bezpečnostního systém pro stanovený účel. 

Přínosem diplomové práce je návrh inovativního projektu fyzické ochrany 

společnosti, jehož základem je vypracování analýzy a hodnocení možných rizik s cílem 

vytvoření spolehlivého a efektivního bezpečnostního systému za použití všech známých  

a dostupných prvků pro realizaci fyzické ochrany.  
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Příloha 5 Tabulka FMEA – strukturální rizika (autor) 

Strukturální rizika N P H R Četnost 

[%] 

Kumulativní 

Četnost [%] 

1. překonání oplocení 5 5 4 100 11 11 

4. absence oplocení 5 5 4 100 11 22 

6. průnik nadchodem 5 5 4 100 11 32 

13. absence PZTS 4 5 4 80 8 40 

21. krádež oplocení 5 5 3 75 8 48 

18. málo pracovníků ostrahy 4 4 4 64 7 55 

14. překonání PIR 4 4 3 48 5 60 

12. překonání CCTV 5 3 3 45 5 65 

15. překonání úložných skříní 5 4 2 40 4 69 

5. v dopravním prostředku 4 3 3 36 4 73 

11. překonání střechy 4 3 3 36 4 77 

22. vandalismus 3 3 3 27 3 79 

24. konkurence 4 2 3 24 3 82 

8. překonání oken 4 3 2 24 3 85 

16. falešná ID 4 2 3 24 3 87 

17. falešný DALLAS 4 2 3 24 3 90 

7. překonání zdí 4 2 2 16 2 91 

9. průnik vzduchotechnikou 4 2 2 16 2 93 

10. překonání mříží 4 2 2 16 2 95 

23. kybernetický útok 4 2 2 16 2 96 

2. překonání brány 4 1 3 12 1 98 

19. fyzické napadení ostrahy 3 2 2 12 1 99 

3. překonání závory 4 1 2 8 1 100 

20. výpadek proudu 4 2 1 8 1 100 

 

 

  



 

Příloha 6 Tabulka FMEA – procesní rizika (autor) 

Procesní rizika N P H R Četnost 

[%] 

Kumulativní 

Četnost [%] 

1. špatný stav MZS perimetru 5 5 4 100 13 13 

22. krádeže zaměstnanci 5 3 5 75 9 22 

24. spolupráce zaměstnance s pachatelem 5 3 5 75 9 32 

15. lhostejnost ostrahy 5 3 4 60 8 39 

16. spolupráce ostrahy s pachatelem 5 3 4 60 8 47 

3. selhání ostrahy perimetru 4 3 4 48 6 53 

13. špatný stav MZS předmětu 5 2 4 40 5 58 

14. selhání PZTS předmětu 4 3 3 36 5 63 

17. málo pracovníků ostrahy 4 3 3 36 5 67 

6. špatný stav pláště 3 3 3 27 3 71 

12. selhání ostrahy předmětu 4 2 3 24 3 74 

11. selhání ostrahy prostoru 4 2 3 24 3 77 

2. selhání CCTV perimetru 5 2 2 20 3 79 

9. selhání CCTV prostoru 5 2 2 20 3 82 

23. únik informací 3 2 3 18 2 84 

8. neuzavření oken 3 2 3 18 2 86 

19. špatný stav ostrahy 3 2 3 18 2 89 

10. selhání PZTS prostoru 3 2 3 18 2 91 

20. špatné školení ostrahy 4 1 4 16 2 93 

7. selhání ostrahy pláště 2 2 3 12 2 94 

18. falešná ostraha 4 1 3 12 2 96 

4. neuzavření brány 2 3 2 12 2 97 

5. neuzavření závory 2 3 2 12 2 99 

21. ztráta klíče, DALLASU 3 1 4 12 2 100 
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