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Cílem bakalářské práce je inovativní návrh technického zabezpečení objektu soukromé 

firmy na základě provedených analýz současného stavu zabezpečení. Úvodní část práce se 

zabývá technickými normami a právními předpisy, souvisejícími s ochranou osob 

a majetku. V další části je uveden popis areálu a jeho okolí, společně s vyčíslením aktiv 

společnosti. Dále je zde rozebrán a popsán současný stav zabezpečení objektu. 

V předposlední části jsou vypracovány analýzy, sloužící k identifikaci bezpečnostních 

rizik. Závěrečná část obsahuje inovativní návrh technického zabezpečení objektu společně 

s finančním vyčíslením nákladů. 
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1 Úvod 

Už od počátku lidské civilizace si člověk uvědomoval potřebu chránit své blízké, 

svůj majetek a také teritoriální zájmy území, na kterém žil. Zvláště ochrana majetku 

představovala od nepaměti neustálý koloběh inovací, kterými se člověk bránil proti 

vynalézavosti a vychytralosti osob, jež jej chtěli o jeho majetek připravit. Souběžně musel 

reagovat a bránit se i rozmarům přírody, např. požárům, povodním či zemětřesením. Díky 

tomu jsou v současnosti prostředky určené na ochranu majetku na vysoké úrovni a riziko 

poškození či ztráty majetku je minimalizováno za předpokladu použití sofistikovaného 

systému ochrany. I přes mírný pokles majetkové trestné činnosti je potřeba nepodléhat 

iluzi, že majetek je v bezpečí, a proto je namístě neustále inovovat a zvětšovat objem 

finančních prostředků, vynakládaných k zabezpečení chráněných zájmů.  

Cílem této bakalářské práce je vytvoření inovativního návrhu technického 

zabezpečení objektu soukromé firmy, z důvodu vzrůstajících aktiv firmy a nedostatečné 

ochrany majetku stávajícím zabezpečovacím systémem, čímž dojde k odstranění slabých 

článků ochrany. Za použití teoretických poznatků ze studia a analýz rizik bude vytvořen 

návrh systému technického zabezpečení, který ztíží pachatelům provedení majetkové 

trestné činnosti a zároveň zajistí bezproblémovou obsluhu tohoto zařízení. Tento návrh 

technického zabezpečení objektu může sloužit majiteli k zjištění finanční náročnosti 

navrhovaného systému a jeho pozdější realizaci. 

Tato bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou část 

a praktickou část. V teoretické části se budu zabývat odbornými pojmy, definicemi, 

právními předpisy a technickými normami, souvisejícími s tématem bakalářské práce. 

V další části, a to praktické, se budu zabývat popisem objektu, zhodnocením jeho 

stávajícího zabezpečení a provedením analýzy rizik, představujících hrozbu pro objekt 

a zaměstnance v něm. V závěru praktické části budou porovnána navrhovaná inovativní 

technická zabezpečení objektu a z nich vybráno to nejvhodnější s ohledem na finanční 

náročnost návrhu. 
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2 Právní předpisy a technické normy 

Ani v roce 2015 neexistuje v České republice žádný právní předpis, který by 

komplexně sdružoval problematiku fyzické ochrany osob a majetku. Pro řešení této 

problematiky bude tedy nutno použít skupinu právních předpisů, společně s technickými 

normami, které tvoří její páteř. V následujících řádcích bude uveden výčet těch 

nejdůležitějších předpisů a norem, souvisejících s problematikou. 

2.1 Základní právní předpisy 

Tato podkapitola je výčtem právních předpisů, týkajících se problematiky ochrany 

osob a majetku. 

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

Ústava České republiky, přijata 16. prosince 1992 a vyhlášena ve Sbírce zákonů 

jako zákon 1/1993 Sb., nabyla účinnosti 1. ledna roku 1993. Ústava je tvořena preambulí 

(vstupním slavnostním prohlášením), 8 hlavami a 113 články. Právní normy Ústavy 

deklarují základní práva všem občanům a definují Českou republiku jako svrchovaný, 

jednotný a výkonný demokratický stát. Postavení jedince upravuje Listina základních práv 

a svobod, která je společně s Ústavou nejvyšším a základním zákonem, se kterým musí být 

ostatní zákonné normy v souladu. [25] 

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

předpisů 

Listina základních práv a svobod byla vyhlášena jako součást ústavního pořádku 

České republiky dne 16. prosince 1993, pomocí usnesení předsednictva České národní 

rady. Účinnosti nabyla dne 1. ledna 1993. Tvoří ji celkem 44 článků rozdělených 

do 6 hlav. Listina řeší zejména základní práva a svobody, politická práva, práva 

národnostních a etnických menšin, hospodářská, sociální a kulturní práva a také právo 

na ochranu soudem. Tyto práva je možno omezit pouze na základě zákona. Lidská práva 

a svobody jsou listinou deklarovány jako nedotknutelná a nezrušitelná. [27] 

S ochranou osob a majetku souvisí článek 6, ve kterém se pojednává o tom, 

že žádný člověk nesmí být zbaven života. Podle článku 10 má každý právo ochrany před 

neoprávněnými zásahy do soukromého a rodinného života. Článek 12 říká, že obydlí 
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je nedotknutelné a bez souhlasu člověka, který v něm bydlí, není dovoleno do něj 

vstupovat. [27] 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Předchozí občanský zákoník z roku 1964 byl s účinností od 1. ledna 2014 

nahrazen novým občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., který upravil majetkové vztahy 

mezi fyzickými a právnickými osobami. Také upravuje majetkové vztahy mezi fyzickými 

osobami, právnickými osobami a státem, rovněž i vztahy, vyplývající z práva ochrany 

osob, jestliže tyto vztahy nejsou upraveny jinými zákony. Cílem bylo vytvoření 

občanského zákoníku, který snese srovnání s vyspělými občanskými zákoníky 

kontinentální Evropy a který opustí tzv. socialistické právo. [29] 

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

Tento zákon slouží k úpravě pracovněprávních vztahů mezi zaměstnancem 

a zaměstnavatelem a také slouží k úpravě právních vztahů týkajících se kolektivní povahy, 

jenž souvisí s výkonem závislé práce. Zákon podle § 101 stanovuje obecnou povinnost pro 

zaměstnavatele, který musí zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu práce 

s ohledem na rizika ohrožující jejich života a zdraví, jenž souvisí s výkonem práce. 

Za plnění úkolů zaměstnavatele, týkajících se péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 

zodpovídají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení, a to v rozsahu jejich funkcí. 

[32] 

Dalšími důležitými částmi zákona jsou § 102, ukládající povinnost zaměstnavateli 

tvorbu bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a § 248, dávající 

zaměstnavateli oprávnění k prohlídce zaměstnanců, z důvodu ochrany majetku. [32] 

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Trestní zákoník, který nabyl účinnosti 1. ledna 2010, nahradil po 47 letech 

účinnosti trestní zákon a výrazně změnil a zmodernizoval české státní právo. Tento trestní 

zákoník slouží k ochraně práv a zájmů fyzických osob a právnických osob a také zájmů 

společnosti. Je v něm vymezeno, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti 

a výši sankcí a trestů, které je možno uložit za spáchání trestných činů. Zároveň uvádí 

okolnosti vylučující protiprávnost, což jsou jednání, která by za jiných okolností splnila 

skutkovou podstatu trestného činu. [28] 
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Nejdůležitější paragrafy, týkající se ochrany osob a majetku, popisující okolnosti 

vylučující protiprávnost jsou § 28 Krajní nouze a § 29 Nutná obrana. Ty říkají, že čin jinak 

trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem či 

odvrací hrozící nebo trvající útok na tento zájem, není trestným činem. [28] 

Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů 

Účelem trestního řádu, uvedeným v § 1, je úprava postupu orgánů činných 

v trestním řízení tak, aby docházelo k náležitému zjištění trestných činů a následnému 

spravedlivému zákonnému potrestání pachatelů těchto trestných činů. Řízení přitom musí 

upevňovat zákonitosti, předcházet a zamezovat provádění trestné činnosti, vychovávat 

občany k důslednému zachovávání zákonů a pravidel občanského soužití i čestného plnění 

povinností vůči státu a společnosti. Dle § 12 se za orgány činnými v trestním řízení 

považují státní zástupce, soud a policejní orgán. [31] 

Stěžejním paragrafem trestního řádu, z hlediska ochrany majetku a osob, je § 76 

odst. 2 řešící zadržení osoby podezřelé. Ten uvádí, že osobní svobodu osoby, která byla 

přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, pokud je to 

nutné k zjištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen 

tuto osobu ihned předat policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených sil může též předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned 

předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez odkladu 

oznámit. [31] 

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

Tento zákon řeší ochranu práv osob před neoprávněnými zásahy do soukromí 

a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. Současně stanovuje 

podmínky, za nichž jsou osobní data předávána do jiných států. Tyto údaje jsou 

zpracovávány státními orgány, orgány územní samosprávy a taky fyzickými a právnickými 

osobami. Jeho smyslem je ochrana občana před neoprávněným shromažďováním, 

uveřejňováním či zneužíváním citlivých osobních údajů. S rozmachem informačních 

technologií a záznamových řízení v 21. století je toto právo čím dál častěji porušováno. 

[30] 
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Důležitým paragrafem zákona o ochraně osobních údajů, týkajícího se ochrany 

osob a majetku, je § 13, který stanovuje povinnosti osob při zabezpečení osobních údajů. 

Ten říká, že správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo 

dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich jinému neoprávněnému zpracování, 

jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování 

osobních údajů. [30] 

Zákon č. 421/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní 

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Tímto zákonem jsou upraveny zásady pro stanovení informací jako informací 

utajovaných, podmínky přístupu k informacím a další požadavky související s jejich 

ochranou. Zároveň se zabývá úpravou zásad, které stanovují citlivé činnosti a podmínky 

pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. [33] 

2.2 Technické normy 

V následující kapitole budou uvedeny technické normy, z kterých bude vycházeno 

při návrhu inovativního systému technického zabezpečení objektu. 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

Norma slouží k bližší specifikaci požadovaných vlastností a způsobu provedení 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Rovněž stanovuje třídy prostředí 

a stupně zabezpečení. [8] 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 2-2: Detektory narušení – Pasivní infračervené detektory 

Norma řeší problematiku pasivních infračervených detektorů, používaných 

ve vnitřních prostorech objektů. [9] 

ČSN EN 50131-6 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 6: Napájecí zdroje 
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V této evropské normě jsou stanoveny parametry napájecích zdrojů EZS, které jsou 

umístěny uvnitř budov. [23] 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Součástí normy je doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící 

a organizační postupy instalace technického systému, jeho obsluhy a údržbě. [10] 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace  

V normě jsou uvedeny požadavky a klasifikace odolnosti proti násilnému vloupání 

u dveří, oken, okenic, lehkých obvodových plášťů a mříží. Vztažena na způsoby otevírání 

skládáním, sklápěním, otáčením a jinými. [7] 

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

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

dveře a komorové trezory  

Evropská norma se užívá ke stanovení základu pro zkoušení a klasifikaci skříňových 

trezorů, trezorových dveří a komorových trezorů v závislosti na jejich odolnosti proti 

vloupání. [5] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

Tato norma stanovuje požadavky týkající se spolehlivosti, odolnosti proti 

vloupání a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností společně se zkušebními 

metodami. Rovněž uvádí schéma klasifikování zámků s vysokou bezpečností na základě 

jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a neoprávněnému otevření. [6] 
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3 Odborné pojmy a definice 

V této kapitole se budu zabývat několika pojmy a jejich definicemi, souvisejícími 

s ochranou majetku a vyskytujícími se při řešení problematiky bakalářské práce. 

Aktivum 

Je jakákoliv entita, která má pro společnost určitou hodnotu a je potřeba 

ji ochránit. Během působení hrozeb hodnota aktiva klesá. Se zvyšující se hodnotou aktiv 

zase roste motivace útočníků aktivovat hrozbu. Aktiva můžeme rozdělit do dvou skupin, 

na hmotná a nehmotná. Hmotná jsou reprezentována například nemovitostmi, výrobními 

stroji a cennými papíry. Mezi nehmotná patří informace o společnosti, její know-how 

a také pracovní morálka jejich zaměstnanců. [15] 

Čidlo 

Důležitý prvek prostorové ochrany. Z hlediska principu funkce je dělíme na čidla 

pasivní a čidla aktivní. Pasivní během střežení registrují pouze fyzikální změny, probíhající 

v jejich okolí. Aktivní si vytváří své pracovní prostředí působením na okolí a následně 

odhalují a vyhodnocují změny takto vytvořeného fyzikálního prostředí. [13] 

Riziko 

Pravděpodobnost vzniku nežádoucího specifickému účinku, ke kterému dojde 

během určité doby nebo za určitých událostí. V souhrnném pojetí lze riziko chápat jako 

vztah mezi očekávanou ztrátou a neurčitostí uvažované ztráty. [1] 

Objekt 

 Je ucelený a vymezený technický, ekonomický, nebo odlišný systém, tvořený 

za pomoci prvků hmotné nebo nehmotné povahy. [14] 

Protiopatření 

Určuje postup, kterým je za pomoci užití technických prostředků, procedur 

a jiných prvků zabezpečení snížena zranitelnost nebo dopady hrozby. Cílem je prevence 

vzniku škod a při jejich vzniku usnadnit překlenutí následků. Tato opatření jsou 

charakterizována dvěma parametry, a to efektivností a výslednou cenou. [15] 
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4 Rozdělení fyzické ochrany objektu 

V 21. století kladou demokratické společnosti velký důraz na zajištění ochrany 

života, zdraví a majetku svých občanů na všech úrovních. Zajištění bezpečnosti už není 

pouze výsadou státu, ale také samotného subjektu. Zároveň dochází k rozmachu 

komerčních firem, které poskytují fyzické zabezpečení ochrany na všech úrovních. [15] 

Fyzickou bezpečnost objektu lze chápat jako stav, kde rizika plynoucí z hrozeb 

jsou potlačena na přijatelnou úroveň. Má-li být subjektu zajištěna bezpečnost, je nutno znát 

základní hrozby, které mohou subjektu způsobit újmu. Základní hrozbou 21. století 

je činnost kriminálních živlů či jiných osob, jejichž cílem je zcizení, poškození, 

neoprávněné nakládání nebo úplné zničení chráněných aktiv. Bezpečnostní opatření, 

realizované v systému fyzické ochrany objektu, mají za úkol odradit potenciálního 

narušitele, zpomalit jej, případně mu překazit zcizení aktiv. [15] 

Fyzická ochrana je rozdělena do tří skupin: 

a) Technická ochrana 

b) Fyzická ostraha 

c) Režimová ochrana 

Každá z těchto skupin má své specifické rysy, specifické použití a specifikou 

účinnost. Žádná z těchto skupin není sama o sobě nositelem 100 % bezpečnostního řešení. 

Pro dosažení optimální úrovně zabezpečení je nutno vzájemně propojit veškeré prvky 

fyzické ochrany. Toto propojení je znázorněno na obrázku 1. [4]            

 

Obrázek 1: Propojení prvků fyzické ochrany [20] 
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4.1 Technická ochrana 

 Technické prostředky tvoří společně s fyzickou ostrahou základní opatření, 

používaná při ochraně objektu. Cílem těchto prostředků je podpora realizací režimových 

opatření, zkvalitnění činnosti fyzické ostrahy a v neposlední řadě odrazení narušitelů 

od jejich činů. [15]  

Její hlavní funkce spočívá v rychlé reakci na změny vyvolané pachatelem. 

Na základě těchto změn, které jsou indikovány i na velké vzdálenosti, dochází k uvedení 

do činnosti sil, které mají schopnost zabránit pachateli v další trestné činnosti a dopadnout 

jej fakticky před dokončením protispolečenského jednání. [24] 

V dalších kapitolách budou teoreticky rozebrány jednotlivé části, z nichž se skládá 

technická ochrana. 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Každý mechanický zábranný systém je možno překonat v určitém reálném čase. 

Úkolem MZS je tento časový termín odsunout do pásma bezpečnosti, např. do doby, kdy 

bude ohrožený zábranný systém pod fyzickou kontrolou. Délka času, nutná pro překonání 

MZS, závisí na mnoha faktorech: [13] 

a) kvalitě MZS, 

b) konstrukční znalosti překonávaného zařízení, 

c) místo instalace MZS, 

d) použité nástroje pro překonání MZS, 

e) možnosti užití zásuvek elektrického proudu. 

Důležitý ukazatel pasivní odolnosti je vyjádřen vztahem maximálního prodloužení 

časového intervalu ∆t, který je potřeba k překonání bezpečnostní překážky. [13] 

∆t = t2 – t1 [min.] 

∆t – časový interval nutný k překonání překážky – odporový čas 

t2 – čas zahájení průniku přes překážku 

t1 – čas ukončení průniku přes překážku  
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Jedním z výsledků optimalizace bezpečnostního systému objektu je vymezení 

principů, sloužících při jeho návrhu a uplatnění. K nim patří i princip vícestupňové 

ochrany. Jeho podstatou je vymezení základních stupňů, například hranic či oblastí, které 

je nutno překonat při postupu k předmětu zájmu. Základními stupni jsou perimetrická, 

plášťová, prostorová a předmětová ochrana. Každý z těchto stupňů má určitá specifika, 

závisející na jejich poloze, určení a prostorových dispozicích. Níže se seznámíme 

s jednotlivými stupni ochrany. [15] 

Perimetrická ochrana 

Perimetrická ochrana je souhrnem bezpečnostních opatření, realizovaných 

na okrajích parcely, a také v prostoru mezi hranicí pozemku a chráněným objektem. 

Úkolem perimetrické ochrany je odradit, případně odhalit pokus o průnik narušitele. 

Současně by měla signalizovat narušení obvodu objektu. Detektory narušení, umístěné 

v perimetrické ochraně, jsou vybaveny delším dosahem a užší detekční charakteristikou. 

Zároveň splňují požadavky na vyšší klimatickou odolnost. Palčivým problémem 

je zajištění odolnosti vůči planým poplachům, a to kvůli neustálým změnám venkovního 

prostředí a různorodým, pohybujícím se objektům. V posledních letech se perimetrická 

ochrana dostává do popředí v oblasti technické ochrany a výrobci se neustále snaží o vývoj 

nových technických prostředků, zaručujících komplexnost ochrany. [15]  

Plášťová ochrana 

Cílem plášťové ochrany je znemožnit průchod, případně zpozdit a odhalit 

narušitele. Je tvořena stěnami, okny, dveřmi, vraty, mřížemi, kamerovými systémy 

a detektory narušení. Její detekční prvky bývají zpravidla umístěny uvnitř chráněné 

budovy. Detektory určené k zjištění narušení objektu mají plochou, ale širší detekční 

charakteristiku. Jejich nevýhodou je kratší dosah. Jsou-li tyto detektory umístěné vně 

budovy, je u nich požadována vyšší odolnost proti klimatickým podmínkám. [15] 

Prostorová ochrana   

Cílem prostorové ochrany je zpomalení pohybu narušitele a jeho odhalení 

v chráněné budově. Opatření prostorové ochrany se nachází zpravidla na chodbách, 

schodištích a zvláště v místnostech. Prostorová ochrana je tvořena dveřmi, mřížemi, 

zámky, CCTV systémy, systémy kontroly vstupu a také PZTS s detektory narušení. 

Úkolem detektorů je signalizace narušení vnitřních prostor objektu. Tyto detektory mají 
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většinou krátký dosah a širokou detekční charakteristiku. U těchto detektoru nejsou velké 

požadavky na klimatickou odolnost, z důvodu umístění ve vnitřních prostorech objektu. 

[15] 

Předmětová ochrana  

Předmětová ochrana má za úkol zamezit zcizení a neoprávněnou manipulaci 

s chráněnými aktivy. Těmito aktivy mohou být cenná umělecká díla, šperky, finanční 

hotovost a dokumenty. Prostředky ochrany těchto aktiv musí být na nejvyšší úrovni 

bezpečnosti. Mezi tyto prostředky patří především mobilní a pevně zapuštěné trezory, 

trezorové a ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, přenosné kontejnery a kufry. 

Samozřejmostí je vybavení těchto prostředků zámkovou technikou a elektronickou 

zabezpečovací technikou, zpravidla umístěnou uvnitř dveří trezoru. [13] 

4.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, neboli PZTS, z angličtiny Intruder 

and Hold-up Systém (IaHAS), jsou určeny k signalizaci nebezpečí uvnitř střeženého 

objektu. Tyto systémy zejména informují o nežádoucím průniku (vniknutí) narušitele 

do objektu. Zároveň však mohou být kombinovány i s jinými systémy, indikujícími 

například požární nebezpečí, únik plynu, zaplavení apod. [15] 

Každý PZTS se skládá z několika základních prvků, mezi které patří čidlo 

(detektor), ústředna, přenosové prostředky, signalizační zařízení a doplňková zařízení. 

Každý prvek plní svoji specifickou funkci a ve výsledku vytváří zabezpečovací řetězec. 

Blokové schéma zabezpečovacího řetězce se nachází na obrázku 2. [24]  

 

Obrázek 2: Blokové schéma zabezpečovacího řetězce [4] 
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Detektor PZTS je zařízení, reagující v reálném čase na předem stanovené změny 

v jeho okolí tak, že tyto informace o změně (mající podobu elektrického signálu), předává 

dalšímu komponentu v zabezpečovacím řetězci, jímž je ústředna. Detektory jsou děleny 

z hlediska potřeby elektrické energie pro výkon funkce. Detektory aktivní pro svoji funkci 

elektrickou energii potřebují, pasivní fungují bez přísunu elektrické energie. [4]  

Ústředna PZTS plní tyto úkoly: 

a) přijímá a vyhodnocuje signály přicházející z detektorů, 

b) spouští akustické systémy a optickou signalizaci, 

c) zajišťuje předání informací na místa, která mohou poskytnout pomoc, 

d) zajišťuje napájení elektrickou energií i v případě výpadku proudu, 

e) oznamuje poruchy jednotlivých detektorů či na ochranných smyčkách, 

f) oznamuje stav vypnuto/zapnuto. [18]  

Přenosové prostředky jsou určeny k přenosu výstupních informací z ústředny 

do místa signalizace, případně k zaslání povelů opačným směrem. [24]  

Signalizační zařízení má za úkol převést předané informace na jeden vhodný 

signál (siréna, světelný maják). Tímto zařízením může být i pult centralizované ochrany. 

[24] 

Doplňková zařízení slouží k jednoduššímu ovládání systému PZTS a umožňují 

realizaci některých specifických funkcí. [24]  

Nejdůležitějším kritériem, užívaným pro zatřídění prvku PZTS, jsou tzv. stupně 

zabezpečení. Tyto stupně zabezpečení jsou definovány v normě ČSN 50131-1 ed. 2, která 

zároveň stanovuje požadavky na vybavení a funkci jednotlivých komponentů. Rovněž 

z nich vychází požadavky pojišťoven. Stupně zabezpečení jsou znázorněny v přiložené 

tabulce 1. [13]   
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Tabulka 1: Stupně zabezpečení dle ČSN EN 50131-1 ed.2 [13] 

Stupeň 
Míra 

rizika 
Předpokládaný typ útočníka 

1 nízké 
narušitel s malými znalostmi PZTS, s omezeným 

sortimentem snadno dostupných nástrojů 

2 
nízké  narušitel s určitými znalostmi o PZTS, s omezeným  

až střední sortimentem základních přenosných nástrojů (multimetr) 

3 
střední  narušitel obeznámen s PZTS, disponující úplným sortimentem 

až vysoké základních přenosných přístrojů a elektronickým nářadím 

4 vysoké 
narušitel disponuje plánem vniknutí a kompletním sortimentem 

zařízení, společně s prostředky pro náhradu prvků PZTS 

4.1.3 Systémy kontroly vstupu 

Smyslem technických prostředků kontroly vstupu je omezení vstupu 

do střežených objektů. Tyto systémy mají schopnost rozlišit jednotlivé osoby, vozidla 

a samočinně zablokovat vstup (vjezd) neoprávněných osob a vozidel do chráněného 

objektu, případně provádět předem nadefinovanou regulaci pohybu osob a vozidel 

v prostoru objektu. Současně tyto systémy provádí doplňkové funkce, jako je evidence 

docházky zaměstnanců a shromažďování podkladů pro mzdovou agendu. Principem těchto 

systémů je schopnost za pomoci speciálních přístrojů přečíst zakódované pokyny 

a oprávnění osob a vozidel ke vstupu a pohybu v objektu. Informace je zpravidla umístěna 

na magnetických kartách nebo čipech. Systémy kontroly vstupu a vjezdu si v současnosti 

získávají stále větší oblibu, a to hlavně u společností s vysokým počtem zaměstnanců. [4] 

Mezi základní funkce kontroly vstupu patří: 

a) identifikace osob, 

b) zpracování dat, 

c) ovládání přístupových míst, 

d) programovatelnost, 

e) hlášení o stavech, 

f) komunikace s ostatními systémy, 

g) napájení systému, 

h) ochrana proti sabotáži, neoprávněné manipulaci či zcizení dat. [15] 
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4.1.4 CCTV systémy 

Kamerové bezpečnostní systémy, respektive systémy průmyslové televize 

v současnosti zaznamenaly největší rozvoj a pokrok v oblasti poplachových systémů. 

Nejčastěji používaná zkratka pro tento systém je CCTV (Closed circuit system). 

V současné době ale dochází k prudkému rozmachu IP kamerových systémů, kde můžeme 

zaznamenaný videosignál v rámci TCP/IP sítě přenášet na jakékoliv místo na planetě. 

Proto je lepší používat spojení IP kamerové systémy. [15]  

CCTV systémy jsou používány při zabezpečení velkých průmyslových komplexů, 

ve velkoprodejnách, bankách, čerpacích stanicích, ale i v menších podnicích. V objektech, 

jako jsou např. Ministerstvo obrany, vnitra a financí, jsou kamerové systémy používány 

dlouhodobě. Užívání těchto systémů v rodinných domech bylo donedávna spíše vzácností, 

ovšem s celkovým poklesem pořizovacích cen kamerových systémů se CCTV pomalu 

stávají běžnou součástí domácností. [4] 

CCTV bezpečnostní systémy se skládají z těchto částí: 

a) kamery (optický snímač, DSP procesor, objektiv), 

b) zařízení k přenosu videosignálu (multiplexory, kabeláž, switche, routery), 

c) záznamového a zobrazovacího zařízení (videorekordér, LCD obrazovky), 

d) kamerového příslušenství (konzole, polohovací hlavice, IR reflektory). [15] 

Snímání obrazu je zajištěno černobílými nebo barevnými kamerami. Tyto kamery 

mohou být klasické, nebo digitální. Nejdůležitějšími vlastnostmi kamer jsou jejich 

rozlišovací schopnosti a citlivost. Kamery by měly zajistit bezproblémové snímání obrazu 

během přirozených světelných podmínek, za nepříznivých podmínek (např. protisvětlo) 

by snímací schopnost neměla být omezena. Při umístění kamer vně budovy se předpokládá 

působení klimatických vlivů na kameru. Z tohoto důvodu mají kryty kamer schopnost 

v zimě zajistit vyhřívání, současně plní úlohu ochrany těchto zařízení před vandaly. [4] 

Přenos obrazu je zajištěn buď drátovým, nebo modernějším, bezdrátovým 

systémem přenosu. Bezdrátový systém přenosu však může mít nižší kvalitu přenosu a také 

může být záměrně blokován pachateli trestné činnosti. Výsledný videosignál bývá 

zobrazen na obrazovkách počítačů a ukládán do různých záznamových zařízení. 

Na obrázku 3 je vyobrazeno schéma systému CCTV. [4] 
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Obrázek 3: Schéma CCTV systému  

4.2 Fyzická ostraha 

Stoupající počet případů majetkové kriminality jsou faktory, které zvyšují 

poptávku po soukromých bezpečnostních službách, zejména pak službách fyzické ochrany 

majetku. Poptávku po těchto službách zvyšují i pojistné podmínky pojišťoven, kterými 

se chrání před riziky náhrady škod. Fyzická ostraha může být realizována soukromými 

bezpečnostními agenturami, ale také tzv. vlastní ochranou. [4] 

Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy patří: 

a) kontrolní a propustková služba, 

b) střežení objektů a prostor strážní službou, 

c) kontrolní činnost, 

d) provedení bezpečnostních opatření v objektu, 

e) realizace zásahů při mimořádných událostech, 

f) zadržení pachatele, hlásná služba. [23]  
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4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana představuje procesní naplnění bezpečností politiky společnosti. 

Jejím cílem je stanovení zásad, pravidel, oprávnění při pohybu zaměstnanců v prostorách 

patřících společnosti, způsoby nakládání s důležitými informacemi a současně provádění 

bezpečnostních kontrol u vnášených a vynášených věcí z objektu. Režimová ochrana 

je zároveň souborem organizačně administrativních opatření a postupů, majících za úkol 

zajistit požadované podmínky pro bezproblémový provoz zabezpečovacího systému a jeho 

sladění s provozem zabezpečeného objektu. Navržená režimová opatření by v žádném 

případě neměla omezit volný pohyb zaměstnanců a osob v prostorech společnosti, ale 

současně by měla zajistit požadovaný stupeň zabezpečení. V této oblasti sehrává 

významnou roli systém kontroly vstupu. [15] 

Zahraniční prameny uvádí, že účinnost zabezpečovacího systému je přímo úměrná 

využívání režimových opatření. Tato opatření rozlišujeme na vnější a vnitřní. 

Vnější režimová opatření 

Tato opatření se zabývají problematikou vstupních a výstupních podmínek 

u prostorů, které slouží ke vstupu a vjezdu do chráněného objektu. Jedná se zejména 

o nákladové a osobní brány, místa napojení na kanalizaci o velkém průměru, ventilační 

a kabelové šachty, ale i propusti potoků, protékajících skrz objekt. Režimová opatření 

stanovují kdo, kdy, kde a jak může těmito cestami do objektu vstupovat či objekt opouštět. 

Zároveň jsou stanovena kontrolní opatření, která jsou obvykle řešena fyzickou ostrahou. 

[24] 

Vnitřní režimová opatření 

Vnitřní režimová opatření pojednávají o dodržování bezpečnostních směrnic. 

Bezpečnostní směrnice řeší omezení pohybu osob v určitých prostorech chráněného 

objektu. Tyto prostory bývají ohrazeny a kontrolovány ostrahou. Směrnice se také týkají 

zvláštního režimu, který zajišťuje udržování ohrazení v dobrém stavu a osvětlení 

chráněných prostor. V neposlední řadě se zabývají režimem pohybu materiálu 

a skladových režimů. [24] 
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5 Základní informace o objektu soukromé firmy 

V této kapitole se nachází charakteristika společnosti, její produkty a služby, 

historie a popis objektu, v němž se nachází soukromá firma, a jeho okolí včetně stavebního 

řešení objektu. V závěru kapitoly bude provedeno vyčíslení aktiv firmy, která je nutno 

ochránit. 

5.1 Charakteristika společnosti 

Firma byla založena roku 1992 odkoupením výrobní technologie chirurgických 

šicích jehel od firmy, která tuhle výrobní činnost zajišťovala v tuzemsku od 60. let. 

Po převzetí veškeré výrobní technologie, přístrojů, kvalifikovaných a zkušených 

zaměstnanců se započalo s výrobou v únoru roku 1993. V současné době firma pokrývá 

požadavky pro zdravotnickou i veterinární veřejnost v tuzemsku i v zahraničí, zejména pak 

v Německu a zaměstnává 26 pracovníků. V roce 1994 byla firma rozšířena o novou výrobu 

vlastních polotovarů a následně byla zahájena i výroba drobných drátových komponentů 

a výrobků, určených zejména pro spotřební, oděvní a automobilový průmysl. 

V současnosti je rozvoj firmy zaměřen na zkvalitňování výroby, inovaci výroby 

chirurgických jehel v nerezovém provedení, rozšiřování výrobních prostor a pořizování 

moderních, obráběcích strojů. Firma splňuje normu ISO 9001:2009, díky čemuž vzrůstá 

její konkurenceschopnost a zvyšování podílu výrobků určených k exportu. Již dnes patří 

firma v této profesi k nejvyhledávanějším nejen v České republice, ale i v zahraničí, což 

potvrzuje zvyšující se export do vyspělých států světa.   

5.2 Výroba 

Hlavní pracovní náplní firmy, jak již zde bylo řečeno, je výroba chirurgických 

jehel, vlastních polotovarů a výrobků z drátu. Během let však došlo k velkému rozšíření 

výroby, důsledkem čehož může firma nabídnout široké portfolio vlastních výrobků 

a služeb, jako je například: 

a) výroba tetovacích jehel a nástavců, 

b) výroba čalounického a sedlářského nářadí, 

c) vodiče nití pro textilní průmysl, 
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d) broušení špic, 

e) omílání, odhrotování a leštění, 

f) kalení. 

5.3 Historie objektu 

Historie objektu se datuje do doby před vypuknutím druhé světové války, kdy 

děda současného majitele firmy nechal postavit garáže pro svoji firmu, podnikající v úseku 

autodopravy, a malou kancelář situovanou v blízkosti garáží. Po únoru 1948 a nástupu 

komunistů k moci byl objekt firmy společně s nákladními automobily znárodněn. 

V roce 1968 dochází k modernizaci a rozšíření stávajících prostor, areál 

se přejmenovává na Okresní podnik služeb a v nově vzniklých prostorách nachází své 

místo klempířská dílna, kamenictví, sklenářství, stavební podnik a koncem 80-tých let se 

přidává i výroba podlahových krytin. 

Po pádu komunismu v roce 1989 a následném vydání souboru zákonů byl areál 

firmy v restituci navrácen otci současného majitele. V roce 1993 se zde rozjíždí výroba 

chirurgických jehel, která trvá do dnešních dnů. Během 20 let došlo k drobným stavebním 

úpravám, výměně oken za kvalitnější dřevěná a zavedení nových silnoproudých 

a slaboproudých rozvodů. V areálu také byla nově postavena budova, v níž se nachází 

kalící pec. 

5.4 Popis objektu a areálu společnosti 

Areál soukromé firmy zabírá plochu o výměře 3635 m
2
 včetně výrobních objektů, 

přičemž rozměry dvou výrobních budov jsou 1120 m
2 

a 180 m
2
. Areál má jediný vstup 

na západní straně, tvořený dálkově ovládanou dvoukřídlou bránou a malou brankou 

pro zaměstnance. Severní a východní strana areálu je ohraničena hlavní budovou. Jižní 

strana areálu je opatřena nově zbudovaným plotem. Na asfaltové ploše areálu se nachází 

asi 15 parkovacích míst pro zaměstnance a plocha pro otáčení zásobovacích vozů. Také se 

zde nachází kontejner pro kovový odpad, vznikající při výrobě. 

Hlavní jednopodlažní zděná budova, označená číslem 1, je původní stavbou 

ze 70. let. Všechna okna v budově jsou dřevěná, většina je zajištěna proti otevření 
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a některá jsou vybavena bezpečnostními mřížemi. Budova má 9 vstupů, ovšem 6 z nich 

je trvale uzamčeno a nepoužíváno, k jejich použití dochází jen ve výjimečných případech, 

jako je například výměna obráběcích strojů či naskladnění rozměrného materiálu určeného 

k výrobě. Objekt je rozdělen do několika úseků, které jsou průchozí, ale po konci pracovní 

směny jsou dveře rozdělující jednotlivé úseky uzamčeny. Prvním vchodem do objektu, 

nacházejícím se v blízkosti vjezdu do areálu, se dostaneme do sociální části, ve které 

se nachází koupelny, toalety a šatny pro zaměstnance. Za nimi má vedení podniku 

své kanceláře a společnou jídelnu. Druhým vchodem do objektu jsou dvoukřídlá kovová 

vrata, za kterými se nachází výrobní prostor, v němž jsou umístěny lisy, stojanové vrtačky 

a sekačky drátů. Vlevo od výrobního prostoru se nachází brusírna společně s malou 

místností, určenou pro praní jehel v benzínu. Na pravé straně výrobního prostoru 

se nachází volný průchod do skladu materiálu, plynové kotelny a místnosti určené 

pro omílání, leštění a následné vysoušení výrobků. Po průchodu třetího vchodu 

se dostáváme do největšího výrobního prostoru, na jehož konci se nachází malá dílna 

zaměstnance, starajícího se o seřizování veškerých obráběcích strojů. Na tento prostor 

navazuje poslední úsek objektu, tvořený kanceláří vedoucího provozu a kanceláří expedice, 

za kterou se nachází balírna.   

Druhá jednopodlažní zděná budova, označená číslem 2, byla postavena v roce 

2006. Všechna okna v této budově jsou moderní plastová, spodní řadu oken nelze otevřít, 

vrchní řadu lze otevřít kvůli lepšímu odvodu tepla vznikajícího při kalení. V budově 

je umístěna kalící pec společně se štěpičem čpavku. V přilehlé místnosti se nachází přístroj 

na chemické praní jehel. Součástí budovy jsou i dvě bývalé garáže, ve kterých byl dříve 

skladován materiál určený k opracování. S rozšířením prostorů určeným ke skladování 

v hlavní budově se jedna garáž změnila na sklad olejů a benzínu, druhá zůstává dodnes 

prázdná. Na druhé straně budovy se nachází kovový přístřešek, pod kterým jsou umístěny 

stojany na kola a kontejner s tříděným odpadem.                                                                                                                                                                                                                                                               

5.5 Popis okolí objektu 

Areál firmy se nachází ve Zlínském kraji v nadmořské výšce okolo 350 m n. m. 

Podél severní strany areálu firmy vede málo frekventovaná silnice III. třídy, na kterou 

navazuje jediný příjezd do areálu firmy. Tato silnice není osvětlena lampami veřejného 
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osvětlení. Za silnicí se nachází obytná zástavba a několik rodinných domů. Na západní 

straně se nachází sklady sklenářské firmy a prodejna podlahových krytin. Na východní 

straně se nachází rodinný dům s neoplocenou zahradou. Jižní strana je lemována strmým 

svahem, na jehož vrcholu vede železniční trať. Svah je v celé délce oddělen nově 

vybudovaným, 190 cm vysokým plotem. Okolí areálu je znázorněno na obrázku 4. 

 

Obrázek 4: Okolí podniku  

5.6 Hodnocení aktiv společnosti 

Pro provedení návrhu zabezpečení objektu potřebujeme znát hodnotu aktiv, neboli 

vyčíslit všechny hmotné i nehmotné věci v objektu, které mají pro společnost nespornou 

hodnotu a je třeba je ochránit. Nejprve je nutné veškerá aktiva společnosti identifikovat, 

aby následně mohlo být provedeno jejich finanční ohodnocení. Tento krok je důležitý 

z hlediska stanovení celkové hodnoty aktiv, protože z toho se pak odvíjí finanční částka 

vynaložená na inovaci zabezpečení. Aby bylo zabezpečení dostatečně účinné, je třeba 

vynaložit finanční částku rovnající se 10% - 15% z celkové hodnoty aktiv, které máme 

v plánu ochránit. Hodnota aktiv, jako je například materiál určený k výrobě, polotovary 

či vlastní výrobky, může kolísat, jejich hodnoty proto uvádím orientačně. Výčet všech 

aktiv společnosti se nachází v přiložené tabulce 2. 
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Tabulka 2: Aktiva společnosti  

Aktiva společnosti 

Druh majetku Typ aktiva Hodnota aktiv (Kč) 

Hmotný majetek 

Ruční nářadí 550 000 

Chemická pračka 650 000 

Kalící pec 1 750 000 

Výbava kanceláří 300 000 

Výpočetní technika 160 000 

Stavby + pozemek 5 500 000 

Ventilační technika 400 000 

Obráběcí stroje, lisy 3 300 000 

Firemní automobil 270 000 

Hotové výrobky 750 000 

Materiál 530 000 

Nehmotný majetek 

Software 70 000 

Know-how Nevyčísleno 

Ostatní informace Nevyčísleno 

Celková hodnota aktiv 14 230 000 

 

V tabulce se nachází přibližné hodnoty všech aktiv společnosti. Nehmotný 

majetek nebylo možno vyčíslit, každá společnost si tyto informace a důležitost pracovníků 

cení jinak. Z tabulky také vyplývá, že na inovativní zabezpečení by měla být vynaložena 

suma v maximální výši 1 423 000 Kč, což se rovná 10 % z celkové hodnoty aktiv.  
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6 Stávající stav zabezpečení 

V této kapitole bude popsán stávající stav zabezpečení společnosti. Kvůli velkému 

množství drahého zařízení, materiálu připraveného ke zpracování a zvláště kvůli 

své poloze na kraji města, vedle málo frekventované, neosvětlené silnice, se společnost 

může snadno stát terčem útoku zlodějů. Pro navrhnutí inovativního systému zabezpečení 

je proto důležité znát současný stav zabezpečení jednotlivými částmi fyzické ochrany. 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

V obvodové, plášťové i prostorové ochraně areálu a objektů se nachází různé 

prvky mechanických zábranných systémů. V následujících řádcích budou tyto systémy 

podrobně rozebrány. 

6.1.1 Perimetrická ochrana 

Hlavní budova ohraničuje severní a východní stranu areálu společnosti. 

V minulosti byly provedeny pokusy o odkoupení částí pozemku majitele sousedního 

rodinného domu za účelem vybudování plotu, tahle dohoda však ztroskotala na sporech 

o finanční výši nabídky. Podél severní strany areálu, ležící u silnice III. třídy, také nebylo 

realizováno vybudování plotu. Z toho důvodu byly v celé délce objektu vysazeny vysoké 

túje, plnící funkci znemožnění náhledu do oken budovy. Tyto dvě strany proto postrádají 

jakoukoliv perimetrickou ochranu i přes pokusy o její vybudování. 

 Jižní strana je v celé délce 73 metrů ohraničena čtvercovým pletivem, jež 

je potaženo plastem, o výšce 190 cm. Volný prostor pod pletivem je vyplněn betonovou 

podezdívkou. Oplocení není vybaveno podhrabovými deskami ani vrcholovými zábranami 

proti přelezení, jelikož strmý svah částečně vylučuje pokus o průnik do areálu a sám 

je přírodní překážkou. Důvod vybudování byl hlavně kvůli chovu ovcí místním 

soukromníkem a jejich častý průnik do prostoru areálu. Ukázku způsobu oplocení je 

možno vidět na obrázku 5.  
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Obrázek 5: Oplocení jižní strany areálu  

Západní strana areálu je tvořena částečně stěnou budovy, umístěné v sousedním 

podniku a jediným vstupem do areálu, který tvoří ocelová dvoukřídlá brána o šířce 500 cm 

a výšce 220 cm, která je dálkově ovládána. Její součástí je i malá branka pro zaměstnance. 

Vrchní část brány je v celé délce opatřena ocelovými hroty, branka je opatřena děrovaným 

plechem, zamezujícím otevření branky pomocí kliky umístěné z vnitřní strany areálu. 

Klíče a dálkové ovládání od brány má pouze majitel společnosti, vedoucí výroby a jeden 

ze zaměstnanců. Vstupní brána i branka se nachází na obrázku 6. 

 

Obrázek 6: Vstupní brána do areálu  

6.1.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana představuje prostředky, které zamezují nepovolanému průniku 

osob do objektů. Železná střecha, společně s dostatečně širokým obvodovým zdivem, 

nepředstavuje z hlediska průniku do objektu nijak závažné riziko, což je zajištěno její 

pevnou konstrukcí.  
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Okenní výplně hlavní budovy tvoří většinou dvoukřídlá, dvojitě zasklená okna 

dřevěné konstrukce. Okna jsou většinou zajištěna proti otevření a mají rozměry 150 x 180 

cm. Druhým typem oken jsou dvoukřídlá, dvojitě zasklená okna s rozměrem 115 x 115 cm, 

umístěná v prostorech koupelen a toalet. Tato okna lze otevřít, a to z důvodu ventilace 

v těchto prostorech. Dřevěná okna se v objektu nachází od 90. let, kdy došlo k výměně 

starých, nevyhovujících oken. Některá okna, zejména ve skladu materiálu a prostorách 

expedice, jsou chráněna bezpečnostními mřížemi, kvůli umístění skladovaného materiálu 

určeného k exportu a také možnosti ventilace.  

  Okenní výplně budovy, ve které je umístěna kalící pec, jsou tvořeny dvoukřídlými 

plastovými okny s dvojitým zasklením o rozměru 155 x 120 cm, která jsou potažena 

bezpečnostními foliemi. Spodní řadu oken nelze otevřít, vrchní řada oken se otevírá 

pomoci mechanismu z důvodu účinnějšího odtahu tepla vznikajícího provozem kalící pece. 

Okna jsou vyobrazena na obrázku 7. 

 

Obrázek 7: Typy oken v budovách společnosti 

 Hlavní vstup do budovy je tvořen dvoukřídlými dveřmi se skleněnou výplní 

o rozměru 200 x 160 cm, které jsou zhotovené z kovu. Dveře jsou opatřeny bezpečnostním 

kováním a dvěma bezpečnostními zámky FAB. Vnitřní strana dveří je zamřížována. 

Ostatní vstupy jsou opatřeny kovovými jednokřídlými dveřmi, které jsou opatřeny 

cylindrickými zámky FAB.  

Do hlavního objektu se lze dostat 5 ocelovými vraty, z nichž pouze jedny jsou 

pravidelně užívána, zbylá jsou trvale uzamčena. Dvoukřídlá vrata, usazená v ocelových 

zárubních, jsou tvořena ocelovým rámem a pláštěm vyplněným izolací. Rozměry vrat jsou 

280 x 275 cm. Veškerá vrata jsou opatřena zámkem s cylindrickou vložkou, nejčastěji 



25 

 

používaná vrata vedoucí do výrobních prostor navíc disponují bezpečnostním visacím 

zámkem FAB. Vrata s dveřmi jsou vyobrazena na obrázku 8. 

 

Obrázek 8: Vrata hlavní budovy 

Vstupní otvor do objektu, ve kterém se nachází kalící pec, je tvořen sekčními 

zateplenými vraty s integrovanými dveřmi, zhotovenými z pozinkovaných ocelových 

panelů. Vrata zajíždějí pod strop objektu, pohon je realizován dálkově ovládaným 

elektromotorem. 

Na vnější straně budovy v blízkosti vchodu se nachází pouze jediná kamera 

s přisvětlením, sloužící k monitorování příchodu a odchodu zaměstnanců společně 

s příjezdy a odjezdy automobilů. Kamera zároveň zabírá dvě služební auta, pokud zůstávají 

v areálu přes noc. Zařízení je napojeno na záznamové zařízení, což bylo nutno oznámit 

Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

6.1.3 Prostorová ochrana 

Prostorová ochrana slouží k odhalení narušitele a jeho zpomalení uvnitř objektu, 

na jeho schodištích či místnostech. Bývá realizována dveřmi, mřížemi, kamerovými 

systémy a poplachovými zabezpečovacími systémy s detektory signalizujícími narušení. 
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Uvnitř objektu se nenachází systém CCTV, pasivní infračervená čidla (PIR čidla) 

či systém PZTS. Jedinou prostorovou ochranu objektu proto tvoří dveře v ocelových 

zárubních, rozdělující jednotlivé úseky či nacházející se mezi místnostmi. Dveře 

rozdělující jednotlivé úseky jsou jednokřídlé a ocelové, s cylindrickými vložkami FAB. 

U vstupu do prostor expedice jsou navíc doplněny mřížemi. Dveře oddělující jednotlivé 

místnosti jsou jednokřídlé a dřevěné s dozickými zámky, pouze dveře kanceláří jsou 

vybaveny zámky s cylindrickou vložkou FAB. 

6.1.4 Předmětová ochrana 

V prostorách šaten se nachází ocelové skříňky, ve kterých jsou uchovávány 

osobní věci a cennosti zaměstnanců podniku, které se uzamykají pomocí visacích zámků. 

V kanceláři majitele firmy se nachází trezorová skříň, v níž jsou uloženy dokumenty 

související s podnikem a citlivá data. Klíč od skříně má pouze majitel firmy a vedoucí 

provozu. 

6.2 Režimová ochrana 

Pracovní doba podniku začíná v 6 hodin a pokračuje až do 14 hodin. Provoz 

kalírny se může protáhnout až do 18 hodin, v závislosti na objemu práce. Jako první 

do areálu podniku přijíždí majitel či vedoucí výroby, který otevírá příjezdová vrata 

a zpřístupňuje hlavní vchod do budovy. Po ukončení pracovní doby majitel uzavírá 

a uzamyká budovy a bránu, v jeho nepřítomnosti jej zastupuje vedoucí výroby 

či zaměstnanec kalírny. Režim vstupu dodavatelů, zákazníků a rodinných příslušníků není 

nijak kontrolován či upraven. V objektu je zakázáno kouření, vyhrazené prostory určené 

ke kouření se nachází vně objektu. 

Přístup k dokumentům a citlivý datům vedení firmy má pouze majitel a vedoucí 

výroby, kteří je poskytují jednotlivým zaměstnancům, kteří je využívají ke své práci. 

Veškerá elektronická data jsou zálohována na počítačích nepřipojených k internetu 

a chráněných antivirovým programem. 
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6.3 Subjektivní hodnocení nynějšího zabezpečení objektu 

Za slabé místo v zabezpečení považuji zejména nepřítomnost jakéhokoliv typu 

elektrického zabezpečovacího systému uvnitř budovy. V budově není instalován PZTS, 

například v podobě PIR čidel, která by odhalila pachatele po překonání plášťové ochrany, 

tvořené staršími okny. Velkým problémem je také chybějící CCTV. Jediná kamera, 

umístěná vně budovy a snímající část vnitřního prostoru areálu, se používá hlavně 

ke kontrole příchodů a odchodů zaměstnanců a pro sledování dopravy. Tento nedostatek 

lze odstranit instalací dalších kamer, které budou schopny pokrýt celou plochu areálu 

a sledovat slabá místa plášťové ochrany objektu. 

Režimová ochrana v areálu společnosti také není na úrovni, která 

by minimalizovala možnost vstupu neoprávněných osob do prostoru areálu či budov. 

Z důvodu neustálých příjezdů a odjezdů vozidel dodavatelských firem je hlavní brána 

neustále otevřena, což má za následek bezproblémový vstup zákazníka či pachatele 

do prostoru společnosti. Jeho případné odhalení závisí pouze na schopnostech a všímavosti 

zaměstnanců.  

Za kladné věci, týkající se zabezpečení, považuji použití kvalitních dveří a vrat 

vedoucích do budov, opatřenými bezpečnostními zámky FAB a osazenými v ocelových 

zárubních a také ocelové dveře, rozdělující jednotlivé úseky výroby. Provedení 

perimetrické ochrany je na dobré úrovni, nově vybudovaný vysoký plot lemující jižní 

stranu areálu znesnadňuje průnik do areálu. Robustní ocelová brána, opatřená ocelovými 

hroty, znemožňuje použití jediného vjezdu do areálu společnosti. Nově zbudovaný objekt, 

v němž se nachází kalící pec, je chráněn dostatečně, jeho okna jsou potažena bezpečností 

fólií a kvalitní sekční vrata poskytují dostatečnou ochranu. V prostorech se navíc 

nenachází aktiva vysoké hodnoty, materiál určený k výrobě je totiž uložen v hlavní 

budově. Kapitola s analýzou rizik doplní toto subjektivní hodnocení. 
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7 Statistika krádeží vloupáním v lokalitě společnosti 

Ve Zlínském kraji (dále ZLK) je kriminalita v porovnání s ČR na velmi nízké 

úrovni. Dlouhodobě se tedy řadí mezi kraje s nejnižší mírou kriminality a zároveň 

s vysokou mírou objasněností kriminálních skutků. V následujících řádcích se budu 

zabývat statistikou krádeží vloupáním na území ZLK v letech 2005 - 2014, zvláště pak 

zlínského okresu, ve kterém leží objekt společnosti. Výsledná data jsou vyjádřena v tabulce 

3 a graficky vyobrazena na obrázku 11. 

Počet krádeží vloupáním ve ZLK od roku 2010 dlouhodobě narůstal, avšak v roce 

2013 byl meziroční nárůst kriminality o 10,7 %. Skokový zvýšení kriminality bylo 

zaznamenáno hlavně na území zlínského okresu, které činilo 31,8 %. Došlo k velkému 

nárůstu vloupání do bytů, rodinných domů a obchodů. Vloupání do škol se tento rok 

dokonce ztrojnásobilo. Zvýšená kriminalita byla doprovázena nárůstem celkových škod. 

[2] 

V roce 2014 došlo k propadu počtu krádeží vloupáním, jejich počet na území ZLK 

činil 1537 a ve zlínském okrese 473. [12] 

Tabulka 3: Počet krádeží vloupáním [2]  

Krádeže vloupáním 

Rok Zlínský kraj Okres Zlín 

2005 1623 514 

2006 1500 503 

2007 1769 594 

2008 1679 464 

2009 1675 482 

2010 1678 486 

2011 1611 498 

2012 1692 468 

2013 1873 617 

2014 1537 473 
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Obrázek 9: Graf statistiky krádeží vloupáním 

Graf reprezentuje vývoj počtu krádeží za posledních 10 let na území ZLK. Z grafu 

je patrný nárůst počtu vloupání roce 2013, který nebyl pouze záležitostí ZLK, ale celé 

republiky a následný propad počtu vloupání v roce 2014. V grafu je také vyobrazen počet 

vloupání ve zlínském okresu z důvodu umístění areálu společnosti. Zlínský okres 

má největší počet vloupání ze 4 okresů, náležících pod ZLK. Míra objasněnosti případů 

loupežných vloupání se pohybuje okolo 30 %, celková objasněnost kriminality byla 

ve ZLK roku 2013 druhá nejvyšší v zemi. 
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8 Analýza a hodnocení rizik ohrožujících společnost 

Analýza a hodnocení rizik ohrožujících společnost slouží pro potřeby řízení. 

Zároveň je používána jako podklad pro rozhodovací proces. V současné době existuje řada 

metodik a softwarových nástrojů, sloužících k analýze rizik. Jednotlivé metody těchto 

analýz napomáhají posuzovateli rizika, který zároveň vychází ze svých praktických 

zkušeností, úsudku a statistických dat. Každá z metod analýzy rizik byla navržena k řešení 

specifického problému, proto je důležité zvolit ty metody, které jsou dostupné a rozšířené 

v současné bezpečnostní praxi. Na základě výsledků těchto analýz je poté navržena nová 

varianta zabezpečení. [22] 

V mé práci jsem pro analýzu a hodnocení rizik ohrožujících společnost využil 

diagram rybí kosti (Ishikawův diagram), který identifikuje a graficky znázorňuje rizika. 

Další použitou metodou je analýza příčin a následků poruch (FMEA), která navazuje 

na metodu rybí kosti a slouží k výpočtu míry rizika. Tato metoda je rozdělena na dvě části, 

a to strukturální a procesní rizika. Analýza bude vyhodnocena využitím Paretova diagramu 

a Lorenzovy křivky. 

8.1 Ishikawův diagram 

Důležitým pomocníkem při zpracování analýzy a hodnocení rizik je diagram rybí 

kosti (Ishikawův diagram). Jeho tvůrcem japonský univerzitní profesor Kaoro Ishikawa. 

Diagram umožňuje velice jednoduše znázornit analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. 

Jeho jednoduchost tkví v grafickém vyjádření, které svým vzhledem připomíná větvení 

rybí kosti. Přesné rozložení diagramu závisí na specifikaci řešeného problému. To následně 

určuje i počty hlavních a vedlejších větví. Výsledkem by mělo být znázornění veškerých 

příčin, vztahujících se k řešenému problému. [4]  

V mé práci jsem se zabýval problémem překonání fyzické ochrany objektu 

společnosti. Diagram je rozdělen do 5 větví, z nichž každá reprezentuje jednu z primárních 

příčin překonání fyzické ochrany objektu. Je to překonání perimetrické ochrany, plášťové 

ochrany, prostorové ochrany, předmětové ochrany a režimové ochrany. Ishikawův diagram 

je graficky vyobrazen na obrázku 10.   
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Obrázek 10: Ishikawa diagram  
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8.2 Analýza příčin a následků poruch (FMEA) 

Tato metoda slouží k sestavení tabulky příčin poruch a jejich následků 

pro společnost. FMEA rozpoznává jednoduché poruchy, která ale ve výsledku výrazně 

přispívají k havárii. Je také často využívána při změnách a modifikacích procesů. Může být 

vyhotovena jediným analytikem, ale doporučuje se následná kontrola dalším, nezávislým 

analytikem. Jejím výsledkem je kvalitativní seznam všech zařízení, jejich možných poruch 

a následků, s možností kvantifikace. Zahrnuje i odhady nejhorších scénářů následků. 

Obvykle bývá vyhotovena v tabulkové formě s následným doporučením pro zlepšení 

úrovně bezpečnosti. [16]  

Míra rizika se vypočítá podle vzorce (1). 

 R = P x N x H (1) 

R – míra rizika 

P – pravděpodobnost vzniku poruchy 

N – závažnost následků poruchy 

H – odhalitelnost poruchy [22]  

Veškeré parametry, potřebné k výpočtu výsledné míry rizika, jsou uvedeny 

v přiložené tabulce číslo 4. 

Tabulka 4: Jednotlivé parametry metody FMEA [22] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 – 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 – 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 – 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P 
Pravděpodobnost vzniku 

rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 v momentě spáchání 

2 spíše pravděpodobná 2 
během několika 

minut 

3 pravděpodobná 3 do 24 hodin 

4 vysoce pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné 

5 trvalá 5 neodhalitelné riziko 
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Provedení analýzy FMEA 

Pomocí jednotlivých rizik, uvedených v  Ishikawově diagramu, byly sestaveny 

dvě tabulky. V první tabulce jsou uvedena identifikovaná strukturální rizika, ve druhé 

rizika procesní. Každému riziku byly přiřazeny tři parametry, jejich vynásobením jsme 

dostaly výslednou míru rizika R. V tabulkách číslo 5 a 6 jsou uvedeny výsledné míry rizik. 

Tabulka 5: Strukturální rizika 

Identifikovaná strukturální rizika Číslo P N H R 

Průnik do areálu 
přes střechu budovy 1 2 2 4 16 

sousedící budovou 2 2 2 3 12 

Překonání 

oplocení 

přelezení 3 3 2 4 24 

podhrabání 4 2 1 2 4 

přestřižení či přeřezání 

pletiva 
5 3 2 2 12 

Překonání vstupní 

brány 

mechanické poškození či 

zničení pomocí nástrojů 
6 3 2 2 12 

proražení brány 

automobilem 
7 2 2 1 4 

Překonání oken 

rozbití okenní tabule 8 4 4 2 32 

pomocí nástrojů 9 3 4 3 36 

překonání 

bezpečnostních mříží 
10 2 4 2 16 

Překonání vrat a 

dveří 

proražení/vytržení 

automobilem 
11 2 3 2 12 

odvrtání vložky zámku 12 2 4 3 24 

vypáčení 13 3 4 2 24 

Překonání 

obvodového zdiva 

probourání automobilem 14 1 3 1 3 

pomocí nástrojů 15 2 3 2 12 

Nefungující 

osvětlení areálu 

úmyslné poškození 16 2 1 2 4 

výpadek proudu 17 2 1 1 2 

technická závada 18 3 1 2 6 

Překonání 

trezorové skříně 

vypáčení 19 4 5 2 40 

překonání zámku 20 3 5 2 30 

odcizení skříně 21 2 5 2 20 

Krádež osobních 

věcí zaměstnanců 

přestřižení zámku 

skříňky 
22 2 2 2 8 

Průnik střechou do budovy 23 1 3 2 6 

Nevyhovující kamerový systém 24 5 4 4 80 

Absence PZTS 25 5 4 4 80 
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Tabulka 6: Procesní rizika 

Identifikovaná procesní rizika Číslo P N H R 

Neuzamčení 

hlavní brány 1 2 2 2 8 

dveří 2 3 3 3 27 

vrat 3 3 3 3 27 

Ztráta klíčů 
krádeží 4 2 4 2 16 

nedbalostí 5 4 4 3 48 

Neuzavření oken 6 3 3 2 18 

Nedodržení směrnice pro vstup a vjezd 

neoprávněných osob do areálu 
7 5 2 3 30 

Spolupráce zaměstnance společnosti 

s pachatelem 
8 2 4 3 24 

Krádež výrobků a materiálu 9 3 4 3 36 

Neoprávněná manipulace s dokumenty 10 2 5 3 30 

Bledě modře vyznačené hodnoty v tabulkách číslo 5 a 6 jsou podle metody FMEA 

mírná a nežádoucí rizika. Pro zabezpečení společnosti bude nutné se těmito riziky zabývat. 

8.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Pro sestrojení tohoto diagramu se využívá Paretova principu, který hovoří o tom, 

že alespoň 80% všech rizik způsobuje pouze 20% příčin z veškerých událostí. Nejprve 

je třeba sestavit seřazením výsledných mír rizik tabulky, ve kterých následně za použití 

vzorců (2) a (3) vypočítáme kumulativní a relativní kumulativní četnosti. Na základě 

těchto četností sestavíme Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

                                      (2) 

 

Ni – kumulativní četnost poruchy 

n1 – ni – hodnoty poruchy 

(3)                  

                                                     

Fi – relativní kumulativní četnost poruchy 

Ni – kumulativní četnost poruchy 

N – celková kumulativní četnost poruchy 



35 

 

V tabulkách číslo 7 a 8 jsou uvedeny vypočtené hodnoty kumulativních 

a relativních kumulativních četností pro strukturální a procesní rizika. 

 

Tabulka 7: Hodnoty kumulativních a relativních četností strukturálních rizik 

Číslo Druh rizika R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

25 Absence PZTS 80 80 15,41 

24 Nevyhovující kamerový systém 80 160 30,83 

19 Překonání trezorové skříně vypáčením 40 200 38,54 

9 Překonání oken pomocí nástrojů 36 236 45,47 

8 Překonání oken rozbitím okenní tabule 32 268 51,64 

20 Překonání zámku trezorové skříně 30 298 57,42 

12 Překonání vrat a dveří odvrtáním vložky 24 322 62,04 

13 Překonání vrat a dveří vypáčením 24 346 66,67 

3 Přelezení oplocení 24 370 71,29 

21 Odcizení trezorové skříně 20 390 75,14 

1 Průnik do areálu přes střechu budovy 16 406 78,23 

10 
Překonání okenních bezpečnostních 

mříží  
16 422 81,31 

11 Proražení/vytržení vrat automobilem 12 434 83,62 

2 Průnik do areálu sousedící budovou 12 446 85,93 

5 Přestřižení či přeřezání pletiva 12 458 88,25 

6 Mechanické poškození či zničení brány 12 470 90,56 

15 
Překonání obvodové zdiva pomocí 

nástrojů 
12 482 92,87 

22 Přestřižení visacích zámků skříněk 8 490 94,41 

18 Technická závada na osvětlení areálu 6 496 95,57 

23 Průnik střechou budovy 6 502 96,72 

4 Podhrabání oplocení 4 506 97,49 

7 Proražení brány automobilem 4 510 98,27 

16 Úmyslné poškození osvětlení areálu 4 514 99,04 

14 
Probourání obvodového zdiva 

automobilem 
3 517 99,61 

17 Výpadek elektrického proudu 2 519 100 
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Tabulka 8: Hodnoty kumulativních a relativních četností procesních rizik 

Číslo Druh rizika R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost [%] 

5 Ztráta klíčů z nedbalosti 48 48 18,18 

9 Krádež výrobků a materiálu 36 84 31,82 

10 Neoprávněná manipulace s dokumenty 30 114 43,18 

7 Nedodržení směrnice pro vstup a vjezd 30 144 54,55 

2 Neuzamčení dveří 27 171 64,77 

3 Neuzamčení vrat 27 198 75,00 

8 Spolupráce zaměstnance s pachatelem 24 222 84,09 

6 Neuzavření oken 18 240 90,91 

4 Krádež klíčů 16 256 96,97 

1 Neuzamčení hlavní brány 8 264 100 

 Veškeré spočtené kumulativní a relativní kumulativní četnosti byly 

zaneseny do dvou grafů. Do prvního z nich byly zaneseny výsledné hodnoty četností 

strukturálních rizik, do druhého výsledné hodnoty četností procesních rizik. Grafy jsou 

vyobrazeny na obrázcích číslo 11 a 12. 

 

Obrázek 11: Paretův diagram a Lorenzova křivka – strukturální rizika 
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Obrázek 12: Paretův diagram a Lorenzova křivka – procesní rizika 

Po vytvoření dvou Paretových diagramů s Lorenzovou křivkou pro strukturální 

a procesní rizika, byly zjištěny nejzávažnější rizika, týkající se bezpečnosti společnosti. 

V obou grafech se tato rizika nachází vlevo od červeně zbarvené hodnoty na Lorenzově 

křivce. Těmto rizikům bude v následující kapitole věnována pozornost, a to z důvodu 

jejich minimalizace. Výsledný výčet těchto rizik je uveden v tabulce číslo 9. 

Tabulka 9: Výsledný výčet strukturálních a procesních rizik 

Nejzávažnější strukturální rizika Nejzávažnější procesní rizika 

Absence PZTS Ztráta klíčů z nedbalosti 

Nevyhovující kamerový systém Krádež výrobků a materiálu 

Překonání trezorové skříně vypáčením Neoprávněná manipulace s dokumenty 

Překonání oken pomocí nástrojů Nedodržení směrnice pro vstup a vjezd 

Překonání oken rozbitím okenní tabule Neuzamčení dveří 

Překonání zámku trezorové skříně Neuzamčení vrat 

Překonání vrat a dveří odvrtáním 

vložky 

  
Překonání vrat a dveří vypáčením 

Přelezení oplocení 

Odcizení trezorové skříně 

Průnik do areálu přes střechu budovy 
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9 Návrh inovativního technického zabezpečení 

V předchozí kapitole byla za pomocí analýz zjištěna bezpečnostní rizika, která 

vychází z nedostatečného zajištění ochrany objektu společnosti. Tato rizika je třeba 

odstranit navržením komplexního inovativního zabezpečení, o čemž bude pojednávat tato 

kapitola. Budou zde nově navrženy prvky mechanického zábranného systému, 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, CCTV a úprava stávajících 

režimových opatření. Jelikož si majitel nepřeje fyzickou ostrahu, budou veškeré systémy 

sloužit ke zpomalení a detekci narušitele. Pomocí komunikačních technologií budou 

určené osoby informovány o narušení ochrany objektu.  

9.1 Návrh zabezpečení prostřednictvím MZS 

Pomocí provedených analýz byly zjištěny slabiny v prvcích MZS. Nové prvky budou 

navrženy z důvodu odstranění slabin stávajícího MSZ a zvýšení odolnosti vůči průniku 

pachatele. 

9.1.1 Perimetrická ochrana 

Z výsledků analýz vyplývá, že slabinou současného stavu perimetrické ochrany 

je možnost přelezení oplocení útočníkem. Proto navrhuji v celé délce oplocení vyhotovit 

žiletkový drát Concertina o průměru 450 mm. Tento drát bude osazen v dvouramenném 

bavoletu na vrcholu stávajícího oplocení a společně budou tvořit vrcholovou zábranu, která 

zabrání průniku pachatele přes oplocení. Instalaci žiletkového drátu provedou zaměstnanci 

společnosti. Umístění žiletkového drátu je v příloze číslo 1 označeno zelenou barvou. [34]  

9.1.2 Plášťová ochrana 

Pro zvýšení odolnosti proti odvrtání vložky zámku či bumping metodě budou 

veškerá vstupní vrata a dveře do objektu, vyjma těch hlavních, vybaveny bezpečnostním 

kováním s vložkou FAB S1 (klika – klika). Toto kování s vložkou je dle normy ČSN P 

ENV 1627 certifikováno v BT 3. Současně budou touto soupravou osazeny i dveře, 

vedoucí do kanceláře majitele podniku. [11] 
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Pro ztížení rozbití oken navrhuji opatřit okna bezpečnostní fólií. Okna budovy 

kalírny jsou již bezpečnostními fóliemi vybaveny. V hlavní budově je několik oken 

vybaveno bezpečnostními mřížemi. Zbývající, nijak nechráněná okna, budou vybavena 

bezpečnostními fóliemi. Výměna celých oken by totiž byla nákladná a zvýšila by výsledné 

výdaje inovativního zabezpečení. Použitá fólie bude typu SCX od firmy Next. Tato čirá 

fólie s atestem P2A má tloušťku 0,35 mm a slouží především jako ochrana před vniknutím 

do objektu a poraněním o skleněné střepy. Vybraná okna, u kterých bude instalována 

bezpečnostní fólie, jsou v příloze číslo 1 označena bledě modrou barvou. [3]  

Okna vedoucí do skladu materiálu budou osazena bezpečnostními mřížemi od 

firmy Next. Tyto mříže jsou tvořeny plochou ocelí o rozměrech 10 x 20 mm a jsou 

certifikovány ve 3. bezpečnostní třídě. V příloze číslo 1 jsou vyznačeny červenou barvou. 

Osazení bezpečnostních fólií a mříži bude provedeno odborníky z dodavatelské firmy. [19] 

9.1.3 Předmětová ochrana 

Velkým nedostatkem předmětové ochrany je zastaralá trezorová skříň. Tato skříň 

nabízí malou ochranu před vypáčením, odvrtáním zámku či zcizením. Z toho důvodu 

slouží pouze k uložení dokumentů, týkajících se společnosti. Pro lepší zabezpečení 

důležitých dokumentů a možnosti přenechávat finanční hotovost v objektu společnosti 

navrhuji instalaci trezorové skříně S 60 P o objemu 111 litrů. Tato skříň má mechanický 

zámek, je certifikovaná v bezpečnostní třídě 1 a ohnivzdorná po dobu 60 minut. Trezorová 

skříň se bude nacházet v kanceláři majitele podniku. Nově navržená trezorová skříň je 

vyobrazena na obrázku 13. V tabulce 10 se nachází cenová kalkulace MZS. [17]     

 

Obrázek 13: Trezorová skříň S 60 P [17] 
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Tabulka 10: Cenová kalkulace mechanických zábranných systémů 

Cenová kalkulace - Mechanické zábranné systémy 

Popis položky Počet MJ Za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Okenní mříže, 3. bezpečnostní třída 2 ks 2 990,00 5 980,00 

Montážní práce 1 kpl 1 800,00 1 800,00 

Bezpečnostní fólie SCX 0,35 mm 39 m
2
 690,00 26 910,00 

Instalace fólií 1 kpl 7 500,00 7 500,00 

Bezpečnostní kování s vložkou 

FAB S1, 3. bezpečnostní třída 
8 ks 2 190,00 17 520,00 

Bavolety rovné Ø 48 26 ks 223,85 5 820,00 

Žiletkový ostnatý drát Concertina 

450 mm 
7 ks 699,00 4 893,00 

Drobný instalační materiál 1 kpl 1 000,00 1 000,00 

Ohnivzdorná trezorová skříň S 60 

P 111 l 
1 ks 42 749,30 42 749,30 

Celková cena 114 172,30 

9.2 Návrh zabezpečení prostřednictvím PZTS 

Největší slabinou v zabezpečení ochrany objektu je absence PZTS. Ke snížení 

tohoto rizika budou do jednotlivých místností instalovány PIR detektory. V místnostech 

s vysokými obráběcími stroji plánuji instalovat stropní PIR detektory. PIR detektor 

s dlouhým dosahem zase zajistí ochranu chodby v sociální části budovy. Ovládání 

a vyhodnocování veškerých PIR čidel provede ústředna GALAXYGD – 264. 

Tato ústředna obsahuje i záložní akumulátor a GSM modul pro komunikaci. Do ústředny 

budou rovněž zapojeny dvě ovládací klávesnice, které se nacházející se u hlavních vstupů 

do budovy, a za pomocí kterých dojde k aktivaci či deaktivaci režimu střežení. Na vnější 

straně objektu navrhuji umístit zálohovanou akustickou sirénu s blikačem. Veškeré prvky 

PZTS jsou vyznačeny v příloze číslo 1. 

Aktivaci a deaktivaci systému budou provádět pouze určení vedoucí pracovníci. 

Vzhledem k umístění klávesnic navrhuji nastavit časové zpoždění systému na 30 s, aby 

měl příchozí pracovník čas na deaktivaci systému. Informace o vyhlášení poplachu 

v objektu společnosti budou pomoci GSM modulu zaslány majiteli firmy a příslušným 

zaměstnancům, kteří budou mít za úkol zjistit příčiny poplachu. Ústředna s příslušenstvím 

se nachází na obrázku 14. Tabulka 11 obsahuje cenovou kalkulaci PZTS. 
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Obrázek 14: Ústředna GALAXYGD – 264 s příslušenstvím 

Tabulka 11: Cenová kalkulace PZTS 

Cenová kalkulace - PZTS 

Popis položky Počet MJ Za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

Ústředna GALAXYGD - 264 1 ks 23 985,00 23 985,00 

GSM modul 1 ks 7 743,00 7 743,00 

Podsvícená LCD klávesnice s 

dvouřádkovým displejem  
1 ks 3 689,00 3 689,00 

Klávesnice grafická, dotyková 1 ks 7 999,00 7 999,00 

Magnetický kontakt dveřní 2 ks 2 ks 240,00 480,00 

PIR detektor s dlouhým dosahem 1 ks 762,00 762,00 

Koncetrátor v plastovém krytu bez 

zdroje 
3 ks 3 990,00 11  970,00 

PIR detektor  17 ks 695,00 11 815,00 

Stropní PIR detektor 2 ks 790,00 1 580,00 

Venkovní zálohovaná siréna s 

blikačem 
1 ks 2 089,00 2 089,00 

Kabel FTP Cat. 5e. 120 m 30,55 3 666,00 

Kabel CYSY 3x2,5 90 m 43,51 3 915,00 

Kabel SYKFY 2x2x0,5 340 m 25,35 8 619,00 

Jistič 6A/B 4 ks 220,00 880,00 

Drobný elektroinstalační materiál 1 kpl 3 500,00 3 500,00 

Oživení, zaškolení 1 kpl 9 000,00 9 000,00 

Revize 1 ks 2 000,00 2 000,00 

Celková cena 103 692,00 
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9.3 Návrh zabezpečení prostřednictvím CCTV 

Areál společnosti byl doposud vybaven pouze jedinou kamerou, která 

se používala hlavně ke kontrole příchodu a odchodu zaměstnanců společnosti a také 

provozu v areálu. Toto zabezpečení bylo ale vyhodnoceno jako naprosto nedostatečné, 

jelikož kamera zaznamenávala malou výseč areálu. Proto navrhuji v areálu společnosti 

instalovat CCTV. Ten se bude skládat z 11 IP kamer KIP-200PT40N s čipem SONY, které 

budou rozmístěny s ohledem na celkové pokrytí areálu a jejich vzájemné krytí. Tyto 

kamery jsou vybaveny 42 IR LED diodami, které zajistí noční přísvit až do vzdálenosti 

40 m. Zároveň jsou schopny detekovat pohyb pomocí porovnávání jednotlivých snímků. 

Určeny jsou pro venkovní použití a díky anti–vandal kovovému provedení jsou schopny 

odolat pokusu o poškození. Rozmístění kamer je uvedeno v příloze číslo 1. [26]  

Záznam z kamer bude sveden do SEEnergy monitorovacího serveru. Tento server 

je schopen zpracovávat signál až 16 IP kamer a záznam ukládat na 2 pevné disky typu 

SATA II. V návrhu je počítáno se dvěma 3 TB, zálohujícími se pevnými disky. Ovládání 

serveru je zajištěno vzdáleným ovládáním přes webové rozhraní, současně je možnost 

sledování pomocí mobilního telefonu. Přístup k sledování bude mít pouze majitel firmy a 

vybraní vedoucí pracovníci, kteří budou zároveň informováni při zaznamenání pohybu 

v areálu v režimu střežení. Cenová kalkulace CCTV se nachází v tabulce 12. [21]  

Tabulka 12: Cenová kalkulace CCTV 

Cenová kalkulace - CCTV 

Popis položky Počet MJ Za MJ (Kč) Celkem (Kč) 

SEEnergy monitorovací server 

NVR, dual stream - 16 kanálů 
1 ks 15 990,00 15 990,00 

Venkovní IP bezpečnostní kamera 

SONY s anti - vandal krytem 
11 ks 3 739,00 41 129,00 

Pevný disk Western Digital Purple 

s kapacitou 3000 GB 
2 ks 4 175,00 8 350,00 

Switch Poe Netgear JGS524PE, 12 

x 10/100/1000 
1 ks 8 641,00 8 641,00 

UTP kabel 300 m 8,52 2 556,00 

UPS záložní zdroj 2000VA 1 ks 7 926,00 7 926,00 

Instalační a kotevní materiál  1 kpl 5 500,00 5 500,00 

Montáž a nastavení systému včetně 

zaškolení obsluhy 
1 kpl 37  000,00 37  000,00 

Celková cena 90 092,00 
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9.4 Opatření režimové ochrany 

Cílem nově navržených opatření režimové ochrany bude minimalizace procesních 

rizik, jako jsou ztráta klíčů z nedbalosti, krádež výrobků a materiálu, neoprávněná 

manipulace s dokumenty a dalších nalezených rizik. Současně by měly za úkol zajistit 

požadované podmínky pro bezproblémový provoz zabezpečovacího systému. 

Ztráta klíčů z nedbalosti 

Riziko ztráty klíčů z nedbalosti je vysoké, ale obtížně potlačitelné. Proto navrhuji 

po ztrátě klíčů tuto událost okamžitě nahlásit majiteli firmy, aby mohly být podniknuty 

kroky k neodkladné výměně zámků. 

Krádež výrobků a materiálu 

Pro minimalizaci tohoto rizika navrhuji povinně zamykat oba sklady, nacházející 

se ve firmě. Klíče od skladu materiálu určeného k výrobě bude vlastnit pouze majitel, 

vedoucí výroby a vedoucí jednotlivých úseků. Klíče od skladu hotových výrobků bude 

vlastnit pouze majitel, vedoucí výroby a zaměstnankyně expedice. 

Neoprávněná manipulace s dokumenty 

Neoprávněnou manipulací s dokumenty by firmě mohla vzniknout finanční újma 

či prozrazení výrobních postupů konkurenci. Proto je důležité, aby byla trezorová skříň 

s dokumenty neustále uzamčená, klíče měl pouze majitel firmy s vedoucím výroby 

a zároveň byly dveře do kanceláře majitele v jeho nepřítomnosti vždy uzamčeny. 

Samozřejmostí je i ochrana počítačů hesly a antivirovými programy.  

Nedodržení směrnice pro vstup a vjezd 

Na rozdíl od současného řešení budou vstupní brána a branka trvale uzavřeny. 

Příchozí osoba či dodavatel použije zvonek vedle brány a následně mu přijde vedoucí 

výroby či určený zaměstnanec otevřít. Po odjezdu dodavatele bude brána opět uzavřena, 

branka se nebude muset uzamykat kvůli vnějšímu madlu. 

Neuzamčení dveří a vrat 

Neuzamčení vrat a dveří bude nově řešit povinnost vedoucího výroby 

zkontrolovat uzamčení veškerých vstupů do budovy. V jeho nepřítomnosti tato povinnost 

přejde na zaměstnance kalírny, který též disponuje klíči od areálu společnosti. 
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9.5 Finanční kalkulace inovativního návrhu 

Celkové náklady na inovativní technické zabezpečení objektu společnosti 

nepřesáhly 10 % hodnoty aktiv, tj. 1 423 000 Kč. Mnou navrhovaná realizace zabezpečení 

má hodnotu 307 956,30 Kč. K celkovému snížení výsledné ceny návrhu přispěla i možnost 

instalace mechanických zábranných systémů zaměstnanci společnosti. Finanční kalkulace 

jednotlivých druhů zabezpečení se nachází v tabulce číslo 13.  

Tabulka 13: Finanční kalkulace inovativního návrhu 

Finanční kalkulace Celkem (Kč) 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 103 692,00 

Mechanické zábranné systémy 114 172,30 

CCTV 90 092,00 

Celková cena 307 956,30 

I když celková cena inovativního návrhu nepřesáhla 10 % hodnoty aktiv, 

majitelem stanovená podmínka maximální částky vynaložené na inovativní zabezpečení 

200 000 Kč byla překročena. Z hlediska komplexní ochrany podniku je ale nutné 

navrhovaná opatření provést všechna. Proto bylo po dohodě s majitelem rozhodnuto, 

že během prvního roku dojde k instalaci mechanických zábranných systémů společně 

s ústřednou PZTS. Následující rok bude v objektu společnosti instalován CCTV. Díky 

tomuto řešení bude areál komplexně zabezpečen a náklady na vybudování zabezpečení 

se rozloží do dvou let. 
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10 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo navržení inovativního technického zabezpečení 

objektu soukromé společnosti. Účelem tvorby inovativního návrhu byla zejména ochrana 

majetku společnosti a nedostatečnost stávajícího systému zabezpečení, která je způsobena 

jeho stářím. Pro splnění cíle bakalářské práce bylo nutno systematicky postupovat 

a rozdělit práci do několika ucelených částí, mezi kterými byla logická návaznost. 

První část bakalářské práce se zabývá technickými normami, právními předpisy 

a základními pojmy, které se dotýkají problematiky ochrany osob a majetku. Dále je zde 

teoreticky rozebrána fyzická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. 

Další část práce se zabývá charakteristikou společnosti, její výrobou a popisem 

historie výrobních objektů. Dále je zde uveden popis okolí areálu a objektů, které se v něm 

nachází. Na konci této části se nachází vyčíslení aktiv společnosti, které bylo potřebné 

ke stanovení maximální finanční výše inovativního návrhu. 

Nejdůležitější částí bakalářské práce je její praktická část. V ní se nachází popis 

současného zabezpečení objektu mechanickými zábrannými systémy a stav režimové 

ochrany. Z tohoto popisu jsem vycházel při zpracování bezpečnostních analýz. Dále 

je uvedeno subjektivní hodnocení zabezpečení areálu, kde jsou popsány mnou 

identifikované nedostatky. Pro představu úrovně kriminality v lokalitě firmy je zde 

uvedena i statistika počtu krádeží vloupáním v uplynulých deseti letech. Po výběru 

a provedení dvou analytických metod byla identifikována a vyhodnocena nepřijatelná 

rizika, ohrožující společnost. Další část se věnovala minimalizaci těchto zjištěných rizik. 

U mechanických zábranných systémů byla navržena výměna nevyhovujících zámků dveří 

za bezpečnostní s kováním. Okna skladu materiálu bylo doporučeno osadit bezpečnostními 

mřížemi, do zbývajících oken je plánováno vlepit bezpečnostní fólie. Tímto by měl být 

ztížen průnik do budov společnosti. Oplocení areálu by po instalaci vrcholové zábrany 

ve formě žiletkového drátu mělo zamezit jakémukoliv pokusu o jeho přelezení. Nově 

osazená trezorová skříň v kanceláři majitele se postará o dostatečnou ochranu dokumentů 

a finanční hotovosti v ní uložené. Za velký nedostatek jsem považoval absenci PZTS 

a CCTV. Nově navržená PZTS díky rozmístěným PIR detektorům zachytí každý průnik 

do budov. Při průniku do objektu v režimu střežení dojde k aktivaci sirény a zároveň 

k vyrozumění příslušných zaměstnanců mobilním telefonem. Po instalaci CCTV bude 
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možné skrze mobilní telefony kontrolovat dění v areálu firmy a při zaznamenání pohybu 

ve střežené oblasti mimo pracovní dobu budou příslušní zaměstnanci upozorněni 

mobilními telefony. Veškeré navržené prvky jsou vyznačeny v příloze číslo 1. Nově 

navržená opatření režimové ochrany mají za úkol odstranit procesní rizika hrozící firmě. 

Za důležité považuji zejména úpravu vstupu a vjezdu osob do areálu, která by měla 

zamezit pohybu neoprávněných osob po areálu. Finanční náklady inovativního návrhu 

jsem vyčíslil na 307 956,30 Kč. Kvůli snížení finanční zátěže pro společnost byla realizace 

inovativního návrhu rozložena do dvou let. 

Věřím, že pro společnost bude tato práce přínosem a po implementaci 

inovativního návrhu zabezpečení dojde ke zvýšení úrovně ochrany majetku společnosti 

a minimalizaci rizikových faktorů. 
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