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Anotace 

BOUDNÝ, Daniel. Návrh systému technické ochrany průmyslového objektu: Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2015.  44s. 

Bakalářská práce se zabývá a popisuje aktuální stav zabezpečení průmyslového objektu 

v oblasti fyzické ochrany. První část práce je zaměřena na výčet právních předpisů a 

technických norem, které se vyskytují v řešené problematice ochrany osob a majetku. Dále je 

zaměřena na teoretické seznámení se systémem fyzické ochrany a jeho rozdělením na 

jednotlivé části. Druhá část práce se zabývá identifikací a analýzou rizik. Na identifikovaná 

rizika je proveden inovativní návrh systému technické ochrany. Poslední část je zaměřená na 

finanční zhodnocení tohoto návrhu. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, ochrana osob a majetku, průmyslový objekt, analýza rizik  

Annotation 

BOUDNÝ, Daniel. The technical protection proposal of an industrial facility: Bachelor 

thesis. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, Faculty of the Protective Engineering, 2015. 44p. 

Bachelor thesis describes and deals with the actual state security of industrial facility in 

physical security protection field. The first part is focused on the list of legislation and 

technical standards that occur in resolving issues of protection of persons and property. 

Further is aimed on theoretical familiarization with the system of psychical security protection 

and divided into individual parts. The second part deals with identification and risk analysis. 

The technical protection proposal is made on identified risks. The last part is focused on the 

financial evaluation of this proposal. 

Key words: psychical security protection, protection of persons and property, industrial 

facility, risk analysis 
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1 ÚVOD 

Mezi základní lidské vlastnosti jedince patří potřeba chránit si svůj majetek. Už od 

nepaměti se každý snaží, aby si vlastní majetek určitým způsobem zabezpečil a nenechal tak 

cizí osoby využívat, manipulovat či jinak zacházet s majetkem hmotným i nehmotným, který 

mu nepatří nebo mu není určen. 

Jedny z nejstarších ochranných prvků, které člověk využíval k ochraně nejen své, ale 

také k ochraně vlastního majetku, patří například nejrůznější hradby, padací mosty, či jiné 

zábranné mechanismy, které měly za úkol zabránit přímému vstupu do chráněného objektu.  

V důsledku technologického a intelektuálního progresu pachatelů muselo docházet 

také k inovativním řešením daných zábranných mechanismů, propracovanějším metodám 

prevence kriminality a nejrůznějších analýz a postupů, aby se zapříčinilo co možná nejnižším 

škodám a následkům. 

V bakalářské práci nastíním právní a technické předpisy, které zasahují do 

problematiky technické ochrany, protože v České republice neexistuje pouze jediný právní 

předpis, jenž by danou problematiku zahrnul celou. Poté se zaměřím na výčet základních 

teoretických znalostí a pojmů v oblasti technické a fyzické ochrany. 

Druhá polovina bakalářské práce v prakticko-výzkumné části bude obsahovat mé 

posouzení dosavadního stavu a zabezpečení perimetrické a plášťové ochrany mnou vybraného 

průmyslového objektu pomocí prostředků technické ochrany. Dále pak identifikuju možná 

hrozící nebezpečí a na základě těchto nebezpečí navrhnu inovativní řešení včetně 

ekonomického zhodnocení navrženého řešení. 
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2 REŠERŠE 

Při zpracování bakalářské práce jsem získal poznatky z právních předpisů, 

technických norem a odborné literatury v oblasti problematiky technické ochrany osob a 

majetku.  

2.1 Právní předpisy 

V první části mé bakalářské práce se zaměřím na výčet právních předpisů. Nikoliv 

jednoho, ale celé řady, jelikož Česká republika nemá jen jeden závazný právní předpis 

upravující bezpečnost osob a majetku komplexně, musí se proto využít jiných právních 

předpisů, které s problematikou bezpečnosti osob a majetku souvisí, upravují ji, či jinak 

zmiňují. 

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

V České republice má nejvyšší právní sílu soubor právních norem zvaný Ústava České 

republiky, jenž je základním právním předpisem pro každého občana České republiky. Skládá 

se z preambule a osmi hlav a jsou v ní uvedeny například základní povinnosti státu, stanovuje 

úctu k právům a svobodám člověka a zavazuje se ochranou života a zdraví občanů. [2] 

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

 Tato listina ukládá všem občanům práva a svobody, které jsou podle článku jedna 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné a to pro všechny  bez rozdílu pohlaví, 

rasy nebo nejrůznějších druhů politických a náboženských vyznání. Dále pak ukládá právo na 

život nebo právo k zachování lidské důstojnosti. [1] 

Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon 

 Trestní zákon je složen ze dvou částí. První část definuje zejména stanovení trestní 

odpovědnosti nebo okolnosti vylučující protiprávnost. Konkrétně se jedná o paragrafy (§28, 

§29, §30, §31, §32). Tyto okolnosti patří v dané problematice mezi jedny z nejdůležitějších. 
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Druhá část pak obsahuje výčet jednotlivých trestných činů do kategorií, vůči komu jsou 

spáchány. [8] 

Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád 

Trestní řád ukládá orgánům trestního řízení postup, pomocí kterého se bude řídit 

proces trestního řízení a ukládá podmínky pro správné vyšetření trestného činu, jeho 

objasněním a následným spravedlivým potrestáním pachatele. Zde v trestním řádu patří mezi 

nejdůležitější paragraf o zadržení osoby podezřelé, který je uveden níže. [7] 

Zadržení osoby podezřelé (§76): „Osobní svobodou osoby, která byla přistižena při 

trestném činu, nebo bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné k zajištění 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu ihned předat 

policejnímu orgánu; příslušníku ozbrojených sil, může též osobu 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.“
1
 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 Občanský zákoník nabyl účinnost od 1. 1. 2014. Obsahuje pět částí. Zákon se 

zaměřuje na majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými subjekty, včetně jejich vztahů 

vůči státu. Například ukládá nařízení, že každý je povinen jednat tak, aby nemohlo dojít ke 

škodě na zdraví nebo majetku. [3, 31] 

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce 

 Tento zákon vymezuje povinnosti zaměstnavatele, aby vytvářel vhodné, bezpečné 

a zdravotně neohrožující pracovní prostředí a přijímáním opatření k prevenci rizik. Ukládá 

zaměstnavateli také povinnosti, aby v co největší míře omezoval vznik rizik a zdroje jejich 

původu.  Například se jedná o povinnosti zaměstnanců, aby nepožívaly alkoholické a 

návykové látky na pracovištích nebo aby pod jejich vlivem nevstupovaly na pracoviště 

zaměstnavatele. [9, 31] 

                                                 

1
Zákon č. 141/1961 Sb. Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. [7] 
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Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

 Zákon ukládá povinnosti, jak zacházet, nakládat a uchovávat osobní údaje a také 

zavazuje správce a zpracovatele uskutečnit taková opatření, aby nenastala situace, u kterých 

může dojít ke ztrátám či jinému zpronevěření citlivých údajů. [4] 

Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií 

 Tento zákon se věnuje prevenci vzniku závažných havárií, v objektech nebo 

zařízeních, ve kterých se nachází chemické sloučeniny s nebezpečnými účinky a mohou tak 

mít negativní vliv na okolní životní prostředí, zdraví či majetek lidí. Proto tento zákon určuje 

pro provozovatele takových objektů nebo zařízení vypracovat plán fyzické ochrany objektu. 

Tento plán zahrnuje režimové opatření, fyzickou ostrahu, technické prostředky a analýzu 

činností protiprávních vstupů do areálů nebo zařízení. [6, 31] 

Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti  

 Zákon se věnuje ochraně osob, objektů a předmětů a specifikuje způsoby zabezpečení 

objektů pomocí kombinací opatření, jako je fyzická ochrana, technické prostředky, režimové 

opatření a uvádí jejich jednotlivé typy těchto opatřeni. [5, 31] 

2.2 Technické normy 

 Tato část práce poskytne náhled technických norem, které poskytují pro danou 

problematiku technické bezpečnosti osob a majetku informace na nejvhodnější řešení při 

volbě materiálů nebo postupů. Tato volba však není závazná.   

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

vloupání - Požadavky a klasifikace 

Jedná se o normu, která vymezuje nároky a systém rozdělení vlastností odolnosti proti 

neoprávněnému vstupu u lehkých obvodových plášťů, mříží, oken, okenic a dveří. Zahrnuje 

také produkty, jako mohou být například větrací mříže nebo schránky určené pro dopisy.[11] 
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ČSN EN 1630 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům 

o vloupání 

 Jedná se o normu, která vymezuje zkušební metody pro stanovení odolnosti vůči 

manuálním pokusům o násilné vniknutí. Skládá se například z následujících způsobů 

otevírání: posouvání, sklápění a navíjení. [12] 

ČSN P CEN/TS 14383-1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 1 : Definice specifických termínů 

 Jedná se o normu s terminologickým slovníkem, která obsahuje definice specifických 

pojmů z oblasti prevence kriminality. Norma obsahuje vícejazyčné termíny. V práci jsem 

normu využil k seznámení s pojmy bezpečnosti osob a majetku.[22] 

ČSN P CEN/TS 14383-4 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy 

 Jedná se o normu, která se zaměřuje na specifikaci zásad a doporučeních v bojích 

s kriminalitou, jako například jsou vloupání, krádež a další trestné činnosti vůči obchodním 

a administrativním budovám.[23] 

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 

 Jedná se o normu, která určí základ pro zkoušení a rozdělení mobilních skříňových 

trezorů, vestavěných trezorů, ATM trezorů nebo ATM podstavců včetně trezorových dveří 

a komorových trezorů podle odolnosti vůči vloupání.[10] 

ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 

 Tato norma obsahuje popis analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýzu 

způsobů, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) včetně uvedeného návodu použití. Analýza 

způsobů, důsledků a kritičnosti poruch je rozšíření analýzy způsobů a důsledků poruch.[18] 



6 

 

ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební 

metody 

 Jedná se o normu, která obsahuje vlastnosti cylindrických vložek a jejich klíčů včetně 

jejich požadavků na pevnost, odolnost a bezpečnost. Obsahuje také rozdělení na dvě kategorie 

dle vlastností a pět tříd dle konstrukčních požadavků na základě zkoušek, které simulují 

mechanický útok. [17] 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

 Jedná se o normu, která obsahuje požadavky a metody pro bezpečnostní zasklení. 

Také stanovuje rozdělení výrobků do různých kategorií odolnosti při působení destruktivních 

sil. [16] 

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

Napájecí zdroje.  

Tato norma uvádí specifikace pro napájecí zdroje instalovaných uvnitř objektů. Dále pak 

také specifikuje požadavky pro napájecí zdroje pro komponenty instalované na plášti budovy. 

[14] 

ČSN ISO 31000:2010 Management rizik - Principy a směrnice 

 Tato norma popisuje systematicky i logický proces managementu rizik. Dále také 

stanovuje řadu principů, které je zapotřebí plnit, ale byl management rizik co 

nejefektivnější.[21] 

ČSN EN 31010:2011 - Techniky posuzování rizik 

 Jedná se o podpůrnou normu pro ISO 31000 a je v ní ukázán návod k volbě i aplikaci 

systematických technik k posuzování rizik. [22] 

2.3 Odborná literatura 

KŘEČEK, S. a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatenská tiskárna 

s.r.o., Blatná, 2003, 351 s., ISBN 80-902938-2-4.  
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Literatura, jež obsahuje a popisuje výčet většiny systému a zabezpečovací techniky 

včetně přepěťové ochrany v elektrotechnických systémech. V bakalářské práci jsem nejvíce 

čerpal z částí o mechanických zábranných systémech. 

BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství 

PublicHistory, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06.  

Publikace se zaměřuje na problematiku zejména v oblasti právnických osob a jejích 

majetku v soukromých organizacích. Nejvíce informací jsem čerpal z části o technické 

ochraně. 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů, I. díl, Mechanické zábranné systémy I., 

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

Tato publikace popisuje jednotlivé mechanické zábranné systémy a díky těmto 

poskytnutým informacím uvedené v publikaci jsem uváděl informace v teoretické části 

bakalářské práce. 
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3 FYZICKÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU 

 Fyzickou ochranu můžeme označit jako systém organizačních, technických 

a režimových opatření s cílem ochrany životů, zdraví, majetku, informací, životního prostředí 

a dobrého jména společnosti. Souhrn těchto opatření lze rozdělit na tři základní segmenty 

podle jednotlivých opatření. 

 Režimová ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Systém technických opatření [26] 

 

3.1 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana, která je souhrnem organizačních opatření, postupů a metod 

k zajištění podmínek, které jsou žádaný pro správnou funkci a bezporuchovost celého systému 

zabezpečení v objektu, který chceme chránit. V praxi jde zejména o jednotlivá nařízení a 

pravidla například pro vstupy osob do objektu, pohyb osob uvnitř objektu, anebo jejích 

opouštěním z objektu. Platí jak pro hosty tak i zaměstnance. Dále jsou to směrnice, které 

ukládají povinnosti jak zacházet s informacemi a hodnotami, činností a užíváním 

zabezpečovací techniky, činnost a výkon služeb fyzické ostrahy v objektu a nakonec klíčový 

režim pro ukládání a výdej klíčů. Rozdělit jednotlivá režimová opatření lze na: 

 Vnější režimová opatření 

 Vnitřní režimová opatření [27, 30] 

 

5.1.1 Vnější režimová opatření 

 Vnějšími režimovými opatřeními jsou myšleny zejména podmínky při vstupu do 

areálu nebo z jeho výstupu návštěv, klientů nebo dopravních prostředků s jejich následnou 

kontrolou, zdali nevynáší nebo nevyváží určité předměty. Vnější opatření se také zabývají 

podmínky a administrativní činností v prostorách poblíž vstupů a výstupu, s kontrolou 

nejrůznějších prostupů a propustí, šachet, otvorů, výtahů apod. [27, 30] 
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5.1.2 Vnitřní režimová opatření 

 Vnitřními režimovými opatřeními se rozumí především dodržování bezpečnostních 

předpisů uvnitř chráněného objektu. Některý výčet jednotlivých směrnic: 

 vymezení pohybu osob a vozidel pouze v určité zóně nebo okruhu, včetně zákazu 

vstupu pro určité zaměstnance do konkrétních prostorů v areálu, kde nemají povolení 

vstupu 

 režim o pohybu materiálu, který ukládá podmínky, aby nedošlo k úniku 

neevidovaných nebo zbytkových materiálů a výrobků, které se nacházejí v objektu 

 skladovací režim, pomocí kterého se řídí, jakým způsobem bude přijímán a vydáván 

materiál při překročení hranice objektu nebo při jeho opuštění z objektu v kterékoliv 

podobě 

 režim ukládání a výdej klíčů, který udává podmínky, jak zacházet s klíči od objektu 

nebo místností. Dále pak také ukládá podmínky o přebírání klíčů,   

 zvláštní režim, při kterém se dbá na dodržování vnitřní strany vnějšího ohrazení. Jedná 

se zejména o udržování dobrého stavu oplocení, vzniku přehledových a kontrolních 

pásem, zajištění osvětlení, apod. [27, 30] 

 

3.2 Fyzická ostraha 

Hlavní činností fyzické ostrahy je vykonávání úkolů k ochraně majetku organizace, 

jak jim vyplívá ze směrnic a pracovních postupů.  Narůstající majetková kriminalita a 

především zvyšující se objem škod v této oblasti jsou činiteli, zvyšující hodnotu a vymezující 

poptávku po privátních bezpečnostních službách, především po službách fyzické ochrany 

osob a majetku, tzv. hlídací služby. Tyto služby mohou být uskutečňovány komerčními 

privátními bezpečnostními službami, které provádějí tuto činnost jako předmět svého 

podnikání nebo vlastní ochranou, kterou si pomocí svých pracovníků realizují ochranu 

vlastního majetku. [25] 
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3.2.1 Formy fyzické ostrahy 

Lze pojmenovat jako zevní projev společný typovým druhům fyzické ostrahy. Tyto 

formy jsou nezbytné zejména pro pracovníky fyzické ostrahy, jelikož se už od počátku podílí 

na stanovení dalšího zaměření své práce a správném zvolení metody a prostředků 

bezpečnostní činnosti. Z hlediska fyzické ostrahy, lze formulovat níže uvedené metody. [25] 

Strážní služba 

Tento typ fyzické ostrahy se provádí na pevných strážných stanovištích 

i pochůzkových stanovištích. Při strážní službě pracovník obvykle zajišťuje vnější ochranu 

majetku a osob (sleduje celý chráněný objekt a jeho blízké okolí) a také v některých případech 

zamezuje nezákonné činnosti mířící proti tomuto objektu. [25] 

Bezpečnostní dohled 

V této formě fyzické ostrahy může pracovník celoplošně či pouze v určitých 

prostorech provádět bezpečnostní dohled. To lze vykonávat dvěma způsoby. Přímým 

dohledem, kdy je pracovník fyzicky přítomen v daném objektu nebo dálkovým dohledem, 

s použitím kamerových systémů. Povinností pracovníka je především pozorovat a zajišťovat 

dodržování vnitřního režimu a dbát na plnění zadaných úkolů v objektu. [25] 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

Významem této formy je zajištění bezpečnosti při přesunu. Zde spadá bezpečnostní 

ochranný doprovod osob (bodyguard), peněz, cenností, kamionové, letecké, vodní, železniční 

přepravy. Tyto doprovody mohou být uskutečňovány mnoha způsoby. Zpravidla však pěším 

nebo dopravním způsobem. [25] 

Bezpečnostní průzkum  

Účelem této formy fyzické ostrahy je zpravidla zjišťování a upřesňování aktuálního 

stavu veřejného pořádku a bezpečnosti osob a majetku v určitém objektu. Jejím záměrem je 

určit potřebu dalšího využití zbylých forem fyzické ostrahy. Bezpečnostní průzkum může být 

prováděn přímo, kdy je pracovník přítomen v daném objektu a dálkově, prostřednictvím 

kamerových či mobilních systémů. [25] 
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Kontrolní propustková služba 

Kontrolní propustkovou službou se rozumí zajištění ochrany daného objektu v rámci 

vstupu a vjezdu do určitého objektu bez oprávnění. Pracovníci kontrolují a evidují osoby 

i vozidla, zabraňují neoprávněnému vnášení a vynášení různých předmětů, zboží aj., vedou 

knihu příchodů a odchodů zaměstnanců a návštěv, v určené době uzamykají vchody 

a výstupy. [25] 

Bezpečnostní výjezd – zásah 

Tento typ zabezpečuje objekt prostřednictvím elektrických bezpečnostních systémů. 

Výjezdová skupina (hlídka) dorazí na místo zabezpečovaného objektu, na popud přijetí 

informace o napadení z elektrického zabezpečovacího systému. Po příjezdu tato hlídka 

v souladu s § 76 odstavcem 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění 

pozdějších předpisů pachatele zadrží a zajistí napadený objekt do příjezdu Policie České 

republiky či městské policie a odpovědné osoby objektu či prostoru. [25] 

3.2.2 Náplň činnosti pracovníků fyzické ostrahy 

Rizika, která můžou nastat různým úřadům, institucím, organizacím, subjektům jsou 

různorodá. Tato nebezpečí jsou formulována bezpečnostní analýzou, na jejímž principu je 

zpracován bezpečnostní plán a projekt ochrany majetku a osob. Na základě, toho se pak 

utvářejí pracovní náplně pracovníků fyzické ostrahy daného objektu či prostoru. [25] 

3.3 Technická ochrana 

Jedná se o bezpečnostní prvky, které zabraňují, znesnadňují nebo oznamují narušení ochrany 

objektu nebo bezpečnosti střeženého prostoru či areálu. Je tvořena mechanickými zábrannými 

systémy, poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy a systémy průmyslové 

televize. Technickou ochranu lze dále rozdělit do několika kategorií, já uvedu rozdělení 

z prostorového hlediska na: [27, 30] 

 Obvodovou ochranu, která signalizuje narušení po obvodu objektu. Obvod 

objektu nám představuje buď katastrální hranicí, nebo je obvod objektu vymezen 
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přírodní nebo umělou bariérou (řeky, ploty atd.). Jde především o technické 

venkovní prostředky, které jsou speciálně vyrobeny pro daný účel. [27, 30] 

 Plášťovou ochranu, která signalizuje narušení v plášti objektu (mechanické 

překážky), kdy je detekováno narušení jakýchkoliv vstupních jednotek. Plášťová 

ochrana k zabránění přístupu do vstupních jednotek využívá například mříží, 

poplachových fólií, detektorů rozbití skel apod. [27, 30] 

 Prostorovou ochranu, která signalizuje narušení, jestliže se pachatel už pohybuje 

v chráněném objektu. Čidla u prostorové ochrany již snímají prostor, který 

bezprostředně obklopuje chráněné předměty nebo hodnoty. [27, 30] 

 Předmětovou ochranu, která při bezprostředním napadení nebo manipulaci 

s chráněným předmětem či hodnotou signalizuje narušení. Klasickým příkladem je 

předmětová ochrana sbírkových předmětů. [27, 30] 

3.3.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy díky své mechanické pevnosti slouží ke spolehlivému 

zabezpečení chráněného objektu takovým způsobem, že vytváří formu překážek, zábran 

a podmínek s úkolem ztížit nebo zamezit, aby pachatel vniknul do chráněného objektu a kde 

by svými neoprávněnými činy mohl způsobit zejména poškození techniky, krádež předmětu 

či jiných nejrůznějších hodnot anebo umístit nebezpečný předmět uvnitř chráněného prostoru. 

Proto je hlavním úkolem mechanických zábranných systémů, odrazení pachatele od tohoto 

jednání. Mechanické zábranné prostředky lze rozdělit na: 

 Obvodovou ochranu 

 Plášťovou ochranu 

 Předmětovou ochranu [26] 

Obvodová ochrana 

Obvodová ochrana jsou taková opatření, která jsou postavena mimo chráněný prostor 

na volné ploše a svým způsobem vizuálně vymezují hranici chráněného pozemku. Jedná se 

tedy i ohrazení chráněného pozemku včetně bran, branek a nejrůznějších propustí. Obecně lze 

MZP rozdělit do šesti základních skupin. [26] 
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 Klasické drátěné oplocení – jedná se o pletivo, které většinou dosahuje výšky 1,5 – 2 

metry, a také se většinou dá přeštípnout klasickými nástroji, jako jsou například štípací 

nebo kombinační kleště. Základní druhy klasického drátěného oplocení jsou pletiva 

čtvercové, cyklonové a svařované. [26] 

 Bezpečnostní oplocení – na rozdíl od klasického drátěného pletiva se mnohem hůř 

prostříhává a vyhovuje bezpečnějším požadavkům na zabezpečení. Patří zde například 

pletiva z vlnitých drátů, svařované zvlněné pletiva a palisádové oplocení. [26] 

 Vysoce bezpečnostní oplocení – tento druh oplocení byl vyvinut z důvodu ochrany 

důležitých průmyslových, vojenských oblastí nebo vězeňských objektů. Od 

předchozích dvou typů se liší díky speciální konstrukci, výplní nebo výškou. Výšky 

může dosahovat až pět metrů. Do těchto typů oplocení se řadí ploty rovné či 

zakřivené. [26] 

 Vrcholové zábrany – jedná se o mechanické zábrany, které se vždy využívají 

v kombinaci s jinou mechanickou zábranou. Jejich hlavním účinkem je odstrašující 

faktor společně se zvýšením pasivní bezpečnosti jiných typů oplocení. [26] 

 Podhrabové překážky – pokud stavíme plot na měkkém podloží, je nutné doplnit 

ploty podhrabovými deskami. Tyto bezpečnostní opatření zvyšují kvalitu a zamezují 

snadnému překonání oplocení. [26] 

 Vstupy, vjezdy či jiné vstupní a výstupní jednotky – ochraně vstupů je třeba dbát 

zvláštní pozornost, jelikož se jedná o místa, která vytvářejí hranice mezi 

kontrolovaným a volně přístupným prostorem. Jedná se o branky, brány, turnikety atd. 

[26] 

 

Plášťová ochrana 

 Mezi zábranné mechanické systémy patřící do plášťové ochrany řadíme takové 

mechanické systémy, které plní úlohu ztížit nebo znemožnit vniknutí pachateli do střeženého 

prostoru. Patří zde: [26] 

 Stavební prvky budov – zde hovoříme zejména o střechách, stěnách, podlahách 

a stropech. [26] 
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 Otvorové výplně – jedná se o výplně stavebních otvorů. Konkrétně jde o dveře, okna 

či vikýře. Tyto jednotlivé výplně lze rozdělit do několika skupin a to na vstupní 

otvorové výplně, okna a balkónové dveře, mříže rolety a žaluzie a bezpečnostní fólie 

a skla. [26] 

Předmětová ochrana 

 Hlavním úkolem předmětové ochrany je ochránit určité a důležité předměty především 

uschováním například cenných předmětů, peněz, šperků nebo drahocenných informací. 

V předmětové ochraně se lze setkat buď s přenosnými anebo nepřenosnými prostředky. Jedná 

se o: [26] 

 Komorové trezory – Jedná se o takové bezpečnostní objekty, které chrání proti 

násilnému vniknutí a jsou řešeny buď samostatně, nebo jsou součástí objektů. Je 

důležité klást důraz na umístění trezorů. Většinou jsou zabudovávány současně v době 

výstavby objektu. [26] 

 Komerční úschovné objekty – Do této kategorie předmětové ochrany zařazujeme 

zbývající úschovné objekty, jako jsou například skříňově trezory, manipulační 

skříňky, ohnivzdorné skříně, příruční pokladničky apod. [26] 

3.3.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS dříve označováno jako EZS (elektrické zabezpečovací systémy) je systém, jehož 

úkolem je chránit objekt pomocí akustické nebo optické signalizace. Je schopen v chráněném 

objektu detekovat jeho narušení při snaze osob o neoprávněný vstup, anebo pohyb uvnitř 

objektu. Toto narušení je ohlašováno na vybraná tel. čísla nebo na přijímací centrum. [27] 

 Čidla (detektory) – tyto zařízení reagují na změnu fyzikálních jevů, které 

mohou nastat v důsledku narušení objektu nebo při samotné manipulaci 

s detektory. [27] 

 Ústředna – realizuje zpracování a přijímání informací pomocí nastavených 

programů, na základě zprávy nebo signálu, které vyšle čidlo při narušení 

objektu. Mezi další funkce ústředen patří například napájení zabezpečovacího 

systému. [27] 
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 Přenosové prostředky – jedná se o prostředky, za pomocí kterých se 

uskutečňuje přenos informací z ústředny na signalizační zařízení nebo 

naopak. [27] 

 Signalizační zařízení – jedná se o zařízení, jehož cílem je vyhlášení 

poplachu nebo výstrahy. [27] 

 Doplňková zařízení – jsou zařízení, které napomáhají usnadňovat ovládání 

nebo jsou schopny uskutečnit vyžadované speciální funkce. [27] 

3.3.3 Systém průmyslové televize 

Jedním z nejmodernějších systémů k monitorování vnějších nebo vnitřních částí 

objektů patří tzv. uzavřený televizní okruh. Dále jen CCTV (closed circuit television). Jedná 

se o systém, který slouží nejen k pořizování záznamu, ale také vyvolává odstrašující účinek. 

CCTV není sám o sobě schopen vyvolat poplach nebo výstrahu. Hlavními prvky tohoto 

systému jsou: [25] 

 Kamery – patří mezi základní prvek CCTV systému. Primárním úkolem je 

snímání chráněného prostoru s následným převedením signálu na signál 

elektrický, jenž je za pomocí přenosových zařízení zaslán k dalšímu použití. 

[25] 

 Monitory – na monitorech se zobrazuje vysílaný signál z bezpečnostních 

kamer. [25] 

 Multiplexory – slouží k upravení signálu tak, aby mohl být zobrazen na 

monitorech. Díky tomuto zařízení, lze přehrávat na monitoru zároveň více 

záznamů. [25] 

 Záznamové zařízení – jsou schopny zachovávat a ukládat signály 

z bezpečnostních kamer. Starší analogový signál se zaznamenává na 

videorekordér, modernější digitální signály se mohou zaznamenávat na buď na 

digitální videorekordér, PC anebo na kamerový server. [25] 

3.3.4 Systém kontroly vstupu 

Tento systém je nedílnou součástí komplexního zabezpečovacího systému. Jedná se o 

opatření, pomocí kterého je umožněn oprávněným osobám vstup do chráněných prostor. 
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Osoba, jež je oprávněna ke vstupu do prostoru obdrží identifikační prvek ve formě 

například magnetické karty nebo karty s čárovým kódem. Při přiložení identifikačního prvku 

ke snímacímu zařízení dojde k odeslání informací, zda je daný identifikační prvek oprávněn 

ke vstupu do zabezpečeného prostoru. Pro fyzické zablokování slouží blokovací jednotky ve 

formě například turniketů. Základní části systému kontroly vstupu jsou: [24] 

 Identifikační prvek 

 Snímací zařízení 

 Centrální a řídící jednotka 

 Blokovací zařízení 

 Jednotka zápisu [24] 
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4 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU 

V této kapitole popíšu mnou vybraný průmyslový objekt. Po konzultaci s jednatelem 

společnosti jsme se dohodli, že v rámci zachování bezpečnosti, nebudu zmiňovat název 

vybraného objektu, ani město, ve kterém se daná firma nachází. Všechny níže zmíněné 

informace jsou však skutečné. 

4.1 Základní informace o průmyslovém objektu 

Konkrétně se jedná o firmu, která se zabývá zhotovováním zámečnických 

a klempířských výrobků za pomocí lisování, soustružení, frézování a plynového svařování 

materiálů s podmínkou, že zhotovené výrobky nepřesáhnou hmotnosti 200 kg. Firma také 

nabízí montáž zhotovených výrobků. Firma má subdodavatele, který dojíždí dle poptávky. 

4.2 Popis vnějšího prostředí 

Chráněný průmyslový objekt se nachází téměř na okraji města nedaleko železniční 

stanice. V samotném okolí se nachází hned několik dalších areálů. Na jihu chráněný objekt 

sousedí s rodinným domem a na západní straně s pneuservisem. Okolí příjezdové cesty lemují 

soukromé garáže. Před objektem se také nachází autobazar, který sousedí s čerpací stanicí. 

Objekt je vzdálen od čerpací stanice dostatečně daleko od trasy pohybu zákazníků. Příjezd 

k objektu lze ze dvou stran. Objekt lze vidět na obrázku 4.2.1. 

 

Obrázek 4.2.1: Schéma okolí [zdroj autor] 
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4.3 Popis vnitřního prostředí 

Mým chráněným zájmem bude území, na němž se nachází jednopodlažní ocelová hala 

se sedlovou střechou se zvýšenou částí, ve které se nachází šatny a prostory pro 

administrativu. Celková zastavěná plocha objektu činí 1 km
2 

a obestavěný prostor 5,2 km
2
. 

Zpevněná plocha kolem hlavní budovy je štěrková a před hlavní budovou se pak nachází 

vyhrazené místo pro parkování až 6 osobních vozidel návštěv a zákazníků. 

Dovoz materiálů a odvoz výrobků je řešen nákladními vozidly a je průběžný. Nákladní 

vozidla mají možnost otáčení přímo na pozemku. 

Dispoziční uspořádání 

Na obrázku 4.3.1 lze vidět dispoziční uspořádání v chráněném areálu. V přízemí 

výrobní haly (1), sociální zázemí a šatna mužů, denní místnost a strojovna. V podkroví jsou 

umístěny kanceláře, šatna a sociální zázemí pro ženy. Všechny tyto prostory jsou od sebe 

konstrukčně odděleny. 

Sklad materiálu (2) je umístěn7 metrů vedle výrobní haly na jižní straně objektu. Sklad 

je také  tvořen z ocelového materiálu. Jeho rozměry jsou 2 x 6 metrů a výškou 5 metrů. Ve 

skladu se nachází pouze železný materiál, který je určen ke kovoobrábění. Vedle skladu se 

nachází dva objekty s kovovou konstrukcí (3, 4), které jsou obepnuty plachtou a slouží pouze 

k manipulaci s chemickými látkami, které jsou určeny pouze při použití v neuzavřeném 

a dobře větratelném prostředí. 

 

Obrázek 4.3.1: Dispoziční uspořádání [zdroj autor] 
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Stavební konstrukce 

Výrobní hala je navržena jako ocelový skelet s opláštěnými stěnovými sendvičovými 

panely s vloženou tepelnou izolací. Střešní plášť je navržen také ze sendvičových panelů. 

Výplně otvorů – okna, vstupní dveře, vjezdová vrata jsou navrženy jako plastové. Prosvětlení 

plochy haly je zajištěno střešním obloukovým vazníkem s výplní polykarbonátem. Rozměry 

výrobní haly jsou 50x20 metrů s výškou v hřebenu 5 metrů a ve zvýšené částí 7 metrů. 

Provozní činnost 

 Ve firmě pracuje 19 stálých pracovníků, z nichž dvanáct pracuje na technických lisech 

ve výrobní hale se stálou pracovní dobou od 6:00 – 14:00hodin. Zbylí zaměstnanci se 

zabývají kovoobráběním a montáží zhotovených výrobků. Jejich pracovní doba se odvíjí od 

časové náročnosti montáže a pracují i o víkendech. Vedoucí zaměstnanec montáže je jediný, 

který vlastní klíče od veškerých uzamykatelných dveří a skříní ve výrobní hale a skladu. Tyto 

klíče přenechává na konci směny jednateli společnosti.  

4.4 Identifikace aktiv firmy 

Pro zabezpečení průmyslového objektu je důležité, určit aktiva, které chceme chránit. 

Mezi aktiva patří hmotný a nehmotný majetek a lidské zdroje. Cílem firmy je vydělat peníze 

a své aktiva má k dosažení tohoto cíle. Pokud firma přijde o nějaké aktivum, odrazí se to na 

jejím ročním obratu. 

Řešený průmyslový objekt zhotovuje kovové, klempířské a zámečnické výrobky. Ke 

své činnosti využívá technické vybavení, stroje a nářadí, bez kterých nemůže správně 

fungovat.  

Klíčovým aktivem, bez kterého firma trpí ztráty na zisku je technické zařízení a nářadí 

nacházející se uvnitř výrobní haly. Technickým zařízením, stroji a nářadím myslím zejména 

technické lisy, frézy, vrtačky, svařovací a kovoobráběcí elektroniku, soustruhy a pily. 

Toto technické vybavení umístěné ve výrobní hale je vyčísleno zhruba na 3 500 000,- 

Kč. 
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4.5 Popis současného stavu fyzické ochrany 

V této části práce popíšu jednotlivé prvky fyzické ochrany současného zabezpečení 

průmyslového objektu. V současné době, je průmyslový objekt zabezpečen převážně 

mechanickými zábrannými systémy spolu s  fyzickou ostrahou. 

4.5.1 Technická ochrana 

Technickou ochranu si rozdělím na oblast perimetrické, plášťové a předmětové 

ochrany.

Perimetrická ochrana 

 Prostor chráněného průmyslového objektu je oplocen klasickým drátěným plotem, 

který je 2 metry vysoký. Velikost jednoho oka pletiva je 50x50 mm s průměrem drátu o šířce 

2,1 mm. Oplocení není doplněné o podhrabové překážky nebo vrcholové zábrany proti 

přelezení. Na obrázku 4.5.1 lze vidět ukázku daného oplocení. Na východní straně areálu je 

k oplocení na spodní straně pletiva přidrátována železná síť o průměru 2,5 mm zinkovým 

drátem. Perimetrickou ochranu na západní straně z části tvoří pozinkovaný plechový plot 

s výškou 2,1 metrů. Tato část perimetrické ochrany taktéž není doplněna o podhrabové 

překážky nebo vrcholové zábrany. Tuto část lze vidět na obrázku 4.5.2. 

 

Obrázek 4.5.1: Oplocení 



23 

 

 

Obrázek 4.5.2: Část plechového oplocení 

 Vstup do areálu je prováděn dálkově otevíranou výsuvnou bránou nebo brankou vedle 

brány na východní straně areálu viz obrázek 4.5.3. Výška brány je 2,3 metrů. Branka je 

opatřena klasickým zámkem FAB 100 s oboustrannou cylindrickou vložkou bezpečnostní 

třídy 2. Vstup do areálu lze vidět na obrázku 4.5.3. 

 

Obrázek 4.5.3: Vstupní brána 

Plášťová ochrana 

 Okna jsou plastová, otevíraná a sklopná se zaskleným izolačním dvojsklem. Hlavní 

vstupní dveře do objektu jsou  také z plastového materiálu s plastovým izolačním dvojsklem. 
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viz obrázek 4.5.4. Tyto dveře mají základní cylindrickou vložku bezpečnostní třídy 1. 

Garážová vrata jsou konstruována jako sekční s výsuvným mechanismem za otvor dovnitř 

budovy. Jsou taktéž plastová a mají taktéž základní cylindrickou vložku bezpečnostní třídy 1. 

Viz obrázek 4.5.6. 

 

Obrázek 4.5.4: Vstupní dveře 

 

Obrázek 4.5.5: Vjezdová vrata 
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Předmětová ochrana 

Ve svařovně uvnitř výrobní haly se nachází 5 skříní, kde je uschováno menší technické 

nářadí. Jedná se o brusky, vrtačky, brusné kotouče, šrouby a matice, lepidla, kladiva apod. 

Tyto skříně nejsou zabezpečené žádným visacím zámkem.  

4.5.2 Režimová ochrana 

Většina pracovníků má pracovní dobu od 6:00 – 14:00. Tito zaměstnanci při odchodu 

za sebou zavírají pouze elektricky ovladatelnou bránu, která se zavírá automaticky. Klíče od 

vstupních dveří do výrobní haly mají pouze tři lidé – jednatel společnosti, externí hlídač 

a vedoucí zaměstnanec. Každý z nich má povinnost při svém odchodu zkontrolovat, jestli je 

řádně uzamčen objekt. 

V průběhu dne je vjezdová brána uzavřená. Při vjezdu nebo vstupu do areálu, je 

potřeba zazvonit u brány (zvonek lze vidět na obrázku 4.5.6) a buď pracovník k tomu určený, 

nebo jednatel společnosti identifikuje danou návštěvu a elektronicky otevře bránu pro vjezd 

do objektu. Denně navštíví firmu přibližně 5 osob, buď ze strany návštěv, nebo potenciálních 

zákazníků. 

 

Obrázek 4.5.6: Vstup do objektu 
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4.5.3 Fyzická ostraha 

Firmu zabezpečuje ve formě fyzické ostrahy sjednaný externí hlídač. Pracovní doba 

toho hlídače probíhá od 18:00 do 6:00. Tento hlídač však nehlídá pouze popisovaný 

průmyslový objekt, ale také autobazar, který se nachází poblíž, jak jsem zmiňoval v popisu 

vnějšího prostředí. 

Činnost tohoto hlídače je zaměřena na kontrolování perimetru objektu a také kontrolu, 

jestli jsou řádně uzamčené všechny dveře, zámky a sklady. Kontrola perimetru je vykonávaná 

minimálně každé dvě hodiny. 

Hlídač ve výkonu své práce je oblečen do uniformy skládající se z šedé košile a 

černých kalhot. Je také vybaven teleskopickým obuškem a slzotvorným prostředkem, které 

využívá ke své ochraně. Dále pak využívá k plnění své pracovní činnosti sadu mechanických 

klíčů, baterky, mobilního telefonu a služebního psa. V případě poplachu pomocí služebního 

mobilního telefonu volá na pult centralizované ochrany. 
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5 ANALÝZA RIZIK 

Pojem riziko bývá spojován s pravděpodobností nebo možností způsobit škody. Riziko 

může označovat buď příznivé, nebo i nepříznivé události. Riziko může být označováno celou 

škálou definic, například jako: 

 Riziko je potenciálem neočekávaných a nepříznivých důsledků určitého jevu. 

 Riziko je míra pravděpodobnosti či závažnosti negativních následků. [32] 

V bezpečnostní praxi slouží analýza rizik k identifikaci rizik a posouzení, jaké metody 

a strategie použijeme, abychom co nejefektivněji předešli analyzovaným rizikům nebo je 

alespoň snížili na co nejpřijatelnější míru. Před prováděním každé takovéto analýzy je třeba 

zprvu zhodnotit dosavadní stav zabezpečení a určit aktiva, jaká budeme chránit. [30] 

5.1 Ishikawa diagram 

Tvůrce toho diagramu je profesor Kaoro Ishikawa z japonské univerzity. Tento diagram lze 

také nazvat jako diagram příčin a následků nebo také díky její grafické formě jako „rybí 

kost“. Pomocí této analytické metody je možné jednoduše strukturovat a identifikovat 

jednotlivé příčiny, které vyvolávají určitý problém. Díky jejich struktuře lze analyzovat 

jednotlivé souvislosti mezi problémy a vyhledat tak kritické faktory, a tím nám umožňují 

sestavit správnou hierarchii problému. Takovýto diagram funguje na principu kauzality – 

každý problém nebo porucha vzniká v důsledku své vlastní příčiny nebo kombinací několika 

příčin. [34] 

Na základě posouzení zabezpečení stávajícího stavu posuzovaného průmyslového 

objektu jsem tuto metodu využil pro identifikaci rizik. Při tvorbě diagramu musím v prvním 

kroku musí definovat hlavní problém, který by mohl mít za následek překonání bezpečnosti 

chráněného průmyslového objektu. V druhém kroku je zapotřebí definovat základní příčiny, 

které mohou vyvolat daný problém. Ve třetím kroku přiřadím rizika, která mohou nastat 

v dané kategorii základních příčin. [30] 
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Obrázek 5.1.1: Ishikawa diagram 
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5.2 Analýza způsobu, důsledků a kritičnosti poruch (FMECA) 

Tato analýza (Failure modes, Effects and Criticality Analysis) dle ČSN EN 60812 

pouze rozšiřuje metodu FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) o způsoby pro 

klasifikování závažnosti způsobů poruch, aby se dala stanovit priorita protiopatření. 

Vytvořená stupnice závažnosti a kritičnosti poruch nebo hodnocení rizik nám umožňuje 

klasifikovat závažnost důsledků poruch systému. Cílem této metody je vyhodnocení 

negativních jevů, které mohou být pro vybraný objekt rizikem. 

Vztah (1) pro ukazatele možných potenciálních rizik vypadá následovně: 

R = S x P (1) 

R – potenciální riziko 

S – bezrozměrné číslo, které nám klasifikuje závažnost následků 

P – bezrozměrné číslo, které nám vyznačuje pravděpodobnost výskytu 

Vztah (2) pro výpočet rizikového prioritního čísla vypadá následovně: 

RPN = S x O x D (2) 

RPN – priorita rizika 

S – klasifikuje závažnost důsledků na systém nebo uživatele 

O – klasifikace pravděpodobnosti výskytu 

D – klasifikuje detekci [19] 

 

Tabulka 5.2.1: Hodnocení parametrů [19] 

Pravděpodobnost 

výskytu rizika 
O Závažnost následků S 

Pravděpodobnost 

detekce 
D 

Nepravděpodobná 1 Sotva postřehnutelná 1 Vysoká 1 

Velmi malá 2 Bezvýznamná 2 Mírná 2 

Malá 3 Středně závažná 3 Malá 3 

Mírná 4 Závažná 4 Velmi malá 4 

Vysoká 5 Mimořádně závažná 5 Nepravděpodobná 5 
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Tabulka 5.2.2: Hodnocení RPN [19] 

Výsledná míra rizika RPN 

Bezvýznamné 0-3 

Tolerovatelné 4-10 

Mírné 11-50 

Nežádoucí 51-100 

Nepřijatelné 101-125 

Pomocí implementace pracovního listu z ČSN EN 60812 přílohy B na řešený 

chráněný objekt, které lze vidět v tabulce 7.2.2 získám přehled možných rizik, včetně jejich 

důsledků, nynějším stavem zabezpečí chráněného objektu. Navržené opatření uvádím 

v kapitole 6 ošetření rizik. 
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Tabulka 5.2.3: Pracovní list FMECA 

Systém Č Identifikace poruchy Důsledek S O D RPN 
Současný 

stav 

P
er

im
et

r 

1 Podhrabání oplocení 
Vnik do 

areálu 
4 4 4 64 Bez ochrany 

2 Přestřižení pletiva 
Vnik do 

areálu 
4 4 3 48 

Přidrátovaná 

železná síť 

3 Přelezení plotu 
Vnik do 

areálu 
4 4 4 64 Bez ochrany 

4 
Proražení plotu 

automobilem na severní 

straně 

Vnik do 

areálu 
3 4 1 12 

Drátěné 

oplocení 

P
lá

šť
 

5 Vniknutí na střechu 
Přístup k 

oknu, škoda 

na aktivech 
2 2 4 6 Bez ochrany 

6 
Vniknutí přes střešní 

okno 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
2 3 2 9 Bez ochrany 

7 Vniknutí přes dveře 
Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
4 5 3 60 

Bezpečnostní 

třída 1 

8 Rozbití okenních výplní 
Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
4 4 3 48 Bez ochrany 

9 
Překonání garážových 

vrat 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
3 4 3 36 

Bezpečnostní 

třída 1 

1

0 
Neuzavření a 

neuzamčení vrat a dveří 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
4 3 3 36 Bez ochrany 

1

1 
Vypáčení oken 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
5 4 3 60 Bez ochrany 

1

2 
Vypáčení vrat 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
4 4 4 64 Bez ochrany 

1

3 
Vypáčení dveří 

Vnik do 

objektu, škoda 

na aktivech 
4 5 4 80 Bez ochrany 

 
1

4 
Vandalismus 

Vnik do 

areálu 
3 3 1 9 Oplocení 
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Analýzou FMECA jsem vypočítal hodnoty RPN, které stanovují prioritu řešení 

nových opatření.  V tabulce 7.3.1 lze vidět seřazené poruchy dle hodnot RPN.  

Tabulka 5.2.4: Seřazení podle RPN 

Pořadové číslo Riziko RPN 

13 Vypáčení dveří 80 

12 Vypáčení vrat 64 

1 Podhrabání oplocení 64 

3 Přelezení plotu 64 

7 Vniknutí přes dveře 60 

11 Vypáčení oken 60 

8 Rozbití okenních výplní 48 

2 Přestřižení pletiva 48 

9 Překonání garážových vrat 36 

10 Neuzavření a neuzamčení vrat a dveří 36 

4 Proražení plotu automobilem na severní straně 16 

6 Vniknutí přes střešní okno 16 

5 Vniknutí na střechu 12 

14 Vandalismus 9 

 

5.3 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Tato metoda je vytvořená na základě stanovení procentuálního vyjádření poruch. 

Výpočet je založen na Paretovým principu 80/20 a je graficky znázorněna Lorenzovou 

křivkou.  

V prvním kroku sestavení tohoto diagramu si musíme vytvořit tabulku četností poruch. 

Paretův diagram je složený ze dvou vzájemně propojených grafů. Konkrétně se jedná 

o histogram kumulativních četností výsledných rizikovostí a Lorenzovy křivky, která je 

tvořena z relativních kumulativních četností. Ke stanovení relativní kumulativní a 

kumulativní četnosti rizikových čísel slouží vzorce (3) a (4): 

 (3) 

kde 
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Ni – kumulativní míra významnosti 

n1 – ni – míry významnosti 

 (4) 

kde 

Fi – relativní kumulativní míra významnosti 

Ni – kumulativní míra významnosti 

N – kumulativní míra významnosti všech hodnot parametru 

V tabulce č. 7.4.1 a jsem znázornil vypočtené kumulativní a relativně kumulativní 

míry významnosti rizikových parametrů. Hodnoty pro Paretův diagramu jsem převzal 

z tabulky 7.2.3. 

Tabulka 5.3.1: Relativní a kumulativní míry rizik 

Pořadové 

číslo 
Riziko RPN 

Kumulativní míra 

významnosti 

Relativní 

kumulativní míra 

významnosti [%] 

13 Vypáčení dveří 80 80 13,05 

12 Vypáčení vrat 64 144 23,49 

1 Podhrabání oplocení 64 208 33,93 

3 Přelezení plotu 64 272 44,37 

7 Vniknutí přes dveře 60 332 54,15 

11 Vypáčení oken 60 392 63,94 

8 Rozbití okenních výplní 48 440 71,77 

2 Přestřižení pletiva 48 488 79,60 

9 Překonání garážových vrat 36 524 85,45 

10 
Neuzavření a neuzamčení 

vrat a dveří 
36 560 91,35 

4 

Proražení plotu 

automobilem na severní 

straně 

16 576 93,96 

6 Vniknutí přes střešní okno 16 592 96,57 

5 Vniknutí na střechu 12 604 98,53 

14 Vandalismus 9 613 100 
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Graf  5.4.1: Paretův diagram 

Podle grafu 7.4.1 na rizika, které dosahují hranice 80% lze aplikovat princip ALARA. 

Tento princip uvádí, že je zapotřebí riziko snižovat až na takovou úroveň, dokud se výdaje na 

snížení stanou neúměrnými vůči příslušným omezením rizik. Minimalizace těchto rizik se 

tedy musí vejít do 10 – 15% chráněných aktiv. 

Konkrétně se jedná o rizika vypáčení dveří, vypáčení vrat, podhrabání oplocení, 

přelezení plotu, vniknutí přes dveře, vypáčení oken, rozbití okenních výplní a přestřižení 

oplocení. 
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6 OŠETŘENÍ RIZIK 

V této kapitole uvádím návrh inovativního řešení stávajícího zabezpečení ve 

zmiňovaném průmyslovém objektu viz tabulka 6.1: Inovativní návrh.  

Návrh inovativního řešení bude zaměřen na rizika, které vyšly analýzou s největší 

prioritou podle analýzy FMECA a na základě Paretova diagramu rizika, které dosahují 

hranice 80% a lze na ni využít princip ALARA. 

Tabulka 5.3.1: Inovativní návrh 

Název rizika Stávající zabezpečení Inovativní řešení 

Vypáčení dveří Bezpečnostní třída 1 Zvýšení odolnosti 

Vypáčení vrat Bezpečnostní třída 1 Magnetické detektory 

Podhrabání oplocení Přidrátovaná železná síť Inovace oplocení 

Přelezení plotu Bez ochrany Inovace oplocení 

Vniknutí přes dveře Bezpečnostní třída 1 Zvýšení odolnosti 

Vypáčení oken Bez ochrany Magnetické detektory 

Rozbití okenních výplní Bez ochrany Bezpečnostní fólie 

Přestřižení pletiva Špatný stav pletiva Inovace oplocení 

6.1 Opatření obvodové ochrany 

Cílem návrhu inovativního řešení obvodové ochrany je odrazení, zabránění nebo 

alespoň ztížení překonání perimetrické ochrany průmyslového objektu narušiteli. Rizika, která 

vyplívají z nedostatků obvodové ochrany, zmiňované v tabulce 7.3 jsou především přestřižení 

pletiva, podhrabání a přelezení oplocení. 

Přestřižení pletiva 

Z důvodu značného poškození a koroze stávajícího čtvercového pletiva s průměrem 

drátu 2,1 mm, doporučuji toto pletivo vyměnit za pletivo panelové od firmy DOPS. Jde 

o Panel 3D pozic o výšce 1,73 m a šířce panelu 2,5 m. Průměr drátu činí 5 mm a jednotlivé 

oka mají rozměr 200 x 50 mm.  

Výměnu doporučuji na východní, západní a severní straně areálu, kde výsledná délka 

nového pletiva bude 200 m. Toto panelové pletivo bude upevněno ke stávajícím sloupům 

pomocí konzol, které si firma sama vyrobí. Celková výška plotu včetně betonové části  

podhrabové desky, která vyčnívá nad terén, bude 1,93 m. 
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Podhrabání oplocení 

Stávající oplocení je proti podhrabání zabezpečeno pouze na východní straně a to jen 

pomocí přidrátované železné sítě, navrhuji na východní, západní a severní straně areálu 

umístění betonových podhrabových desek pod panelové pletivo o délce 250 cm, výšce 20 cm 

a šířce 5 cm.  

Přelezení oplocení 

Z důvodu že se na východní straně areálu nachází sklad metr od oplocení, navrhuji 

v této části dlouhé 8 metrů doplnit plot o vrcholové zábrany. Navrhuji ke sloupkům přivařit 

konzoly, která bude dosahovat až do výšky 3,5 m od země a posledních 50 cm bude vyhnuto 

směrem od objektu. Tento prostor doporučuji vyplnit ostnatým drátem o průměru 1,7 mm se 

vzdáleností jednotlivých ostnů 100 mm.  

6.2 Opatření plášťové ochrany 

V této části se zaměřím na opatření, která povedou ke zvýšení úrovně ochrany 

a k vytvoření většího časového intervalu, který potřebuje narušitel pro vniknutí do budovy. 

Zaměřím se především na ty rizika poškození zamykacího systému vrat a dveří a vniknutí do 

objektu přes dveře a rozbité okno. 

Podle ČSN P CEN/TS 14383 se doporučuje úroveň zabezpečení průmyslového 

objektu se zaměřením na kovovýrobu do stupně jedna  
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Tabulka 6.2.1: Požadavky na odolnost podle ČSN P CEN/TS 14383 [23] 

Obchodní a administrativní budovy 

Stavební prvek / zařízení 

Úroveň zabezpečení 

1 2 3 4 5 

Dveře 

prEN 1627 

třída odolnosti 

1-2 2-3 3-4 4-5 4-6 

Okna 

prEN 1627 

třída odolnosti 

1-2 1-3 3 3-4 4 

Zasklení 

EN 356, třída viz také prEN 1627 

P4A/ 

dvojité 

zasklení 

P5A/ 

dvojité 

zasklení 

P6A/ 

P4A 

P7B/ 

P4A 
P8B/P4A 

Cylindrické vložky pro zámky 

EN 1303, třída viz také prEN 1627 
4 4 5 5 5 

PZTS 

 EN 50131-1 stupeň 

Nepovinné 

1 

Nepovinné 

1 
2 3 4 

 

Poškození zamykacího systému vrat a dveří 

 Hlavní vchodové dveře na severní straně montážní haly mají pouze základní 

cylindrickou vložku bezpečnostní třídy 1. Proto tyto dveře doporučuji vybavit zadlabacím 

zámkem s vložkou a převodem značky FAB 5140, bezpečnostní cylindrickou vložkou 

s ochranou řady 1000 a bezpečnostní třídou 4 a bezpečnostním kováním Lapaua 72 

bezpečnostní třídy 3. 

Vniknutí do objektu přes dveře a vrata 

 Hlavní vstupní dveře do montážní haly obsahují skleněnou výplň, a proto doporučuji 

vybavit tyto dveře o bezpečnostní fólii značky NEXT SC7 bezpečnostní třídy 2, která 

v případě rozbití skla dostatečně poskytne ochranu před vniknutím do objektu. 

 Vjezdová vrata, která se nachází na severní i východní straně, navrhuji opatřit 

bezdrátovými magnetickými detektory otevření typu JA-82M. Tento detektor se instaluje 

přímo na plastové rámy. Je napájen dvěma lithiovými bateriemi a komunikuje bezdrátově 

pomocí protokolu OASis. 

 



38 

 

Vniknutí do objektu pomocí rozbitého okna 

 Výrobní hala má mnoho skleněných oken a proto navrhuji tyto okna opatřit 

bezpečnostní fólií. Konkrétně doporučuji bezpečnostní fólii NEXT SC7 bezpečnostní třídy 2, 

která v případě rozbití skla bude také chránit zdraví zaměstnanců například při neodborné 

manipulaci s materiálem. Dále doporučuji na západní straně výrobní haly, kde se nachází 

svařovna, opatřit okna mřížemi s příčným ukotvením. Mříže o rozměrech 10 x 20 mm 

tvořenou plochou ocelí. Povrchovou úpravu mříže a montáž si provede průmyslová firma 

samostatně. 

Vypáčení oken 

 Doporučuji rovněž vybavit všechny plastové okna v suterénu bezdrátovými 

magnetickými detektory otevření. Konkrétně detektory typu JA-82M. Tyto detektory se 

instalují přímo na plastové rámy. Počet všech použitých bezdrátových magnetických 

detektorů je 25.  

6.3 Opatření prostorové ochrany 

Základním nedostatkem prostorové ochrany považuji absenci PZTS, protože jinak 

není možná detekce a signalizace při narušení bezpečnosti chráněného prostoru uvnitř výrobní 

haly. Z tohoto důvodu doporučuji, aby se zajistila detekce a signalizování narušení 

bezpečnosti firmy použitím PZTS.  

Technická norma ČSN EN 50131-1 ed 2. objekty či prostory dělí na 4 stupně 

zabezpečení. Tyto stupně rozdělují typy objektů, míru rizika, znalosti a vybavení pachatele. 

Ukázka tohoto rozdělení je uvedena v tabulce č. 8.1. 

Tabulka 6.3.1: Stupně zabezpečení [14] 

Stupeň 

zabezpečení 

Název stupně 

zabezpečení 
Druh objektu/prostoru Znalosti útočníka 

1 Nízké riziko 

Obytné objekty s méně 

cennými aktivy (garáže, 

chaty, byty, rodinné 

prostory) 

Malá znalost PZTS, 

snadno dostupné 

nástroje 

2 
Nízké až střední 

riziko 

Kancelářské prostory, 

obytné objekty, 

komerční prostory 

Omezené znalosti 

PZTS, běžné nářadí a 

přenosné přístroje 
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3 
Střední až vysoké 

riziko 

Banky, objekty se 

zbraněmi, ceninami či 

narkotiky 

Obeznámen s PZTS, 

rozsáhlý sortiment 

nástrojů a přenosných 

elektronických zařízení 

4 Vysoké riziko 

Tajné archívy, muniční 

sklady, objekty národního 

a vyššího zájmu 

Podrobný plán vniknutí, 

kompletní sortiment 

zařízení, prostředky pro 

náhradu prvků EZS 

Z tabulky vyplývá, že řešený průmyslový objekt spadá do stupně zabezpečení 2 – 

nízké až střední riziko, takže se při narušení objektu budou předpokládat omezené znalosti 

PZTS a také předpokládané užití běžných nástrojů a přenosných přístrojů. 

Dle ČSN EN 50131-1 je nutné dbát při instalaci prvků PZTS také na prostředí, ve 

kterém se zařízení PZTS budou nacházet. Klasifikace prostředí je znázorněna v tabulce 8.3. 

 

Tabulka 6.3.2: Klasifikace prvků PZTS [14] 

Třída Název prostředí Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I vnitřní 
Vytápěná obytná nebo obchodní 

místa 
+5°C až +40°C 

 

II vnitřní všeobecné 

Přerušovaně vytápěná nebo 

nevytápěná místa (chodby, 

schodiště, skladové prostory) 

-10°C až +40°C 
 

III venkovní chráněné 

Prostředí vně budov, kde 

komponenty nejsou trvale 

vystaveny vlivům počasí 

(přístřešky) 

-25°C až +50°C 
 

IV venkovní všeobecné 

Prostředí vně budov, kde 

komponenty jsou trvale 

vystaveny vlivům počasí 

-25°C až +60°C 
 

Doporučuji použít ústřednu typu JA-63KR, která bude základem celého PZTS a bude 

doplněna o komunikátor JA-65x. Tento komunikátor pak umožní předávat například zprávy 

SMS, komunikovat s PCO nebo se vzdáleným počítačem. Ústředna typu JA-63KR umožní 

připojit až 32 detektorů do 16 zón a 8 bezdrátových klávesnic. Ústředna bude ovládaná 

pomocí klávesnice typu JA-63F. Tuto klávesnici bych umístil za roh hlavních dveří výrobní 

haly a ústřednu bych pak umístil do úklidové místnosti ve výrobní hale. 

Do každé kanceláře, které se nachází v prvním patře výrobní haly, doporučuji umístění 

pasivních infračervených detektorů pohybu z důvodu vniknutí do objektu pomocí střešního 
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okna. Doporučuji použít detektory JA-83P. Tyto detektory taktéž doporučuji umístit ve 

svařovnách tak, aby pokryly prostor vedle okenních výplní. Další detektory navrhuji umístit 

k pokrytí prostoru schodiště, místnosti s ústřednou a prostoru hlavních dveří do objektu.  

 

Obrázek 6.3.1: Schéma PZTS první patro 
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Obrázek 6.3.2: Schéma PZTS přízemí 
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Detekce narušení bezpečnosti objektu bude přenášena pomocí digitálního 

komunikátoru. Informace budou hlášeny jednateli společnosti, který pak může kontaktovat 

hlídače fyzické ostrahy nebo případně Policii České republiky. 

6.4 Opatření režimové ochrany 

Cílem této podkapitoly bude navrhnutí takových režimových opatření, které pomohou 

minimalizovat rizika, jako jsou neuzavření a neuzamčení vrat, brány nebo odcizení materiálu 

ze skladu. 

Vniknutí do objektu skrz nezabezpečené dveře 

 K minimalizování výše uvedeného rizika, doporučuji zavést přístupový systém, kde na 

vchodových dveřích do výrobní haly bude umístěna čtečka přístupového systému Jablotron 

RP-02-XM. Každý zaměstnanec obdrží svůj vlastní čip, pomocí kterého budou vstupovat do 

prostor výrobní haly.  

Odcizení materiálu ze skladu 

 Ke snížení rizika odcizení materiálu ze skladu, navrhuji povinnost uzamykat sklad po 

každém jeho opuštění. Klíče od skladu budou k dispozici u vedoucího zaměstnance, který 

bude mít povinnost kontrolovat, zda je sklad uzamčen. Po pracovní době vedoucí 

zaměstnanec odevzdá klíče jednateli společnosti. 

6.5 Opatření předmětové ochrany 

Odcizení materiálu ze skladu  

Ke zmírnění rizika odcizení materiálu ze skladu navrhuji kromě výše zmíněných režimových 

opatření také adekvátní předmětovou ochranu. Konkrétně bych obstaral visací zámek FAB 

200 RS bezpečnostní třídy 3. Pomocí tohoto visacího zámku navrhuji opatřit také plechové 

uzavíratelné skříňky s nářadím. Jedná se o 5 skříní. Klíče od těchto skříní budou uloženy 

v kanceláři. 
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7 EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ INOVATIVNÍHO 

NÁVRHU 

V této kapitole vyčíslím finanční náklady, které jsou potřeba pro realizaci navrhnutých 

inovativních opatření fyzické ochrany průmyslového objektu. Finanční náklady jednotlivých 

prvků jsem vyčíslil v tabulce 9.1. Tyto prvky jsem uváděl včetně DPH. Celková částka ale 

neobsahuje náklady, které jsou zapotřebí k instalaci, dopravě nebo montáži. 

 

Tabulka 6.5.1: Ekonomické zhodnocení návrhu 

Druh ochrany Bezpečnostní prvek Typ Cena (Kč) 

Obvodová ochrana 

Oplocení DOPS panel 3D 96 960,- 

Podhrabové desky 250x20x5 DOMYS 24 400,- 

Ostnatý drát BODLÁK PEREN 517,- 

Plášťová ochrana 

Zadlabací zámek FAB 5140 426,- 

Cylindrické vložky 2000BDPNs/40+50 1 430,- 

Bezpečnostní kování LAPUA 72 3 376,- 

Bezpečnostní fólie NEXT SC 7 15 400,- 

Magnetické detektory JA-82M 22 700,- 

Mříže NEXT Typ C 2 230,- 

Prostorová ochrana 

Ústředna JA-63KR 3 548,- 

Digitální komunikátor JA-65x 1 382,- 

Bezdrátová klávesnice JA-63F 1 889,- 

Pasivní infračervené 

snímače 
JA-83P 10 465,- 

Přístupový systém Jablotron RP-02-XM 3 191,- 

 Klíčenky vstupu Jablotron standard 1 175,- 

Předmětová ochrana Visací zámky FAB 200RS 1 840,- 

Celková částka 190 929,- 

 

Celková částka inovativního návrhu činí 190 929,- Kč. Aby bylo navrhované řešení 

efektivní z ekonomického hlediska, neměla by tato částka překročit 10% z klíčového 

chráněného aktiva firmy. Finanční hodnota technického zařízení byla vyčíslena na 3 500 000,- 

Kč. Náklady navrhovaného řešení tedy činí pouhých 5,45% z hodnoty klíčového aktiva. 
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8 ZÁVĚR 

V této práci jsem se zabýval technickou ochranou průmyslového objektu. První část 

práce obsahuje výčet právních předpisů a technických norem, které souvisí s fyzickou 

ochranou, protože Česká republika nemá pouze jediný právní předpis, který by zahrnoval 

danou problematiku celou. Dále jsem komplexně shrnul celý systém fyzické ochrany a vypsal 

její jednotlivé části. V druhé části práce jsem se zaměřil na popis průmyslového objektu 

a jeho dosavadního zabezpečení. Na základě tohoto popisu jsem pomocí Ishikawa diagramu 

identifikoval možná hrozící rizika. Poté jsem stanovil míru těchto rizik a vypočítal prioritu 

řešení nových opatření pomocí metody FMECA a využitím Paretova principu 80/20 jsem 

určil, na která rizika lze uplatňovat princip ALARA. Pro tyto rizika jsem navrhnul inovativní 

opatření ke zmírnění hrozících nebezpečí. 

Cílem mé práce bylo vytvoření inovativního návrhu systému technické ochrany 

průmyslového objektu. Tento návrh jsem vypracoval na základě vytipování a zhodnocení 

slabých míst stávajícího systému technické ochrany v průmyslovém objektu. V navrhovaných 

opatřeních jsem nejčastěji využíval prvky mechanických zábranných systému a PZTS. Další 

důležitou častí byla úprava a návrhy nových režimových opatření. 

Za účelem, aby byl maximálně znemožněn pokus pachatele o překonání perimetru 

průmyslového objektu, jsem vynaložil největší náklady pro posílení obvodové ochrany. 

Abych poté co nejvíce ztížil vniknutí narušitele do objektu, doplnil jsem plášťovou ochranu 

o bezpečnostní fólie, bezpečnostní uzamykací systémy a mříže. Za další nedostatek jsem 

považoval absenci PZTS, protože nejde jinak detekovat nebo ohlašovat možné narušení 

bezpečnosti objektu. V důsledku této absence jsem navrhnul v objektu PZTS. Nakonec jsem 

navrhnul posílení režimových opatření. 

Touto prací jsem nabyl cenné zkušenosti a vědomosti v oblasti ochrany osob 

a majetku a také jsem se podrobně seznámil s danou problematikou v oblasti identifikací 

a analýzou rizik, která mohou ohrožovat bezpečnost objektu.  



45 

 

POUŽITÁ LITERATURA 

Právní předpisy 

[1] Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů.  

[2] Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

[3] Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

[4] Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

[5] Zákon č. 412/2005 Sb., O ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů. 

[6] Zákon č. 59/2006 Sb., O prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů.  

[7] Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

[8] Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

[9] Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

Technické normy 

[10] 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 

[11] ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice – Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace 

[12] ČSN EN 1630 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání 

[13] ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - 

Část 1: Systémové požadavky 



46 

 

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

Napájecí zdroje. 

[15] ČSN EN 50131-7 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy. Část 7.: 

Pokyny pro aplikace 

[16] ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace 

odolnosti proti ručně vedenému útoku 

[17] ČSN EN 1303 Stavební kování – Cylindrické vložky pro zámky – Požadavky a zkušební 

metody 

[18] ČSN EN 31010:2011 - Techniky posuzování rizik 

[19] ČSN EN 60812 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů 

a důsledků poruch (FMEA) 

[20] ČSN EN 31010:2011 Techniky posuzování rizik 

[21] ČSN ISO 31000:2010 Management rizik - Principy a směrnice 

[22] ČSN P CEN/TS 14383-1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 1 : Definice specifických termínů 

[23] ČSN P CEN/TS 14383-4 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 4: Obchodní a administrativní budovy 

Tištěné publikace 

[24] BRABEC, F. a kol.: Bezpečnost pro firmu, úřad, občana. Praha: Nakladatelství Public 

History, 2001, 400 s. ISBN 80-86445-04-06. 

 [25] KŘEČEK, Stanislav a kol.: Příručka zabezpečovací techniky. 2. vyd. Blatná: Blatenská 

tiskárna s.r.o., 2003, 351 s., ISBN 80-902938-2-4.  

 [26] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2004, 179 s., ISBN 80-7251-172-6.  



47 

 

[27] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl, Elektronické zabezpečovací systémy II. 

Praha: Policejní akademie České republiky, 2005, 229 s., ISBN 80-7251-189-0.  

[28] UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. díl, Ostatní zabezpečovací systémy. Praha: 

Policejní akademie České republiky, 2006, 246 s. ISBN 80-7251-235-8.  

[29] ŠČUREK, R., HOLUBOVÁ, V.: Ochrana objektů- transport peněz, cenin a eskorta 

osob. Ostrava: Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2008, 113 s.  

[30] ŠČUREK, Radomír. Vybrané technické prostředky detekce a pyrotechnická ochrana na 

letišti. Ostrava: Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2008, 62 s.  

[31] ŠČUREK, Radomír. Základní právní normy upravující ochranu objektů. Ostrava: 

Oddělení bezpečnosti osob a majetku, 2007, 37 s.  

[32] ŠENOVSKÝ, Michail, ORAVEC, Milan a ŠENOVSKÝ, Pavel. Teorie krizového 

managementu. 1. vyd. V Ostravě: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství, 2012. 

115 s. SPBI Spektrum. Červená řada; 79. ISBN 978-80-7385-108-8. 

Zdroje z internetu 

[33] VYMAZAL, Michal. Softwarová podpora návrhu elektronického zabezpečovacího 

systému EZS [online]. [cit. 2015-03-03]. Dostupné z: http://ezs.labskalouka.cz/?q=node/1.  

Diplomová práce. 

[34] Ishikawův diagram. MANAGEMENTMANIA.COM. Management mania: Znalosti 

[online]. 2015, 2.5.2015 [cit. 2015-02-22]. Dostupné z: 

https://managementmania.com/cs/ishikawuv-diagram 

  

http://ezs.labskalouka.cz/?q=node/1.
https://managementmania.com/cs/ishikawuv-diagram


48 

 

SEZNAM OBRÁZKŮ 

Obrázek 4.2.1: Schéma okolí [zdroj autor]............................................................................... 17 

Obrázek 4.3.1: Dispoziční uspořádání [zdroj autor]................................................................. 18 

Obrázek 4.5.1: Oplocení ........................................................................................................... 20 

Obrázek 4.5.2: Část plechového oplocení ................................................................................ 23 

Obrázek 4.5.3: Vstupní brána ................................................................................................... 23 

Obrázek 4.5.4: Vstupní dveře ................................................................................................... 24 

Obrázek 4.5.5: Vjezdová vrata ................................................................................................. 24 

Obrázek 4.5.6: Vstup do objektu .............................................................................................. 25 

Obrázek 5.1.1: Ishikawa diagram ............................................................................................. 28 

Obrázek 6.3.1: Schéma PZTS první patro ................................................................................ 40 

Obrázek 6.3.2: Schéma PZTS přízemí ..................................................................................... 41 

 

SEZNAM TABULEK 

Tabulka 5.2.1: Hodnocení parametrů [19]................................................................................ 29 

Tabulka 5.2.2: Hodnocení RPN [19] ........................................................................................ 30 

Tabulka 5.2.3: Pracovní list FMECA ....................................................................................... 31 

Tabulka 5.2.4: Seřazení podle RPN ......................................................................................... 32 

Tabulka 5.3.1: Relativní a kumulativní míry rizik ................................................................... 33 

Tabulka 6.1.1: Inovativní návrh ............................................................................................... 35 



49 

 

Tabulka 6.2.1: Požadavky na odolnost podle ČSN P CEN/TS 14383 [23] ............................. 37 

Tabulka 6.3.1: Stupně zabezpečení [14] ................................................................................... 38 

Tabulka 6.3.2: Klasifikace prvků PZTS [14] ........................................................................... 39 

Tabulka 6.5.1: Ekonomické zhodnocení návrhu ...................................................................... 43 

 

SEZNAM GRAFŮ 

Graf  7.4.1: Paretův diagram .................................................................................................... 34 

 


