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Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová, Ph.D.. 

Bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou objektu soukromé firmy. Popisuje 

současný stav fyzické ochrany ve vybrané firmě a navrhuje změny pro zefektivnění tohoto 

stavu. V této práci na základě popisu stavu fyzické ochrany objektu jsou identifikována 

kritická místa fyzické ochrany a pomocí analýzy identifikována ty nejkritičtější a na ty 

posléze navrhována inovativní opatření, které by vedly k minimalizaci rizik vyplývajícím 

z napadení a překonání těchto míst. Součástí je také posouzení finanční náročnosti těchto 

opatření. 
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Úvod 

Lidstvo má potřebu chránit sebe i svůj majetek odnepaměti. Ve svých počátcích 

tato ochrana měla podobu varování bubnováním či štěkotu psů. S jeho vývojem došlo 

k použití jednoduchých mechanických zábranných systémů. Poté se přidala i fyzická 

ostraha, režimová opatření a v poslední řadě i poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy. Technika zabezpečení prošla mnoha změnami až do podoby jak ji známe nyní. 

A použití těchto systémů je stále jednodušší a snazší. 

Svým vývojem rovněž prochází i nástroje a metody použité k obcházení těchto 

systémů a je proto tyto systémy fyzické ochrany nutné doplňovat a inovovat. Je tedy 

nezbytné z tohoto důvodu navrhnout inovativní fyzické zabezpečení objektu soukromé 

firmy. 

Analyzovaný objekt je v současnosti zabezpečen mechanickými zábrannými 

systémy, na úrovni obvodové a plášťové ochrany, a poplachovým zabezpečovacím a 

tísňovým systémem, na úrovni vnitřní prostorové ochrany. S těmi je nutné se obeznámit a 

následně vypracovat analýzu a hodnocení rizik. Dle výstupů analýzy a zjištěných 

nedostatků pak budou navrhnuta opatření pro minimalizaci rizik vyplývajících z napadení 

objektu. 

Tato práce je rozdělena celkem do pěti kapitol. První kapitola se zabývá právní 

úpravou. Uvádí základní právní předpisy a technické normy, které s touto prací souvisí. 

Druhá kapitola se zabývá teorií fyzické ochrany osob a majetku a slouží k seznámení 

s touto problematikou. Další kapitola se zabývá objektem soukromé firmy. Tato kapitola 

obsahuje seznámení s firmou a místem podnikání. Popisuje okolí objektu a také jeho 

vnitřní uspořádání a řešení zabezpečení. Na konci této kapitoly je uvedeno shrnutí 

zabezpečení a subjektivní názor na zvolené řešení. Čtvrtá kapitola je věnována analýze 

a hodnocení rizik. Pátá kapitola vychází z provedené analýzy a hodnocení rizik a věnuje se 

inovativnímu návrhu zabezpečení fyzické ochrany. Toto zabezpečení si klade za cíl zvýšit 

úroveň fyzické ochrany objektu soukromé firmy. Závěr stručně popisuje tuto práci a je zde 

shrnut přínos navrhovaného řešení. 
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1 Právní část 

Pro fyzickou ochranu osob a majetku neexistuje komplexní zákon, jenž by se 

zabýval touto problematikou. Je zapotřebí tedy znát zákony, vyhlášky a normy, které 

s danou problematikou souvisejí. Pro názornost je zde uveden výčet některých z nich.  

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Je základním zákonem státu. Jsou v ní deklarována základní práva a svobody 

občanů České republiky a zároveň i demokratické principy. Složkou ústavního pořádku 

České republiky je Listina základních práv a svobod[18]. 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů 

Listina zaručuje práva a svobody jako nezrušitelná a nedotknutelná. Práva 

a svobody, které se dotýkají ochrany objektu, jsou zejména: 

- Nikdo nesmí být zbaven života. 

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

v případech stanovených zákonem. 

- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého 

a rodinného života. 

- Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný 

zákonný obsah a ochranu. 

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

v něm bydlí[21]. 

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

Tento zákon dále upravuje majetkové vztahy mezi občany, fyzickými osobami 

a státem. Dále jsou zde popsány pojmy jako krajní nouze a nutná obrana, které jsou 

v ucelenější podobě uvedeny v trestním zákoníku[25]. 
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Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vznikající při 

výkonu práce anebo jiné závislé činnosti a nazývá je pracovněprávními. Tento zákon mimo 

jiné stanovuje zaměstnavateli povinnost zajistit bezpečnost zaměstnance při práci[22]. 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon upravuje podmínky pro stanovení utajovaných informací. Dále pak 

pravidla pro přístup k utajovaným informací a jejich ochranu. Tento zákon uceleně řeší 

bezpečnost určitého druhu informace[24]. 

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

Trestní zákoník vymezuje co je to trestný čin a tresty nebo jiné sankce za jeho 

spáchání. V tomto zákoníku jsou uvedeny také v ucelené formě okolnosti vylučující 

protiprávnost, jako jsou krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko 

a oprávněné použití zbraně[23]. 

Krajní nouze je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem[23]. 

Nutná obrana je čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem[23]. 

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

předpisů 

Upravuje postup orgánů činných v trestním řízení. v ochraně objektu je důležitá 

část týkající se zadržení osoby podezřelé[20]. 

„Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, 

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

policejnímu orgánu; 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“ [20]. 
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Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Tento zákon se zabývá ochranou práv osob a to před neoprávněným zásahem do 

soukromí a dále pak upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů[19]. 

Dle § 4 písmena a) se osobním údajem pokládá „Jakákoliv informace týkající se 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo 

určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě 

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

psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu“ [19]. 

Dle § 4 písmena b) se citlivým údajem pokládá „osobní údaj vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství 

v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 

čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; 

citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo 

autentizaci subjektu údajů“ [19]. 

ČSN EN 1627 

Určuje požadavky a systém kvalifikace vlastností odolnosti proti vloupání u dveří, 

oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Tato norma se vztahuje na způsoby 

otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, posunování (vodorovné 

a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce. Dále norma přímo nezahrnuje odolnost 

zámků a cylindrických vložek proti napadení paklíči[4]. 

ČSN EN 60812 

Norma se týká analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA) a analýzy způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch (FMECA). V této normě je uveden návod a doporučení jak 

tyto analýzy používat[6].  

ČSN EN 50131-1 ED.2 

Tato norma stanovuje požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Dále upřesňuje požadavky na provedení a vlastnosti systému. Norma stanovuje 

stupně zabezpečení a třídy prostředí[5]. 
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ČSN P CEN/TS 14383-3 

Norma se zabývá prevencí kriminality. Uvádí faktory, které mají vliv na 

kriminalitu týkající se objektů. V normě jsou popisovány způsoby jak je potřeba konstrukcí 

a uspořádáním jednotlivých prvků vyloučit či omezit rizikové faktory. Tato norma rovněž 

obsahuje formuláře na exaktní stanovení rizika na základě závažnosti jednotlivých vlivů. 

Podle tohoto lze zhodnotit velikost rizika vyplývající z napadení objektu kriminálními 

živly[7].  

ČSN P CEN/TS 14383-4 

V této normě jsou popsány kriminogenní faktory, které se vyskytují v komerčních 

objektech. Dále norma uvádí opatření, návod a prostředky vedoucí k minimalizaci škod 

plynoucích z následků trestné činnosti[8]. 
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2 Fyzická ochrana osob a majetku 

U nás pojem ochrana zatím nebyl přesně definován. Vycházíme tedy z obecně 

přijaté definice amerických specialistů G. Greena a R. J. Fishera aplikované v práci 

INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A. : Security World Publishing Co., Inc., 1993. 

[16] 

„Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí, ve kterém může 

jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu z vměšování nebo 

násilí.“ [16] 

Otázky týkající se bezpečnosti jsou jedny z nejzávažnějších problémů naší doby. 

Tyto problémy vznikají z prohlubujících se rozdílů mezi představami a přáním občanů, 

národů a států a reálnou situací v dané oblasti. Je nutné tedy vyhledávat východiska jak 

zvýšit pocit bezpečí ale i reálnou bezpečnost občanů i jejich majetku. [3] 

Rozdělení fyzické ochrany: 

1. Technická ochrana 

a. mechanické zábranné systémy, 

b. poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, 

c. ostatní zabezpečovací systémy 

2. Fyzická ostraha, 

3. Režimová ochrana 

2.1 Technická ochrana 

Technická ochrana v sobě zahrnuje prvky, které možnému pachateli znesnadňují 

nebo znemožňují narušení chráněného zájmu. U prvků technické ochrany výrazně 

dominuje technologie. Úroveň celého systému zabezpečení je shodná s úrovní a efektivitou 

jeho nejslabšího článku. [3] 

2.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Jejich účelem je znesnadnit nebo zcela znemožnit pachateli vniknutí do 

chráněného prostoru. Bezpečnostní úroveň použitých prvků charakterizuje jejich 

průlomová odolnost. [15] 
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Prostředky mechanických zábranných systémů se dělí dle místa použití na: 

1. Prostředky obvodové ochrany, 

2. prostředky plášťové ochrany, 

3. prostředky prostorové ochrany, 

4. prostředky předmětové ochrany[15]. 

Prostředky obvodové ochrany 

Prostředky obvodové ochrany zajišťují bezpečnost katastrální hranice chráněného 

objektu. Jedná se tedy o systémy vybudované mimo chráněný objekt oddělující vizuálně 

hranici pozemku náležejícího k budově, které vytvářejí tzv. právní hranici[15]. 

Do této skupiny řadíme oplocení nebo ohrazení pozemku a to včetně bran, branek, 

závor, propustí. Dále pak i doplňující prvky jako podhrabové překážky a vrcholové 

zábrany. Samotné oplocení dělíme dle konstrukce na klasické drátěné oplocení, 

bezpečnostní oplocení a vysoce bezpečnostní oplocení[15]. 

Prostředky plášťové ochrany 

Prostředky plášťové ochrany zejména zajišťují bezpečnost hranice objektu. Plášť 

objektu je tvořen stavebními prvky a otvorovými výplněmi. Řadí se zde obvodové zdi, 

stropy, podlahy, střechy, okna, dveře, rolety, mříže a další. [15]. 

Prostředky prostorové ochrany 

Oddělují vnitřní prostory chráněného objektu a znesnadňují tak možnému 

pachateli pohyb ve vnitřních prostorách objektu. Řadíme zde oddělení vnitřního prostoru 

mřížemi, uzamčenými dveřmi a dalšími opatřeními, které znesnadňují pohyb uvnitř 

objektu[15]. 

Prostředky předmětové ochrany 

Tyto prostředky zajišťují bezpečnost aktiv uvnitř objektu a používají se zejména 

na uchování cenností a důležitých informací. Chrání aktiva před neoprávněným 

nakládáním a zcizením. Paří zde trezory, bezpečnostní schránky, příruční pokladničky 

a ohnivzdorné skříně[15]. 
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2.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

Tyto systémy ve většině případů nemají schopnost zadržet pachatele, ale mají 

pouze majitele nebo bezpečnostní službu upozornit na narušení hlídané oblasti zvukovým, 

světelným nebo obrazovým signálem a tím vyvolat příslušnou akci. Jedná se o soubor 

čidel, tísňových hlásičů, ústředen, prostředků poplachové signalizace a přenosových 

zařízení[3]. 

Hlavními úkoly PZTS je podporovat klasickou ochranu a zvyšovat efektivnost 

fyzické ostrahy[16]. 

Základní rozdělení PZTS do kategorií: 

1. Dle prostorového zaměření, 

2. dle způsobu předání poplachového signálu, 

3. dle kategorie rizikovosti chráněného objektu, 

4. dle stupně zabezpečení chráněného objektu[16]. 

Prostorové zaměření 

Dle prostorového zaměření PZTS dělíme prvky na obvodové, plášťové, 

prostorové, předmětové a klíčové[16]. 

Prvky obvodové ochrany signalizují narušení hlídaného perimetru pozemku, na 

kterém se nachází hlídaný objekt. Tyto prvky musejí být konstrukčně velmi odolné 

a speciálně vyrobené pro tento účel[16]. 

Prvky plášťové ochrany signalizují narušení pláště objektu. Tyto prvky signalizují 

narušení zdí, stěn, stropů, střech, dveří a oken a zaměřují se na jejich neoprávněné 

mechanické narušení pachatelem[16]. 

Prvky prostorové ochrany signalizují vstup pachatele do chráněného prostoru. 

Čidla detekují zejména pohyb pachatele uvnitř objektu[16]. 

Prvky předmětové ochrany signalizují přítomnost nebo manipulaci pachatele 

s chráněným aktivem[16]. 

Prvky klíčové ochrany signalizují narušení klíčových prostorů objektu, jako jsou 

například chodby, schodiště a haly. Tyto prvky sledují místa předpokládaného pohybu 

pachatele po objektu[16]. 
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Způsob předání poplachového signálu 

Dle způsobu předání poplachového signálu se dělí PZTS na lokální, autonomní 

a dálkové jak je patrné z obrázku číslo 1. 

 

Obrázek 1- Blokové schéma předání poplachového signálu[16]. 

PZTS s lokální signalizací při vyhlášení poplachu spouští zvukovou nebo 

optickou signalizaci v chráněném objektu nebo v jeho bezprostřední blízkosti. Takto má 

odradit pachatele při páchání trestné činnosti nebo informovat okolí o narušení objektu, 

které případného pachatele zadrží, popřípadě kontaktuje policii[16]. 

PZTS s autonomní signalizací při vyhlášení poplachu nejprve vyrozumí stálou 

službu, která vyhodnotí signál a provede příslušnou akci. Tato signalizace je zpravidla 

řešena zvukovou a optickou signalizací, která je součástí ústředny[16]. 

PZTS s dálkovou signalizací má výstup signalizace poplachu u stále služby, která 

má s uživatelem smluvní dohodu o vyhodnocení signálu a provedení zákroku. Typickým 

příkladem PZTS s dálkovou signalizací jsou pulty centralizované ochrany. Tento způsob 

předání poplachového signálu je využíván především tam, kde není v mimopracovní době 

fyzická ostraha[16]. 

Kategorie rizikovosti chráněného objektu 

Z hlediska rizika nelze použít jakékoli PZTS pro všechny objekty. Zařízení PZTS 

dělíme dle vybavenosti do čtyř kategorií pro objekty s nízkým rizikem, průměrným 

rizikem, vysokým rizikem a nejvyšším rizikem ohrožení, tak jak je uvedeno v tabulce 1 

[16].  

Po
lic

ie
/S

B
S Náhodný občan 

PZTS s lokální 
signalizací 

Pověřená osoba Autonomní PZTS 

PZTS s dálkovou 
signalizací 
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Tabulka 1- Kategorie rizikovosti chráněného objektu[16]. 

Rizika Druhy objektů Kategorie dle 

ČSN 

Třída dle 

VdS 

Nízká 

NR 

Byty, vilky, malé provozovny, obchůdky, garáže, aj. objekty 

s nízkým objemem chráněných hodnot 

4 A 

SH 1 - 4 

Průměrná 

PR 

Obchody, sklady, provozovny, obchodní domy, - splnění 

podmínek této kategorie je minimální podmínkou pro připojení 

objektového PZTS do policejního systému PCO 

3 B 

SG 1 - 2 

Vysoká 

VR 1 

Peněžní ústavy, velká klenotnictví, prodejny zbraní, galerie, 

výroba a skladování opiátů apod. 

2 C 

SG 3 - 4 

Nejvyšší 

VR 2 

Vybrané státní instituce, centrální úložny, atomové elektrárny, 

státní pokladny, velkosklady výbušnin 

1 SG 5 - 6 

Stupně zabezpečení chráněného objektu 

Každý normalizovaný PZTS musí mít stanovený stupeň zabezpečení. Chráněné 

objekty rozdělujeme do čtyř skupin dle rizika a znalosti předpokládaných pachatelů 

stanovíme příslušný stupeň zabezpečení. Stupně zabezpečení jsou odstupňovány 

vzestupně, kdy jedničku považujeme za základní stupeň. Stupeň čtyři předpokládáme 

výjimečně, jelikož se využívá v objektech typu jaderná elektrárna nebo raketová základna. 

Vše je uvedeno v tabulce 2[16]. 

Tabulka 2- Stupně zabezpečení chráněného objektu[16] 

Riziko Znalosti a vybavení narušitelů Stupeň zabezpečení 

Nízké 
Předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost EZS a že mají 

k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů 
1 

Nízké až 

střední 

Předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že 

použijí základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů (např. 

víceúčelový měřič multimetr) 

2 

Střední až 

vysoké 

Předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámeni s elektrickým 

zabezpečovacím systémem a mají úplný sortiment nástrojů a 

přenosných elektrických zařízení. 

3 

vysoké 

Používá se tehdy, když zabezpečení má prioritu před všemi 

ostatními hledisky. Předpokládá se, že narušitelé mají možnost 

zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment 

zařízení včetně prostředků pro náhradu rozhodujících prvků 

v EZS. Pokud je EZS rozdělen do jasně definovaných 

subsystémů, EZS může zahrnovat komponenty různých stupňů 

v každém subsystému. Stupeň subsystému je dán nejnižším 

stupněm vnitřního komponentu. Stupeň EZS je dán nejnižším 

stupněm subsystémů. Komponenty, které jsou společné pro více 

subsystémů, mají stupeň stejný jako subsystém s nejvyšším 

stupněm (např. ústředna, poplachový přenosový systém, 

signalizační zařízení, napájecí zdroje). 

4 
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Složky poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

systém PZTS je soubor čidel, hlásičů, ústředen, poplachové signalizace 

a přenosových zařízení mající za úkol signalizovat na určeném místě narušení střeženého 

objektu. Jednotlivé komponenty systému plní své specifické funkce a dohromady tvoří tzv. 

zabezpečovací řetězec, který je znázorněn na obrázku číslo 2[3].  

 

Obrázek 2- Zabezpečovací řetězec PZTS[3] 

Čidlo 

Jedná se o zařízení, které reaguje na fyzikální změny vyvolané při narušení 

hlídaného objektu nebo nežádoucí manipulaci se střeženým předmětem. Při zaznamenání 

fyzikální změny vysílá čidlo poplachový signál do ústředny. 

Čidla dělíme: 

1. Nenapájená 

2. Napájená 

3. Dle dosahu 

4. Dle zabezpečované zóny 

Ústředna 

Jejich základní funkcí je sběr informací o stavu jednotlivých čidel. Tyto informace 

podrobuje rozhodovacímu schématu, jehož výsledkem je normální stav nebo poplach. 

Mimo jiné se také ústředna stará o napájení jednotlivých čidel, signalizuje a vysílá 

informace o svém stavu, ovládá doplňkové prostředky, přepíná mezi naprogramovanými 

režimy a umožňuje diagnostiku systému. Ústředny dělíme dle počtu poplachových smyček, 

stupně vybavenosti a způsobu připojení poplachových smyček[16].  

 

ústředna Čidlo 
Přenosový 
prostředek 

Signalizační 
zařízení 

Doplňková 
zařízení 
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Přenosové prostředky a signalizační prostředky 

Zajišťují propojení a přenos informací z ústředny do místa určení a naopak. 

Umožňují tak vhodně reagovat na vzniklý bezpečnostní problém. Signalizační prostředky 

převedou informaci na vhodný signál a vyhlašují tak výstrahu nebo poplach[16]. 

Doplňková zařízení 

Usnadňují ovládání ústředny nebo realizují speciální funkce[16]. 

2.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Do ostatních systémů řadíme ochranu automobilů, pokrádežové systémy 

vyhledávání, systémy proti krádeži zboží, systémy kontroly vstupů, kamerové systémy, 

požární signalizaci a další[17]. 

2.2 Fyzická ostraha 

Tuto ochranu považujeme za završení systému ochrany. Jedná se o ochranu 

realizovanou hlídači, vrátnými, strážnými, soukromou bezpečnostní službou či policií. 

Tato ochrana je ze všech nejdražší. Proto je nutné ji kombinovat s dalšími prostředky 

ochrany tak aby byla co nejefektivnější. [16]. 

Jejím hlavním úkolem je zabezpečit ochranu osob a majetku, zajištění bezpečnosti 

uvnitř objektu a veřejného pořádku, čehož dosahuje: 

1. Kontrolní propustkovou službou 

2. Kontrolní činností 

3. Střežením objektů a prostor formou strážní služby 

4. Realizaci bezpečnostních opatření 

5. Realizaci zásahu při mimořádných situacích 

6. Vyrozuměním míst poskytujících pomoc 

7. Zajištěním dalších oprávněných zájmů zákazníka[3]. 
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2.2.1 Formy a metody fyzické ochrany majetku a osob 

Jedná se o nejstarší a stále ještě nejčastější formu ochrany osob a majetku. 

Nejvýznamnější skutečností této ochrany je, že v případě nutnosti je jako jediná schopná 

provést bezprostřední zásah vedoucího k odvrácení nebezpečí[3]. 

Formami fyzické ochrany osob a majetku jsou především strážní služba, 

bezpečnostní dohled, bezpečnostní ochranný doprovod, bezpečnostní průzkum, kontrolní 

propustková služba a bezpečnostní výjezdy[3]. 

Strážní službu zajišťují pracovníci fyzické ostrahy. Touto formou je zajišťována 

zpravidla obvodová ochrana osob a majetku. Pracovník fyzické ostrahy kontroluje zejména 

objekt a jeho okolí včetně přilehlých komunikací, zabraňuje protiprávní činnosti vedené 

proti chráněnému zájmu a plní další specifické úkoly[3]. 

Bezpečnostní dohled zajišťují pracovníci fyzické ochrany uvnitř objektu a to 

přímo anebo nepřímo pomocí kamerových systémů. Dle rozsahu lze dělit tento dohled na 

celoplošný a na dohled nad vyčleněnými částmi objektu. U dohledu pracovník zejména 

kontroluje oprávnění pohybu nebo činností, dodržování režimu, činnosti a pohyb určených 

osob, zabezpečení stanovených objektů a plnění dalších specifických úkolů[3]. 

Bezpečnostní ochranný doprovod osob zajišťují specialisté tzv. bodyguardi. Tato 

činnost se spíše blíží detektivní službě nežli fyzické ochraně. Ochranné doprovody cenin 

a peněžních hotovostí zajišťují výhradně speciálně vycvičení pracovníci fyzické ochrany 

v oblasti speciální fyzické ochrany majetku ale i osob. Ochranné doprovody zajišťují také 

bezpečnost při převozu aktiv nebo nebezpečné látky kamionovou, vlakovou, leteckou ale 

i lodní dopravou[3]. 

Bezpečnostní průzkum zkoumá prostředí, kde mají být realizovány jiné formy 

fyzické ochrany. Tato forma fyzické ochrany je zajišťována pracovníky hlídací služby 

přímo nebo dálkově pomocí kamerových systémů ale i detektivní službou[3]. 

Kontrolní propustková služba zajišťuje ochranu a režim vstupu a výstupu do 

objektu či areálu. Tato služba zabraňuje vniknutí neoprávněných osob či vozidel do 

chráněného prostoru a eviduje vstup či vjezd oprávněných osob a vozidel[3]. 

Bezpečnostní výjezd je formou fyzické ochrany, která reaguje na hlášení PZTS. 

Výjezdová skupina dle obdržené informace pultu centralizované ochrany vyjíždí na místo 
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narušení objektu. Na místě výjezdu poté zajistí pachatele trestné činnosti, zajistí napadený 

objekt nebo zjistí příčinu poplachu PZTS(v návaznosti na planý poplach)[3].   

Tyto formy využívají ke své činnosti metody fyzické ochrany. Metodami 

považujeme způsob nebo postup, který vede k dosažení určitého cíle. Metody v sobě 

obsahují systém principů, zákonů a teoretických pouček. Mezi metody fyzické ochrany 

řadíme: 

1. Metodu fyzického pozorování, 

2. metodu osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

3. metodu kontroly osob, 

4. metodu kontroly vozidel a nákladů, 

5. metodu kontroly stavu, 

6. metodu kontroly dokladů, 

7. metodu fyzických zábran a bariér, 

8. metodu nasazení cvičeného psa, 

9. metodu přesvědčování, 

10. metodu obranných a ochranných zákroků, 

11. metodu evakuačních a ochranných opatření, 

12. metodu zajištění místa činu[3]. 

2.3 Režimová ochrana 

Jedná se o administrativní, organizační a věcné uspořádání činností, vztahů 

a procesů. Režimová ochrana má za cíl slazení všech prvků ochrany. Souvisí se všemi 

druhy ochranných opatření. Tato ochrana je dána vnitřními směrnicemi a má dbát na jejich 

dodržování. Všechna režimová opatření by měla být zpracována v dokumentech podniku. 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany řadíme: 

1. Statut organizace, 

2. Organizační řád, 

3. Pracovní řád 

4. Spisový řád 

5. Skartační řád 

6. Pravidla užívání technických prostředků[3]. 
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3 Firma LUMIR s.r.o.  

V této kapitole popíši objekt a jeho okolí, ve kterém podniká firma LUMIR s.r.o.  

Dále pak popíši zabezpečení, které poté subjektivně zhodnotím. Důvodem k inovaci 

zabezpečení objektu firmy je jeho zastaralost. Dalším důvodem k inovaci je pak nárůst 

aktiv společnosti a nesourodost prvků PZTS.    

3.1 Historie 

Firma vznikla na počátku roku 1994 a už od svých počátků se zabývá výrobou 

kožených manžet, zpětných klapek, hardyspojek a těsnění. Firma v roce 1997 koupila 

starší rodinný dům v Petrovicích u Karviné, kde podniká dodnes a dále rozvijí rodinný 

podnik. V dnešní době zaměstnává přechodně až šest lidí. 

3.2 Popis objektu firmy 

Objekt firmy se nachází v Petrovicích u Karviné na ulici Petrovice 259. Jedná se 

o jednopodlažní dům, který není podsklepený, se sedlovou střechou o celkové zastavěné 

ploše 208 m
2
. Do areálu vstupujeme skrz bránu nebo branku. Branka je využívána jako 

vchod pro zaměstnance. Objekt je zděné konstrukce o tloušťce stěn 300 mm. Do 

samotného objektu se dá vstoupit třemi vchody. Celý objekt je opatřen plastovými okny. 

V okolí objektu se nachází velký podnik Arcelor Mittal Tubular Products Karviná, 

a hned přes cestu jižně se nachází trvale obývaný dům. Na severu od budovy pak 

zahrádkářská oblast. Východním směrem je pole a západně od objektu se nachází koleje 

a za nimi trvale obývané rodinné domy. Jak je patrné z obrázku č. 3. 

Celková plocha pozemku náležejícímu ke stavbě je 2200m
2
. Z toho je zastavěná 

plocha samotným objektem firmy 208 m
2
. 
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Obrázek 3- Umístění objektu a pozemku firmy s vyznačeným okolím[autor] 

 Červená- pozemek firmy 

 Modrá- Arcelor Mittal tubular products Karviná 

 Šedá- trvale obývané domy 

 Zelená- zahrádkářská oblast 

 Hnědá- pole 

 

Při vchodu do budovy hlavními dveřmi vstupujeme do zádveří. Za dveřmi 

vedoucími rovně se nachází kancelář ředitele. Dveře po levé straně vedou do chodby, která 

vede skrz celý objekt, v této chodbě se nachází ústředna PZTS. První dveře po pravé straně 

vedou do půdních prostor. Další dveře jsou po levé straně a vedou do dílenských prostor. 

Dveře v čele chodby vedou do dalších dílenských prostor, které jsou průchozí, a lze se jimi 

dostat do další dílny. Po pokračování chodbou vpravo se po levé straně nachází kuchyňka 

s odpočinkovou zónou a naproti ní šatny pro zaměstnance. Dále po pokračování chodbou 

je po levé straně toaleta a naproti dveře vedoucí ven z budovy. V zadní části chodby se 

nacházejí dveře do skladu nářadí, po levé straně dveře na zahradu a po pravé straně vstup 

do garáže, která je však využívána jako zámečnická dílna s CNC frézkou. Při vstupu do 

garáže vnitřními dveřmi se na jejím konci nacházejí po pravé straně kovové vrata. 

Dispoziční uspořádání objektu lze vidět na obrázku číslo 4. 
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Obrázek 4- Dispoziční uspořádání objektu[autor] 

3.3 Popis fyzické ochrany firmy 

Popis stavu zabezpečení popisuji tak, jako by k objektu přistupoval možný 

pachatel, tedy začínám vně obvodovou ochranou a budu dále pokračovat ochranou 

plášťovou a nakonec ochranou vnitřně-prostorovou.   

Fyzická ochrana se soustředí na zabezpečení prostor chodby, která vede celým 

objektem a ve které je umístěna ústředna PZTS. Dále jsou zabezpečeny prostory vstupní 

chodby, dílny, prostor kuchyně a zámečnické dílny. Systém se nesoustředí na zabezpečení 

objektu jako celku. 

3.3.1 Obvodová ochrana 

Pozemek kolem areálu firmy je oplocen drátěným pletivem s čtvercovým okem 

o výšce 1,8m opatřeným térovým nátěrem. Pletivo je navázáno na kulaté sloupky vzdálené 

cca 3m. Vrcholová ani podhrabová ochrana není řešena. Přilehlý areál firmy a sousedního 

pozemku, který rovněž patří firmě, je oddělen taktéž plotem stejné konstrukce. Plot a jeho 

stav je možno vidět na obrázku číslo 5. 

 

-směr popisu objektu 
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Obrázek 5- Ukázka stavu plotu[autor]  

Vstup je řešen uzamykatelnou brankou ze svařených trubek se zadlabávacím 

zámkem a cylindrickou vložkou (obrázek č. 6). Vjezd je realizován skrze křídlovou bránu 

stejné konstrukce jako branka opatřenou řetězem a visacím zámkem. 

 

 

Obrázek 6- Vstupní branka[autor] 
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3.3.2 Plášťová ochrana 

Plášťová ochrana je tvořena obvodovým zdivem o tloušťce 30cm. To se skládá 

z cihel a omítky. Střecha je tvořena dřevěným krovem opatřena plechovou pokrývkou. 

Dveře hlavního vchodu dostupné ze severo-západu jsou kovové konstrukce 

s kovovou zárubní a jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou, navíc je zde realizován 

přídavný zámek taktéž s cylindrickou vložkou, dveře mají dva panty. Dveře s detailem 

zámkových vložek je možno vidět na obrázku č. 7. 

  

Obrázek 7- Hlavní vchodové dveře s detailem spodní a horní zámkové vložky[autor] 

Další dveře dostupné z téhož směru jsou plechová vrata garáže, která však nejsou 

využívána a jsou většinu času zajištěna a je využívána pouze jejich část, která je opatřena 

cylindrickou vložkou. Postranní dveře do objektu dostupné ze severo-východu jsou 

dřevěné s kovovou zárubní opatřenou cylindrickou vložkou. V poslední řadě jsou to 

dřevěné dveře dostupné z jiho-západu s kovovou zárubní vedoucí na přilehlý pozemek, 

které však nejsou otevíratelné zvenčí a jsou zajištěny zevnitř kovovou závorou. Ostatní 

dveře, které je možno použít ke vstupu do objektu můžete vidět na obrázku č. 8. Dveře 

jsou na obrázku seřazeny dle pořadí popisu. 
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Obrázek 8- Ostatní vchodové dveře[autor] 

Okna jsou plastové konstrukce s izolačním dvojsklem a nejsou opatřena 

bezpečnostními prvky ani fóliemi (obrázek č. 9). V objektu se nachází v přízemí celkem 14 

oken. V půdních prostorech jsou to tři okna a z toho je jedno střešní. 

 

Obrázek 9-Typ okna[autor] 
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3.3.3 Prostorová ochrana 

Tato ochrana se skládá z interiérových dveří, zdí, podlah, stropů, schodiště na 

půdní prostory a samotným systémem PZTS. 

Prostory interiéru jsou odděleny dveřmi dřevěné konstrukce, dřevěné konstrukce 

se skleněnou výplní a plechovými dveřmi. Všechny dveře jsou opatřeny zadlabávacími 

zámky a dozickými vložkami. Dveře uvnitř objektu jsou stále odemčené. 

Zdi samotného interiéru jsou tvořeny stejně jako u obvodového zdiva cihlami 

o průměru zdiva 300 mm. Podlahy v objektu jsou betonové. Stropy jsou dřevěné 

konstrukce. Schodiště vedoucí na půdní prostor je dřevěné. 

Současná sestava prvků PZTS se skládá z ústředny typu Hestia - 915 od výrobce 

Jablotron, klávesnice, záložního zdroje, poplachové sirény a pěti čidel PIR. Dále je 

v objektu instalována IP kamera pro kontrolu poplachů. Rozmístění jednotlivých čidel 

v objektu je znázorněno na schématickém obrázku č. 10. 

 

Obrázek 10- Schéma umístění čidel PZTS[autor] 

Jak je patrné z obrázku č. 10 ústředna se nachází v hlavní chodbě tedy v klíčovém 

prostoru objektu spolu se sirénou a PIR čidlem směřujícím k delšímu konci chodby. 

Umístění ústředny, sirény a čidla a jejich konfiguraci můžete vidět na obrázku č. 11. 

-PIR čidlo s naznačeným směrem detekce 

-Siréna 

 

-Ústředna 
 

-Klávesnice 

-IP kamera 
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Obrázek 11- Ústředna s vnitřní sirénou a čidlem PIR[autor] 

Po vstupu do objektu hlavními dveřmi se po levé straně v rohu místnosti nachází 

klávesnice pro ovládání ústředny a v čele místnosti čidlo PIR. Další PIR čidla se nacházejí 

v zámečnické dílně, kuchyni a v prostoru bývalé garáže. 

Odstřežení objektu provádí majitel firmy před příchodem zaměstnanců, v době 

nepřítomnosti majitele provádí odstřežení objektu pověřený zaměstnanec 15 min. před 

začátkem směny. Existují dva typy kódů a to pro zaměstnance a pro majitele, lze tedy 

identifikovat, jaký kód byl použit při odstřežení objektu v případě jeho vyzrazení. 

3.3.4 Režimová ochrana 

V této firmě neexistuje předpis týkající se režimových opatření. V objektu je 

pouze jednosměnný provoz od 6 do 15 hodin v pracovní dny. Zaměstnanci přicházejí do 

areálu firmy skrze branku. Odemčení je prováděno majitelem nebo pověřeným 

zaměstnancem v době jeho nepřítomnosti a to 15 min. před začátkem směny. Zaměstnanci 

poté přicházejí do šesté hodiny. Branka i vstupní dveře zůstávají po celou pracovní dobu 

odemčené. 

Příchod a odchod zaměstnanců kontroluje majitel nebo pověřený pracovník. Není 

zde realizován žádný docházkový systém. Zaměstnanec má přístup po celou pracovní dobu 

k celému objektu.  
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Návštěva zazvoní na zvonek umístěným u vchodové branky. Návštěva poté vyčká 

na příchod majitele nebo pověřené osoby, která je s ní po celou dobu pobytu v prostoru 

firmy. Návštěvy se neevidují. 

3.4 Shrnutí zabezpečení 

Objekt je zabezpečen nerovnoměrně. V tomto případě nelze ani mluvit o špatné 

koncepci až na pár planých poplachů ze začátku fungování systému. Objekt firmy doposud 

nezaznamenal pokus o narušení. 

Negativně hodnotím nerovnoměrnost zabezpečení. To je patrné nezabezpečenými 

okny a nesourodosti zabezpečení vstupních dveří, kdy jsou více zabezpečeny pouze jedny 

z nich a navíc ještě nejsou chráněny proti vylomení zámku. Plot okolo pozemku je ve 

špatném stavu, splňuje pouze vymezovací funkci. 

Samotná montáž systému PZTS by mohla být provedena lépe například vedení 

elektřiny a poplachových smyček je realizováno blízko sebe, což může zvýšit počet 

planých poplachů. Rozmístění čidel by rovněž mohlo být lepší. Umístění poplachové 

sirény bych spíše viděl vně objektu a samotná ústředna by měla být umístěná skrytě. 

V zastřeženém stavu vznikají slepá místa, která čidla PZTS nesnímají. Záložní zdroj, 

kterým je ústředna vybavena již dosluhuje. 

Naopak kladně hodnotím IP kameru pro zhodnocení planých a oprávněných 

hlášení a telefonické připojení na ústředně, což umožňuje dálkové ovládání ústředny. 
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4 Analýza a hodnocení rizik    

Před samotnou analýzou a hodnocením rizik je nutné stanovit faktory, které 

mohou vést k překonání fyzické ochrany objektu. 

Analýza a hodnocení rizik je důležitá pro adekvátní zhodnocení bezpečnosti 

objektu firmy. Je nutné zajistit, aby výdaje na zabezpečení byly srovnatelné s riziky, 

kterým je objekt firmy vystaven. Není možné eliminovat rizika, a proto je nezbytné vybrat 

ta nejvíce závažná a snažit se je omezit na přijatelnou míru tak, aby po vzniku negativní 

události měla co nejmenší následky. Dalším aspektem proč provádět analýzu a hodnocení 

rizik je více objektivní posouzení daného problému. 

K analýze a hodnocení rizik budou v tomto případě použity metody Ishikawova 

diagramu a metodu FMEA. Oba zmíněné byly vybrány pro jejich názorné grafické 

znázornění poruch a jejich důsledků. 

4.1 Ishikawův diagram 

Ishikawův diagram také známý jako diagram příčin a následků nebo diagram rybí 

kosti je používán k identifikaci základních příčin určitého problému. Tento diagram byl 

vyvinut profesorem Kaoru Ishikawou. Diagram graficky znázorňuje příčiny, které vedou 

k určitému následku[3]. 

Jako základní příčiny, které mají nejzávažnější dopad při překonání zabezpečení 

objektu soukromé firmy, jsem vybral: 

 Selhání PZTS 

 Lidský faktor 

 Nedostatečný mechanický zábranný systém 

 Jiné vlivy 

Základní i vedlejší příčiny vedoucí k následku překonání fyzické ochrany objektu 

soukromé firmy jsou uvedeny na obrázku číslo 12. 
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Obrázek 12- Ishikawa diagram[autor] 
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4.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

Metoda analýzy způsobů a důsledků poruch, která je rovněž známa jako FMEA 

což vyplývá z jejího anglického názvu Failure Mode and Effect Analysis se používá 

především k zhodnocení, který z vybraných prvků systému představuje největší riziko 

vzniku poruch[14]. 

Tato metoda je založena na systematickém postupu kdy se předpokládané poruchy 

systému nejprve zapíší do tabulky a přiřadí se jim bodové hodnocení. Každou jednotlivou 

událost poté bodově ohodnotíme a spočteme dle vzorce 1 výslednou míru rizika. 

         (1) 

R- míra rizika    N- závažnost následků 

P- pravděpodobnost vzniku rizika  H- odhalitelnost rizika 

Pro analýzu způsobů a důsledků poruch se pro průmysl využívá rozpětí deseti 

parametrů. Pro analýzu bezpečnosti systému se pro přehlednost využívá rozpětí pouze pěti 

hodnotících parametrů a ty jsou uvedeny v tabulce číslo 3. 

Tabulka 3- Parametry metody FMEA [14] 

R Výsledná (porovnatelná) míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší 

škoda 

1-50 Mírné riziko 3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší 

1-100 Nežádoucí riziko 4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, 

vysoká 

01-125 Nepřijatelné riziko 5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Spíše nepravděpodobná 2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobný vznik 4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a vice) 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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K sestavení tabulky číslo 4 byly použity nejzávažnější příčiny překonání fyzické 

ochrany objektu z Ishikawova diagramu. Ty byly poté bodově ohodnoceny a výsledné 

riziko spočítáno dle vzorce 1.    

Tabulka 4- Hodnocení událostí dle metody FMEA [autor] 

Číslo Událost P N H R 

1 Nedostačující oplocení pozemku 3 3 4 36 

2 Vyražení dveří 3 4 3 36 

3 Vypáčení dveří 4 4 3 48 

4 Odvrtání zámku 3 4 3 36 

5 Vylomení zámku 5 4 4 80 

6 Použití bumpingové metody 3 4 3 36 

7 Použití planžet 2 4 5 40 

8 Rozbití okna 4 4 2 32 

9 Vysazení okna 1 4 2 8 

10 Sabotáž zaměstnancem 4 4 5 80 

11 Ztráta klíčů 3 4 2 24 

12 Opomenutí zastřežení objektu 2 5 2 20 

13 Neuzavření oken 2 4 2 16 

14 Neuzamčení vchodových dveří 1 4 2 8 

15 Vyzrazení přístupových kódů 3 5 4 60 

16 Selhání ústředny 2 5 2 20 

17 Slepá místa čidel 4 4 3 48 

18 Chybějící čidla 4 4 3 48 

19 Selhání čidla 3 4 3 36 

20 Úmyslný požár 2 5 1 10 

21 Náhodný požár 3 5 1 15 

22 Mimořádná událost 2 5 1 10 
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4.2.1 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

Pro konečné vyhodnocení byl použit Paretův princip, který stanoví hranici rizika 

a rozdělí události na přijatelné a nepřijatelné. Dle výpočtu byly stanoveny hodnoty rizika 

a celková suma rizik označena 100%. K tomuto přepočtu slouží kumulativní četnost 

a relativní kumulativní četnost. 

 Pro výpočet kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti byly použity 

vzorce 2 a 3. Výsledky jsou zapsány v tabulce číslo 5. 

     
        

             (2) 

Ni –  kumulativní četnost míry rizika 

n1 - ni – hodnota určité míry rizika 

   
  

 
     [ ] (3) 

Fi -  relativní kumulativní četnost určité míry rizika 

Ni -  kumulativní četnost určité míry rizika 

N -  kumulativní četnost všech hodnot určité míry rizika 

Pro ukázku výpočtu je zde uveden konkrétní postup pro hodnoty kumulativní 

a relativní kumulativní četnosti uvedené v tabulce č. 5 na třetím řádku. 

Kumulativní četnost: 

     
                    

            

            

       

Relativní kumulativní četnost: 

   
  
 
     [ ]              
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Tabulka 5- Relativní a kumulativní četnosti událostí [autor] 

Číslo Událost R 
Kumulativní 

četnost R 
Relativní kumulativní četnost R 

5 Vylomení zámku 80 80 10,71 

10 Sabotáž zaměstnancem 80 160 21,42 

15 Vyzrazení přístupových kódů 60 220 29,45 

3 Vypáčení dveří 48 268 35,88 

17 Slepá místa čidel 48 316 42,30 

18 Chybějící čidla 48 364 48,73 

7 Použití planžet 40 404 54,08 

1 Nedostačující oplocení pozemku 36 440 58,90 

2 Vyražení dveří 36 476 63,72 

4 Odvrtání zámku 36 512 68,54 

6 Použití bumpingové metody 36 548 73,36 

19 Selhání čidla 36 584 78,18 

8 Rozbití okna 32 616 82,46 

11 Ztráta klíčů 24 640 85,68 

12 Opomenutí zastřežení objektu 20 660 88,35 

16 Selhání ústředny 20 680 91,03 

13 Neuzavření oken 16 696 93,17 

21 Náhodný požár 15 711 95,18 

20 Úmyslný požár 10 721 96,52 

22 Mimořádná událost 10 731 97,86 

9 Vysazení okna 8 739 98,93 

14 Neuzamčení vchodových dveří 8 747 100 

Výsledné hodnoty z tabulky číslo 5 jsou zaneseny do Paretova diagramu 

s Lorenzovou křivkou na grafu číslo 1, který se skládá z histogramu a Lorenzovy křivky. 
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Graf 1- Paretův diagram a Lorenzova křivka [autor] 

Pro vyhodnocení bylo použito pravidlo 80/20. Tedy 80% nepřijatelných událostí 

je tvořeno událostmi: Vylomení zámku, sabotáž zaměstnancem, vyzrazení přístupových 

kódů, vypáčení dveří, slepá místa čidel, chybějící čidla, použití planžet, nedostačující 

oplocení pozemku, vyražení dveří, odvrtání zámku, použití bumpingové metody, selhání 

čidla. 

Z tohoto výčtu je patrné, že celou polovinu událostí z tohoto seznamu tvoří 

události spojené s překonáním prvku plášťové ochrany přesněji dveří. Pak to jsou události 

spojené s PZTS, zaměstnanci a v poslední řadě oplocení areálu. 
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5 Návrh inovativního zabezpečení fyzické ochrany 

Při navrhování systému zabezpečení je nejdůležitější zajistit efektivnost 

a funkčnost celého systému. Návrh zabezpečení je omezen finanční hodnotou dle principu 

ALARA což znamená, že náklady nepřesáhnou hodnotu 10 % zabezpečovaných aktiv. 

Odhad aktiv nacházejících se v objektu stanovil majitel firmy na částku 1 350 000 Kč. 

Tuto částku tvoří stroje, materiál a hotové výrobky. Cílem práce bude tedy navrhnout 

inovaci stávajícího zabezpečení a zabezpečit tak aktiva nacházející se v tomto objektu 

a nepřekročit stanovenou částku 135 000 Kč. 

Z analýzy dle metody FMEA je nutné se zabývat těmito riziky fyzické ochrany 

objektu firmy: 

- Vylomení zámku 

- Sabotáž zaměstnancem 

- Vyzrazení přístupových kódů 

- Vypáčení dveří 

- Slepá místa čidel 

- Chybějící čidla 

- Použití planžet 

- Nedostačující oplocení pozemku 

- Vyražení dveří 

- Odvrtání zámku 

- Použití bumpingové metody 

- Selhání čidla 

Hlavní nedostatky fyzické ochrany, kterými je nutné se zabývat, je možné 

pozorovat v oblasti mechanických zábranných systémů. Další nedostatky vyplývají 

z absence režimových opatření a vad systému PZTS. 

U návrhů zabezpečení budu postupovat dle členění fyzické ochrany osob 

a majetku popsané v druhé kapitole. 
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5.1 Inovativní návrh zabezpečení v technické ochraně 

Technickou ochranu objektu popíši dle dělení mechanických zábranných systémů 

obvodové, plášťové a prostorové ochrany.  

 

Inovace mechanických zábranných systému v obvodové ochraně 

Dle analýzy rizik je nutné se zabývat stávajícím oplocením areálu firmy. Bude 

tedy nutná výměna nebo renovace stávajícího oplocení doplněného o vrcholovou zábranu. 

Uvažuji využití stávajícího systému sloupků jejich doplnění o bavolety a výměnu 

oplocení. Celková délka nového pletiva by měla být 115m. Za dostačující vybírám pletivo 

o výšce 1,8m a velikosti ok 55 x 55mm i z důvodů kompatibility se stávajícím systémem 

sloupků. Dále je vhodné celý systém doplnit o ostnatý drát a na bránu pořídit nový 

bezpečnostní zámek Mul-T-Lock G 55 P. Plot s ostnatým drátem je zobrazen na obrázku 

číslo 13 a bezpečnostní visací zámek na obrázku číslo 14. 

 

Obrázek 13- Čtvercové pletivo s vrcholovou zábranou[10]     Obrázek 14- Visací zámek[2] 

Inovace mechanických zábranných systému v plášťové ochraně 

Z analýzy rizik vyplývá, že je nutné se zabývat zejména dveřmi. Do objektu lze 

vniknout čtyřmi dveřmi. Je tedy důležité se zaměřit na ochranu proti vylomení zámku, 

vypáčení dveří, použití planžet, vyražení dveří, odvrtání zámku a použití bumpingové 

metody. 

Pro příklad byly vybrány bezpečnostní dveře společně s bezpečnostní zárubní, 

které uvažuji použít k zabezpečení hlavního vstupu do objektu přístupné ze severo-západu, 
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typu SD 111 F firmy NEXT. Dveře splňují bezpečnostní třídu 3 a mají 18 aktivních a 3 

pasivní bezpečnostní body. Zvolené dveře doporučuji doplnit o bezpečnostní vložku typu 

Mul-T-Lock 7x7 která rovněž splňuje třídu bezpečnosti 3 a bezpečnostní kování. Při 

montáži je nutné dbát na vylití zárubně betonem a správné instalace vybrané vložky tak, 

aby nebylo možné vložku rozlomit v případě napadení. Typ dveří a bezpečnostní vložky je 

možné vidět na obrázku číslo 15 a 16. 

 

Obrázek 15- Bezpečnostní dveře[9]         Obrázek 16- Bezpečnostní cylindrická vložka[11] 

Vedlejší dveře, tedy vrata garáže přístupné ze severo-západu a dveře přístupné ze 

severo-východu, je třeba také lépe zabezpečit. Jako dostačující shledávám doplnění 

o bezpečnostní závory typu LOCK 500 a tyto závory doplnit rovněž o zámek Mul-T-Lock 

7x7. Bezpečnostní závoru je možno vidět na obrázku číslo 17. Dveře dostupné z jiho-

západu neuvažuji, jelikož jsou zevnitř již zajištěné závorou. 

 

Obrázek 17- bezpečnostní závora[13] 

Při lepší bezpečnosti dveří by mohlo dojít k odklonu možného napadení 

k nechráněným oknům, které by bylo vhodné doplnit o bezpečnostní fólie pro zvýšení 

mechanické odolnosti. Pro příklad jsem vybral bezpečnostní fólie firmy EWF typu SCX 

splňujícím třídu odolnosti P2A dle normy DIN EN 356 E. Toto však v této fázi považuji za 
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nadstandartní opatření a je nutné se věnovat zejména problémům vyplývajícím z analýzy 

rizik.      

Inovace poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů 

Dále je potřeba se zabývat slepými místy čidel a jejich vhodným doplněním. 

Klíčovými prostory v tomto objektu je prostor zádveří, chodby vedoucí skrz celý objekt a 

garáže. Vzniká zde také reálna hrozba plynoucí z napadení ústředny, kterou doporučuji 

umístit skrytě například za skříň tak aby v případě vyhlášení poplachu nebylo možné 

ústřednu ihned sabotovat. Rovněž doporučuji majiteli instalovat vnější poplachovou sirénu, 

a jelikož stávající siréna není vhodná pro venkovní použití, je nutné pořídit novou. 

Instalaci venkovní sirény doporučuji z důvodu lepšího uvědomění náhodného občana o 

napadení objektu. Také vyvstala potřeba vyměnit akumulátor ve stávajícím záložním 

zdroji. 

 Vhodné by bylo systém PZTS doplnit o čtyři infračervená čidla typu JS-20 

LARGO a venkovní sirénu typu JA-111A. Tyto prvky jsou zobrazeny na obrázcích 18 

a 19. Čidla bych doplnil do stávajícího systému čidel a stávající sirénu nahradil dle 

obrázku číslo 20. Pro upřesnění uvažuji sirénu umístit na štít budovy pod střechu, aby byla 

lépe chráněna před vlivy počasí. Stávající akumulátor je nutné vyměnit, vhodnou náhradou 

je akumulátor o kapacitě 7,2Ah s výstupním napětím 12V.   

 

Obrázek 18- PIR čidlo[1]  Obrázek 19- Akustická venkovní siréna[12] 



35 

 

Dále je nutné provádět pravidelnou revizi a údržbu celého systému PZTS ,aby se 

předcházelo selhání čidla či klíčového prvku systému. Revize a údržbu doporučuji 

provádět minimálně jednou za půl roku. 

Ústředna v případě napadení kontaktuje majitele firmy a ve stejném okamžiku 

dochází k akustické signalizaci pomocí sirény. 

 

Obrázek 20- Nové schéma PZTS[autor] 

5.2 Inovativní návrh zabezpečení v režimové ochraně 

Riziko také vyplývá z chybějících pravidel režimové ochrany. Navrhuji proto 

vypracovat dokumenty týkající se vnějších a vnitřních režimových opatření. 

Po vypracování a proškolení zaměstnanců dojde k zefektivnění celého systému ochrany. 

-PIR čidlo s naznačeným směrem detekce 
 

- Stávající siréna               -Možná pozice ústředny 

 
-Ústředna                           -Uvažované PIR čidla 

 

-Klávesnice                        -Umístění nové sirény (štít budovy) 
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5.2.1 Vnější režimová opatření 

Je důležité vytvořit směrnice pro příchod a odchod osob. Tato směrnice bude 

obsahovat povinná pravidla. Těmito pravidly je potřeba omezit vnášení a vynášení věcí do 

a z prostoru objektu.  

Dalším důležitým bodem je vytvoření dokumentace návštěv a psaná pravidla pro 

pohyb návštěv po prostoru firmy. Tento dokument bude obsahovat údaje jako jméno, 

příjmení, kontakt, datum, čas, účel návštěvy a zaměstnanec zodpovědný za pobyt osoby 

v prostoru firmy. 

5.2.2 Vnitřní režimová opatření 

Důležitá jsou rovněž i psaná pravidla pro omezení pohybu osob uvnitř objektu ty 

budou stanovovat, kdo a v jaké části objektu se může pohybovat. Tato směrnice by měla 

rovněž obsahovat pravidla chování zaměstnanců zejména, kde je povinné nosit ochranné 

prostředky a postupy při provádění namátkových kontrol na přítomnost alkoholu 

a omamných látek. Tato opatření by měla výrazně snížit riziko sabotáže zaměstnancem. 

V souvislosti s pohybem osob po objektu je vhodné zamykat všechny dveře 

a vytvořit klíčový režim. Tímto opatřením stanovit přidělování a odevzdávání klíčů 

a zejména stanovit postupy při jejich ztrátě. V případě napadení objektu toto opatření 

znesnadní pohyb pachatele po objektu. 

Riziko vyplývá z vyzrazení přístupových kódů k PZTS ať už úmyslného nebo 

neúmyslného. Pověřený zaměstnanec si musí být tedy vědom toho že, kód k odstřežení 

PZTS je pro něj jedinečný a je tedy snadné zjistit v případě napadení objektu, jaký kód byl 

použit k odstřežení popřípadě opětovném zastřežení objektu. 

5.3 Finanční odhad inovace zabezpečení 

Odhad ceny byl vykalkulován na základě ceníků společností LOCKS, Next s.r.o., 

DD Technik a ipletivo.cz. V tabulce číslo 7 je na konci uvedená celková cena. 
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Tabulka 6- celková cenová kalkulace[autor] 

Produkt Typ Cena za ks. [Kč] Kusů Celkem[Kč] 

Pletivo 
IDEAL Zn+PVC 

25m 
1 200 5 6 000 

Bavolety  189 45 8 505 

Ostnatý drát Pozink 50m 215 5 1 075 

Visací zámek G 55 P 1 158 1 1 158 

PIR čidlo JS-20 LARGO 538 4 2 152 

Siréna JA-111A 1 294 1 1 294 

Akumulátor CSB 12V- 7,2Ah 398 1 398 

Dveře SD 111 F 16 900 1 16 900 

Zárubně SF1 2 970 1 2 970 

Zámek Mul-T-Lock 7x7 795 3 795 

Bezpečnostní 

kování 
Rx 1-50 3 970 1 3 970 

Bezpečnostní 

závora 
LOCK 500 7 321 2 14 642 

Cena celkem 59859 

V tabulce číslo 7 nejsou započteny náklady na instalaci systému. Je tedy nutné 

uvažovat navýšení ceny. Uvedené ceny jsou včetně DPH. 

Systém ochrany objektu je vhodné doplnit o bezpečnostní fólie na skla, nicméně 

toto opatření v této fázi považuji za nadstandartní, jelikož je nutné se zejména zabývat 

minimalizací rizik vyplývajících z analýzy rizik. Pořízení bezpečnostních fólií firmy EWF 

typu SCX na všech 16 oken včetně instalace by vyšlo na 15 840 Kč. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení objektu soukromé 

firmy a na jeho základě navrhnout inovativní opatření fyzické ochrany včetně stanovení 

jeho finanční náročnosti. Soukromá firma se zabývá výrobou kožených manžet, zpětných 

klapek, hardyspojek a těsnění. 

Tato práce je teoreticky rozdělena na tři celky. První teoretická část slouží 

k obeznámení s problematikou fyzické ochrany. Tato část obsahuje právní předpisy, normy 

a teorii fyzické ochrany osob a majetku. Jedná se o teoretický základ potřebný pro získání 

přehledu k této problematice. 

Druhá část této práce se zabývá popisem firmy a zejména pak objektu, ve kterém 

firma sídlí. Je zde rozveden stav současného zabezpečení. Pozitiva i nedostatky jsou 

shrnuty na konci této části. 

Poslední celek analyzuje vybrané rizikové faktory vyplývající z napadení objektu 

a stanovuje nejzávažnější z nich, kterými je třeba se v první řadě zabývat. V druhé 

pomyslné části tohoto celku jsou popsány prostředky vedoucí k minimalizaci těchto rizik 

a jejich finanční vyjádření. 

Z výstupu analýzy a hodnocení rizik bylo důležité se zabývat zejména problémy 

spojenými s obvodovou, plášťovou, prostorovou a režimovou ochranou. Nejvíce 

rizikových faktorů vyplývajících z analýzy, kterými je třeba se zaobírat dle pravidla 80/20, 

se týkalo dveří, lze je tedy považovat za pomyslný nejslabší článek řetězu. Ostatní 

problémy se týkaly systému PZTS, režimových opatření a obvodové ochrany. 

Neudržované oplocení okolo objektu firmy umožňuje relativně snadný vstup na 

pozemek. Vůbec nejhůře dopadl prvek plášťové ochrany přesněji dveře. Všechny dveře, 

které lze použít ke vstupu do objektu disponují cylindrickými vložkami se zadlabávacími 

zámky. Hlavní vchodové dveře mají špatně nainstalovány zámkové vložky v hlavním i 

přídavném zámku a nechrání tak proti vylomení zámku. Okenní výplně nedisponují 

bezpečnostními prvky. Systém PZTS nezabezpečuje objekt jako celek. Reálná hrozba 

vyplývá z dosluhujícího záložního zdroje ústředny v případě výpadku elektrického proudu 

a snadného přístupu k ústředně, která se nachází ve snadno přístupném místě. Režimová 

opatření, která by omezovala pohyb zaměstnanců po objektu nebo řešila klíčový režim, 
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nejsou ve firmě řešeny. V této práci se nezabývám fyzickou ochranou ani kamerovými 

systémy, neboť nejsou vhodné pro svou finanční náročnost a hodí se spíše do větších 

provozů. 

Rizika vyplývající z těchto nedostatků fyzické ochrany objektu minimalizují 

navrhované inovace. V první řadě je nutné se zabývat výstupy z analýzy rizik. V obvodové 

ochraně je nutné se zabývat oplocením. Navrhované zahrnuje použití stávajícího systému 

sloupků, vstupní branky a brány a počítá pouze s výměnou pletiva a doplnění o vrcholovou 

zábranu ve formě ostnatého drátu. V plášťové ochraně se návrh týká zabezpečení dveří, 

hlavní vchodové dveře je nezbytné vyměnit za bezpečnostní a to včetně zárubní. Jako 

vhodné byly vybrány dveře se zárubní splňující bezpečnostní třídu 3 doplněné o vhodný 

zámek a bezpečnostní kování. Zbylé dveře budou dle návrhu opatřeny bezpečnostními 

závorami se stejným typem bezpečnostního zámku jako hlavní vchodové dveře popsané 

výše. Inovací systému PZTS se dosáhne komplexního zabezpečení vnitřních prostor 

objektu doplněním o čidla. Vnější siréna zajistí lepší uvědomění náhodného chodce 

o napadení objektu a výměnou akumulátoru se dosáhne zabezpečení provozu systému 

PZTS v době výpadku proudu. Důležité je také se zabývat neexistujícími režimovými 

opatřeními. Navrhované změny se týkají pohybu zaměstnanců po objektu, evidováním 

příchodů a odchodů, klíčovým režimem a evidencí návštěv a pravidel pro jejich pohyb 

v rámci areálu a objektu firmy. Po realizaci všech těchto opatření by mohla vyvstat potřeba 

zabezpečit lépe okenní výplně, a proto je návrh doplněn i o toto doporučení. 

 Aplikováním těchto návrhů na inovaci sytému fyzické ochrany firmy dojde 

ke zkvalitnění tohoto systému a minimalizaci hlavních rizik vyplývajících z výsledků 

analýzy a hodnocení rizik. 
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