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Anotace 

VÍTEK, Jakub. Inovativní zabezpečení fyzické ochrany skladu s hořlavinami. Ostrava, 2015. 49 

s., 4 s. příloh. Bakalářská práce. VŠB – TU Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 

Katedra bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Stanislav Lichorobiec, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá inovativním zabezpečením fyzické ochrany skladu 

s hořlavinami. Práce je rozdělena na dvě části. První z těchto části, což je část teoretická, se 

skládá ze základních právních předpisů, vztahujících se k fyzické ochraně osob a majetku, dále 

z technických norem a základního rozdělení fyzické ochrany. Druhá část se nazývá praktická a 

zaobírá se statistikou kriminality, charakteristikou objektu i současným zabezpečením, poté 

přechází k jednotlivým analýzám, díky nimž dojdeme ke zjištění nepřijatelných rizik. 

V návaznosti na tato rizika vytváříme inovativní návrh opatření pro zabezpečení objektu, který 

nám zajistí odstranění rizik či jejich minimalizaci. 

Klíčová slova: fyzická ochrana, analýza rizik, bezpečnost, zabezpečení 

Annotation 

VÍTEK, Jakub. Innovative security system of physical protection of storeroom with 

combustibles. Ostrava, 2015. 49 p., 4 p. annexe. Bachelor thesis.  VŠB – TU Ostrava, Faculty of 

Safety Engineering, Department of Security Services. Bachelor thesis Supervisor Ing. Stanislav 

Lichorobiec, Ph.D. 

The Bachelor thesis deals with innovative security system of physical protection of 

storeroom with combustibles. The thesis is divided into two parts. The first of these parts, which 

is theoretical, consists of basic legal regulations related to physical protection of persons and 

possession, furthermore it includes technical standards and basic division of physical protection. 

The following practical part dwells on the statistics of criminality, characteristics of the building 

taking into account the current security system, there after the practical part deals with 

individual analyses and via them the security risks have been determined. In relation to these 

risks, we have created a new innovative suggestion of the building safety precautions which will 

ensure the elimination of risks or their minimization. 
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CCTV  Closed Circuit Television – uzavřený televizní okruh 

ČR  Česká republika 

DPPC  dohledné a poplachové přijímací centrum 

FMEA  Failure Mode and Analysis – analýza příčin a následků poruch 

HZS  hasičský záchranný sbor 

IV závora infračervená závora 

MS kraj Moravskoslezský kraj 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NP  nadzemní podlaží 

PAD  polyamid 

PES  polyester 

PIR  passive infrared  - pasivní infračervený 

POP  polypropylen  

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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1 ÚVOD 

Lidé po celém světě se snažili už od dob minulých chránit si svoji rodinu, majetek  

i území za pomocí různých nástrojů, které zabraňovaly útočníkovi v jeho konání. Nejednalo 

se pouze o lidský faktor, ale také přírodní vlivy, díky nimž docházelo k narušení chráněných 

zájmů. Lidstvo si snažilo pomáhat a odolávat veškerým možným nástrahám. Postupně se 

veškeré technické prostředky pro ochranu osob a majetku zdokonalovaly. Žijeme ve 21. 

století a ochrana v podobě mechanických zábranných systémů, kamerových systémů a mnoha 

dalších technických prostředků k ochraně před vnějším nepřítelem je na denním pořádku. 

Avšak je potřeba říci, že každý prvek ochrany byl, je a bude překonatelný, ale cílem této 

ochrany je útočníkovi to co nejvíce ztížit. 

Důvodů napsání bakalářské práce týkající se zabezpečení fyzické ochrany objektu je 

několik. Začalo to už přihlášením se na vysokou školu, zabývající se touto tematikou, tudíž 

využitím veškerých znalostí získaných za dobu studia. Dalším důvodem je možný přístup 

k danému objektu a získání důležitých informací k napsání bakalářské práce. V neposlední 

řadě je především můj osobní zájem se setkávat s touto tematikou, respektive zajišťovat 

materiály, analyzovat a navrhovat nové bezpečnostní prvky. 

Vybral jsem si objekt nacházející se v blízkosti mého bydliště. Jedná se o sklad 

s hořlavým materiálem, který není příliš chráněn, a to byl důvod k navržení inovativního 

zabezpečení. Historie budov se datuje do 1. poloviny 20. století. Tyto budovy sloužily 

k mnoha účelům, jako k výrobě lan pro námořnictvo, strojírenskou výrobu, podnikatelskou 

činnost atd. Bohužel zažily i období bez využití, a proto došlo k jejich chátrání, napadení 

vandaly a přespávání bezdomovců. V roce 2004 došlo k odkoupení pozemku včetně budov  

od města a podnik se snaží veškeré prostory postupem času rekonstruovat podle potřeb  

a finančních možností. Měl jsem tu možnost v podniku pracovat v rámci brigády,  

a proto celý sklad dobře znám, což mi pomohlo k navržení možných opatření a k zlepšení 

ochrany skladů. 
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2 PRÁVNÍ ÚPRAVA 

Na začátek této kapitoly je potřeba říci, že v České republice není znám jednotný 

právní předpis, který se zabývá problematikou fyzické ochrany osob a majetku a blíže je 

definuje. Z tohoto důvodu vycházíme z několika právních předpisů, jež nám daný problém 

vystihují. Níže je uveden jejich základní výčet. 

Zákon č. 1/1993, Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Ústava je nejvyšším a základním zákonem České republiky. Byla přijata Českou 

národní radou dne 16. prosince 1992 a nabyla účinnosti 1. ledna 1993 v podobě ústavního 

zákona č. 1/1993 Sb. Na začátku ústavy je tzv. preambule, což je úvodní slavnostní prohlášení 

občanů České republiky a poté je součástí Ústavy VIII hlav obsahujících 113 článků. Česká 

republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založený na úctě k právům  

a svobodám člověka a občana (čl. 1 odst. 1 Ústavy). [21] 

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

předpisů 

Základní listina práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Především 

pojednává o vztahu mezi státem a občanem, respektive o základních právech a svobodách, 

hospodářských, sociálních a kulturních právech, právech národnostních a etnických menšin, 

politických právech a právech na soudní a právní ochranu. Stejně jako Ústava se skládá 

Základní listina práv a svobod z preambule a VI hlav, jejichž součástí je 44 článků. [22] 

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

Zákon upravuje právní vztahy vznikající mezi zaměstnanci a zaměstnavateli  

při výkonu závislé práce. Je třeba říci, že při plnění úkolů zaměstnavatele za péči 

o bezpečnost a ochranu zdraví při práci vedoucí zaměstnanci odpovídají na všech stupních 

řízení v rozsahu svých funkcí.  

Mezi důležité části tohoto zákona patří § 248, zabývající se oprávněnou kontrolou 

věcí, které zaměstnanci vnášejí, či odnášejí z objektu, popřípadě prohlídkou zaměstnanců, 

a § 316, který umožnuje zaměstnavateli kontrolu všech pracovních prostředků, včetně 

výpočetní techniky a telekomunikačního zařízení, sloužících k potřebě zaměstnance. [26] 
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Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,  

ve znění pozdějších předpisů 

Tento zákon se zabývá zásadami pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínkami přístupu k těmto informacím a dalšími požadavky na jejich ochranu. Utajovaná 

informace je informace v jakékoliv podobě, jejíž vyzrazení může způsobit újmu zájmu České 

republiky. Vláda České republiky rozhoduje o tom, jaká informace bude utajená a do jakého 

stupně utajení se tato informace zařadí. Podle § 4 citovaného zákona se utajovaná informace 

klasifikuje stupněm utajení: 

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit mimořádně vážnou újmu zájmům České republiky. 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

vážnou újmu zájmům České republiky. 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může 

způsobit prostou újmu zájmům České republiky. 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může být 

nevýhodné pro zájmy České republiky. [27] 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Obchodní zákoník upravuje postavení obchodní společnosti a podnikatelů. Z tohoto 

zákona, bych si dovolil přiblížit § 17, který se zabývá tím, co přesně obchodním tajemstvím 

je, jak souvisí s podnikem a jakým odpovídajícím způsobem podnikatel utajení obchodního 

tajemství zajišťuje. [28] 

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

Trestní zákoník přesně definuje, co je trestným činem, jeho podmínky trestní 

odpovědnosti a jaké je možné udělit tresty nebo sankce při spáchání těchto trestných činů. Je 

potřeba říci, že existují tzv. okolnosti vylučující protiprávnost, což jsou jednání, která by  

za určitých okolností byla trestným činem. Mezi tyto okolnosti patří především: 
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a) § 28 Krajní nouze – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo 

hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

b) § 29 Nutná obrana – čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící 

nebo trvající útok na zájem chránění trestním zákonem, není trestným činem. [23] 

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

předpisů 

Trestní řád je platným zákonem trestního práva procesního. Jeho základní funkcí je, 

aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Nejzajímavějším ustanovením tohoto zákona ve vztahu k ochraně objektu je § 76 odst. 2 

trestního řádu o zadržení osoby podezřelé, zabývající se omezením osobní svobody osoby, 

která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté. Tuto osobu je potřeba předat 

nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo jim trestní čin alespoň oznámit. [25] 

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

Zákon o ochraně osobních údajů se zabývá ochranou práv osob před neoprávněným 

zasahováním do soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů. 

Podle § 13 odstavce 1) citovaného zákona správce a zpracovatel jsou povinni přijmout 

taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním 

údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému 

neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. [24] 
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3 TECHNICKÉ NORMY 

Technické normy jsou takové dokumenty, které se vztahují k ochraně objektů. Výčet 

některých těchto technických norem je uveden níže. 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Elektrické zabezpečovací systémy uvnitř a vně 

budov. Část 1: Všeobecné požadavky 

Jedná se o evropskou normu, která podrobněji rozepisuje položky pro elektrické 

zabezpečovací systémy. Popisuje stupně zabezpečení, třídy vlivu prostředí i sestavovaní 

zabezpečovacích systémů. 

ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů v bezpečnostních 

aplikacích. Část 1: Systémové požadavky 

Norma zabývající se požadavky pro použití systému kontroly vstupů 

v zabezpečovacích aplikacích. 

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

v bezpečnostních aplikacích. Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Tato norma popisuje zřizovatelům CCTV, jak postupovat při instalaci, obsluze  

a údržbě systému technického vybavení.  
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4 FYZICKÁ OCHRANA OSOB A MAJETKU 

Tato kapitola se zaměřuje na to, čím se vlastně fyzická ochrana osob a majetku 

zabývá, jak se dělí a jaké další souvislosti jsou s touto problematikou spojené. 

Fyzická ochrana není přesně definovaná jako taková, ale existuje mnoho možností ji 

nějakým způsobem charakterizovat. Je tvořena lidským činitelem, souborem technických, 

organizačních a režimových opatření, které slouží k zamezení poškození, zničení nebo ztráty 

majetku. [4] 

Je nutno poznamenat, že fyzická ochrana se dělí na 3 hlavní skupiny, a to  

na technickou ochranu, fyzickou ostrahu a režimovou ochranu. Někdy je však mylně uváděno, 

že k tomuto rozdělení patří i klasická ochrana, což je špatně. Toto označení se používalo 

v dobách minulých. Důležité je také zmínit, že každá z těchto třech skupin má stejnou váhu 

v rámci ochrany osob a majetku, tím chci říci, že ani jedna z těchto skupin není důležitější než 

ta druhá a navzájem se rovnoměrně propojují.  

4.1 Technická ochrana 

Jedná se o prostředky technické ochrany, které slouží k zamezení vniknutí pachatele 

do chráněného objektu, k jeho včasné detekci a pokud možno, co největšímu ztížení se 

pomocí prostředků do daného objektu dostat. 

Technická ochrana je tvořena mechanickými zábrannými systémy, poplachovými 

zabezpečovacími a tísňovými systémy, systémy kontroly vstupu a kamerovými systémy 

CCTV (Closed Circuit Television). [18] 

4.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanickým zábranným systémům (dále jen MZS) se původně říkalo "klasická 

ochrana". Patří mezi nejstarší technickou ochranu. Jedná se o prvky chránící objekt proti 

vloupání. Důležité je říci, že každý MZS je překonatelný a záleží pouze na typu použité 

ochrany objektu a v závislosti na jeho kvalitě a charakteristice je přístup pachatele k danému 

objektu od méně složitého až po velmi těžce zdolatelný. [18] 

Napadení chráněného objektu pachatelem může mít jakýkoliv důvod. Může se jednat  

o jednotlivé výtržníky, kteří si pouze krátí svůj volný čas ničením cizího majetku, krádežemi 
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jednotlivých předmětů nebo se může jednat o organizované skupiny, jejichž cílem jsou větší  

a hodnotnější předměty, dokumenty či větší finanční hotovosti. 

MZS se v rámci technické ochrany dají rozdělit na dvě menší podskupiny, a to  

na přírodní, které využívají přírodní terénní nerovnost, a na technické, kde tyto nerovnosti, 

respektive zábrany jsou vytvořeny uměle. [4] 

Hlavní rozdělení MZS je na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu, prostorovou 

ochranu a předmětovou ochranu. [4] 

Obvodová ochrana 

Této ochraně se také říká perimetrická ochrana. Jedná se o oddělení vnějšího prostředí 

s prostředím, které má být chráněno. Využíváme zábranné prostředky, jako jsou ploty, 

vrcholné zábrany plotů, podhrabové překážky a vstupy či vjezdy. [4] 

a) Ploty – jedná se o nejčastěji používané mechanické zábranné systémy. Jejím 

využitím vytyčíme hranici pozemků. Ploty se liší výškou, konstrukcí, technickým 

provedením apod. Rozlišujeme ploty klasické drátové či jiné ploty (výška do 1,5 m), 

dále bezpečnostní ploty (výška > 2,5 m) a vysoce bezpečnostní ploty (výška > 5 m). 

b) Vrcholné zábrany plotů – jsou součástí plotů na jejich vrchní částí, kde tento 

plot je opatřen ostnatým či žiletkovým drátem nebo ostrými hroty. Tyto doplňky 

můžou pachatele odradit v páchání trestné činnosti nebo poranit. 

c) Podhrabové překážky – je to část perimetrické ochrany, která slouží proti 

podkopání nebo podhrabaní plotu, pokud je půda pod plotem lehce překonatelná. 

Používají se kameny, cihly, v některých případech nevyztužený beton 

z železobetonu. 

d) Vstupy a vjezdy – jedná se o průchozí část plotu. Jedná se především 

 o turnikety, brány i závory. [4] 
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Plášťová ochrana 

Jedná se o další část mechanických zábranných systémů, která pachateli má 

znepříjemnit vstup do objektu. Počítáme s tím, že se přes obvodovou ochranu dostal, takže je 

potřeba zajistit plášťovou ochranu. Jde především o objekt jako takový, kde základním 

stavebním prvkem jsou především zdi, stěny, stropy, střechy, podlahy a otvorové výplně 

v podobě dveří a oken. [4] 

a) Dveře – jsou jedinečným otevíracím prvkem pro optimální vstup  

do objektu. Proto je třeba brát veliký zřetel na jejich kvalitu. Nejedná se pouze 

o dveře jako takové, ale jejich součástí jsou zárubně a uzamykací systém. Existuje 

mnoho typů těchto částí a cena, kvalita, konstrukce je úměrná jejich bezpečnosti. 

b) Okna – jedná se o průhlednou výplň budovy, díky nimž prochází světlo  

do daných části objektu. Ve větší části jsou tyto výplně skleněné, a proto jsou 

pro pachatele nejjednodušším prvkem k rozbití a tedy k neoprávněnému vstupu  

do objektu. Z tohoto důvodu jsou okna opatřena různými bezpečnostními prvky 

v podobě bezpečnostních fólií, vrstvených skel, či závěsů, okenic nebo mříží. [4] 

Prostorová ochrana 

Především se jedná o zabezpečení vnitřních prostorů uvnitř objektu. Prostorová 

ochrana a její prvky jsou velice podobné prvkům plášťové ochrany, pouze jsou využity uvnitř. 

Jde o zabezpečení daných místností, kde se nacházejí hodnotné předměty, které jsou  

pro organizace velice důležité, nebo také schodiště, spojovací chodby, kde se shromažďuje 

velký počet lidí. [19] 

Předmětová ochrana 

Základním úkolem předmětové ochrany je zajištění bezpečnosti předmětů, které mají 

pro konkrétní osobu velice důležitý význam. Jedná se především o finanční hotovost, zbraně, 

dokumenty, drahé kovy atd. Prvky předmětové ochrany mohou být: 

 komorové trezory 

 ohnivzdorné trezory 

 skříňové trezory [4] 
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4.1.2 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (dále jen PZTS) se původně nazýval 

elektronický poplachový systém. Jedná se o zvláštní druh ochrany objektu, který pachateli 

přímo nezabrání v páchání trestné činnosti, ale tuto činnost okamžitě nahlásí  

na příslušnou obsluhu, která zahájí akci proti pachateli. Informace o páchání trestné činnosti 

ve střeženém objektu dostane obsluha v podobě obrazového, světelného nebo zvukového 

signálu. Prvky PZTS jsou znázorněny na obrázku 1. [19] 

Základními prvky PZTS jsou tyto: 

 čidlo (detektor) 

 ústředna 

 přenosové prostředky 

 signalizační zařízení 

 doplňkové zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

Čidlo 

Čidlo je takové zařízení, které ihned reaguje na fyzikální změny. Čidla se využívají 

 jak ke střežení prostoru, tak i proti chtěné či nechtěné manipulaci střeženého předmětu. Čidla 

se dají rozdělit do několika skupin na napájená, nenapájená, na čidla podle rozsahu i podle 

části zabezpečovací zóny. 

 

 

Obrázek 1: Schéma zabezpečovacího řetězce [19] 
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Ústředna 

Jedná se o centrálu celého zabezpečovacího řetězce. Její hlavní náplní je komunikace 

mezi jednotlivými systémy. Podle nastavení monitoruje stav detektoru, upozorňuje na možné 

poruchy a reaguje na změny zadané uživatelem. 

Přenosové prostředky 

Zabývají se přenosem informací z ústředny do místa signalizace a taky opačným 

směrem. 

Signalizační prostředky 

Jejich hlavním a jednoduchým úkolem je převod informací na stanovenou formu 

signálu. 

Doplňková zařízení 

Mají za úkol ulehčit ovládaní systému a využít speciálních funkcí 

PZTS jsou v současné době velmi využívané. Proto je jejich technologie na nejvyšší 

úrovni. Ale je potřeba říci, že i nejdokonalejší systémy mají své trhliny, a to v podobě 

možného přerušení spojení mezi jednotlivými komponenty systému, v zálohování zdrojů 

napájení, snížení spolehlivosti systému při výrazných teplotních změnách nebo může nastat 

nedostatečné sladění prvků v případě integrovaného systému. [19] 

4.1.3 Systém kontroly vstupu 

Existuje dvojí typ systému kontroly vstupu, jak samostatný technický systém, tak 

systém doplňující PZTS. Systém je určen k povolení nebo zamezení vstupu do daných 

místností či daných částí objektu. Je mnoho druhů předmětů, podle kterých je vstup  

do místnosti povolen (bezkontaktní magnetické karty, čipy nebo jiná média). [4] 

Tento systém kontroly vstupu je možné naprogramovat podle postavení zaměstnance 

v rámci organizace a jeho práv ke vstupu do jednotlivých místností. Díky těmto systémům 

smíme zjistit, kdy daný zaměstnanec místnost navštívil, jak dlouho tam byl, a kdy ji opustil. 

Dále veškeré údaje můžeme zpětně vyhodnocovat, analyzovat a přidělovat oprávnění různým 

osobám ke vstupu do různých prostor. [4] 
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Součástí systému kontroly vstupu jsou tzv. docházkové systémy. V praxi velice 

využívané ke kontrole docházky zaměstnanců. Každý zaměstnanec má vlastní identifikační 

médium, kterým se hlásí u docházkového terminálu, když přichází do práce nebo ji opouští, 

jdou k doktorovi atd. [4] 

4.1.4 Kamerový systém 

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television) je uzavřený televizní okruh, 

který je schopný nahrávat daný prostor z důvodu zvláštních událostí možného narušení, 

kupříkladu pohybu osob na místech, kde je to výslovně zakázáno, krádeže předmětů, detekce 

požáru atd. V organizacích je tento kamerový systém používán ke sledování výrobních 

postupů, kontroly strojů, přičemž kdyby došlo k nějaké poruše, je možné okamžitě zasáhnout.  

Základním komponentem kamerového systému je kamera. Existuje mnoho druhů 

kamer, které se liší svojí konstrukcí podle požadovaného typu použití (průmyslové kamery, 

termovizní kamery atd.). Využívají se různé typy přenosů, od bezdrátového přenosu až  

po přenos koaxiálním či symetrickým vedením. V rámci dokonalosti je v současné době 

nejvíce používán přenos bezdrátový, který umožňuje přenos pomocí radiových vln až  

do vzdálenosti desítek kilometrů, oproti koaxiálnímu nebo symetrickému vedení, u kterého se 

jedná pouze o stovky metrů, respektive řády kilometrů. Dalšími komponenty jsou monitory, 

které slouží k zobrazení přeneseného videosignálu. Součástí těchto monitorů jsou záznamová 

zařízení nebo pomocná zařízení. 

Využití kamerových systémů se v současné době dostává do popředí v rámci fyzické 

ochrany osob a majetku. Je nutné ale říci, že nám vysoká cena kamerových systémů nezaručí 

spolehlivost a účinnost, neboť je nutná především znalost a zkušenost těchto systémů. Dalším 

důležitým aspektem k využití kamerového systému je současné využití jiných bezpečnostních 

prvků. Před samotným instalováním kamerových systémů je potřeba zvážit, zda neexistují 

jiná bezpečnostní opatření k ochraně objektu a pokud nikoli, musí instalaci předcházet 

bezpečnostní analýza střeženého objektu. Důležitým právním aspektem vztahujícím se 

na kamerové systémy je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů. [4] 
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4.2 Fyzická ostraha 

Jedná se o další potřebný díl k fyzické ochraně osob a majetku. Je důležité říci,  

že dominantním prvkem je člověk. Zatím nejsme schopni ze systému fyzické ochrany tento 

díl vyřadit a je potřeba ho mít. Jde o nejstarší, nejpoužívanější a nejdražší metodu ochrany 

osob a majetku. Fyzická ostraha je zastoupena v rámci komerční bezpečnosti v praxi 

soukromými bezpečnostními službami, jejichž pracovníci střeží objekty, hypermarkety, 

peněžní ústavy, sportovní, společenské a kulturní akce. Neexistuje komplexní právní předpis, 

který by upravoval problematiku fyzické ostrahy. Povinnosti je nutné odvozovat z různých 

právních předpisů. [15] 

Formy fyzické ostrahy: 

a) Strážní služba – tato forma se zabývá kontrolou stanovených míst, především 

parkovišť a komunikací. 

b) Bezpečnostní dohled – provádí kontrolu v rámci objektu spojenou s pohybem 

a činností osob, podle stanovených pravidel. 

c) Bezpečnostní ochranný doprovod – je možné jej zpozorovat ve třech typech – 

pěší způsob, ve vozidle či kombinovaně. Jedná se především o převoz nebo přenos 

cenné zásilky z místa A do místa B. Trasa musí být předem naplánovaná a je potřeba, 

co nejlépe zajistit utajení veškerých informací spojených s touto přepravou. 

d) Bezpečnostní průzkum – jedná se o kontrolu terénu, kde je plánována 

mimořádná událost. Vykonává ji pracovník fyzické ostrahy. 

e) Kontrolní propustková služba – především se zabývá kontrolou na vrátnicích, 

jak při vstupu nebo vjezdu do objektu, tak při jeho opouštění. 

f) Bezpečnostní výjezd – tato forma fyzické ostrahy je spojena s PZTS.  

Při možném narušení objektu pracovníci fyzické ostrahy okamžitě vyjíždí na určené 

místo zkontrolovat, zda došlo k narušení ochrany objektu, nebo zda se nejedná 

o planý poplach, a zjistit příčiny takového poplachu. [15] 
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Metody fyzické ostrahy 

Metody fyzické ostrahy jsou chápány jako možnost i zvládnutí daného cíle. Jedná se  

o mnoho metod, které nám tomu napomáhají. Zde jsou některé z nich: [15] 

 Metoda fyzického pozorování 

 Metoda osobní prohlídky a kontroly zavazadel 

 Metoda kontroly dokladu 

 Metoda kontroly osob 

 Metoda kontroly vozidel a nákladů 

 Metoda nasazení cvičného psa [15] 

 

4.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je třetím a posledním prvkem fyzické ochrany osob a majetku. 

Jedná se především o organizační opatření v rámci celého objektu a jeho bezproblémového 

fungování. Veškerá pravidla režimové ochrany by měla být v podobě dokumentací,  

či interních norem, které si každá organizace stanoví podle svých potřeb. 

Režimová ochrana se dělí na: 

a) Vnější – zabývá se vstupem a výstupem osob nebo dopravních prostředků  

do objektu či z objektu. 

b) Vnitřní – tato část je důležitá především ve vnitřním fungování organizace, a to 

v podobě pohybu osob a vozidel v prostorách objektu, pohybu materiálu mezi 

jednotlivými halami nebo skladovaní těchto materiálů. [15] 
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5 STATISTIKA KRIMINALITY 

Vzhledem k tomu, že téma bakalářské práce je zaměřeno na zabezpečení fyzické 

ostrahy objektu, je úzce spjato s kriminalitou jako takovou. Dovoluji si uvést několik 

přehledných tabulek a grafů vztahujících se na danou problematiku. Zaměřil jsem se 

především na krádeže vloupáním, což je nejčastější důvod k překonání bezpečnostních prvků. 

5.1 Krádeže vloupáním v České republice 

Jako první přehled statistiky kriminality jsem zvolil krádeže vloupáním na území celé 

České republiky (dále jen ČR), abych názorně uvedl, kolik těchto trestných činů, zločinů  

a přečinů bylo v naší republice zaznamenáno (viz tabulka 1, graf 1). 

Tabulka 1: Krádeže vloupáním v ČR 

 
ROK 

 
2010 2011 2012 1013 2014 

Počet případů 58 758 59 672 55 554 62 384 49 304 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1: Krádeže vloupáním v ČR po dobu pěti let 

 

Z uvedených údajů je zřejmé, že v roce 2014 se kriminalita oproti roku 2013 rapidně 

snížila, a to o 13 080 případů, což pro společnost považuji za úctyhodné číslo, co se týče 

bezpečnosti majetku. 
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5.2 Krádeže vloupáním v Moravskoslezském kraji 

Další z přehledů, které jsem vypracoval, se zabývá krádežemi vloupáním 

v Moravskoslezském kraji (dále jen MS kraj), a to z toho důvodu, že tématem bakalářské 

práce je zabezpečovaný objekt, který se v tomto kraji nachází (viz tabulka 2, graf 2). 

Tabulka 2: Krádeže vloupáním v MS kraji 

 
ROK 

 
2010 2011 2012 1013 2014 

Počet případů 7 578 8 774 8 248 9 147 6 626 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2: Krádeže vloupáním v MS kraji po dobu pěti let 

 

Uvedené údaje opět reprodukují fakt, že i kriminalita v MS kraji se roku 2014 oproti 

roku předešlém snížila. 

5.3 Krádeže vloupáním v MS kraji do ostatních objektů 

Jako poslední statistiku kriminality uvádím krádeže vloupáním v MS kraji do ostatních 

objektů. Pod pojem ostatní objekty spadají garáže, sklepy, ale především sklady, haly  

a soukromé objekty, do kterých patří i objekt, jehož zabezpečení v rámci bakalářské práce 

navrhuji (tabulka 3, graf 3).  
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Tabulka 3: Krádeže vloupáním v MS kraji do ostatních objektů 

 
Rok 

 
2010 2011 2012 1013 2014 

Zjištěno 4 817 5 696 5 278 5 710 4 182 

Objasněno 742 807 890 1 083 804 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Krádeže vloupáním v MS kraji do ostatních objektů 

 

U posledních údajů jsem přidal parametry objasněných případů. Z výsledných hodnot 

mi vyšlo, že průměrná objasněnost případů za posledních pět let je 17 %, což není nijak 

přesvědčivé číslo, jelikož znamená, jedno z pěti vloupání se vyřeší. Proto je potřeba majetek 

chránit. 
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6 SKLAD S HOŘLAVÝM MATERIÁLEM 

Na začátku této kapitoly bych chtěl zmínit, že majitel podniku mě požádal o zachování 

anonymity podniku, a proto popíši veškerou charakteristiku skladů z materiálů, které jsem 

měl k dispozici. Podnik je zobrazen na obrázku 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Charakteristika podniku 

Sklad s hořlavým materiálem, jakožto i celý podnik je na trhu 11 let. Věnuje se 

především nákupu, skladování a posléze prodeji jednotlivých materiálů. Jedná se především  

o to, že podnik jako takový je na počátku celého cyklu jako odběratel z firem celého světa 

těchto materiálů ve velkém množství a po přijetí požadovaného zboží se stává dodavatelem 

pro firmy z tuzemska.  

Materiál skladovaný v jednotlivých halách je vysoce nákladný a hořlavý, a proto je 

nutné jej chránit před okolním prostředím, jak z důvodu vzplanutí, tak z důvodů krádeže. Jde 

o textilní příze a vlákna velkého množství v řádech desítek tun, mezi které patří především 

bavlna, elastanová vlákna, latexové nitě, elastické ovíjené, směsové i viskózové příze, PAD, 

PES, POP atd. 

 

Obrázek 2: Areál podniku 
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6.2 Popis podniku a okolí 

Podnik se nachází na pozemku o rozloze 6 000 m
2
. Jedná s o velký podnik, který je rozdělen 

na několik částí. Tyto části zahrnují jednu administrativní budovu a 5 skladovacích prostorů 

(obrázek 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Situace podniku 



19 
 

Administrativní budova 

Jedná se o jednopodlažní budovu, která je rozdělena na dvě části o rozměrech  

8 x 17 m a 8 x 9 m, jež jsou spojené chodbou. Zde se nachází pět kanceláří, kuchyňka, toalety 

a místnost pro archiv dokumentů. Administrativní budova má zrekonstruovaný exteriér 

v podobě nové fasády. Do této části je možné vstoupit dvěma vchody, a to buď přímo  

z venkovní části, či přes sklad 1. 

Sklad 1 

Jde o sklad, přes který probíhá veškerý transport zboží z podniku nebo do něj. Sklad je 

proto vybaven dvěma sekčními vraty umístěnými u ramp pro kamiony. Další z možností 

vstupu do skladu 1 je z administrativní budovy, ze skladu 2 a ze dveří umístěných vedle 

sekčních vrat. Sklad 1 je jednopodlažní, cihelné zdi jsou široké 400 mm a jsou zateplený 

polystyrenem. Jejich součástí jsou plastová okna 300 x 1000 mm, střecha je dřevěná  

bez otvorů, pokrytá pískovanou lepenkou. 

Sklad 2 

Tento sklad má rozměry 20 x 10 m. Je možné se do něj dostat pouze ze skladu 1 nebo 

ze skladu 3. Jedná se o jednopodlažní budovu bez oken i dveří, kde je střecha dřevěná  

a také bez střešních otvorů. 

Sklad 3  

Sklad 3 je spojovacím skladem mezi sklady 2 a 4. Jeho rozměry jsou 21 x 26 m  

a jako předchozí dva sklady má dřevěnou střechu bez otvorů a cihelné zdi. Součástí skladu 

jsou velká plechová vrata, která umožňují vstup na dvůr. 

Sklad 4 

Oproti skladu 1, 2, 3 se jedná o čtyřpodlažní cihelnou budovu, která je opatřena 

plastovými okny a hliníkovou střechou opět bez otvorů. Budova má rozměry 54 x 10 m  

a s budovou číslo 5 tvoří tvar L. Jediný možný přístupem z parkoviště je plechovými vraty, 

ale tato možnost vstupu do budovy se vůbec nepoužívá. Používanější vstup do skladu 4 je  

ze skladu 3. 
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Sklad 5 

Díky tomu, že sklad 5 tvoří celek se skladem 4, má stejný vzhled oken, střechy a zdí. 

Čím se liší, je to, že má rozměry 40 x 13 m, a možným vstupem jsou dveře směřující ven 

nebo ze skladu 4 z 2. NP. V tomto skladu je vytvořen průjezd z cesty na parkoviště. 

Parkoviště 

Parkoviště se nachází mezi sklady 4 a 5, dalo by se říci „uvnitř L". Protože podnik 

sousedí se strojírenskou firmou, je parkoviště dostupné i veřejnosti. Existují dvě možnosti 

vjezdu na parkoviště. První z nich je hlavní bránou mezi skladem 5 a sousedící strojírenskou 

firmou a druhý vjezd se nachází v rámci skladu 5, který je průjezdný a umožňuje vjezd  

na parkoviště. Tento vjezd se ale vůbec nepoužívá. 

Okolí podniku  

Podnik se nachází v ne příliš frekventované části města, spíš na jeho okraji, kde je 

hojná kriminalita, a proto je jeho zabezpečení velmi důležité. Na severní straně od podniku  

je již zmiňovaná strojírenská firma, která přímo sousedí s podnikem, jehož zabezpečení je 

v rámci bakalářské práce realizováno. V rámci dohody je využíván jeden vjezd i stejné 

parkoviště. Jižní strana podniku je ohraničena plotem a zde umístěna pekárna. Na straně 

východní je jediná přístupová cesta k podniku, vedle ní jsou garáže a zahrádkářská kolonie.  

A v neposlední řadě na západní straně se nachází pouze hektary pole (obrázek 4). 
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Obrázek 4: Situace okolí 
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Aktiva podniku 

Jelikož podnik funguje ve formě skladu, je velice složité určit hodnotu aktiv. Logicky 

největší finanční obnos bude mít skladovaný materiál, který je závislý na množství 

uskladnění. Průměrná hodnota skladovaného materiálu vyčíslena majitelem podniku je 

7 500 000 Kč. Z této částky budeme vycházet v podobě principu ALARA, která stanovuje  

10 % z celkové hodnoty podniku pro inovativní zabezpečení skladu, což činí 750 000 Kč. 

6.3 Současné zabezpečení podniku 

V této části kapitoly se zabývám současným zabezpečením podniku. Jak už bylo 

zmíněno, podnik je na trhu 11 let a stávající budovy prošly za tato léta značnou rekonstrukcí. 

Z důvodu nedostatku financí na zabezpečení je momentálně dokonale zabezpečena pouze 

administrativní budova, ostatní sklady, ve kterých se nachází materiál, zabezpečeny nejsou, 

což považuji za velice riskantní krok, a po pohovorech s majitelem podniku budou tyto 

nedostatky v řádech měsíců či jednoho nebo dvou roku odstraněny v závislosti na financích. 

V následujících kapitolách se zaměříme na jednotlivé části fyzické ochrany, a to od technické 

ochrany, fyzické ostrahy až po ochranu režimovou. Chci upozornit, že se budu zabývat pouze 

1. NP všech skladů, protože ve skladech 4 a 5, které jsou vícepodlažní, nejsou uskladněny 

žádné materiály, jelikož technický stav těchto pater k tomu není přizpůsobený. 

6.3.1 Technická ochrana 

Technická ochrana je řešena především obvodovou - perimetrickou ochranou  

na západní až po jižní stranu podniku. Hranice pozemku je vymezena klasickým drátěným 

plotem s ostnatým drátem proti přelezení (obrázek 5). Plot je vysoký 1 700 mm a zakončený 

ostnatými dráty ve třech úrovních. Tento plot je přichycený na ocelových sloupcích, které 

jsou umístěny od sebe 3 000 mm. Plot není v betonových základech, což umožňuje pachateli 

se pod plotem podhrabat. Plot je veden od budovy pekárny až po slad 4.  

Další z možností vniknutí na pozemek podniku je plechovou bránou umístěnou mezi 

skladem 1 a sousedící budovou pekárny (obrázek 6). Jedná se o plechovou bránu ve značně 

zchátralém stavu. Brána má rozměry 4 000 x 2 500 mm a je opatřena zámkem. 
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Podobná dvoukřídlá plechová brána jako předchozí se nachází na straně od cesty 

sloužící k průjezdu na parkoviště (obrázek 7). Její rozměry jsou 3 000 x 3 500 mm  

a opět je v katastrofálním stavu. 

Poslední přístup na pozemek, respektive na parkoviště je dvoukřídlou bránou  

o rozměrech 5 000 x 2 000 mm z železných profilů, uzamykanou visacím zámkem  

(obrázek 8). Je potřeba uvést, že tento vjezd je využíván i strojírenskou firmou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plášťová ochrana skladů se týká sedmi možných vstupů do skladu. Jeden z nich je  

do administrativní budovy přes skleněné dveře s bezpečnostním zámkem o rozměrech 1 100 x 

2 000 mm, další tři vstupy jsou možné přes sklad 1, kde jsou dvoje sekční vrata o rozměrech 

2 500 x 4 000 mm a jedny vstupní protipožární dveře. Poslední tři vstupy jsou ze skladu 3, 4  

a 5 plechovými vraty o rozměrech 3 000 x 4 000 mm (obrázek 9), dále plechovými 

Obrázek 5: Oplocení podniku Obrázek 6: Brána sousedící s pekárnou 

Obrázek 8: Brána se sousedící firmou Obrázek 7: Brána k průjezdu 
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dvoukřídlými dveřmi (obrázek 10) a posledním možným vstupem do skladu 5 jsou původní 

dřevěné dveře 900 x 2000 mm (obrázek 11). 

Dalšími důležitými prvky plášťové ochrany jsou okna a jejich výplně. Jediná 

administrativní budova je opatřena bezpečnostními předokenními roletami. Ostatní okna 

skladů jsou plastová (obrázek 12, 13). Nesmíme opomenout prvky plášťové ochrany, jako 

jsou střešní okna či jiné možné vstupy do budovy, ale v mém případě není potřeba o tom 

hovořit, protože střecha je bez otvorů a jiné vstupy do budovy neexistují. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 9: Vrata skladu 3 Obrázek 10: Vrata skladu 4 

Obrázek 11: Vstupní dveře skladu 5 Obrázek 12: Plastová okna skladu 5 



25 
 

 

 

 

 

 

 

V rámci prostorové ochrany je potřeba od sebe odlišit administrativní budovu  

a všech pět skladů. Administrativní budova je jako jediná zabezpečená PZTS ve formě 

pasivních infračervených detektorů (dále jen PIR). Těchto čidel se nachází v budově šest 

z toho dvě na chodbě a zbytek v kancelářích. Ovládací klávesnice je umístěna přímo  

u vchodových dveří do administrativní budovy. PZTS včetně prvků jsou vyvedeny  

do ústředny, která se nachází v kanceláři ředitele podniku. Jestliže dojde k narušení budovy 

možným pachatelem, spustí se akustický signál a ústředna vyšle na mobilní telefon majitele 

firmy informaci o narušení objektu.  Ohledně všech pěti skladů je nutno říci, že žádným PZTS 

zajištěny nejsou. Majitel firmy spoléhá na prvky obvodové a plášťové ochrany. Jednotlivými 

sklady je možno volně procházet bez jakéhokoli omezení, výjimkou jsou dveře 

z administrativní budovy do skladu 1. Tyto dveře jsou protipožární (obrázek 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13: Plastová okna skladu 1 

Obrázek 14: Dveře ze skladu 1 do administrativní budovy 
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6.3.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha není v podniku vůbec řešena. Majitel společnosti nemá podepsanou 

žádnou smlouvu se soukromou bezpečnostní službou ohledně pravidelných kontrol strážní 

službou. 

6.3.3 Režimová ochrana 

Podnik tvoří 11 stálých zaměstnanců, kteří sídlí v administrativní budově.  

Při příchodu do podniku první ze zaměstnanců otevře bránu pro vjezd na parkoviště. Dále 

všichni mají klíče od administrativní budovy a byli proškolení o PZTS, včetně hesel  

pro odkódování budovy. Klíče od dveří z administrativní budovy do skladu 1 a ostatních dveří 

či vrat skladů mají v kompetenci určití zaměstnanci, kteří se po dobu pracovní doby  

ve skladech pohybují. Po skončení pracovní doby poslední zaměstnanec uzamkne veškeré 

východy ze skladů, sundá bezpečnostní předokenní rolety a zakóduje administrativní budovu. 

Zamykaní brány v odpoledních hodinách mají za úkol zaměstnanci strojírenské firmy. 
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7 ANALÝZA RIZIK OBJEKTU SKLADŮ 

Důležitou funkcí analýzy rizik je nalézt možná ohrožení týkající se narušení skladů 

s hořlavým materiálem. Je potřeba tato ohrožení identifikovat pomocí vhodné metody, dále 

provést různé výpočty a v neposlední řadě stanovit hranici akceptovatelnosti, pro kterou je 

ohrožení přípustné, či nepřípustné. [17] 

V rámci mých analýz jsem si zvolil dvě metody, které se navzájem propojují  

a v konečném výsledku mi stanoví nejzávažnější rizika, která bude zapotřebí minimalizovat, 

v nejlepším případě úplně odstranit. Jedná se o diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) 

a metodu FMEA. 

7.1 Diagram příčin a následků (Ishikawa diagram) 

Z důvodu netypické struktury se diagramu říká „diagram rybí kostry“. Tento diagram 

vynalezl japonský univerzitní profesor Kaoru Ishikawa a cílem této analýzy je nalezení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému, v mém případě „Narušení ochrany skladů 

s hořlavým materiálem“. [17] 

Ishikawův diagram se skládá ze čtyř základních větví, pod kterými se nachází možné 

příčiny daného problému. 

Mechanické zábranné systémy 

 překonání oplocení 

 vniknutí okny 

 špatný technický stav vrat 

 vniknutí dveřmi 

 zchátralé brány 

Chybějící ochrana objektu 

 absence kamerového systému 

 neřešena fyzická ostraha 

 chybějící PZTS 
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Režimová ochrana 

 nevyhovující směrnice podniku 

 krádež materiálu zaměstnanci 

 propojení zaměstnance s pachatelem 

 ztráta klíčů od skladů 

 jednotné parkoviště se sousedící firmou 

 nespolehlivost zaměstnanců 

Jiné vlivy narušení 

 vandalismus 

 neosvětlenost perimetru 

 výpadek elektrického proudu 

 vznik požárů 

 úmyslné založení požárů 

Po vyjmenování veškerých možných příčin je níže grafické znázornění pomocí 

diagramu příčin a následků (obrázek 15). 
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Obrázek 15: Ishikawův diagram 
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7.2 Analýza příčin a následku poruch (FMEA) 

Díky této metodě je možné postupně hledat případné chyby ve vývoji, konstrukci nebo 

výrobě. Metodu lze rozdělit na systémovou, konstrukční či procesní. FMEA patří 

do kategorie analytických metod a z tohoto důvodu je potřeba vzorce (1), který nám zajistí 

výpočet míry rizika. [17] 

R = P x N x H          (1) 

R – míra rizika   

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

N – závažnost následků 

H – odhalitelnost rizika 

K danému vzorci je zapotřebí také tabulka, jejíž součástí jsou hodnoty parametrů P, N, 

H, a po vynásobení hodnot nám vyjde výsledná míra rizika R (tabulka 4). 

Tabulka 4: Parametry metody FMEA[17] 

 

Teoreticky jsem vysvětlil princip využití metody FMEA. Nyní popíši způsob, jak jsem 

postupoval v mé bakalářské práci. Po vytvoření Ishikawa diagramu jsem veškeré příčiny 

přepsal do přehledné tabulky 5, přiřadil k nim hodnoty daných parametrů FMEA a následně 

tyto hodnoty mezi sebou vynásobil. Výsledná míra rizika je v posledním sloupci. 

R Výsledná 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 

11-50  mírné riziko 3  střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

51-100  nežádoucí riziko 4  těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

101-125  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 více) 

5  trvalá hrozba 5  neodhalitelné riziko 
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Tabulka 5: Rizika, přiřazené parametry a výsledná míra rizika 

Číslo Případná rizika P N H R 

1 Překonání oplocení 4 1 4 16 

2 Absence kamerového systému 3 5 3 45 

3 Vniknutí dveřmi 5 4 4 80 

4 Vznik požáru 2 1 5 10 

5 Chybějící PZTS 5 5 3 75 

6 Zchátralé brány 3 3 4 36 

7 Vniknutí okny 4 4 4 64 

8 Špatný technický stav vrat 4 5 3 60 

9 Vandalismus 3 1 2 6 

10 Neřešená fyzická ostraha 3 4 2 24 

11 Ztracení klíčů od skladů 1 4 2 8 

12 Krádež materiálů zaměstnanci 1 2 3 6 

13 Úmyslné založení požárů 3 3 4 36 

14 Propojení zaměstnance s pachatelem 3 2 2 12 

15 Nespolehlivost zaměstnanců 1 5 1 5 

16 Jednotné parkoviště se sousedící firmou 2 2 2 8 

17 Výpadek elektrického proudu 1 5 2 10 

18 Neosvětlenost perimetru 1 3 2 6 

19 Nevyhovující směrnice podniku 2 1 5 10 

Dále následoval výpočet kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti pomocí 

potřebných vzorců (2, 3) v závislosti na vypočítanou míru rizika. Veškeré výsledky jsou 

zaznamenány v tabulce 6. 

𝑁𝑖 = ∑ 𝑛𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 +

𝑖

𝑘−1

… + 𝑛𝑖                                                                                          (2) 

Ni = kumulativní četnost poruchy 

n1-ni = hodnota dané poruchy (Ri) 

𝐹𝑖 =
𝑁𝑖

𝑁
 𝑥 100 [%]                                                                                                                              (3) 

Fi = relativní kumulativní četnost poruchy 

Ni = kumulativní četnost poruchy 

N = celková kumulativní četnost poruch 
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Tabulka 6: Kumulativní a relativní kumulativní četnost 

Číslo Případná rizika R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

3 Vniknutí dveřmi 80 80 15,47 

5 Chybějící PZTS 75 155 29,98 

7 Vniknutí okny 64 219 42,36 

8 Špatný technický stav vrat 60 279 53,97 

2 Absence kamerového systému 45 324 62,67 

6 Zchátralé brány 36 360 69,63 

13 Úmyslné založení požárů 36 396 76,60 

10 Neřešená fyzická ostraha 24 420 81,24 

1 Překonání oplocení 16 436 84,33 

14 Propojení zaměstnance s pachatelem 12 448 86,65 

19 Nevyhovující směrnice podniku 10 458 88,59 

4 Vznik požáru 10 468 90,52 

17 Výpadek elektrického proudu 10 478 92,46 

11 Ztracení klíčů od skladů 8 486 94,00 

16 Jednotné parkoviště se sousedící firmou 8 494 95,55 

18 Neosvětlenost perimetru 6 500 96,71 

12 Krádež materiálů zaměstnanci 6 506 97,87 

9 Vandalismus 6 512 99,03 

15 Nespolehlivost zaměstnanců 5 517 100,00 

 

V návaznosti na využité diagramy a tabulky jsem aplikoval Paretův diagram 

s Lorenzovou křivkou (graf 4). Existuje tzv. Paretovo pravidlo 80/20, které nám graficky 

znázorní, jaká rizika jsou, či nejsou přijatelná. Pro mě jsou nejdůležitější rizika spadající  

do 80 %, kterými je potřeba se zabývat v rámci ochrany proti narušení skladů s hořlavým 

materiálem. 
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Graf 4: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 

Výsledkem mých analýz je vyjádření rizik, kterými se budu zabývat v rámci 

inovativního zabezpečení. Jedná se o tato rizika: 

 vniknutí dveřmi 

 chybějící PZTS 

 vniknutí okny 

 špatný technický stav vrat 

 absence kamerového systému 

 zchátralé brány 

 úmyslné založení požárů 
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8 INOVATIVNÍ ZABEZPEČENÍ SKLADŮ 

Inovativní zabezpečení skladů vychází z výsledných analýz. Jak již bylo zmíněno 

v dřívějších kapitolách, hodnota zabezpečení podle principu ALARA by neměla přesáhnout 

 750 000 Kč. V dalších odstavcích rozeberu jednotlivá rizika a jejich možná opatření. 

Vniknutí dveřmi 

Riziko vniknutí dveřmi do skladů bylo díky analýzám vyhodnoceno jako 

nejzávažnější. Jedná se o dveře umístěné ve skladu 5 směřující k silnici. Tyto dveře jsou 

v katastrofálním stavu a doporučuji je nahradit za zcela nové dveře. 

Jedná se o dveře, které jsou tvořené ze dvou plášťů, na jejichž povrchu je pozinkovaný 

plech o tloušťce 1,5 mm. Dále je součásti těchto dveří vnitřní ocelový dvouplášťový rám 

s výplní protipožárních hmot. Aby plášť tvořil jednotný celek, je po jeho obvodu překryt 

zpevňovací páskou. Jde o jednokřídlé dveře o rozměrech 900 x 1970 mm s požární odolnosti 

EW15 DP1, osazené do zárubně, která je protipožární a ocelová (obrázek 16). [1] Součástí 

dveří je bezpečnostní kování RX1-50 EXLUSIVE-4.BT, které se řadí do bezpečnostní třídy 

číslo 4. [3] Ceny prvků k zabezpečení jsou uvedeny v tabulce 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 16: Protipožární dveře [1] 
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Tabulka 7: Ceny prvků rizika - vniknutí dveřmi 

Vniknutí dveřmi 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Protipožární dveře 1 16 335 Kč 16 335 Kč 

Bezpečnostní kování 1 3 311 Kč 3 311 Kč 

Celkem 19 646 Kč 

 

Chybějící PZTS 

Vzhledem k tomu, že ani jeden ze skladů není zajištěný poplachovým zabezpečovacím 

a tísňovým systémem, odstraním tento nedostatek pomocí technických prostředků tomu 

určených. Jedná se o jednotlivé prvky, mezi které spadá ústředna, klávesnice, detektory, 

přístupové moduly atd. 

Zvolil jsem ústřednu Digiplex EVO 192, jejímž základem je 8 zón, s možností 

rozšíření až na 192 hlídaných zón. Dalšími charakteristickými znaky této ústředny jsou, že 

může být využita pro vstup kouřového detektoru, podporuje více než 254 rozšiřujících 

sběrnicových modulů, má paměť přes 2000 událostí a je napájena napájecím zdrojem 1,7A. 

[20] Tuto ústřednu jsem umístil do administrativní budovy (příloha 3). 

Jako klávesnici k danému systému jsem vybral LCD klávesnici Digiplex K641 LX 

(obrázek 17). Tento prvek umožňuje jednoduchou modifikaci podle vlastních požadavků, 

snadno oznamuje informace, v jakém stavu se systém nachází, a jeho výhodou je rychlé  

i přehledné ovládání. [11] V rámci celého objektu je zapotřebí třech klávesnic, a to do skladu 

číslo 1, 4 a 5 (příloha 1, 2, 3).  

Pohybových detektorů jsem vybral 5, rozmístil jsem je po skladech 1, 3, 4 a 5 (příloha 

1, 2, 3, 4). Jedná se o pohybové detektory Digiplex DMI60 (obrázek 18), jejichž výhodou je 

možné programování přes klávesnici ústředny mnou zvolené. [12] 

Jako nejlepší možné řešení přístupových modulů jsem vyhodnotil R 910, což je 

bezkontaktní čtečka, která má více možností zhotovení, a to jak v podobě PROMIXITY karty, 

klíčenky, tak dálkového ovladače. Její maximální dosah je 300 m. [14] Tyto moduly budou 
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mít k dispozici ředitel podniku a dva určení zaměstnanci, kteří mají povolen přístup do 

skladů. 

Nezbytným prvkem PZTS je samozřejmě expander, což je bezdrátový obousměrný 

přijímač a vysílač typu MG-RTX3 (obrázek 19). [7] Tento bezdrátový modul je připojený  

na ústřednu (příloha 3). Posledním prvkem jsou hlasové moduly, které upozorní na vniknutí 

pachatele do objektu. Zapotřebí budou 3 hlasové moduly DGP-SUB1 (obrázek 20) do skladu 

3, 5 a na plášť administrativní budovy (příloha 1, 3). [10] Ceny prvků PZTS jsou uvedeny 

v tabulce 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr této části je potřeba říci, že při narušení objektu dojde pomocí rádiových vln 

zpráva o narušení k dohledovému a poplachovému centru (dále jen DPPC), kde se obsluze  

na obrazovce zobrazí objekt, blok a číslo zóny, a to zároveň s akustickým poplachem. 

Obsluha zrušením akustického poplachu přijímá informaci o narušení a posílá zásahové 

vozidlo na místo události. Dojezdová vzdálenost je 2 km za 6 minut. Ostraha postupuje  

Obrázek 18: Detektor [12] 

Obrázek 20: Hlasový Modul [10] 

Obrázek 17: Klávesnice [11] 

Obrázek 19: Expander [7] 
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po trase narušení až k samotnému pachateli. V případě potřeby si na pomoc přivolá Policii 

České republiky. 

Tabulka 8: Cena prvků rizika - chybějící PZTS 

Chybějící PZTS 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Ústředna  EVO 192 1 4 052 Kč 4 052 Kč 

Klávesnice K641LX 3 2 599 Kč 7 797 Kč 

Detektor DMI60 5 963 Kč 4 815 Kč 

Přístupový modul R910 3 2 093 Kč 6 279 Kč 

Expander MG-RTX3 1 2 874 Kč 2 874 Kč 

Hlasové moduly DGP-SUB1  3 1 715 Kč 5 145 Kč 

Celkem 30 962 Kč 

 

Vniknutí okny 

Z důvodu velkého počtu oken v jedné řadě po celém obvodu skladů jsem zamítl 

bezpečnostní prvky v podobě mříží, fólii, či dokonce magnetických kontaktů, pouze  

u jednoho okna jsem tak učinil, jelikož tato ochrana by byla komplikovaná a finančně velmi 

náročná. Proto jsem se rozhodl využít hlavně infračervených závor (dále jen IV závora), které 

splní ochranu proti možnému vniknutí okny. 

Jedná se o 2 paprskové infračervené závory ABT-100 (obrázek 21), které jsou 

propojeny na mnou vybranou ústřednu Digiplex EVO 192. Tuto závoru je možné použít jak 

venku, tak uvnitř budovy, v mém případě se jedná o první variantu. Mezi její výhody patří, že 

paprsek je vysílán pulzovým signálem, dosah paprsku činí až 100 m a poplach je vyvolán  

při přerušení obou paprsků zároveň, aby bylo zamezeno falešným poplachům. [9] Zdali dojde 

k opravdovému narušení a přerušení paprsků, na ústřednu je zaslán signál, který ihned 

informuje DPPC o vniknutí do objektu. Těchto infračervených závor jsem použil 9 

k zabezpečení oken všech skladů (příloha 1, 2, 3, 4). 
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Jediné okno po celém obvodu skladů, které nebylo zabezpečeno infračervenou 

závorou, je ve skladu 1 vedle vstupu do něj (příloha 3). Tento nedostatek jsem vyřešil pomocí 

bezpečnostní fólie SC4, jejími vlastnostmi jsou čirá barva a tloušťka 4 mm, hlavním úkolem 

je pachateli znemožnit nebo alespoň ztížit vstup do skladu. [8] Ceny prvků pro zamezení 

vniknutí oknem jsou uvedeny v tabulce 9. 

Tabulka 9: Cena prvků rizika - vniknutí okny 

Vniknutí okny 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

IV závory ABT-100 9 1 390 Kč 12 510 Kč 

Bezpečnostní fólie SC4 1 544 Kč 544 Kč 

Celkem 13 054 Kč 

Špatný technický stav vrat 

Jde o vrata umožňující vstup do skladu 3 a 4 (příloha 2, 3). Oba tyto vstupy jsem 

nahradil průmyslovými sekčními vraty (obrázek 22). Výhodou sekčních vrat je, že nezabírají 

prostor v okolí otvoru, mají dlouhodobou životnost, atraktivní design a jsou snadno 

ovladatelná. [13] Protože vrata mají různé rozměry, jejich cena je odlišná. Stanovená cena 

obou vrat, kterou jsem získal pomocí poptávky u dané firmy, je uvedena v tabulce 10. 

 

 

 

 

 

Obrázek 21: IV závora ABT-100 [9] 

Obrázek 22: Sekční vrata [13] 
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Tabulka 10: Cena prvků rizika - špatný technický stav vrat 

Špatný technický stav vrat 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Sekční vrata 1 1 30 999 Kč 30 999 Kč 

Sekční vrata 2 1 44 999 Kč 44 999 Kč 

Celkem 75 998 Kč 

 

Absence kamerového systému 

Kamerový systém v celém podniku a jeho okolí není nijak řešen. Rozhodl jsem se pro 

atrapy kamer, jelikož cena těchto kamer není vysoká, a ušetřené peníze jsem investoval  

do jiných zabezpečovacích prvků. 

Instaloval jsem po obvodu podniku 4 atrapy venkovní bezpečnostní bullet kamery, 

jejichž hlavními přednostmi jsou blikající LED, imitace přísvitu a jednoduchá montáž 

(obrázek 23). [2] Rozmístění těchto prvků je uvedeno v přílohách 1, 2, 3, 4. Cena za atrapy 

kamer je uvedena v tabulce 11. 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 11: Cena prvků rizika - absence kamerového systému 

Kamerový systém 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Atrapa kamery 4 314 Kč 1 256 Kč 

Celkem 1 256 Kč 

 

 

Obrázek 23: Atrapa kamery [2] 
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Zchátralé brány 

Jedná se především o brány, které umožňují vstup na pozemek podniku. Všechny 3 

brány jsem nahradil úplně novými, zvolil jsem dvoukřídlé brány s otevíráním směrem  

na pozemek (obrázek 24). Jejích nevýhodou je, že automobil nemůže parkovat hned  

za bránou, ale v mém případě to nehraje žádnou roli, neboť místa pro zaparkování za bránou 

je dostatek. Brány se liší pouze velikostí a tudíž i cenovým rozdílem. [5] Jednotlivé ceny bran, 

které jsem získal pomocí poptávky u dané firmy, jsou uvedeny v tabulce 12. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 12: Cena prvků rizika - zchátralé brány 

Zchátralé brány 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Brána 1 1 15 899 Kč 15 899 Kč 

Brána 2 1 19 499 Kč 19 499 Kč 

Brána 3 1 24 699 Kč 24 699 Kč 

Celkem 60 097 Kč 

 

Úmyslné založení požárů 

Jelikož se ve skladech nachází velké množství hořlavého materiálu, je určitě zapotřebí 

riziko možností úmyslného založení požárů eliminovat. Využiji hlásiče požáru vyšší kvality, 

protože požár ve skladech by způsobil obrovskou škodu. 

Obrázek 24: Dvoukřídlá brána [5] 
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Jde o hlásič požárů, respektive detektor kouře ARGUS 230V (obrázek 25), mezi jeho 

vlastnosti patří propojení až 40 hlásičů požáru pomocí kabelové sítě, dále obsahuje záložní 

baterii a jeho citlivost je v souladu s požadavky EN 14604 podle vyhlášky MV č. 23/2008 

o technických podmínkách požární ochrany staveb. [6] Těchto hlásičů jsem použil 9 ve všech 

pěti skladech (příloha 1, 2, 3, 4). Cena za hlásiče požáru je uvedena v tabulce 13. 

 

 

 

 

 

  

Při vzniku požáru dojde signál z hlásičů na ústřednu, která informuje DPPC o tomto 

riziku. DPPC vyšle hlídku na místo události a při zpozorování požáru zavolá profesionální 

HZS ČR, který je od místa skladů vzdálen 2,4 km a dojezdový čas je do 4 minut. 

Tabulka 13: Ceny prvků rizika - úmyslné založení požárů 

Úmyslné založení požárů 

Prvek Počet Cena za kus Celková cena 

Hlásič požárů ARGUS 230V 9 1 747 Kč 15 723 Kč 

Celkem 15 723 Kč 

 

Rozhodně bych zabezpečení skladů s hořlavým materiálem proti úmyslnému založení 

požárů nenechal pouze na hlásičích, které jsem navrhl, ale doporučil bych návštěvu 

zpracovatele požárně bezpečnostního řešení, dále firmu, která by tento návrh zhotovila,  

a poté by zpracovatel provedl koordinační funkční zkoušku. Tehdy bych považoval 

zabezpečení skladů proti požáru za dostačující. 

 

 

Obrázek 25: Detektor kouře [6] 
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9 EKONOMICKÝ SOUHRN INOVATIVNÍHO ZABEZPEČENÍ 

V tabulce 14 je uveden veškerý souhrn zabezpečení, vztahující se na možná rizika 

získaná pomocí analýz. 

Tabulka 14: Celková cena prvků rizik 

Riziko Cena 

Vniknutí dveřmi 19 646 Kč 

Chybějící PZTS 30 962 Kč 

Vniknutí okny 13 054 Kč 

Úmyslné založení požárů 15 723 Kč 

Kamerový systém 1 256 Kč 

Zchátralé brány 60 097 Kč 

Špatný technický stav vrat 75 998 Kč 

Cena celkem 216 736 Kč 

 

Celková hodnota inovativního zabezpečení činí 216 736 Kč. Jedná se o hodnotu, která 

nepřesáhla podle principu ALARA částku 750 000, ale je také nutné dodat, že v návrhu 

inovativního zabezpečení nejsou započítány práce spojené s montáží veškerých prvků. 

I přesto je jisté, že hodnota zabezpečení i s montáží nepřekročí hranici 10 % chráněných aktiv. 
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10 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout inovativní zabezpečení fyzické ochrany skladu 

s hořlavým materiálem. Jednalo se především o velké množství hořlavého materiálu, nemalé 

finanční hodnoty, které do této doby není nijak zvlášť zabezpečeno. Při realizaci návrhu 

opatření pro zabezpečení objektu jsem se opíral o znalosti získané během studia, které jsem 

nyní měl možnost uplatnit v praxi. Kromě toho jsem se snažil využít veškerých možností, 

které jsem měl k dispozici od osobních návštěv podniku, přes četbu odborné literatury až  

po rady vedoucího bakalářské práce. 

Bakalářská práce obsahuje teoretickou část, v které jsem se zmínil o právních 

úpravách, technických normách a charakteristice fyzické ochrany, ale hlavním důvodem 

napsání této práce byla část praktická. Jednalo se o navrhnutí inovativního zabezpečení skladů 

proti rizikům získaných pomocí analýz. 

Nejzávažnějším rizikem byla vyhodnocena možnost vniknutí dveřmi do skladů. 

Jelikož dveře byly ve špatném stavu, nahradil jsem je dveřmi zcela novými i s dostačujícím 

bezpečnostním kováním kvůli ochraně před pachatelem. V objektu chyběla PZTS. Snažil 

jsem se toto riziko eliminovat. Využil jsem znalostí z předmětu zabezpečovací systémy  

a navrhl možné řešení v podobě využití ústředny, klávesnic, detektorů a dalších prvků, které 

jsem rozmístil do jednotlivých skladů. Jelikož se v celém skladu vyskytuje velký počet oken, 

využil jsem IV závor, které díky své funkčnosti riziku vniknutím okny zamezilo. Další z rizik, 

která vyšla díky analýzám, byl špatný stav vrat. Protože se jedná o prvky plášťové ochrany, 

nahradil jsem je úplně novými sekčními vraty, plnící funkci jak estetickou, tak hlavně 

možnost k zamezení vniknutí pachatele do skladů. K odrazení pachatele jsem využil i atrapu 

kamer, ty vyvolávají dojem, že sklad je pod neustálým dohledem. Také jsem nahradil brány 

pro vjezd na pozemek. Protože ve skladech se nachází hořlavé materiály a vznik požáru je 

pravděpodobný, umístil jsem do skladů hlásiče požáru, aby toto riziko bylo též detekováno. 

Veškeré náklady za jednotlivé prvky byly zaznamenány v souhrnné tabulce a výsledná 

částka nepřesáhla 10 % celkových aktiv podniku. Díky navrženým opatřením oproti 

stávajícímu stavu je ochrana skladů bezpečnější. 
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