
 

 

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

Fakulta bezpečnostního inženýrství 

 

Katedra bezpečnostních služeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyzická ochrana průmyslového závodu 

 

 

 

 

 

 

 

Student:      Martin Krhovják 

Vedoucí práce:     Ing. Václav Veselý 

Studijní obor:     Technická bezpečnost osob a majetku  

Termín odevzdání bakalářské práce:  17. 04. 2015 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Místopřísežně prohlašuji, že jsem celou bakalářskou práci vypracoval samostatně“ 

 

 

 
V Ostravě dne: 15. 4. 2015 

 
…………………………. 

 
Martin Krhovják 



PROHLÁŠENÍ 

Prohlašuji, že 

 jsem byl/a seznámen/a s tím, že na moji bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. O 

právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 

zákon) ve znění pozdějších právních předpisů; 

 beru na vědomí, že odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 
111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších právních předpisů, bez ohledu na výsledek obhajoby 
1)

; 

 beru na vědomí, že bakalářská práce bude uložena v elektronické podobě v univerzitním informačním 

systému Vysoké školy báňské  – Technické  univerzity Ostrava (dále jen VŠB  – TUO),  dostupná k 

prezenčnímu nahlédnutí; 

 beru na vědomí, že VŠB – TUO má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci užít v 

souladu s § 35 odst. 3 
2)

; 

 beru na vědomí, že podle § 60 
3) 

odst. 1 autorského zákona má právo VŠB – TUO na uzavření licenční 

smlouvy o užití školního díla v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

 beru na vědomí, že podle § 60 
3) 

odst. 2 a 3 mohu užít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití jen s předchozím písemným souhlasem VŠB – TUO, která je oprávněna v 

takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB – TUO na 

vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše); 

 beru na vědomí, že pokud bylo k vypracování bakalářské práce využito softwaru poskytnutého VŠB – 

TUO nebo jinými subjekty pouze ke studijním a výzkumným účelům (tedy pouze k nekomerčnímu 

využití), nelze výsledky bakalářské práce využít ke komerčním účelům; 

 beru na vědomí, že pokud je výstupem bakalářské práce jakýkoliv softwarový produkt, považují se za 

součást práce rovněž i zdrojové kódy, popř. soubory, ze kterých se projekt skládá. Neodevzdání této 

součásti může být důvodem k neobhájení práce. 

 

Jméno, příjmení  

Adresa 

Dne:   

  
1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších právních předpisů, § 47 Zveřejňování závěrečných prací: 

(1) Vysoká škola nevýdělečně zveřejňuje disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce, u kterých proběhla obhajoba, včetně 
posudků oponentů a výsledku obhajoby prostřednictvím databáze kvalifikačních prací, kterou spravuje. Způsob zveřejnění stanoví 
vnitřní předpis vysoké školy. 

(2) Disertační, diplomové, bakalářské a rigorózní práce odevzdané uchazečem k obhajobě musí být též nejméně pět pracovních 
dnů před konáním obhajoby zveřejněny k nahlížení veřejnosti v místě určeném vnitřním předpisem vysoké školy nebo není-li tak 

určeno, v místě pracoviště vysoké školy, kde se má konat obhajoba práce. Každý si může ze zveřejněné práce pořizovat na své náklady 
výpisy, opisy nebo rozmnoženiny. 

(3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 
2) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 35 odst. 3: 

(3) Do práva autorského také nezasahuje škola nebo školské či vzdělávací zařízení, užije-li nikoli za účelem přímého nebo nepřímého 
hospodářského nebo obchodního prospěchu k výuce nebo k vlastní potřebě dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění školních nebo 

studijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacího zařízení (školní dílo). 

3) zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon) ve znění pozdějších právních předpisů, § 60 Školní dílo: 

(1) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení mají za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy o užití školního 
díla (§ 35 odst. 3). Odpírá-li autor takového díla udělit svolení bez vážného důvodu, mohou se tyto osoby domáhat nahrazení chybějícího 

projevu jeho vůle u soudu. Ustanovení § 35 odst. 3 zůstává nedotčeno. 

(2) Není-li sjednáno jinak, může autor školního díla své dílo užít či poskytnout jinému licenci, není-li to v rozporu s oprávněnými 
zájmy školy nebo školského či vzdělávacího zařízení. 
(3) Škola nebo školské či vzdělávací zařízení jsou oprávněny požadovat, aby jim autor školního díla z výdělku jím dosaženého v 

souvislosti s užitím díla či poskytnutím licence podle odstavce 2 přiměřeně přispěl na úhradu nákladů, které na vytvoření díla vynaložily, 

a to podle okolností až do jejich skutečné výše; přitom se přihlédne k výši výdělku dosaženého školou nebo školským či vzdělávacím 
zařízením z užití školního díla podle odstavce 1. 

Podpis:……………………… 



Anotace 

 
Krhovják, Martin. Fyzická ochrana průmyslového závodu. Ostrava, 2015. 63 s. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické univerzity 

Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce ing. Václav 

Veselý. 

Cílem práce je fyzická ochrana průmyslového závodu. Práce je rozdělaná do několika 

kapitol. První kapitola je informativní pouze o zákonech a normách. Druhá kapitola 

popisuje teorii fyzické ochrany. Další kapitola popisuje chráněný objekt. V následující 

kapitole jsou analyzovaná rizika, která hrozí závodu. V poslední kapitole jsou na největší 

rizika navrhnutá opatření, aby došlo k minimalizaci nebo úplné eliminaci ohrožení.   

 

Klíčová slova: fyzická ochrana, fyzická ostraha, bezpečnostní folie, analýza rizik 

 

 
Annotation 

 
Krhovják, Martin. Physical protection of the industrial facility. Ostrava, 2015. 63 p. 

Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical University 

of Ostrava at Department of security service. Supervisor of the bachelor thesis Ing. 

Václav Veselý. 

 

Goal of this thesis is physical protection of industrial facility. Thesis is divided into 

separate chapters. First character is only to give some information about laws and technical 

norms. Second chapter is theoretical explanation of psychic protection. Other chapter 

describe industry facility. Next chapter is about risk analisis, it must describe threats which 

are dangerous for facility. In last chapter there are taken biggest threats and make some 

action to minimize or totally eliminate treats 

Key words: physical protection, security guard, security film, risk analysis 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Děkuji, svému vedoucímu bakalářské práce, panu ing. Václavu Veselému, za jeho 

čas, vstřícnost, cenné zkušenosti a připomínky, které jsem mohl použit při tvorbě této 

práce. Také děkuji Pavlovi Kubáňovi za jeho čas a poskytnuté informace.“ 

 



Obsah 

1 ÚVOD ............................................................................................................................ 1 

2 PRÁVNĚ A TECHNICKÁ ČÁST .............................................................................. 2 

2.1 Zákony ................................................................................................................................................. 2 

2.2 Technické normy ................................................................................................................................ 6 

3 FYZICKÁ OCHRANA – TEORIE ............................................................................ 8 

3.1 Klasická ochrana ................................................................................................................................ 9 
3.1.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany........................................................................... 9 
3.1.2 Plášťové ochranné systémy ............................................................................................................ 11 
3.1.3 Předmětové ochranné systémy ....................................................................................................... 12 

3.2 Fyzická ostraha ................................................................................................................................. 12 

3.3 Režimová ochrana ............................................................................................................................ 13 

3.4 Technická ochrana............................................................................................................................ 14 
3.4.1 Poplachové zabezpečovací a tísňově systémy ................................................................................ 14 
3.4.2 Kamerový systém ........................................................................................................................... 18 
3.4.3 Systém kontroly vstupu .................................................................................................................. 19 
3.4.4 Elektrická požární signalizace ........................................................................................................ 19 

4 CHRÁNĚNÝ OBJEKT .............................................................................................. 21 

4.1 Popis objektu ..................................................................................................................................... 21 
4.1.1 Objekt ............................................................................................................................................. 21 
4.1.2 Konstrukce ..................................................................................................................................... 22 
4.1.3 Charakteristika provozu ................................................................................................................. 24 
4.1.4 Zaměstnanci ................................................................................................................................... 25 

4.2 Současný stav zabezpečení ............................................................................................................... 25 
4.2.1 Obvodová ochrana .......................................................................................................................... 25 
4.2.2 Plášťová ochrana ............................................................................................................................ 26 
4.2.3 Předmětová ochrana ....................................................................................................................... 26 
4.2.4 Režimová ochrana .......................................................................................................................... 26 
4.2.5 Fyzická ostraha ............................................................................................................................... 27 
4.2.6 Kontrola vstupů .............................................................................................................................. 28 
4.2.7 Kamerový systém ........................................................................................................................... 28 
4.2.8 Elektrická požární signalizace ........................................................................................................ 29 

5 ANALÝZA RIZIK ...................................................................................................... 31 



5.1 Check List .......................................................................................................................................... 31 

5.2 Diagram příčin a následků ............................................................................................................... 32 

5.3 Analýza selhání a jejich dopadů ...................................................................................................... 34 

5.4 Paretův diagram a Lorenzova křivka ............................................................................................. 37 

6 NÁVRH ZMĚN .......................................................................................................... 41 

6.1 Obvodová ochrana ............................................................................................................................ 41 

6.2 Plášťová ochrana .............................................................................................................................. 43 

6.3 Prostorová ochrana .......................................................................................................................... 43 

6.4 Fyzická ostraha ................................................................................................................................. 45 

6.5 Zhodnocení ........................................................................................................................................ 46 

7 ZÁVĚR ........................................................................................................................ 47 

SEZNÁM POUŽITÉ LITERATURY .............................................................................. 48 

SEZNAM OBRÁZKU ....................................................................................................... 52 

SEZNAM TABULEK ........................................................................................................ 53 

SEZNAM GRAFU ............................................................................................................. 54 



Seznam zkratek 

ALARA As Low as Reasonably Achiavable  

ČSN Česká technická norma 

CCTV Uzavřený televizní okruh (Closed circuit television)  

č číslo 

čl. článek 

DPH Daň z přidané hodnoty 

ed. edition 

EPS Elektrická požární signalizace  

FMEA Failure Mode and Effect Analytic  

IR Infračervené 

ISO International organization for standardition  

IT Informační Technologie 

Kč Koruna česká 

Km kilometr 

ks kus 

m metr 

max maximálně 

mm milimetr 

PIR Pasivní infračervený (Passive infrared) 

PZTS Poplachový a zabezpečovací tísňový systém 

sb. sbírka zákonů 

 

 



1 

1 Úvod 

Jakmile si člověk, nebo spíše jeho předchůdci, začali uvědomovat, že žijí v nějaké 

tlupě, došlo rozdělení společnosti na jednoduché my a oni. První otázkou bylo, jak se 

bránit před těmi kteří nepatří do rodiny, do tlupy nebo do kmene.  

Od okamžiku kdy někteří lidé pochopili, že když něco ukradnou tak je to 

jednoduší než to ulovit nebo vypěstovat nastal problém. Proto se začali lidé zajímat, jak 

chránit svou rodinu, svůj majetek před těmi kteří jim ho chtějí vzít. A protože pocit bezpečí 

je jedním ze základních potřeb člověka, tak lidé vynakládali a neustále vynakládají nemalé 

prostředky, aby tento pocit měli. Stačí se kouknout do historie přes vodní příkop, hradby 

měst přes mříže na oknech až po současné bezpečné ukryty, které si lidé zbudovávají ve 

svých domovech. To vše lidem mělo zaručit pocit bezpečí. 

Ruku v ruce se zlepšeními v zabezpečení šla vynalézavost a schopnosti zlodějů. 

Dnes jsme na bodě kdy každý člověk má možnost chránit svůj domov nebo firmu 

zabezpečovacím systémem. Na trhu je dnes tak velké množství prostředku a systémů jak 

zabezpečit firmu popřípadě domov, že jedním z markantních rozhodovacích faktorů je 

cena daného zboží, popřípadě zabezpečovací služby. Člověk se rozhoduje, co potřebuje 

zabezpečit, kolik finančních prostředku chce investovat a podle těchto faktorů se rozhoduje 

jakými prostředky nebo systémy to zabezpečí. 

Tato bakalářská práce se zabývá fyzickou ochranou průmyslového závodu. Práce 

se bude snažit najít možná rizika pro zabezpečení podniku a následně navrhnout opatření 

pro zlepšení těchto mezer v zabezpečení.  

První časti práce je část teoretická, kde jsou shrnutý právní předpisy, normy  

a definice zabezpečení, které se týkají fyzické ochrany. Druhou častí je praktická část. 

V praktické časti, bude popsán podnik a jeho současný stav, následně budou analyzovaná 

rizika a z těchto rizik se bude vycházet při navrhování inovací zabezpečovacího systému.  
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2 Právně a technická část 

Faktem je, že v České republice neexistuje komplexní právní předpis pro fyzickou 

ochranu. Proto se pří řešení právních problému okolo fyzické ochrany musí vycházet ze 

široké škály zákonů a předpisů, které se nějak zabývají nebo dotýkají této problematiky. 

Technické normy jsou zpracovány jednoznačně a kvalitně jak na úrovní české 

normy nebo přejaté evropské normy. Normy udávají jasně, jak jsou dané předměty nebo 

systémy instalovány, udržovaný nebo testovány pokud jsou součástí systémů fyzické 

ochrany. 

2.1 Zákony 

Níže jsou vypsané zákony, které se nějak zabývají problematikou fyzické 

ochrany, anebo je musíme brát v úvahu, pokud provádíme fyzickou ochranu. 

 

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

Ústava je nejdůležitějším zákonem České republiky. Určuje a zajišťuje 

demokratické principy fungovaní státu, respektive společnosti a občana. 

V platnost vešla v den samostatného vzniku České republiky, tedy 1. 1. 1993. 

Skládá se z preambule a osmi hlav, které se skládají ze 113 paragrafů. [8] 

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

předpisů 

V tomto zákoně jsou zakotveny základní práva a svobody každého člověka. 

Listina určuje nedotknutelná práva člověka na území České republiky. Tento zákon je 

součástí ústavních zákonu České republiky, je rozdělen do 6 hlav a tyto hlavy jsou dále 

rozdělený do 44 článků. Pokud tyto nedotknutelné pravá mají být, omezena musí se tak stát 

pouze v souladu se zákonem a všemi právními náležitostmi.  

Zde jsou vypsaný vybrané články. Články, které nějak zasahuji, nebo ovlivňuji 

danou problematiku. 
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Článek 6 - Každý má právo na život. Lidský život je hoden ochrany již před 

narozením. 

Článek 7 - Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může 

být jen v případech stanovených zákonem. 

Článek 8 - Osobní svoboda je zaručena. 

Článek 10 - Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do 

soukromého a rodinného života. 

Článek 11 - Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje. 

Článek 12 - Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí. 

Článek 13 - Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností 

a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným 

způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje 

tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením. 

Článek 14 - Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. 

Článek 17 - Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 

Článek 19 - Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. [9] 

 

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

Účelem tohoto zákonu je chránit bezpečnost obyvatelů České republiky. 

V zákoníku je přesně vymezeno co je to trestný čin, jaké tresty se mohou stanovovat za 

daný trestný čin, a v neposlední řadě definuje trestní odpovědnost. 

V následujícím odstavci jsou vypsány paragrafy, které jsou pro fyzickou ochranu 

velmi důležité. Tyto paragrafy definují okolnosti vylučující protiprávnost. To znamená, že 

legalizují činy, které jsou za jiných podmínek trestnými činy. [10] 
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§ 28 Krajní nouze 

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností 

odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější 

než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet. 

§29 Nutná obrana  

(1) Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na 

zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

(2) Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu 

útoku. 

§30 Svolení poškozeného  

(1) Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž 

tato osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

§ 31 Přípustné riziko 

(1) Trestný čin nespáchá, kdo v souladu s dosaženým stavem poznání a 

informacemi, které měl v době svého rozhodování o dalším postupu, vykonává v rámci 

svého zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, 

kterou ohrozí nebo poruší zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky 

prospěšného výsledku dosáhnout jinak. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. [10] 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění 

pozdějších předpisů 

Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

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

[13]  

§ 76  

(2) Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo 

bezprostředně poté, smí omezit kdokoliv, 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. [13] 

 

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

I tento zákon je zahrnut do problematiky fyzické ochrany. Občanský zákoník 

upravuje majetkové vztahy mezi právnickými osobami, fyzickými osobami a také vztahy 

těchto subjektů vůči státu. [11] 

Zmiňované problematiky se například dotýkají tyto paragrafy. 

§ 12 

Každý, kdo se cítí ve svém právu zkrácen, může se domáhat ochrany u orgánu 

vykonávajícího veřejnou moc (dále jen "orgán veřejné moci"). Není-li v zákoně stanoveno 

něco jiného, je tímto orgánem veřejné moci soud. 

§ 13 

Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně očekávat, že jeho právní 

případ bude rozhodnut obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut a který se s 

jeho právním případem shoduje v podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut 

jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo na přesvědčivé vysvětlení důvodu 

této odchylky. 
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§ 14 Svépomoc 

(1) Každý si může přiměřeným způsobem pomoci k svému právu sám, je-li jeho 

právo ohroženo a je-li zřejmé, že by zásah veřejné moci přišel pozdě. 

 § 19 

(1) Každý člověk má vrozená, již samotným rozumem a citem poznatelná 

přirozená práva, a tudíž se považuje za osobu. Zákon stanoví jen meze uplatňování 

přirozených práv člověka a způsob jejich ochrany. [11] 

 

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

předpisů 

Tento zákon v souladu s právem Evropské unie, mezinárodními smlouvami, 

kterými je Česká republika vázána, a k naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů a stanoví podmínky, za nichž se uskutečňuje předání osobních údajů do 

jiných států. [12] 

2.2 Technické normy 

V České republice jsou technické normy na velmi vysoké úrovni, ale jsou pouze 

doporučující. To znamená, že není zákon, který by určoval požadavky na bezpečnostní 

prvky, pouze tyto normy dávají výrobcům nějaké doporučení, co by měli splňovat. 

V dnešní době zákazníci vyžadují, aby zboží splňovalo dané normy.  

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

tísňové systémy – Část 1: Systémové požadavky 

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

systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

ČSN EN 50132-1 Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 
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ČSN EN  50132-7  Poplachové  systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

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

bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50133-7  Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v 

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace 

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

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

trezorové dveře a komorové trezory 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

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

proti vloupání – Požadavky a klasifikace 

ČSN P ENV 1627:2000 Okna, dveře, uzávěry – odolnost proti násilnému vniknutí 

- Požadavky a klasifikace 

ČSN 91 6012 – Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a 

metody zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností. [14] 

 

V této kapitole jsou pouze vypsány zákony a technické normy, které nějak 

zasahují do problematiky ochrany majetku a osob.  
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3 Fyzická ochrana – teorie 

Pod pojmem fyzická ochrana není pouze jeden systém, jeden způsob ochrany. 

Fyzická ochrana je soubor činností, opatření, které musí všechny fungovat na 100%, aby 

systém fyzické ochrany byl funkční jako celek.  

Fyzická ochrana má jediný účel minimalizovat, nebo naprosto neutralizovat 

negativní vlivy na chráněný majetek anebo na lidské zdraví a životy. Tyto negativní vlivy 

můžou byt účelné a přímo zaměřené na chráněný předmět, je to například zcizení, nebo 

mohou byt nechtěné a to je například zničení, poškození.  

Při navrhování systémů fyzické ochrany je finanční stránka věci majoritním 

faktorem a to jak finanční náročnost systémů i tak finanční hodnota chráněného zájmu. 

Tyto dva faktory musí být v rovnováze, cena systému ochrany musí být, úměrná cenně 

chráněného zajmu.  

Fyzická ochrana je tvořena čtyřmi základními typy ochran, jak ukazuje obrázek 1, 

všechny typy ochran jsou stejně důležité a společně musí vytvořit vyváženy a ucelený 

systém fyzické ochrany. Z obrázku 1 lze vyčíst, že těmi prvky fyzické ochrany jsou: [6] 

Klasická ochrana, Fyzická ostraha, Režimová ochrana, Technická ochrana 

 

Obrázek číslo 1: Prvky fyzické ochrany [autor]  
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3.1 Klasická ochrana 

Tento typ ochrany patří mezi nejstarší dnes používané způsoby ochrany. Hlavním 

prvkem toho způsobu zabezpečí je to, že vytváří mechanické zábrany nebo, překážky, 

které mají za účel zabránit vniknutí neoprávněných osob do střeženého prostoru, jedná-li 

se o předmětovou ochranu, mají za účel zabránit odcizení chráněného předmětu.  

Protože klasická ochrana je elementárním prvkem každé ochrany, tak je velmi 

obsáhlá, lze ji rozdělit pro přehlednost do těchto kategorií: 

 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

 Plášťové ochranné systémy 

 Předmětové ochranné systémy  

3.1.1 Mechanické zábranné systémy obvodové ochrany 

Jsou to prvky, které nejsou na chráněném objektu. Právě, že stojí v prostu okolo 

chráněného objektu, velmi často na hranici pozemku. Prostředek obvodové ochrany už na 

první pohled nějakým způsobem odděluje prostor, právě proto do skupiny obvodové 

ochrany patří, zdi, ploty, brány, závory. [2] 

Zdi 

Úkolem zdi je zamezit vstupu neoprávněných osob do chráněného prostoru. Aby 

zeď dostatečně chránila před přelezením, podlezením nebo podhrabáním měla by být 

pevná, odolná, byt vysoká minimálně 2,5 m a stát na betonové podezdívce.  

Ploty 

Rozdělení plotu je jednoduché, na klasické ploty a bezpečnostní oploceni. Zásadní 

rozdíl je ve zpracování a použitých materiálech. U klasického plotu se používá obvykle 

pozinkovaný drát o tloušťce 3,9 mm, popřípadě je tento drát potažen plastem, ale u 

bezpečnostního oplocení se jedná o dráty většího průměru než 4 mm a dané dráty jsou 

bodově svařovány v sítě. Oba ploty jsou pro srovnání znázorněny na obrázku 2. 
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Obrázek číslo 2: Srovnaní plotu, vpravo klasicky plot, vlevo bezpečnostní [30,20] 

Brány 

Brány umožňují vstup do chráněného prostoru na určených místech. Umožňují 

vstup lidí a vjezd vozidel. Dle způsobu ovládání lze brány rozdělit na ruční, 

automatizované a s pojezdem. Nebo se dají podle způsobu otevíraní rozdělit na brány 

výsuvné, posuvné, otočné. Na obrázků 3 je brána posuvná. [5] 

 

Obrázek číslo 3: Posuvná brána [31] 

Vrcholové zábrany 

Používají se v kombinaci s dalšími prostředky mechanických zábran. Jejich 

účelem je zvýšit bezpečnost oplocení a mají také odstrašující účinek. Do této skupiny patří 

pevné hroty, nadstavce z ostnatého nebo žilkového drátu a otočné hroty. 

Podhrabové překážky 

účelem je zvyšte odolnost plotu a zdi proti podlezení a podkopání. Podhrabová 

deska musí byt minimálně jeden metr široká. Jako další způsob ochrany můžou být použité 

ochranné ocelové rošty nebo pevné podezdívky.  
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3.1.2 Plášťové ochranné systémy 

Prioritním účelem těchto prvku ochrany je zabránit, čí znemožnit pachatelům 

vstup do objektu. Jedná se o zlepšení bezpečnostních vlastnosti všech stavebních prvku, 

které umožňují vstup do objektu, jako jsou dveře, okna. [5] 

Dveře 

Statisticky jsou dveře nejčastějším místem, kudy pachatel vniknul do objektu. 

Obecně dveře musí splňovat parametry jako tuhost, pevnost, odolnost prohnutí, aby se při 

vniknutí do objektu nedalo se použit páčidlo. Pod pojmem dveře se v dané problematice 

bere cely všech součástí okolo dveří a těmi jsou dveřní zárubeň, zámek, kování dveří, 

dveřní křídlo. Bezpečnostní dveře oproti běžně užívaným dveřím mají zlepšení svých 

bezpečnostních parametru, jako jsou: [5] 

- zesílení odolnosti dveřního křídla proti páčení, proražení a prořezaní  

- zvýšení počtu zámků po celém obvodě dveří 

- zlepšení, zesílení odolnosti zárubní 

Okna 

Nejedná se pouze o okna, ale i všechny zasklené otvory v objektu. Z hlediska 

bezpečnosti nás zajímá, zda jsou okna otevíratelné, jak jsou uchycena v rámu a jak je rám 

uchycen k plášti budovy a zda jsou vyplněna průhlednou nebo neprůhlednou vyplní. 

Bezpečnostní folie 

Bezpečnostní folie jsou dnes často využívaný jako náhrada mříží. I když nemají 

tak velkou mechanickou odolnost jako mříže, tak jsou folie využívány z důvodu, protože 

jsou levnější a estetičtější. Jak je vidět na obrázku 4, když se do skla udeří silnou, 

neodchází k jeho vysypaní, ale díky toho že je na něm folie, vydrží v rámu. A tím pádem 

nedochází k narušení pláště objektu. [5] 
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Obrázek číslo 4: Okno opatřené bezpečnostní folií [18] 

Mříže 

Patří mezi nejstarší mechanické zábrany na světě. Jejich užití je na celém světě. 

Zabezpečení pláště objektu mřížemi je patrné ihned.  

3.1.3 Předmětové ochranné systémy  

Ten to způsob ochrany se používá na individuální předměty, jakou jsou cennosti, 

dokumenty nebo finanční hotovost. Jedna se o poslední, koncový prvek klasické ochrany, 

pokud selžou všechny předcházející způsoby ochrany.  

3.2 Fyzická ostraha 

Je soubor činnosti, které provádí způsobilá osoba, touto osobou bývá vrátný, 

hlídač, člen soukromé bezpečnostní agentury. Na této osobě stojí finální fungování celého 

bezpečnostního systému. I přesto, že celý systém bude fungovat, právě na této osobě stojí, 

jak vyhodnotí signály od technických prvků, zda vyhlásí poplach anebo nevyhlásí.  

Ten to segment celkové ochrany je finančně nejnákladnější. Pokud se jedná  

o technické prvky ochrany, jsou to jen stroje, jedna se o jednorázovou investici, pokud 

nebudeme počítat s údržbou atd. Ale u fyzické ostrahy musí být placen člověk za jeho 

práci, musí být školen atd. [6] 

Hlavní úkoly fyzické ostrahy jsou tyto: 

- zajištění bezpečnostních opatření v chráněném prostoru 
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- zastavení popřípadě zadržení případného pachatele  

- kontrola osob vstupujících do objektu 

- kontrola vjezdu a výjezdu vozidel do i z objektu 

- kontrola prostoru bezprostředně ležícího okolo chráněného prostoru 

3.3 Režimová ochrana 

Pod pojmem režimová ochrana jsou ukryty všechny administrativně - organizační 

opatření, směrnice ohledně zabezpečení daného objektu nebo prostoru. Jedná se  

o fungování režimu vstupu a výstupu do objektu, pohybu po objektu, klíčový režim, režim 

provozu a využití zabezpečovacího systému. Tyto směrnice platí jak pro návštěvy tak 

zaměstnance, ale mohou se od sebe lišit.  

Hlavní slabinou režimové ochrany je dodržování správně a důsledně všech 

směrnic a opatřeni. Režimovou ochranu může mít podnik postavenou perfektně, ale pokud 

nelze tyto dokumenty implementovat do chodu podniky, tak režimová ochrana nemá 

žádnou efektivitu. [6] 

Účelem režimové ochrany je zavedení těchto směrnic a opatření do užívání 

v běžném, každodenním chodu chráněného objektu. 

Režimovou ochranu dělíme na:  

 Vnitřní režimová opatření  

 jedna se o soubor směrnic, které jasně definují pravidla v objektu. Může se 

jednat o směrnice, režim nakládání s materiálem, manipulace s klíči nebo určitá omezení 

na pohyb osob nebo vozidel. [6] 

 Vnější režimová opatření 

 jedna se o soubor směrnic, které jasně definují pravidla objektu vůči okolí  

a naopak. Především jde o směrnice, které určují místa vstupu a výstupu do objektu, kdo 

může do objektu vstoupit, s čím se tam může vstoupit a kdy se tam může vstoupit. [6] 
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3.4 Technická ochrana 

Tento druh ochrany je používaný nejkratší dobu, protože je poměrně nový. 

Technická ochrana využívá nejmodernější technické prostředky pro střežení objektu, proto 

je pro narušitelé nejtěžší na překonání a pachatel musí mít už určité technické znalosti  

a dovednosti. [6] 

Hlavní výhodou je, že prostředky technické ochrany dovedou velmi rychle 

vyhodnotit změny  ve střeženém objektu, prostoru a neprodleně reagovat. Tyto prostředky 

dovedou předávat informace o narušení chráněného objektu, prostoru na velkou vzdálenost 

takřka v reálném čase. V problematice fyzické ochrany schopnost zasáhnout dostatečně 

rychle na narušení je zásadní.  

Úkolem technické ochrany je: 

a) Zvyšovat efektivitu fyzické ostrahy – zvyšuje efektivnost ostrahy při nižším 

počtu zaměstnanců 

b) Podpora klasické ochrany – hlásí narušení perimetru, prvků ochrany a tyto 

informace předává dál do systému  

Technickou ochranu lze rozdělit především na : 

  poplachové zabezpečovací a tísňové systém (dále jen PZTS) 

  kamerový systém (CCTV- Closed Circuit Television),  

  systém kontroly vstupu  

  elektrická požární signalizace (dále jen EPS). 

3.4.1 Poplachové zabezpečovací a tísňově systémy 

Jedná se o moderní elektronická zařízení, které společně vytváří komplexní 

systém. Záleží, o jaký systém se přesně jedná, jaké má specifikace, ale obecně lze říci, že 

tyto zařízení mají za úkol zaznamenat narušení střeženého objektu, správně narušení 

vyhodnotit a upozornit například strážného nebo Policií České Republiky.  

Z jakých zařízení a jak je takový systém postaven, lze vidět zjednodušeně na 

obrázku 5. 
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Obrázek číslo 5: Základní struktura PZTS [1] 

 

Čidlo reaguje na fyzikální změny ve střeženém objektu. Při překročení určitých 

hodnot čidlo vyšle signál poplach, nebo naměřené hodnoty do ústředny a ta vyhodnotí, zda 

se jedná o poplach. Fyzikální jevy, na kterých čidla pracují, jsou Dopplerův jev, Hallův 

jev, Piezoelektrický jev a Pyroelektrický jev. Čidla lze rozdělit například podle toho, zda 

ke svému provozu potřebuji elektrickou energii na napájená a nenapájena a zda do svého 

okolí generují nějaký druh záření, energie nebo ne na aktivní čidla nebo pasivní čidla 

Ústředna zpracovává informace z čidel a posílá je dál do systému. Toto předání 

informací o narušení chráněného objektu, je rozhodující. Při kratším času vyrozumění, 

bezpečnostní služby nebo Policie České Republiky, se zvyšuje šance na úspěšný zásah 

proti narušiteli objektu.  

Přenosové prostředky přenášení informace obou směrně, to je z ústředny do 

signalizace a na opak. 

Signalizační zařízení předává informace ze systému na vhodný signál, díky 

němuž je následně vyhlášen poplach nebo výstraha.  

Doplňková zařízení umožňuje zjednodušení ovládání systému a realizaci 

určitých speciálních funkcí. [1] 

Podle způsobu umístění a použití prvků PZTS, ji lze rozdělit takto: 

  obvodová ochrana  

  plášťová ochrana  

  prostorová ochrana  

  předmětová ochrany  

  tísňová ochrana [16] 
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Obvodová ochrana – upozorňuje na narušení obvodu chráněného objektu. Často 

se jsou tyto prvky PZTS namontovány jako pomocné, pro zvýšení efektivity, na prvky 

klasické obvodové ochrany jako jsou ploty a zdi. Příklady prvků obvodové ochrany lze 

vidět na obrázku 6. 

 

Obrázek číslo 6: Vybrané prvky PZTS obvodové ochrany – vlevo vibrační 

plotové čidlo, vpravo perimetrické pasivní IR čidlo. [26,22] 

Plášťová ochrana – oznamuje narušení pláště střeženého objektu a jeho 

vstupních jednotek. Na ochranu oken se často využívají poplachové fólie, detektory tříštění 

skla a magnetické detektory. Na ochranu dveří se využívají nášlapné detektory  

a magnetické detektory. Příklad bezdrátového magnetického detektoru otevření dveří nebo 

oken je na obrázku 7. 

 

Obrázek číslo 7: Magnetický detektor [25] 
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Prostorová ochrana – informuje o narušení vnitřního prostoru střeženého 

objektu a monitoruje jeho pohyb v prostoru. Velmi často se používají tyto čidla 

mikrovlnná, ultrazvuková, pohybová, aktivní a pasivní infračervená. Pasivní infračervené 

čidlo, dále jen PIR, je na obrázku 8. 

 

Obrázek číslo 8: Pasivní infračervené čidlo [28] 

Předmětová ochrana – upozorňuje na neoprávněnou manipulaci s chráněným 

předmětem. Především se jedná o ochranu uměleckých děl a cennosti, popřípadě 

specifických předmětu. Jeden ze způsobu ochrany zboží, je vidět na obrázku 9.  

 

Obrázek číslo 9: Čidla předmětové ochrany [33] 

 

Tísňová ochrana – informuje o možné újmě na zdraví a životě osob, ohrožené 

mimořádnou události, po spuštění tísňové ochrany dochází evakuaci osob z objektu. 

Tísňová ochrana může být spuštěná manuálním stisknutím tlačítka, našlápnutím na 
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tísňovou lištu, nebo systémem snímající nehybnost osob. Bezdrátové tísňové tlačítko je 

vidět na obrázku 10.  

 

Obrázek číslo 10: Tísňové tlačítko jednotlivce [32] 

3.4.2 Kamerový systém  

Kamerový systém je dnes standardním a velmi často využívaným prvkem při 

střežení objektů. Pro kamerový systém se využívá zkratka CCTV – Closed Circuit 

Television, což v překladu znamená uzavřený televizní okruh. Kamerový systém slouží 

především k monitorování určeného prostoru a vytváření záznamu. Monitorovanými prostory 

jsou vjezdy, výjezdy anebo jiné kritické místa v prostoru střeženého objektu.   

Kamerový systém lze použit samotně anebo s dalšími prvky systému ochrany. 

Kamery pouze pořizují záznam a popřípadě jej uchovávají. Kamerový systém lze efektivně 

využít například po spuštění poplachu, aby zasahující služba věděla kolik je útočníků, kde 

se v objektu nacházejí, jak vypadají nebo jakým směrem se vydali po opuštění střeženého 

objektu.  

Pří volbě kamerového systému se musí dodržet dané právní náležitosti jako je 

například informativní tabule na objektu, že je daný objekt monitorován kamerovým 

systém. Toto opatření má často i odstrašující účinek.  

Asi důležitějším aspektem při výběru kamerového systému je prostředí, kde bude 

využíván, kamery se obrovsky liší podle toho, zda jsou pro venkovní nebo vnitřní 

využívaní. Podle tohoto rozlišení se kamery od sebe liší použitými materiály, ty pro 

venkovní použití jsou vyrobený z odolnějších materiálů a vnitřní kamery mohou byt menší 

pro skryté monitorování. Případný rozdíl v konstrukci kamer venkovních a vnitřních lze 
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vidět na obrázku 11. U kamer lze rozlišovat mnoho dalších vlastností a funkcí jakou jsou 

citlivost na světlo, možnost natáčet kameru v prostoru a ochrana proti osvětlení.  

  

 

 

Obrázek číslo. 11: Kamery - vlevo kamera venkovní a vpravo kamera vnitřní 

[23,24] 

3.4.3 Systém kontroly vstupu 

Účelem systému kontroly vstupu je hlídání pohybu osob, vjezdu vozidel, do 

předem definovaných prostor dle přesně definovaných pravidel. Systém vyhodnocuje na 

základě identifikačních prvků, jako jsou například otisk prstu, sítnice, karta zaměstnance 

nebo čipu, zda má daná osoba povolení vstoupit. Dle specifikací může systém hlídat pouze 

vstupy a výstupy do prostoru anebo může i monitorovat pohyb po prostoru. [7] 

3.4.4 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace je systém, jehož účelem je včasně detekovat 

začínající požár a uskutečnit kroky pro jeho zastavení nebo omezení. EPS může pouze  

o požáru informovat a spustit poplach, nebo pokud je napojena na hasící prostředky může 

zamezit  šíření požáru nebo požár úplně zastavit. Hlavním úkolem je vždy zjištění 

začínajícího požáru a jeho lokalizace a předaní této informace dále do systému. Systém 

EPS s jeho prvky je na obrázku 12. [3] 
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Obrázek číslo. 12: Elektrická požární signalizace [21] 

 

V této kapitole byly pouze shrnuty základní specifikace ochrany objektu  

a základní a nejčastěji používané systémy, které se využívají.  
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4 Chráněný objekt 

V této kapitole je blíže popsán chráněný objekt, jak z hlediska bezpečnostního tak 

výrobního a konstrukčního. 

4.1 Popis objektu 

V následujících kapitolách je podrobně popsán chráněny areál.  

4.1.1 Objekt 

Objektem je areál pobočky německé firmy. Chráněným zájmem je celý pozemek 

firmy. Na pozemku se nachází výrobní hala, která má kancelářskou část.  

Objekt se nachází přibližně 30-35 km od Ostravy v průmyslové zóně města 

Kopřivnice. Je situován se asi 300 metrů od hlavní silnice číslo 58 a necelý kilometr od 

řeky Lubiny, která se následně vlévá do Odry. Jižně od objektu se jsou umístěny další 

výrobní haly jiných firem a přibližně 1,5 km jihozápadně se nachází továrna TATRA. 

Přibližně 300-500 m severozápadně je zástavba rodinných domů a zemědělsky využívaná 

půda. Umístěny celého areálu firmy je zobrazeno na obrázku 13.  

Obrázek číslo 13: Satelitní snímek areálu s vyznačenou hranicí pozemku [34] 
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4.1.2 Konstrukce 

Hlavní výrobní hala je jednopodlažní, nepodsklepená, s dvoupodlažní přístavbou 

sociálního, administrativního a technického zázemí. Celkové půdorysné rozměry objektu 

modulově jsou 72,0 m x 57,6 m. 

Výrobní hala má obdélníkový půdorysný tvar o půdorysných rozměrech 58 m  

x 44,1 m. Ze strany severovýchodní navazuje na jednopodlažní halu dvoupodlažní část, 

která má půdorysný tvar písmene "L" o půdorysných rozměrech cca 29,6 m x 51,2 m. Na 

obrázku 14 je tato dvou podlažní část označena číslicí 2 a 3.  

Modulová osnova nosné konstrukce haly je 14,4 m x 14,4 m. Výška haly po 

vazník je 6,6 m. Úroveň podlahy ve 2.NP je na kótě + 4,5 m. Výška objektu po atiku je 8,9 

m. Hala je na obrázku 14 označena číslicí 1. 

 

Obrázek číslo 14: Rozděleni objektu [34] 

Stavební konstrukce objektu jsou posouzeny jako nehořlavé - jedná se o železo- 

betonový montovaný skelet (železobetonové sloupy, plnostěnné železobetonové průvlaky  

á 14,4 m a plnostěnné železobetonové vazníky á 4,8 m). Konstrukce přístavku je rovněž 

železobetonová montovaná konstrukce v modulové osnově 7,2 m x 14,4 m. Obvodový 

plášť je ze skládaných C profilů, tepelné izolace z minerální vlny tloušťky 140 mm. 
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Konstrukce zastřešení je tvořena trapézovými plechy uloženými na železobetonové 

vaznice. Na trapézové plechy je položena parotěsná zábrana, tepelná izolace z minerálních 

vláken tloušťky40 mm, tepelná izolace EPS 100 Stabil v tloušťky 120 mm, separační 

sklotextilie, vodotěsná izolace z folie - Sikaplan l 5G. 

V přízemí je situována hlavní výrobní plocha, na severovýchodní stěně je prostor 

pro zásobování a expedici. V přízemí dvoupodlažního přístavku je umístěna 

administrativa, kde jsou sálové kanceláře. Samostatně jsou pouze v l. N. P. místnosti 

kanceláří příjmu a expedice, pohotovostní WC pro řidiče, stálá služba u vstupu, vstupní 

hala a 2 jednací místnosti. V jihovýchodní části přízemí přístavku jsou 2 hygienická centra 

pro zaměstnance, 2 vstupy se 2 schodišti do šaten ve 2.N.P. a v koncové části centra 

technického a energetického vybavení objektu (tj. plynová kotelna, kompresorovna, 

reg.stanice plynu a elektrorozvodna). Dále velká denní místnost pro 72 osob sloužící ke 

stravování (svačinám) s připojenou místnosti kuchyňky pro samoobslužnou přípravu stravy 

a chladící skříně. Výroba zde má zázemí laboratoře, kancelář mistrů a dílnu, které tvoří 

ucelený komplex. 

Ve II. N. P. jsou situovány 4 místnosti vedení, vývojové, procesní a finanční 

oddělení a jednací místnost. Vedle je serverovna s UPS. Ke kancelářím v obou podlažích 

jsou připojeny čajové kuchyňky, další hygienické centrum, elektrorozvodny, IT ústředna 

(serverovna). Hlavně však zde jsou šatny zaměstnanců. Na obrázku 15 je vidět rozdělní 

sociálního zázemí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 1. N.P: 

1 – recepce zasedací 

místnosti 

2 – kancelář kvality 

3 – sociální zařízení 

4 – jídelna s kuchyňkou 

5 - technické zázemí a 

laboratoř 

 

1 2 

3 

4 

5 

Legenda 2.N.P: 

1 – horní kanceláře  

a vedení společnosti 

2 – šatna ženy 

3 – šatna muži 

 

1 

2 

3 

Obrázek číslo 15 – prostory sociálního zázemí 
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4.1.3 Charakteristika provozu 

Ve výrobní hale je prováděna montáž kabelových a kontaktních systémů pro 

automobilový průmysl. Materiál je navážen kamiony ze severovýchodní strany objektu. 

Z kamionů je převážen elektrickými motorovými vozíky do prostoru příjmu, expedice  

a regálového zakladače. V přípravě výroby jsou kabely nastříhány na požadované délky  

a současně  přiděleny do příslušných kontejnerů. Takto připravený materiál je v pojízdných 

zásobnících převážen na montáž, kde jsou kabely nasvorkovány, zalisovány do konektorů 

a odzkoušeny. Svazky kabelů jsou svázány páskami a po provedení výstupní kontroly 

sbaleny, ukládány do kontejnerů a expedovány nebo uloženy ve skladech. Schéma provozu 

lze vidět na obrázku 16 

 

1

1 

2 

3 

Legenda: 

1 – Výroba a sklady 

2 – Recepce, zasedací 

místnosti a kanceláře 

3 – Technické a sociální 

zázemí 

Obrázek číslo 16: Schéma provozu [autor] 
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4.1.4 Zaměstnanci 

Ve firmě je přibližně 330 zaměstnanců, přičemž většina cca 290 pracuje ve 

výrobě. Zaměstnanci z výroby pracují na tří směný provoz, kdy ranní směna je od 5:55 do 

13:55 a odpolední od 13:55 do 21:55 a noční od 21:55 do 5:55. Pracovní týden je klasický 

pondělí až pátek. Avšak může nastat díky objednávkám situace, kdy jsou zavedeny ranní 

sobotní směny. Administrativní zaměstnanci mají volnou pracovní dobu, pouze na konci 

měsíce musí mít odpracovaný minimální počet hodin, který činní 7,5 hodiny, na pracovní 

den. Nemají přešně určený začátek nebo konec směny. Avšak musí plnit své pracovní 

povinnosti, a musí se přizpůsobit zákazníkům anebo okolnostem. Pokud odcházejí později 

a nemají, klíč, musí svůj odchod ohlásit ostraze nebo mistrům, kteří horní kanceláře 

zamknou.  

4.2 Současný stav zabezpečení 

V následujících časti, bude popsán současný stav zabezpečení a požární ochrany 

firmy. 

4.2.1 Obvodová ochrana 

Kolem objektu chybí obvodová ochrana, jedinou obvodovou ochranou je závora, 

jejímž účelem je mít pod kontrolou vjezdy automobilů do areálu. Zaměstnanci jsou 

vybaveni čipem, který jim po přiložení na čidlo umožní zvednutí závory a návštěvy nebo 

dodavatelé musí zavolat od závory do podniku, aby jim byla závora zvednuta. Závora se 

širším okolí je vidět na obrázku 17 

 

Obrázek číslo 17: Závora vjezdu do objektu [autor] 
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4.2.2 Plášťová ochrana 

Přestože na plášti objektu jsou velké skleněné plochy tvořeny dveřmi anebo okny, 

nejsou tyto prvky jinak speciálně ošetřeny pro zvýšení jejich odolnosti proti protiprávní 

činnosti. Pouze vstupní dveře jsou ošetřeny bezpečnostními zámky. Velikost skleněných 

ploch je vidět na obrázku č 18. 

 

Obrázek číslo18: Skleněné plochy na plášti objektu [autor] 

4.2.3 Předmětová ochrana  

V kanceláři personálního, mzdového oddělení je uložený trezor o rozměrech 20 x 

31 x 20 cm. Trezor je vybaven mechanickým kódovým zámkem, trezor se využívá pro 

uchovávání blíže nespecifikované výše hotovosti na platby. Další trezor o rozměrech 163 x 

108 x 59 cm je umístěn pod schody při vstupu do dámských šaten, tento trezor je využívám 

pro ukládání dokumentace. Jelikož zaměstnanci musí používat pracovní oděvy, mají pro 

uložení svého civilního oblečení na šatně každý vyhrazenou jednu plechovou skřínku, 

která je uzamykatelná bezpečnostním zámkem.  

4.2.4 Režimová ochrana 

Mezi vedoucí zaměstnance jsou rozděleny bezpečnostní klíče. Tyto klíče jsou 

odstupňované do 7 kategorií, přičemž čím nižší číslo tím vyšší oprávnění. Tyto klíče 

odemykají vše od zasedacích místností, vstupních dveří, kancelářských místnosti až po 
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archiv. Přičemž nejvyšší úroveň odemyká vše a nejnižší pouze vstupní dveře. Vydané klíče 

jsou evidovaný. 

Opatřením hlídající vstupy a výstupy jsou bezpečnostní čipy, které pouštějí 

zaměstnance do areálu, buďto při vjezdu umožňují zvednutí závory, anebo otevírají 

vchodové dveře pro vstup zaměstnanců. Každý takový vstup je archivován po dobu  

6 měsíců. Tímto čipem zaměstnanci také po přiložení na daný terminál dokládají příchod  

a odchod do zaměstnání. Každý zaměstnanec ztrátu čipu musí neprodleně ohlásit buďto na 

personální oddělení nebo vedoucímu IT oddělení. Terminály na čipy jsou na obrázku 19. 

 

 

Obrázek číslo 19 – Terminál pro vstup do objektu a terminál pro kontrolu hodin 

[autor] 

4.2.5 Fyzická ostraha 

Objekt je střežen pomocí fyzické ostrahy pouze, když v podniku pracuje výroba, 

to je o víkendech a o státních svátcích. Strážný je proškolen v ovládání EPS. Strážný je 

zaměstnanec externí firmy. Během své služby jsou strážní povinni provádět pravidelné 

obchůzky uvnitř areálu a kontrolovat venkovní prostory jako jsou parkoviště, kde stojí 

služební vozy. Zda tyto obchůzky opravdu provádějí, není nijak kontrolováno. Strážní jsou 

během své služby v kanceláři údržby.  
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4.2.6 Kontrola vstupů  

V podniku je automatická recepce. Host vstoupí vestibulem a na recepci, kde je 

pouze telefon a telefonní seznam. Povinností návštěvy je si zavolat, koho potřebuje.  

A daná osoba si pro návštěvu dojde na recepci. Kontrola vjezdu vozidel neexistuje, vozidlo 

si od závory zazvoní na sklad a závora je mu následně zvednuta, avšak pokud vozidlo 

nezajede ke skladu, ale na parkoviště, už nad ním nikdo nemá kontrolu.  

4.2.7 Kamerový systém 

Objekt je střežen kamerovým systémem. Kamery jsou uzpůsobeny i pro noční 

vidění. Kamery jsou dvě na plášti budovy, aby snímaly riziková místa, a další kamery jsou 

uvnitř budov, aby zajišťovaly pohled do nejrizikovějších míst z pohledu fyzické ochrany. 

Místa, které zabírají, jsou vjezd od areálu, vstupy do budovy, kolárna a recepce.  

Kamery jsou pohyblivé, dají se natočit o 120 stupňů, přičemž jsou ovládány pouze 

správcem budovy, který k nim má vzdálený přístup anebo jsou ovládány externí 

bezpečnostní firmou. Kamery uchovávají záznam po dobu 30 dnů. Fyzická ostraha v 

podniku nemá přístup ke kamerám nebo výstupu z kamer. Rozmístění kamer je zobrazeno 

na obrázku 20. 



29 

  

Obrázek číslo 20: Rozmístění kamer v objektu [autor] 

4.2.8 Elektrická požární signalizace 

Objekt je chráněn elektrickou požární signalizací. Ústředna EPS je umístěna v 

místnosti údržby, signalizační panel EPS je umístěn v místnosti mistrů (ve výrobní hale). 

EPS je svedena na pult Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, stanice 

Nový Jičín. Obsluha EPS (mistři) jsou o způsobu ovládání proškoleni revizním technikem 

EPS. Pokud je víkend nebo státní svátek obsluhou EPS je strážný. Signalizace je vždy 

vyvedená na hasičský záchranný sbor. 

Požární klapky jsou umístěny v potrubí zařízení pro odvod kouře a tepla. Jsou 

ovládány elektrickou požární signalizací. 

Požární dveře jsou umístěny mezi jednotlivými požárními úseky a jsou opatřeny 

samozavírači.  

Legenda:  

VK-1, VK-2, VK-3   transportní 

dveře skladu a dveře kancelář skladu  

VK-4, VK-5   únikové dveře skladu 

VK-6    únikové dveře u linky spirál 

VK-7    únikové dveře u linky 

Contitech 

VK-8    únikové dveře u dílny údržby 

VK-9    vstupní dveře recepce   

VK-10   vstupní dveře vchod ženy    

VK-11   vstupní dveře vchod muži    

VK-12    únikové dveře u tiskáren 

EBA 

VK-13    únikové dveře u testování 

VeK-14   venkovní prostor 

transportních dveří skladu 

VeK-15   venkovní prostor přístřešku 

pro kola 
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Nouzové osvětlení je umístěno ve výrobních prostorách, na únikových cestách  

a schodištích a také v kancelářských prostorách. Je ovládáno elektrickou požární 

signalizací. Nouzové osvětlení má vlastní napájení, které je schopno dodávat proud dalších 

15 hodin po odpojení od elektrické sítě. 

V této kapitole byl popsán objekt a jeho okolí jak ze strany konstrukční, režimové 

tak bezpečnostní.  
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5 Analýza rizik  

V následující kapitole budou analyzována rizika, která hrozí objektu. Pro analýzu 

budou použity metody Check list, Diagram příčin a následků, Analýza selhání a jejich 

dopadů a Paretova analýza 

5.1 Check List 

Analýza je prováděna pomocí seznamu s kontrolními otázkami. Tato metoda 

využívá kontrolních bodů, podle kterých analyzuje rizika dané problematiky. Odpověďmi 

na otázky může byt pouhé ano / ne, souhlasím/nesouhlasím nebo jen křížek, že je splněno. 

Tyto kontrolní seznamy musí vytvářet člověk nebo tým, který má v dané problematice 

zkušenosti, protože hlavní nevýhodou této metody analýzy je, že není schopna analyzovat 

problémy, co nejsou v seznamu. Proto seznam otázek musí, byt formulován jasně, aby 

dotazovaný byl schopny odpovědět jednoznačně. [17] 

Tato metoda byla použita na analyzování rizik v daném objektu. Výsledkem mělo 

být, zda i zaměstnanci společnosti vidí problémy podobně jako vedoucí. Seznam 

s otázkami byl dán 35 zaměstnancům, zaměstnanci byli náhodně vybráni z různých 

oddělení ve společnosti. Otázky byly na přání společnosti zaměřeny i na pracovní prostředí 

a bezpečnost práce. Výsledky jsou zobrazeny v tabulce 1, přičemž číslo v dané kolonce 

ano / ne značí počet zaměstnanců, kteří na danou otázku odpověděli.  
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Tabulka 1 – Check list [autor] 

 
Kontrolní otázky Ano Ne 

1 Jsou protipožární opatření dostatečná? 32 3 

2 Víte co dělat pokud nastane požární poplach? 21 14 

3 
Jste dostatečně proškoleni, když pracujete s chemickými látkami 

(oleje, lepidla, rozpouštědla)? 
26 9 

4 Jste spokojeni s ochranou zdraví na pracovišti? 28 7 

5 
Jste spokojeni s kvalitou a množstvím ochranných pomůcek při 

práci? 
27 8 

6 Je dostačující rozsah školení ohledně bezpečnosti práce? 25 10 

7 
Víte jak se zachovat pokud se Vám nebo někomu dalšímu stane 

pracovní úraz? 
29 6 

8 Myslíte si, že fyz. ostrahu (hlídači) by měla provádět jiná firma? 30 5 

9 
Je fyz. ostraha (hlídači) adekvátním opatřením pro zvýšení 

bezpečnosti? 
29 6 

10 Je Váš majetek na šatnách dostatečně chráněn? 22 13 

11 Je podle Vás kamerový systém funkční a dostačující? 25 10 

12 Myslíte si, že by měl byt postaven například plot kolem objektu? 33 2 

13 Je kontrola vjezdu / výjezdu dostatečně efektivní? 15 20 

14 Je dostatečná kontrola, kdo vstupuje do areálu podniku, do haly? 16 19 

15 
Myslíte si, že by měla byt zavedena kontrola věci zaměstnanců při 

odchodu z práce? 
2 33 

16 Myslíte si, že by kolárna měla byt jinak (víc) zabezpečena? 3 32 

 

Podle odpovědí zaměstnanců vyplývá, že řešení problémů okolo bezpečnosti 

práce a protipožárních opatřeni jsou v pořádku. Největší rizika lze na základě odpovědí 

spatřovat v ochraně majetku a celkové zabezpečení objektu. Tyto odpovědi budou 

zohledněny v kapitole 6.   

5.2 Diagram příčin a následků 

Ten to způsob analýzy byl vynalezen profesorem Kaoru Ishikawou, proto se pro 

něj často používá pojmenování Ishikawův diagram, nebo podle svého grafického 
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znázornění diagram rybí kosti. Vytváření diagramu je založeno na principu, že každý 

následek (problém) má svou příčinu nebo kombinaci několika příčin. Úkolem je nalézt 

nejpravděpodobnější příčinu pro řešený problém. [15] 

Řešeným problémem bylo narušení bezpečnosti objektu, a pak hlavním 

kategoriemi jsou režimová ochrana, plášťová ochrana, další hrozby, fyzická ostraha, 

zaměstnanci a kamerový systém. A následně se pod tyto kategorie přiřazovala prvotní 

rizika. Tvorba diagramu proběhla ve skupině 12 zaměstnanců, byli to zaměstnanci, kteří se 

neúčastnili analýzy pomocí Check listu, aby nebyli ovlivněni. Diagram příčin a následků je 

vyobrazen na obrázku 21.  
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Obrázek číslo21: Diagram příčin a následku [autor] 

5.3 Analýza selhání a jejich dopadů 

Často se pro tuto analýzu používá označení FMEA, což je zkratka z anglického 

“Failure Mode and Effect Analysis.“ Je založena na rozboru možných selhání a jejich 



35 

důsledku na celek. Výsledkem této analýzy je seznam následků a poruch. Seznam je 

kvalitativní, ale pomocí dalšího postupu je možno jej kvantifikovat. [16, 4] 

Při vypočtu rizika, je vycházeno ze vzorce (1). 

 R = P × N × H (1) 

 

R = míra rizika,      P = pravděpodobnost výskytu, 

N = závažnost následků,     H = odhalitelnost následků 

Aby metoda FMEA byla správně realizována, musí byt použitá s parametry, které 

jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Parametry pro metodu FMEA [autor] 

R Výsledná míra rizika P Pravděpodobnost vzniku rizika 

0-3 bezvýznamné riziko  1 nahodilá, velice nepravděpodobná  

4-10 akceptovatelné riziko  2 spíše nepravděpodobná  

11-50 mírné riziko  3 pravděpodobná, reálná hrozba  

51-100 nežádoucí riziko  4 velmi pravděpodobný vznik  

101-125 nepřijatelné riziko  5 trvalá hrozba  

N Závažnost rizika H Odhalitelnost rizika 

1 
malý delikt, malý úraz, malá 

škoda  
1 

riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání  

2 
větší delikt, úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda  
2 

snadno odhalitelné riziko během pár 

minut  

3 
střední delikt, úraz s převozem do 

nemocnice, vyšší škoda  
3 odhalitelní riziko do jednoho dne  

4 
těžký delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda  
4 

nesnadno odhalitelné riziko (den a 

více)  

5 
smrt osoby, velmi vysoká škoda 

na majetku  
5 neodhalitelné riziko  

 

Hodnoty z tabulky 2 přiřadíme do vzorce a získáme výslednou míru rizika. 

Vypočtené rizika jsou v tabulkách 3 a 4, kdy tabulky jsou rozděleny z hlediska 

strukturálního a procesního rizika. Rizika jsou do tabulky doplněný na základě již 
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vypracovaného diagramu příčin a následků a na základě zkušenosti z minulosti společnosti 

anebo okolních podniků, které také sídli v průmyslové zóně. 

Tabulka 3 – Míra procesních rizik [autor] 

 

Tabulka 4 – Míra strukturálních rizik [autor] 

 

Pozice Riziko P N H R 

1 krádež 5 4 4 80 

2 úmyslný požár 4 5 3 60 

3 nedůslednost 3 3 3 27 

4 ztráta klíče, čipu 3 3 2 18 

5 selhání ostrahy 4 4 4 64 

6 porušení směrnic 2 3 3 18 

7 zneužití informací 4 5 3 60 

8 vniknutí nepovolané osoby 5 5 2 50 

9 msta 3 4 3 36 

Pozice Riziko P N H R 

1 výpadek el. energie 2 4 1 8 

2 selhání EPS 1 5 2 10 

3 vniknutí přes okno 4 5 3 60 

4 vniknutí přes dveře 5 5 3 75 

5 technická závada 2 5 2 20 

6 zakrytí kamery 4 5 2 80 

7 poškození zámku  3 5 3 45 
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5.4 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

Paretův diagram se v této problematice využívá k oddělení méně podstatných 

problémů od těch podstatných, na základě výsledku Paretova diagramu se tyto podstatné 

problémy dále zpracovávají a řeší. K oddělení těchto problémů od sebe se využívá 

Paretova principu 80/20, to znamená, že 80% problémů je způsobeno 20% příčin.  

Paretova analýza bude počítaná s Lorenzovou křivkou pro závěrečné vyhodnocení 

rizik, které byly určeny pomocí předcházejících metod. Cílem bude vyhodnotit, která rizika 

jsou přijatelná nebo nepřijatelné a následně navrhnou opatření na zlepšení současného 

stavu.  

Než bude diagram sestrojen je zapotřebí dopočítat kumulativní četnost podle 

vzorce (2) relativní kumulativní četnost podle vzorce (3). Až po zpracování těchto dat 

mohou byt vytvořeny grafy pro procesní rizika a strukturální rizika při použití Paretova 

principu a Lorenzovy křivky. [16] 

Kumulativní četnosti Ni 

i

N

k ki nnnnN
i

 
.....211

                    (2) 

n1 – ni  - hodnoty daného rizika 

 

Relativní kumulativní četnost Fi 

 %100
N

N
F i
i          (3) 

Ni  - kumulativní četnosti 

N  - kumulativní četnosti všech hodnot 
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Tabulka 5- Kumulativní a relativní četnosti procesních rizik  

 

Tabulka 6- Kumulativní a relativní četnosti strukturálních rizik   

 

 

Pozice Riziko R Ni Fi [%] 

1 krádež 80 80 19,37 

5 selhání ostrahy 64 144 34,86 

2 úmyslný požár 60 204 49,39 

7 zneužití informací 60 264 63,92 

8 vniknutí nepovolané osoby 50 314 76,02 

9 msta 36 350 84,74 

3 nedůslednost 27 377 91,28 

4 ztráta klíče, čipu 18 395 95,64 

6 porušení směrnic 18 413 100 

Pozice Riziko R Ni Fi [%] 

6 zakrytí kamery 80 80 26,85 

4 vniknutí přes dveře 75 155 52,01 

3 vniknutí přes okno 60 215 72,15 

7 poškození zámku  45 260 87,25 

5 technická závada 20 280 93,96 

2 selhání EPS 10 290 97,32 

1 výpadek el. energie 8 298 100 
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Tyto vypočtené data použijeme na vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou 

křivkou. 
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Graf 1: Paretova analýza procesních rizik [autor] 
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Graf 2:  Paretova analýza strukturálních rizik [autor] 
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V této kapitoly byly analyzovány rizika, které hrozí objektu jak ze strany vnějších 

ohrožení tak i rizika hrozící ze vnitř podniku. Při použití Paretova pravidla 80/20 vychází 

jako nejvíce ohrožující faktory bezpečnost z procesního hlediska krádež, selhání ostrahy, 

úmyslný požár, zneužití informací a vniknutí nepovolané osoby, ze strukturálního hlediska 

zakrytí kamery, vniknutí přes dveře, vniknutí přes okno.  
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6 Návrh změn  

V této kapitole bude navrženo několik zlepšení jak zvýšit fyzickou ochranu 

v objektu. Při navrhování zlepšení je vycházeno předcházející kapitoly kde byly 

analyzovaný největší rizika pro bezpečnost a také dle požadavku společnosti.  

Při zpracovávaní návrhu zabezpečení bereme v úvahu pravidlo ALARA, které 

říká, že investice na zabezpečení nesmí překročit 10% hodnoty chráněného majetku.  

Areál společnosti, který se zabezpečuje má k 28.2.2015 hodnotu 293 000 000 Kč. 

Kdy cena služebních vozidel je asi 8 000 000 Kč, zařízení kanceláří 10 000 000, stroje ve 

výrobě 45 000 000, cena naskladněného materiálů 55 000 000 Kč a zbytek 121 000 000 je 

cena stavby. Při použití pravidla ALARA nám vychází 29 300 000 Kč na prostředky pro 

zvýšení zabezpečení objektu.  

6.1 Obvodová ochrana 

Jelikož jediným prvkem obvodové ochrany, který ve společnosti umístěn je 

závora. Musí být tento způsob ochrany zlepšen. Prvkem pro zvýšení zabezpečením je plot, 

a PIR čidla společně s  osvětlením. Plot bude pouze 1 metr vysoký a okolo hranice 

pozemku bude pouze, jak ukazuje obrázek 22 a doplněn vegetaci, jedná se pouze  

o vytvoření fyzické bariery, aby byl oddělen firemní prostor od veřejného prostoru. Živý 

plot bude instalován před pletivový plot ven do veřejného prostoru. Délka plotu bude 278 

m. Dalším návrhem na zlepšení ochrany je zlepšení kamerového systémů. Umístění 

nových kamer rovněž lze vidět na obrázku 22. Kamera 1 bude snímat nově vytvořené 

skladiště odpadních materiálů a vjezd do areálů. Kamera 2 bude snímat parkoviště 

služebních vozidel. Kamery 3 a 4 budou natáčet hraniční prostory se sousedním podnikem. 

Záznam s kamer bude řešet stejně, jak je to řešeno doposud, ukládají se dvě kopie, jedna je 

uložena v podniku a druhá u bezpečnostní agentury. 
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Obrázek číslo 22: Návrh na zlepšení obvodové ochrany podniku [34] 

Cenový návrh výše zmíněných opatřená na zvýšení úrovně obvodové 

ochrany. 

Tabulka 7 – Cenová kalkulace na zlepšení obvodové ochrany (ceny včetně DPH) 

Položka Cena jednotku Počet jednotek Cena 

Poplastované pletivo 100 cm 

výška, 50x50mm; 2,5mm 
47,50 Kč/m 280 m 13 300 Kč 

Plotový sloupek výška 150 cm, 

průměr 38 mm PVC zelený 
112 Kč / ks 140 ks 

15 680 Kč 

 

Montáž plotu 250 Kč / m 280 m 70 000 Kč 

Živý plot 
3 sazeni / m / 95 

Kč 
840 sazenic 79800 Kč 

Práce - sadba, úprava zeminy 75 Kč / m 280 m 21 000 Kč 

Bezpečnostní kamera HD-

60MVA objektiv 6-22mm / 2,8-

12mm 

3388 Kč / ks 4 ks 13552 Kč 

Montáž kamer - - 45 000 Kč 

Celkem se živým plotem 213 332 Kč 

Celkem bez živého plotu 112 532 Kč 

[29] 

Legenda: 

           plot 

           nové kamery 
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6.2 Plášťová ochrana 

Protože na plášti budovy jsou značné skleněné plochy a zároveň bylo pomocí 

analýz zjištěno, že vniknutí přes okno nebo dveře je jedním z nejpravděpodobnějších 

scénářů pro narušení bezpečnosti musí se zvýšit bezpečnostní odolnost oken a dveří. Dveře 

a okna, jelikož jsou skleněná, budou opatřena bezpečnostní folii.  

Jedná se o velkou skleněnou plochu dveří a oken různých rozměru, tak bude zde 

pouze napsáno celková plocha. Folií budou chráněny pouze okna v přízemí. Firma 

zajištující folie a jejich instalaci, přislíbila slevu za metr čtvereční 20%, ale tento parametr 

nemůže být zohledněn v kalkulaci, proto jsou brány katalogové ceny. Ceny jsou včetně 

DPH.    

Celková plocha: 80,52 m
2 

Folie:     

SCX (3 vrstvy) čirá  

Prostup světla: 83%     Odraz sluneční energie: 13% 

Prostup sluneční energie: 82%   Absorpce: 5% 

Stínící koeficient:.92    Prostup UV záření (max.): 2% 

Cena: 

1m
2
 folie

 - 
690 Kč¨   celkem za folii: 55 558,8 Kč 

1m
2
 práce

 - 
300 Kč   celkem za práci: 24 156Kč

 

Celkem 79 714,8 Kč                                                                    [19] 

 

6.3 Prostorová ochrana 

Při analýze rizik vyšlo, že riziko krádeže je jedním z nejvíce pravděpodobnějších 

bezpečí pro společnost. Společnost může být okradena třetí osobou nebo zaměstnancem. 

Proto pro zvýšení bezpečnosti v podniku a eliminaci tohoto rizika je návrh pro instalaci 

PIR čidel do vybraných prostor. Umístění čidel je vidět na obrázku 23. Místnosti kam mají 

byt čidla instalována, jsou nevýrobní prostory a většinou administrativní prostory. 
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Obrázek číslo 23: Umístění PIR čidel v podniku 
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Čidlo: 

JA-60P 

pokrytí prostoru    12m
2
 / 120° 

detekuje pohyby s rychlostí  0,1 m/s až 4 m/s 

Cena:  

1 ks - 1385 Kč s DPH  

8 ks - 11080 Kč s DPH 

Práce  

Instalace včetně modifikace ústředny 3500 Kč 

Celkem 14580 Kč                                                        [27].  

 

6.4 Fyzická ostraha 

Při analýze vyšlo, že fyzická ostraha je rizikovým místem zabezpečení podniku. 

Hlavně zaměstnanci nevidí stávající stav a úroveň fyzické ostrahy jako dostačující.  

Nejrychlejším řešením je najít jinou firmu pro fyzickou ostrahu. Firmu, která se 

specializuje pouze na fyzickou ostrahu a není zároveň firmou na úklid.  

Dalším možným řešením je zaměstnat strážné jako kmenové zaměstnance 

podniku. Budou to lidé pouze zaměstnaní a školeni pro tento účel. Tento návrh sebou nese 

další opatření, jako jsou jejich pracovní zařazení, jejich školení, a trénink jak zasahovat 

v případě napadení podniku.  

Protože podnik nepatří mezi velké, bude pro něj nejlepší fyzické ostrahy využívat 

služeb externích firem.  

Dalším problém ze strany fyzické ostrahy je vstup nepovolaných osob do 

podniku. V podniku je zavedená automatická recepce. Lidé projdou recepcí a jdou do 

výrobní haly, kde se mohou volně pohybovat. Možným řešením tohoto problému je zrušení 

automatické recepce a vytvoření klasické recepce. Recepční by kontroloval návštěvy  

a hlídal jejich vstup do podniku.  
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Návrhy na zlepšení v této kapitole nemohou byt vyjádřená finančně, protože výše 

platu je dost individuální věc a pokud dojde k řešení situace pomocí externí firmy znovu je 

to velmi individuální, jaká cena za ty to služby bude akceptována ze strany podniku.  

6.5 Zhodnocení 

Celkové zlepšení zabezpečení podniku vychází na 206 826,8 Kč bez živého plotu, 

nebo na 307 626,8 Kč. Ale tyto sumy jsou bez fyzické ostrahy, které může v nákladech na 

roční provoz dosahovat statisíců korun. Ovšem firma sama si musí zhodnotit, zda tyto 

investice jsou pro ni obhajitelné. Dnes většina velkých společností chce na danou pozici 

specialisty a ne jen proškolené brigádníky a toto pravidlo platí dvojnásob u zabezpečení 

objektu. 

V kapitole byly návrh na zlepšení zabezpečení podniku, při použití poznatků jak 

z analýz z předešlé kapitoly nebo dle přání ze strany společnosti.  
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7 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zlepšit zabezpečení podniku. Podnik byl vybrán, 

protože jsem v něm zaměstnán a chtěl jsem využít své znalosti, které jsem nabyl při svém 

studiu na místě, kde to znám a vidím chyby a pomoci lidem, které znám, aby se cítili 

bezpečněji. 

V první kapitole kapitola má pouze informativní charakter, pouze seznamuje  

o základních právních úpravách a normách, které se týkají zabezpečení průmyslového 

závodu v České republice.  

Rozdělení fyzické ostrahy je uvedeno v následující kapitole. 

V další kapitole je popsán průmyslový závod. Celý zavodní komplex popsán 

z hlediska konstrukce, zabezpečení a i procesních a strukturálních principů a opatření 

V následující kapitola byly analyzovaná rizika, které hrozí celému areálu. Pro 

analýzu rizik byly použity metody Check list, Diagram příčin a následků, Analýza selhání 

a jejich dopadů a Paretova analýza. Při Paretově analýze byla použitá Lorenzová křivka  

a Paretovo pravidlo 80/20. Rizika, která vyšla díky analýz, jako nejpravděpodobnější byly 

dále zpracovány.  

V poslední kapitole byly zpracovány rizika z předešlé kapitoly, a byly navrženy 

opatření jak rizika minimalizovat. Tyto opatření byly i finančně vyčísleny. Při navrhování 

zabezpečení měl největší vliv přání podniku. Ekonomický aspekt hrál v daných návrzích 

na zlepšení situace velkou roli.  

Největším problém podniku je celý systém fyzické ostrahy. Podnik by měl 

přehodnotit celý koncept a využívaní toho způsobu ochrany. Společnost by se měla 

rozmyslet kde investovat své peníze a do koho investovat. Dnešním trendem je si vybírat 

firmu pouze na zabezpečení a nikoliv firmu co dělá zabezpečovací a úklidové práce 

zároveň. 
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