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1 Úvod 

K ochraně svého majetku se společnost uchyluje od nepaměti. Již v dobách před 

vznikem civilizace jak ji dnes známe, byli využíváni předci dnešních systémů fyzické 

ochrany v podobě dřevěných či kamenných zdí a hradeb, pravidelného hlídkování před 

nepřáteli  

či různých nástražných pastí s úmyslem odhalit zločince. Dnešní doba je natolik vyspělá,  

že jsme schopni pomocí analýzy rizik předpovědět největší hrozby, a s pomocí moderních 

systémů fyzické ochrany se na ně připravit.  

Pro mou bakalářskou práci jsem si vybral areál malé soukromé firmy, jejíž 

perimetrická ochrana je naprosto nedostatečná. Nejdříve tedy zhodnotím a analyzuji 

stávající zabezpečení a na základně výsledků navrhnu a doporučím vhodná opatření. Ty 

budou sestávat hlavně z inovací v rámci perimetrické, plášťové a režimové ochrany. 

Fyzická a prostorová ochrana zde není realizovatelná z důvodu množství překážek 

v podobě velkých stromů a také pohybu osob a zvířat mimo pracovní dobu firmy. V areálu 

se totiž nachází i rodinný dům majitele firmy, jehož obyvatelé část pozemku využívají 

k soukromým účelům. Proto se zaměřím na minimalizaci možnosti nepovoleného vstupu 

pachatele do areálu, rodinného domu a výrobní budovy. 

Za cíl své bakalářské práce jsem si stanovil popsání možností zabezpečení areálu 

pomocí prostředků technické ochrany objektu, určení a vyhodnocení bezpečnostních rizik  

a stanovení optimálního zabezpečení areálu soukromé firmy. 

  



2 

 

2 Právní předpisy 

V České republice doposud neexistuje komplexní právní předpis upravující celou 

problematiku fyzické ochrany. A proto jsou využívány určité části technických norem  

a zákonů, jež se alespoň okrajově zabývají ochranou osob a majetku. 

2.1 Technické normy 

 Všechny níže vypsané normy se zabývají problematikou fyzické ochrany. 

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

 Touto normou jsou stanoveny požadavky na odolnost dveří, oken, lehkých 

obvodových plášťů, mříž a okenic. Norma taktéž určuje způsoby manipulace a otevírání  

a také výrobky jako například kryty dopisních schránek či větrací mřížky. 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště 

 Norma upravuje odolnost oken, dveří a přídavných ochranných zařízení a doplňků 

v podobě rolet a okenic proti nárazu měkkých a těžkých těles. 

ČSN EN 50131-1 ED. 2 

 Tato norma stanovuje systémové požadavky pro poplachové zabezpečovací  

a tísňové systémy (PZTS). Dále specifikuje požadavky na provedení a také vlastnosti 

instalovaných PZTS stejně jako požadavky na jejich komponenty dle prostředí jejich 

aplikace a práce. Taktéž stanovuje stupně zabezpečení. 

ČSN EN 50131-6 ED.2 

 Tato norma, respektive její šestá část, stanovuje požadavky na napájecí zdroje, jež 

se používají jako části PZTS. Dále zahrnuje i zařízení instalovaná ve venkovních  

a vnitřních prostředích a také instalovaná uvnitř a vně prostoru zabezpečených PZTS. 

ČSN EN 50132-7 Poplachové systémy – CCTV 

 Sedmá část normy ČSN EN 50132 stanovuje doporučení při výběru, plánování  

a instalaci Closed Circuit Television (CCTV), neboli systému uzavřených televizních 

okruhů, jež zahrnují kamery s videorekordérem či monitory a jejich řídící a další pomocná 
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zařízení. Norma bude po 18. 6. 2015 nahrazena její aktualizovanou verzí ČSN EN 50132-7 

ED. 2. 

  

ČSN EN 50134-1 Poplachové systémy 

Norma upravuje požadavky na systémy pro přivolání pomoci, a to pro identifikaci, 

aktivování poplachu, přenos signálu, přijetí poplachu a nakonec potvrzení. Taktéž 

stanovuje záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci. 

2.2 Právní předpisy 

Z důvodu chybějícího jednotného právního předpisu, jež by komplexně řešil 

problematiku fyzické ochrany, je nutné hledat v existujících právních předpisech.  

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

 Jedná se o základní zákon státu, který je rozdělen do osmi hlav o celkově 113 

článcích. Ústava byla přijata dne 16. 12. 1992 s účinností od 1. 1. 1993. Definuje Českou 

republiku jako jednotný, svrchovaný a demokratický právní stát, jež je založen na úctě 

k právům  

a svobodám člověka a občana. [28] 

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

 Tento zákon je součástí Ústavy ČR a vyjadřuje vztah mezi občanem a státem. 

Listina deklaruje, že každý má svá práva. Mezi ty nejvýznamnější patří právo na život, 

právo vlastnit majetek, svoboda pobytu a pohybu atd. Krom lidských práv se Listina dále 

zaobírá právy etnickými a národnostními, politickými, sociálními a kulturními, 

hospodářskými, právy na právní a soudní ochranu a společenskými ustanoveními. [29] 

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 Zákon je rozdělen do pěti částí a sedmnácti hlav. Zaobírá se občanským právem. 

Pro naši problematiku je zde několik důležitých částí jako úprava vztahů fyzických  

a právnických osob, vztahy majetkové mezi nimi a státem či nedotknutelnost vlastnictví. 

Dále také upravuje vztahy, jež vyplývají z práv na ochranu fyzické osoby, a to zejména 

jejího zdraví a života, občanské cti, též lidské důstojnosti atd. [30] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník 

 Součástí veřejného práva je trestní zákoník, který upravuje hmotné právo trestní. 

Taktéž je v něm vymezeno, které společensky závadné jednání je trestným činem, jaké 

jsou podmínky trestní odpovědnosti a sankce, jež budou za jeho páchání uloženy. Mezi 

nejdůležitější části patří výčet okolností vylučujících protiprávnost. [31] 

§ 28 Krajní nouze: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. 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 [31] 

§ 29 Nutná obrana: Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící, nebo 

trvající útok na zájem chráněný trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou 

obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. [31] 

Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád 

 V trestním řádě je vymezen postup a činnost orgánů v trestním řízení. Hlavním 

účelem je, aby činy trestné byly zajištěny a pachatel náležitě a spravedlivě potrestán. § 76 

odstavec  

2 upravuje omezení osobní svobody osoby, jež byla přistižena při či bezprostředně po 

trestném činu. [33] 

Zákon č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů 

Tento zákon upravuje zpracovávání osobních údajů orgány jak státními, tak orgány 

územní samosprávy či jinými orgány moci veřejné stejně jako fyzickými a právnickými  

osobami. [32] 

Dle § 4 písmene a) se osobním údajem rozumí jakákoliv informace, jež se týká 

určeného nebo určitelného subjektu údajů. Ten se považuje za určený či určitelný, pokud 

jde subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat na základě kódu, čísla nebo jednoho či 

více prvků, které jsou specifické pro jeho ekonomickou, fyzickou, fyziologickou, kulturní 

nebo sociální identitu. [32] 

Citlivý údaj je podle § 4 písmene b) údaj, který vypovídá o národnostním, etnickém 

či rasovém původu, filozofickém přesvědčení a náboženství, politických postojích, 
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odsouzení za trestný čin, členství v odborových organizacích, sexuálním životě  

a zdravotním stavu subjektu údajů a kterýkoli biometrický údaj nebo genetický údaj 

subjektu údajů. [32] 

  



6 

 

3 Ochrana objektu 

Pojmem ochrana objektu se rozumí soubor opatření bezpečnostních, technických  

a režimových. Všechna tato opatření mají za cíl překazit nedovolené a protiprávní činnosti, 

které jsou směřovány proti objektům a osobám, jež se zde nacházejí a mají za cíl zabránit 

útoku jak na osoby, tak majetek. [16] 

 Komplexní bezpečnost vzniká spojením veškerých skupin prostředků, které 

využíváme pro ochranu osob a majetku, a také to, čeho chceme při ochraně dosáhnout. 

Dokud nebudou skupiny prostředků navzájem kombinovány jako na obrázku 1, není 

možné docílit optimální míry bezpečnosti. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Technická ochrana 

 Pod pojem technická ochrana zařazujeme takové prvky ochrany, kterými se 

použitím zabrání, ztíží či oznámí narušení ochrany střeženého objektu. Rozdělujeme ji na 

dvě části, a to mechanické zábranné systémy a poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

(neboli PZTS). [16] 

Obrázek 1 - Schéma komplexní bezpečnosti [16] 
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3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy (MZS), taktéž nazývané jako klasická ochrana, jsou 

vývojově nejstarším typem ochrany osob a majetku. Patří zde všechny mechanické prvky, 

jejichž hlavním úkolem je v co největší možné míře zpomalit a ztížit nepovolané osobě 

násilné vniknutí do chráněného objektu. [16] 

 Mechanické zábranné systémy se dělí na: 

 Obvodovou ochranu 

 Plášťovou ochranu 

 Prostorovou ochranu 

 Předmětovou ochranu [16] 

Ochrana obvodová 

 Obvodová ochrana, taktéž nazývaná jako perimetrická, představuje zajištění 

ochrany venkovních prostor, nejčastěji na hranici pozemku chráněného objektu. K tomuto 

účelu se nejčastěji používají různé druhy plotů, brán, závor a zdí. [16] 

Ploty 

 Ploty jsou velice rozšířeným typem mechanických zábranných prostředků. Jejich 

hlavní, základní funkcí v rámci obvodové ochrany, je zpomalení či až zastavení vniknutí 

neoprávněné osoby na chráněný pozemek. Jak velkou překážku bude oplocení 

představovat, zajišťují jeho vlastnosti, a to zejména jeho technické provedení, výška  

a počet prostupů. [16] 

 Rozdělení oplocení dle stupně bezpečnosti: 

 Klasické drátěné nebo jiné ploty 

 Bezpečnostní ploty 

 Vysoce bezpečnostní ploty 

Klasické drátěné oplocení se běžně vyskytuje zejména u rodinných domů a zahrad. 

Takovýto druh plotu je snadno překonatelný, a proto jej není možné brát jako 

bezpečnostní. Hlavním důvodem pro častý výskyt tohoto oplocení je jeho dostupnost, 

nízká cena a jednoduchá montáž. 
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Ploty bezpečnostní musejí splnit náročnější požadavky než ploty předchozí 

kategorie. Od nich se liší konstrukcí, tvarem, tloušťkou a druhem použitého materiálu. 

Jako materiál při stavbě plotu se používá například ocel s betonovými základy. Výška 

bezpečnostního oplocení, které je vidět na obrázku 2, může být až 2,5 metru. [16] 

 

  Ploty vysoce bezpečnostní jsou používány pro zabezpečení velevýznamných 

objektů, jejichž narušení by mělo vážný dopad na ohrožení společnosti. Typickým 

příkladem jsou sklady výbušnin, munice, jaderné elektrárny nebo věznice. Výška oplocení 

na obrázku 3 se pohybuje v rozmezí od 3,5 po 6 m. 

  

Pro další zvýšení bezpečnosti lze ploty opatřit různými druhy zábran, jako jsou 

podhrabové a vrcholové zábrany. 

Obrázek 2 - Bezpečnostní oplocení [22] 

Obrázek 3 - Vysoce bezpečnostní oplocení [4] 
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 Podhrabová zábrana (obrázek 4) chrání před překonáním bezpečnostního oplocení 

podkopáním či podlezením. Je tvořena podhrabovými deskami, betonem či kusovými 

materiály v podobě kamenů, cihel atd. [16] 

Vrcholová zábrana na obrázku 5 je umístěná na samotném vrcholu plotu, čímž 

zvyšuje ochranu proti přelezení. Pro její montáž se nejčastěji volí ostnaté nebo žiletková 

dráty. [16] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plášťová ochrana 

 Plášťová ochrana zajišťuje ochranu pláště objektu, což znamená veškeré vstupy 

v podobě oken, dveří, různých vikýřů a šachet atd. Základní rozdělení jejich prvků: 

 Stavební prvky (stěny, stropy, podlahy, zdi a střechy) 

 Otvorové výplně (okna, dveře, zárubně, uzamykací systémy) [16] 

Stavební prvky patří k podstatným prvkům plášťové ochrany. Závisí zejména na 

jejich mechanické odolnosti, jež je dána použitými materiály, jejich tloušťkou, pevností  

a provedením. [16] 

Okna a dveře jsou nejdůležitějšími a také nejslabšími stavebními otvory, a to 

z důvodu jejich slabé odolnosti. 

Prosklená okna nepředstavují pro pachatele žádnou překážku, nejsou-li dodatečně 

vybaveny bezpečnostními prvky. Mezi nejdostupnější patří kovové mříže v různých 

variantách – pevně uchycené, posuvné, odnímatelné atd. Další možností zabezpečení jsou 

ochranné a bezpečnostní fólie, tvrzená nebo vrstvená skla či bezpečnostní čepy. 

Obrázek 4 - Podhrabová zábrana [2] Obrázek 5 - Vrcholová zábrana [1] 
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U dveří se klade důraz především na jejich pevnou konstrukci. Zlepšení se provádí 

zpevněním a zvýšením zárubní s členěním proti vyražení a vysazení, zvýšením počtu 

zámků a zajišťujících čepů a taktéž protipožární odolností. [16] 

Předmětová ochrana 

 Již z názvu tohoto druhu ochrany je zřejmé její zaměření na jednotlivé předměty. 

Těmi mohou být historické či sběratelské předměty, šperky, peníze, dokumenty zbraně atd. 

V rámci MZS je chráníme pomocí trezorů a trezorových skříní. [16] 

 Trezory jsou speciálně určené objekty pro zabezpečení pro nás důležitých  

a cenných předmětů. Mohou být zazděné či volně stojící, z různých materiálů a v mnoha 

velikostech. Každý trezor se skládá z pláště, dveří a uzamykacího systému. Dbá se 

především na celkovou odolnost, odolnost závěsu dveří a jejich tloušťku, a typ 

uzamykacího systému. Pro další zvýšení účinnosti zabezpečení se trezory mohou doplnit 

například o napojení na PZTS. [16] 

Pyramida bezpečnosti 

 Pyramida bezpečnosti je definována jako jednotící komunikační prvek, jež nám 

usnadňuje a zpřehledňuje identifikaci výrobků s ověřenou úrovní jakosti. Její barevné 

odlišení do čtyř stupňů bezpečnosti určuje úroveň zabezpečení, a tím umožňuje výběr 

optimálního výrobku. Pyramida na obrázku 6 označuje, které ze zařízení je vhodné pro 

každý stupeň úrovně ochrany objektu. Tyto stupně pak vycházejí z bezpečnostní třídy dle 

normy ČSN EN 1627. [16] 

 Obrázek 6 - Pyramida bezpečnosti [16] 
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3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Tyto systémy jsou určeny k reakci na a k signalizaci možné hrozby a předání 

informace na určité místo, nejčastěji k obsluze. Celý tento systém je tvořen několika na 

sebe napojenými prvky:  

 Čidla  

 Ústředna 

 Přenosové prostředky 

 Signalizační a výstražná zařízení 

 Doplňková zařízení [26] 

Čidla (detektory) jsou základem systému, které bezprostředně reagují na fyzikální 

změny související s manipulací střeženého předmětu či narušením střeženého prostoru. Při 

indikaci je čidlem vyslán poplachový signál do ústředny. [26] 

Ústředna je hlavní částí, mozkem PZTS. Úkolem ústředny je přijímat a zpracovávat 

signály vyslané od čidel, upozornit na každou případnou poruchu systému a dle předem 

nastaveného programu reagovat na poplach. [26] 

Přenosové prostředky jsou v systému pro zajištění přenosu výstupních informací 

mezi ústřednou a místem signalizace, a to v obou směrech. [26] 

Signalizační a výstražná zařízení zajišťují převod informací na určitý signál, 

například vyhlášení poplachu nebo výstrahy. [26] 

Zařízení doplňková umožňují realizaci speciálních funkcí nebo usnadnění ovládání 

systému. [26] 

 Velmi důležité je správné směrování a umístění čidel PZTS. Provádí se tak, aby 

čidla byla schopna detekovat rysy nebezpečí v okamžiku, kdy se pachatel snaží  

o překonání chráněného prostoru. Právě dle typu zabezpečeného prostoru je možné rozlišit 

zóny 

 Obvodové  

 Plášťové 

 Prostorové 

 Předmětové [26] 
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Obvodová ochrana 

 Stejně jako u MZS se i zde jedná o střežení narušení perimetru s následnou 

signalizací. Pro správnou funkci musí být chráněný objekt obehnán oplocením. V rámci 

tohoto typu ochrany můžeme využít několik různých čidel, jež se liší principem funkce, 

stupněm zabezpečení a odolností proti vyřazení. Patří zde: 

 Mikrofonní kabely 

 Pasivní infračervená čidla (PIR) 

 Závory 

 Zemní senzory [26] 

Mikrofonní kabely (jinak též nazývané jako otřesová čidla) jsou speciálním druhem 

kabelu, jež je schopný detekovat mechanické vibrace. Tyto vibrace jsou způsobeny 

vzájemným třením dvou materiálů uvnitř kabelu za vzniku elektrostatického náboje. 

Změny nábojů jsou snímány a posílány do jednotky pro vyhodnocení, ve které je předem 

nastavená hodnota minimálních vibrací pro spuštění poplachu. Kabel je zavěšen na plotě,  

a tak je schopen detekovat jakoukoli manipulaci s ním, ať už se jedná o přelezení, 

podlezení nebo ničení. [26] 

Pasivní infračervená čidla (zkráceně PIR) patří k nejrozšířenějším čidlům, a to díky 

jejich univerzálnímu použití v ochraně perimetrické i prostorové. Pracují na principu 

osvícení prvku z krystalického materiálu infračerveným zářením. To má velký vlnový 

rozsah, a proto je nutné jej filtrovat filtrem na rozsah 8 – 14 μm, čímž dojde k úpravě čidla 

na citlivost infračerveného záření emitovaného tělem člověka. [26] 

Závory fungují na principu vysílaného paprsku z vysílače, který dopadá na 

přijímač. Když dojde k přerušení paprsku, spustí se poplach. Pro paprsek se využívá 

infračerveného, mikrovlnného či laserového proudu energie. [26] 

Zemní senzory slouží k detekci pohybujícího se pachatele, a to reakcí na změny. 

Dělíme je na deformační a seizmické, přičemž deformační reagují na deformaci senzoru 

(typicky sešlápnutím), seizmické zase na zemské otřesy. [26] 
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Plášťová ochrana 

 Oproti prvkům MZS, které se soustřeďují na zpomalení až zastavení pachatele,  

se čidla PZTS v plášťové ochraně snaží o jeho včasnou detekci při překonávání prvků 

MZS. Čidla se dělí na: 

 Bariérová 

 Destrukční 

 Destrukčních projevů 

 Kontaktní 

 Tlaková akustická [26] 

Čidla bariérová vytváří bariéru, neviditelný plot, jehož přerušení vyvolá poplach. 

Tohoto principu se využívá u infračervených bariér, záclon a závor. Ty sestávají z vysílače  

a přijímače, mezi nimiž probíhá infračervený paprsek. [26] 

Destrukční čidla chrání části či prvky, jež mohou být při činnosti pachatele rozbity 

nebo mohou vyvolat vibrace. Typickým příkladem je snímání oken pomocí čidla tříštění 

skla. Princip čidla je založen na akustickém efektu, jež je typický pro rozbíjení a rozbití 

skla či jiné okenní tabule. Nevýhodou je nemožnost použití u skel opatřených bezpečnostní 

folií  

či předmětů, jako jsou závěsy, které ruší šíření akustického signálu. [26] 

Čidla kontaktní se používají v podobě nášlapných rohoží. K jejich aktivaci 

propojením vodivých vrstev dojde při našlápnutí na ně. Pro správnou funkci a vysokou 

účinnost musejí být umístěny skrytě a na správných místech. [26] 

Prostorová ochrana 

 V tomto typu PZTS ochrany jsou využívaná hlavně čidla detekující pohyb, která 

jsou umístěna v nejdůležitějších částech budovy, jako jsou haly, chodby nebo schodiště. 

Dle jejich konstrukčního provedení je dělíme na mikrovlnná, aktivní a pasivní 

infračervená, ultrazvuková atd. [26] 

Předmětová ochrana 

 Stejně jako u MZS se i zde jedná o ochranu, respektive střežení určitých předmětů,  

a to pomocí čidel. Ty mohou být v provozu neustále bez ohledu na okolní provoz, což je 

jejich výhodou. [26] 
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3.1.3 Kamerové systémy 

 Jsou známé také pod zkratkou CCTV, což v překladu znamená uzavřený televizní 

okruh. Tyto systémy jsou používány pro monitoring a ochranu osob, majetku, prostorů  

a zařízení. Každý objekt, jež používá kamerový systém, musí být řádně označen nápisy  

o této skutečnosti. Skládají se z několika částí: 

 Kamery – základní prvek CCTV. Dnes používané modely dokáží zachytit ostrý  

a detailní obraz, a to buď černobíle, nebo barevně. [27] 

 Monitory – neboli výstupy obrazu kamer v podobě displejů, monitorů či televizí. 

Běžně se na jednom zobrazovacím zařízení sledují výstupy z více kamer. [27] 

 Zařízení pro záznam – slouží k uložení záznamu obrazu. Ukládat se může obraz  

i zvuk. Od doby počítačů jsou pro tyto účely využívány harddisky, velká serverová nebo 

internetová úložiště. [27] 

Monitorování je živý přenos obrazu bez téměř jakéhokoli posunu. Pokud není 

záznam ukládán, nedá se již zpětně najít a spustit. Tento způsob sledování se dle zákona  

č. 101/2000 Sb. nemusí ohlásit úřadu pro ochranu osobních informací.  

Záznam je stejný jako monitorování s rozdílem ukládání pro možné pozdější 

použití. Instalování systému se záznamem nelze provést bez souhlasu úřadu na ochranu 

osobních údajů. Doba, po kterou je záznam uchováván, nesmí překročit daný časový limit. 

[27] 

3.2 Fyzická ostraha 

 Tento druh ochrany je považován za nejdůležitější, ale zároveň nejdražší metodu, 

jelikož se za ní platí pravidelně po celou dobu poskytování této služby. V rámci fyzické 

ostrahy se nejčastěji využívají komerční soukromé služby nebo vlastní ochranka, mohou 

být ale využity i služby státní ochrany v podobě Policie ČR nebo Armády ČR (například 

k ochraně skladů výbušnin). Pracovníci vykonávají pouze úkony, které byly stanoveny 

majitelem či nadřízeným. Hlavními úkoly při ochraně osob a majetku jsou kontrolní 

činnost v rámci vstupu neoprávněných osob či vozidel, střežení objektu, provedení zásahu 

při narušení střeženého objektu či při vzniku mimořádné události a vyrozumění patřičných 

míst z důvodu poskytnutí pomoci.  [16] 
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 Bezpečnostní pracovníci musí být poučeni o svých právech a povinnostech, dojde-li 

k narušení objektu osobou s neoprávněným vstupem. Základními právními předpisy jsou  

§ 28 a § 29 trestního zákoníku a také § 76 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb. Vyžaduje-li to 

majitel, mohou se pracovníci vybavit prostředky osobní ochrany jako například slzným 

sprejem, obuškem atd. Střelné zbraně mohou být využívány pouze tehdy, je-li to nutné. 

[16] 

3.3 Režimová ochrana 

Jedná se o administrativní, organizační a věcné uspořádání vztahů lidí, jejich 

činností  

a vlastních procesů v oblasti výkonu i řízení, a to za účelem sladění prvků k dosažení 

harmonického stavu v organizaci. [16] 

Zjednodušeně jde o postupy zaměstnanců daného podniku, nebo zaměstnanců 

externích ze soukromých bezpečnostních služeb, nebo těchto dvou skupin dohromady, při 

ochraně a střežení objektu. [26] 

Hlavní nevýhoda režimové ochrany tkví v jejím prosazování v běžném dni objektu, 

jelikož zaměstnanci firmy ji často chybně považují za obtěžující.  

Rozděluje se na dva typy: 

 vnější, 

 vnitřní. [16] 

Vnější opatření režimové ochrany 

 Tato opatření se týkají prvořadě vstupních a výstupních podmínek u chráněného 

objektu. Tím jsou myšleny prostory, přes které se dostávají osoby a dopravní prostředky do 

objektu a kudy jej také opouští. [26] 

Vnitřní opatření režimové ochrany 

 Tyto opatření se týkají zejména dodržování stanovených bezpečnostních směrnic: 

 omezení pohybu vozidel a osob uvnitř objektu v rámci určitých prostor 

pouze pro konkrétní zaměstnance, 



16 

 

 udržování oplocení v dobré kondici, zajištění osvětlení, postavení dalšího 

vnitřního oplocení atd., 

 režimu pohybu materiálu, jež zamezí úniku zbytných nebo neevidovaných 

materiálů či výrobků, 

 skladových režimů, které budou určovat způsoby příjmu a výdeje materiálu 

od překročení hranice objektu až po jeho opuštění. [26] 
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4 Popis soukromé firmy 

 Mnou vybraná soukromá firma existuje od roku 2010. Velikostí se dle definice 

Evropské unie řadí mezi mikro podniky. [14] Zaměřuje se na práce v oblasti stavby výtahů, 

a to přesněji výrobou a dodávkou dílů a rozebráním a vystavěním nových výtahových 

šachet. Firma na větších zakázkách spolupracuje s firmou AZ Výtahy ČR s.r.o., která patří 

mezi nejznámější firmy tohoto oboru v České republice. Celkový počet zaměstnanců je 

osm, přičemž všichni disponují znalostmi a zkušenostmi potřebnými pro tento obor. Firma 

si nepřeje být jmenována. 

4.1 Historie objektu 

 Firma existuje od roku 2005, kdy měla pouze 4 zaměstnance. Postupně se jejich 

zaměření rozšiřovalo a prostory byly již nedostatečné. Proto v roce 2010 bylo sídlo firmy 

přestěhováno na nynější adresu. Na tomto pozemku již byl postaven rodinný dům majitele 

firmy, který zde stojí od roku 1980. Vedle něj se nacházela starší budova, tehdy využívaná 

jako skladiště vypěstovaných potravin a nářadí. Tato budova byla v roce 2010 vnitřně 

upravena a přestavěna do nynější podoby tak, aby se zde mohla provádět výrobní činnost 

v rámci firmy. 

4.2 Popis objektu 

 Areál firmy se nachází v Ostravě – Staré Bělé v těsném sousedství rodinných domů. 

Jeho rozloha je přibližně 2000 m
2
. Celkově se v areálu nachází tři budovy – hlavní výrobní 

budova (1), rodinný dům majitele firmy (2) a sklad (3). Hranice pozemku a jednotlivé 

budovy pod číselným označením jsou vyznačeny na obrázku 7. 
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Výrobní budova se nachází na severní straně areálu. Její rozměry jsou 11 x 8 m, 

vysoká je 6 m a má dvě patra. Přízemní patro je jedna velká místnost, která je využívána 

k výrobě dílů. Nachází se zde většina nářadí a strojů potřebných k výrobě, jakožto  

i nedodělané výrobky. Nářadí a menší stroje jsou uschovány v příslušných skříních se 

zámky. Menší nářadí jako vrtačky či pily se společně s náhradními díly strojů nachází 

v prvním, podkrovním patře. Do něj je přístup pomocí skládacích stropních schodů. Krom 

již zmíněného menšího nářadí a náhradních dílů se v tomto podkrovním patře nachází  

i menší sklad nadbytečného materiálu. 

Budova skladu byla v roce 2010 zrenovována. Avšak roku 2012 se kvůli nehodě 

její větší část zbořila, a proto na jejím místě dnes stojí pouze menší stavba plechové 

konstrukce, která se prozatím využívá jako sklad kovového šrotu. Tato stavba je ovšem 

dočasná a v létě letošního roku bude sklad nově postaven na původním místě.  

Obrázek 7 - Vytyčení pozemku firmy [20, úprava: autor] 
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Budova rodinného domu je dvoupatrová (obrázek 8) a její rozměry jsou přibližně  

19 x 14 x 7 m. Celkový počet vstupů je dva, a to jeden přes dvojí vstupní dveře (obrázek 

9), a druhý přes celoprosklené dveře na verandě (obrázek 10).  

 

 

Obrázek 8 - Rodinný dům [autor] 

Obrázek 9 - Dvojí vstupní dveře a prostor mezi nimi [autor] 



20 

 

 

V přízemí se nachází ložnice, kancelář, obývací pokoj spojený s kuchyní, pokoj pro 

hosty, koupelna a záchod. Taktéž je zde vstup do sklepa. Ten je tvořen dvěma velkými 

prostory a nachází se zde kotel na tuhá paliva, bojler na ohřev vody a dřevo na topení. 

V prvním patře se nachází dvě ložnice, kuchyň, obývací pokoj a další záchod. Celkově 

rodinný dům obývají čtyři obyvatelé. 

Na jihovýchodní straně sousedí objekt s pozemkem, na němž stojí jednopatrový 

rodinný dům. Na straně jižní sousedí hranice areálu se soukromým pozemkem 

s dvoupodlažním rodinným domem. Jihozápadní hranice sousedí s dalším soukromým 

pozemkem, na němž se nachází opuštěné stavení hospodářské budovy.   

Příjezdové cesty lemují objekt na straně severní a východní. Vjezd do areálu je 

možný ze dvou ulic, a to celkově třemi bránami – vždy po jedné ze strany severní, 

východní  

a západní, jak je vidět červeným zvýrazněním na obrázku 11. Před vjezdem na západní 

straně se nachází prostor, který je využíván jako parkoviště (šedé zvýraznění na obrázku 

11). Tento vjezd slouží k přístupu ke skladu. Vjezd ze strany východní slouží k přístupu 

k výrobní budově, kolem které se nachází materiál připravený na odvoz či zpracování. 

Obrázek 10 - Celoprosklené dveře na verandu [autor] 
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Před ním je místo pro jedno auto pro nakládání/vykládání materiálu a výrobků ke 

zpracování. Poslední vjezd ze strany severní slouží majiteli firmy a jeho rodině k přístupu 

na kryté stání automobilu. 

 

4.3 Aktiva  

 Největší položkou aktiv firmy je hmotný majetek. Ten zahrnuje hlavně firemní 

automobily, výrobky a výrobní prostředky, nářadí, výpočetní techniku, zpracovaný  

a nezpracovaný materiál a výrobky již hotové. Do nehmotného majetku musíme zařadit 

informace týkající se dodavatelů materiálu, zákazníků, zaměstnanců a dalších firem, se 

kterými firma spolupracuje. Výše hodnoty aktiv, zahrnující veškerá odcizitelná  

a zničitelná aktiva, byla stanovena na 7 milionů Kč. Rozpis jednotlivých hodnot aktiv je 

v tabulce 1. 

 

Obrázek 11 - Vyznačení částí objektu [20, úprava: autor] 
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Tabulka 1 - Chráněná aktiva soukromé firmy [autor] 

Aktivum Hodnota  

Dopravní prostředky 2 150 000 Kč 

Stroje a technické vybavení 2 700 000 Kč 

Materiál 750 000 Kč 

Výrobky 1 100 000 Kč 

Jiný majetek 300 000 Kč 

Celková hodnota chráněných aktiv 7 000 000 Kč 

4.4 Současné zabezpečení 

 Současné zabezpečení areálu firmy má velké nedostatky, které je potřeba okamžitě 

řešit. Hlavním nedostatkem je nedostatečně bezpečné oplocení. 

 V rámci MZS je potřeba se hlavně věnovat perimetrické ochraně. Kolem celé 

hranice areálu je pouze klasické drátěné oplocení (obrázek 12) o výšce 1,5 m. Podhrabová 

zábrana je buď ve špatném stavu, nebo zcela chybí, vrcholová zábrana není vůbec 

přítomna. Takovýto plot nepředstavuje pro případného pachatele žádnou překážku a díky 

drátěné konstrukci je ihned vidět, co vše se v areálu nachází.  

 Obrázek 12 - Současné oplocení [zdroj: autor] 
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U perimetrické ochrany je potřeba se věnovat i všem branám na obrázcích 13 

(severní brána), 14 (východní) a 15 (západní), kdy v nejhorším stavu je poslední 

zmiňovaná. Jejich zabezpečení proti otevření představují pouze přenosné zámky, od 

kterých mají klíče celkem tři zaměstnanci firmy včetně majitele. 

 

 

Obrázek 13 - Severní brána [zdroj: autor] 

Obrázek 15 - Západní brána [zdroj: autor] 

Obrázek 14 - Východní brána [zdroj: autor] 
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Plášťová ochrana je u výrobní budovy zastoupena kovovými venkovními dveřmi 

s průsvitnými plastovými částmi a klasickým zámkem FAB. Nad tímto vstupem do budovy 

je halogenový reflektor s infračerveným čidlem pro detekci pohybu. Krom těchto dveří má 

výrobní budova ještě ocelová vrata, otevíratelná pouze zevnitř. Nad nimi je další 

halogenový reflektor s infračerveným čidlem detekujícím pohyb. Jediné okno v této 

budově není opatřeno žádným bezpečnostním zařízením. 

Plášťová ochrana rodinného domu je zastoupena pouze dvojicí vstupních dveří 

(obrázek 9). Oboje mají ocelovou konstrukci s dřevěnou úpravou a okýnkem – vnější 

s dvojitým, vnitřní s jednoduchým. Jsou to obyčejné dveře bez přídavných bezpečnostních 

zámků či kolíků. První vstupní dveře lze obejít rozbitím skleněné výplně velkého okna 

v prostoru za nimi, čímž se pachatel dostane přímo ke dveřím druhým. Celoprosklené 

dveře na verandu (obrázek 10) jsou stejně jako veškerá okna v rodinném domě bez 

jakéhokoli zabezpečení.  

Dočasný sklad šrotu z plechové konstrukce má pouze jedny otevíratelné dveře, 

které jsou opatřeny visacím zámkem FAB. 

 V rámci PZTS jsou chráněny pouze hlavní dveře výrobní budovy. Ty jsou opatřeny 

magnetickými čidly, které při neoprávněném otevření dveří vysílají přes GSM síť textovou 

zprávu na mobilní telefon majitele o narušení, a taktéž  je vyslán signál do ovládacího 

zařízení (ústředny), umístěného v rodinném domě. Ovládací zařízení následně spustí 

poplach akustickým signálem. 

 Režimová ochrana firmy sestává z postupu příchodu zaměstnanců. Ti přijíždějí 

najednou celkově třemi automobily již převlečeni do pracovního oděvu. Nahlásí svůj počet 

majiteli firmy, který poté odblokuje PZTS přes ovládací zařízení. Při vstupu do výrobní 

budovy se veškeré osobní věci jako svačina, pití, bundy atd. odkládají do jedné větší, 

uzamykatelné skříně. Při odchodu je skříň vyprázdněna, okno i dveře musí být řádně 

zavřeny a uzamčeny a poslední zaměstnanec se hlásí majiteli, který následně zapíná PZTS. 

 Režimová ochrana rodinného domu spočívá v uzamykání vstupních dveří. První, 

venkovní, se uzamykají pouze na noc, druhé po každém otevření. Taktéž se na večer 

uzamykají veškerá okna krom oken v ložnicích obyvatelů domu. 

 Fyzická ostraha zde není vůbec zavedena, jelikož se v areálu nachází i rodinný dům 

majitele firmy a část pozemku je využívána rodinnými příslušníky k soukromým účelům. 
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Majitel domu má jednoho psa, který se v letních měsících pohybuje přes den po 

celém pozemku, v noci a v zimě je uvnitř rodinného domu. Je citlivý na většinu zvuků 

včetně zvonku, klepání na sklo či bouchnutí dveří, kdy na každý takový hluk reaguje 

hlasitým štěkotem. Štěkáním reaguje i na cizího člověka, a proto i jej počítám do nynějšího 

zabezpečení. 
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5 Analýza rizik areálu 

 Postup při analýze rizik je následující. Začínáme s identifikací možných rizik 

pomocí screeningových metod jako kontrolní seznam, diagram rybí kosti atd. Rizika, jež 

nalezneme, můžeme rozdělit do dvou kategorií – procesní a strukturální. Poté 

vypočítáváme riziko dle vybrané, adekvátní metody. Ty jsou trojího typu. Po výpočtu 

následuje použití metody pro verifikaci námi dosažených výsledků (např. metoda 

souvztažnosti). Posledním krokem je porovnání výsledků se statistickými údaji a navrhnutí 

změny v zabezpečení. Navrhovaná opatření nesmí překročit 10 – 15 % hodnoty 

chráněných aktiv. [24] 

 Pro mou bakalářskou práci jsem zvolil metody 

 diagram rybí kosti neboli Ishikawův diagram pro identifikaci rizik, 

 analýzu selhání systému a jejich dopadů (zkráceně FMEA, Failure Mode 

and Effect Analysis) k výpočtu rizik. [24] 

Vyhodnocení metody FMEA provedu Paretovým principem s graficky znázorněnou 

Lorenzovou křivkou. V závěru dle výsledků navrhnu nová opatření zabezpečení areálu, 

aniž bych překročil stanovený limit v hodnotě 10 – 15 % chráněných aktiv.  

Analýzu rizik udělám pro výrobní budovu a rodinný dům zvlášť. 

5.1 Identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu  

 Ishikawův diagram získal název podle svého vynálezce, Kaoru Ishikawy. Další, 

běžně používaný název „diagram rybí kosti“, odkazuje na vzhled diagramu, jež připomíná 

kostru ryby. Jeho využití spočívá v zjištění příčin daného problému, následku. Ten se 

napíše na samotný konec diagramu (hlava ryby), ke kterému vedou příčiny (kosti ryby). 

[24]  

5.1.1 Výrobní prostory 

Pro výrobní budovu jsem zvolil následující problém a jeho příčiny. Celý diagram je 

na obrázku 16. 

 Hlavní následek: 

 Narušení bezpečnosti objektu 
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Příčiny následku: 

 Zaměstnanci 

 Prolomení perimetru 

 Prolomení pláště 

 Selhání režimové ochrany 

 Krádež 

 Špatné uskladnění 

Obrázek 16 - Ishikawův diagram pro výrobní budovu [autor] 
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5.1.2 Rodinný dům 

Diagram rybí kosti pro rodinný dům (obrázek 17) má stejný hlavní následek, 

narušení bezpečnosti objektu, příčiny následků jsou následující: 

 Obyvatelé domu 

 Prolomení pláště 

 Selhání režimové ochrany 

 Krádež 

 

5.2 Analýza selhání systému a jejich dopadů  

 Metoda FMEA, která byla vyvinuta v NASA, slouží k vyhledání nejkritičtějších  

a nejpravděpodobnějších rizik. Základem je hledání poruch s následným určením jejich 

příčin a následků. Pro výpočet se využívá následující vzorec (1): [24] 

 𝑅 = 𝑃 × 𝑁 × 𝐻 (1)  

 R – míra rizika 

 P – pravděpodobnost vzniku rizika 

 N – závažnost následků rizika 

Obrázek 17 - Ishikawův diagram pro rodinný dům [autor] 
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 H – odhalitelnost rizika [21] 

Pravděpodobnost rizika 

 Pravděpodobnost se hodnotí bodově, a to od velmi nepravděpodobné až po hrozby 

trvalé. Tímto jsou hodnoty pravděpodobnosti rozděleny do pěti stupňů, jež jsou podrobně 

vypsány v tabulce 2. 

Tabulka 2 - Pravděpodobnost vzniku rizika [24] 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Velmi nepravděpodobná 

2 Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 

Závažnost 

 Závažnost se hodnotí bodově z hlediska finančního, materiálního, ohrožení osob, 

životního prostředí nebo majetku. Je rozčleněno na pět kategorií, jak udává tabulka 3.  

Tabulka 3 - Závažnost rizika [24] 

N Závažnost rizika 

1 Malá škoda, malý úraz 

2 Větší škoda, úraz s pracovní neschopností 

3 Vyšší škoda, úraz s převozem do nemocnice 

4 Vysoká škoda, těžký úraz s trvalými následky 

5 Velmi vysoká škoda na majetku, smrt osob 

Odhalitelnost 

 Stejně jako u předchozích parametrů je odhalitelnost rozdělena na pět kategorií, 

které jsou rozepsány v tabulce 4. Ty jsou dány časem, který je nutný k odhalení rizika.  

Tabulka 4 - Odhalitelnost rizika [24] 

H Odhalitelnost rizika 

1 Odhalitelné v době spáchání 

2 Snadno odhalitelné během pár hodin 

3 Odhalitelné během jednoho dne 

4 Odhalitelné po více než dni (během týdne) 

5 Neodhalitelné 
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Míra rizika 

Součinem všech předešlých parametrů získáme hodnocení ve formě čísla, jež udává 

míru rizika. To má opět pět stupňů s číselným rozsahem (tabulka 5), který nám po 

přiřazení určí výslednou míru námi zjišťovaného rizika.  

Tabulka 5 - Míra rizika [24] 

R Míra rizika 

0-3 Bezvýznamné riziko 

4-10 Akceptovatelné riziko 

11-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

10-125 Nepřijatelné riziko 

 Ishikawův diagram určil všechna bezpečnostní rizika v daných kategoriích příčin,  

a to pomocí brainstormingu. Aplikací metody FMEA určím postupnými kroky jejich 

pravděpodobnost, závažnost, odhalitelnost a celkovou míru rizika. Ta určí nejzávažnější 

rizika, která budu následně minimalizovat.  

5.2.1 Výrobní prostory 

 Výsledky aplikace metody FMEA na příčiny z Ishikawova diagramu pro výrobní 

prostory jsou vypsány v tabulce 6. 

Tabulka 6 - Analýza metodou FMEA pro výrobní prostory [autor] 

Kategorie příčin Riziko Číslo 

rizika 

P N H R 

 Nepozornost 1 3  2 3 18 

Zaměstnanci Nedbalost 2 3 2 2 12 

 Vynesení materiálu 3 2 2 3 12 

 Překonání plotu 4 5 4 4 80 

Perimetr Poškození plotu 5 5 5 3 75 

 Poškození zámku brán 6 4 5 2 40 

 Narušení střechy 7 2 4 3 24 

Plášť Překonání okna výrobní budovy 8 4 4 3 48 

 Překonání dveří výrobní budovy 9 4 4 2 32 

 Nezapnutí PZTS 10 2 4 3 24 

Režimová ochrana Neuzavření oken a dveří 11 3 5 2 30 

 Únik informací 12 2 3 3 18 

 Krádež materiálu 13 3 4 2 24 

 Krádež nářadí 14 4 4 2 32 

Krádež Krádež automobilu 15 3 4 2 24 

 Krádež výrobních strojů 16 2 4 2 16 

 Zcizení informací 17 2 2 3 12 
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5.2.2 Rodinný dům 

 Výsledky analýzy metodou FMEA pro rodinný dům jsou vypsány v tabulce 7. 

Tabulka 7 – Analýza metodou FMEA pro rodinný dům[autor] 

Kategorie příčin Riziko Číslo 

rizika 

P N H R 

 Nepozornost 1 3  3 2 18 

Obyvatelé domu Nedbalost 2 3 3 2 18 

 Napadení 3 2 3 1   6 

Plášť Překonání oken 4 4 4 3 48 

Překonání dveří 5 4 4 3 48 

 Neuzavření oken a dveří 6 3 5 2 30 

Režimová ochrana Neuzamčení oken a dveří 7 3 5 3 45 

 Únik informací o zabezpečení 8 2 3 3 18 

 Neodhlášení odchodu 9 3 2 2 12 

 Krádež hodnotných věcí 10 4 4 2 32 

Krádež Krádež osobních věcí 11 3 4 2 24 

 Krádež automobilů 12 3 4 2 24 

 Krádež cenností 13 3 4 3 36 

5.3 Paretova analýza 

Vyhodnocení analýzy provedu pomocí Paretova principu 80/20. Nejdříve sečtu 

celkovou hodnotu rizik (index R), poté provedu jejich převod na kumulativní četnosti. 

Výsledky kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti následně nanesu na osy 

v Paretově grafu. Lorenzova křivka, vedena relativní kumulativní četností, pak rozdělí 

bezpečnostní rizika na zásadní (80%) a ostatní (20%).  

5.3.1 Výrobní prostory 

Celý Paretův diagram pro výrobní prostory je na obrázku 18, pomocné výpočty 

jsou součástí přílohy 1. 
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Dle Paretova diagramu z obrázku 18 je zcela zřejmé, že zásadními hrozbami na 

bezpečnost výrobních budov jsou rizika číslo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 a 14. 

Nejdůležitějšími riziky z hlediska zabezpečení areálu mnou zabezpečované soukromé 

firmy jsou tato rizika: 

 Překonání plotu (4) 

 Poškození plotu (5) 

 Poškození zámku brán (6) 

 Překonání okna výrobní budovy (8) 

 Překonání dveří výrobní budovy (9) 

V kapitole návrhu změn se proto zaměřím především na řešení těchto 

bezpečnostních rizik. 

5.3.2 Rodinný dům 

 Na obrázku 19 je Paretův diagram pro rodinný dům. Pomocné výpočty jsou taktéž 

součástí přílohy 1. 
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Obrázek 18 – Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro výrobní prostory [autor] 

 



33 

 

 

Obrázek 19 - Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro rodinný dům [autor] 

 Paretův diagram pro rodinný dům ukázal, že zásadními hrozbami je osm rizik. 

Těmi jsou: 

 Překonání oken (4) 

 Překonání dveří (5) 

 Neuzavření oken a dveří (6) 

 Neuzamčení oken a dveří (7) 

 Krádež hodnotných věcí (10) 

 Krádež osobních věcí (11) 

 Krádež automobilů (12) 

 Krádež cenností (13) 

Poslední čtyři rizika krádeže závisí na selhání plášťové ochrany domu, neboli rizik 

číslo 4 – 7. Proto se u návrhu zabezpečení zaměřím především na plášťovou  

a předmětovou ochranu. 
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6 Návrh změn 

 Po provedení analýz rizik již znám nejzávažnější nedostatky současného 

zabezpečení, které se nyní budu snažit odstranit či alespoň minimalizovat na co nejnižší 

možnou míru.  

Z analýz vyplynulo, že největším rizikem pro areál soukromé firmy je nedostatečné 

oplocení, které pro pachatele nepředstavuje prakticky žádnou překážku. O to větší hrozbu 

se jedná nyní, kdy chybějící sklad dohromady s novými zakázkami znamená uskladnění 

materiálu venku v blízkosti výrobní budovy, jehož jedinou formou zabezpečení je překrytí 

plachtou. 

Soukromá firma pracuje výhradně s kovovým materiálem, o který je velký zájem 

ve sběrných dvorech. Proto jsem za nejpravděpodobnějšího pachatele určil právě  

tzv. sběrače kovu, čili osoby, jež nedisponují speciálním vybavením pro narušení 

bezpečnosti objektu. Cílem této osoby je nashromáždit co nejvyšší váhu kovových 

materiálů, které následně zpeněží odvozem a prodejem do sběrny. Při nynějším stavu 

zabezpečení je i tento typ pachatele dostatečně vybaven pro vniknutí do objektu, a to právě 

překonáním oplocení, brán či jejich poškozením. Historie firmy doposud neeviduje krádež 

či poškození majetku při pokusu o krádež, ovšem již několikrát byly v okolí objektu 

viděny osoby zaměřující se právě na sběr kovu. 

Před návrhem zabezpečení musím správně vypočítat, jak velkou finanční sumu 

můžu investovat. Pro zjištění proto budu aplikovat princip ALARA. Podle něj nesmí cena 

navrhovaných opatření být vyšší, než 10 – 15% chráněných aktiv. Jak bylo již psáno výše, 

chráněná aktiva byla vyčíslena na 7 milionů korun. Běžným výpočtem tedy dostaneme 

částku 700 000 Kč, které mohu využít na nové zabezpečení objektu. 

Perimetrická ochrana 

 Perimetrická ochrana je hlavní slabinou celého areálu. Obyčejný drátěný plot 

nepředstavuje žádnou překážku a brány taktéž nejsou dostatečně odolné proti případnému 

pachateli. Možností zlepšení zabezpečení této oblasti je několik. 

 První a levnější variantou je pořízení infračervených závor. Zde se jako 

nejvhodnější jeví modely AX-70TN a AX-130TN. Obě tyto závory jsou konstruovány pro 

venkovní použití, přičemž se upevňují na sloupky opocení či zdi. Vzhledem k velké 
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členitosti pozemku soukromé firmy je potřeba většího množství infračervených závor 

s kratším dosahem. Model AX-70TN má dosah 20 m a pro ochranu tohoto areálu jich bude 

potřeba šest párů, AX-130TN dosáhne 40 m a bude jej zapotřebí celkem pět párů. 

K závorám je nutné dokoupit ústřednu EZS, rádiový modul a bezdrátovou klávesnici. 

Cenová kalkulace této varianty perimetrického zabezpečení je vyčíslena v tabulce 8, 

rozmístění jednotlivých závor je znázorněno na obrázku 20. 

Tabulka 8 - Cena perimetrické ochrany – závory a ústředna [autor] 

Typ produktu Počet kusů 

Cena za 

kus 

Cena 

celkem 

Infračervená závora AX-70TN 6 3 766 Kč 22 596 Kč 

Infračervená závora AX-130TN 5 4 305 Kč 21 525 Kč 

JA-83K ústředna 1 2 420 Kč 2 420 Kč 

JA-82R rádiový modul 1 2 835 Kč 2 835 Kč 

JA-81F bezdrátová klávesnice 1 2 759 Kč 2 759 Kč 

 
Cena celkem 52 135 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obrázek 20 - Rozmístění infračervených závor [20, autor] 
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Druhou, dražší možností je výměna celého oplocení za bezpečnostní či odolnější 

vůči jeho poškození a překonání. Celkově je pro oplocení celého pozemku potřeba 250 m 

plotu, tři brány o šířce minimálně 4 m a jedna branka. Jako bezpečnostní oplocení jsem 

vybral Nylofor 3D s výškou 173 cm, které se prodává po 2,5 m širokých panelech. Kromě 

samotných plotových panelů je nutné koupit průběžné a rohové sloupky, podhrabové 

překážky a jejich držáky. Celková cena materiálu pro tento typ oplocení je spočtena 

v tabulce 9. Práci na stavbě plotu nepočítám, jelikož by si plot postavila firma samotná. 

Tabulka 9 - Cena bezpečnostního oplocení [autor] 

Typ produktu Počet kusů 

Cena za 

kus 

Cena 

celkem 

Panel Nylofor 3D 173 cm 100 1 304 Kč 130 400 Kč 

Průběžný 4-hranný sloupek 94 659 Kč 61 946 Kč 

Rohový 4-hranný sloupek 7 692 Kč 4 844 Kč 

Podhrabová deska (beton) 100 363 Kč 36 300 Kč 

Rohový držák podhrab.desky 7 163 Kč 1 141 Kč 

Průběžný držák podhrab.desky 94 139 Kč 13 066 Kč 

Brána FORTINET (400 cm x 175 cm) 3 17 636 Kč 52 908 Kč 

Branka FORTINET (125 cm x 175 cm) 1 6 566 Kč 6 566 Kč 

 
Cena celkem 307 171 Kč 

Betonové oplocení o výšce 2 m, které je celistvé a není přes něj vidět, stojí  

i se všemi potřebnými částmi 204 000 Kč. Materiál pro betonové oplocení je tedy o téměř  

103 000 Kč levnější než u oplocení Nylofor. Ovšem k této sumě je nutno připočíst  

i montáž, kterou pro uplatnění záruky musí provést prodávající firma. Ta vychází na 

dalších minimálně 150 000 Kč, čímž svou cenovou výhodu ztrácí. Dalším problémem při 

možné výstavbě tohoto plotu jsou sousední soukromé pozemky, jejichž majitelé si 

výstavbu takového typu plotu nepřejí. Vzhledem ke stavbě skladu, kde bude uložen 

veškerý materiál a výrobky, nacházející se nyní v okolí výrobní budovy, považuji betonový 

plot za nepotřebný. 

Varianta třetí je komplexní, zahrnuje oba předchozí návrhy a představuje nejlepší 

zabezpečení perimetru. Její celková cena činí 359 306 Kč, což představuje přibližně 51,33 

% přiděleného rozpočtu.  

 

 



37 

 

Plášťová ochrana – výrobní prostory 

 Nynější zabezpečení je zajištěno pouze pomocí magnetických čidel na dveřích 

hlavního vchodu a dvojicí halogenových reflektorů s infračervenými čidly, jež reagují na 

pohyb. V rámci zlepšení plášťové ochrany je nutné vyměnit dveře hlavního vchodu, 

protože jejich nynější konstrukce s částmi z průsvitného plastu je nedostatečná a velice 

jednoduše překonatelná. Proto jsem vybral dveře BEDEX VARIO V3 (obrázek 21), které 

mají oboustrannou ocelovou konstrukci, sedm aktivních a dva pasivní uzamykací čepy, 

rozvorový zámek MUL-T-LOCK 235 atd., jejichž cena je 13 375 Kč v rozměru 90x200 

cm.  

 

V ceně je již zámek, ovšem musíme ještě připočíst kování Rostex R1 v provedení 

madlo-klika za 1 930 Kč a také vložku. Použiji cylindrickou variantu bezpečnostní vložky, 

jejíž cena je 815 Kč. Tyto dveře bych majiteli doporučil zakoupit i pro budoucí sklad, 

ovšem do nynějšího návrhu změn budu počítat pouze ty pro výrobní budovu.  

Ocelová vrata jsou dostatečně odolná proti poškození a jejich nemožnost otevření 

zvenčí (nenachází se zde žádná klika či zámek) přispívá jejich bezpečnosti proti možnému 

typu pachatele, jež by se mohl v areálu této firmy nacházet. 

Okno ve výrobní budově je zcela bez zabezpečení. Možností, jak jej zabezpečit, je 

opět vícero, a to instalací mříží, čidel tříštění skla či bezpečnostní folie. 

 Mříže krom funkce ochranné působí i preventivně. Existují v mnoha variantách, ať 

už pevné či skládací. Jejich nevýhodou je možné zablokování únikové cesty v případě 

požáru v budově. Podíváme-li se na cenu, vyjde 1m
2
 mříží na 1 500 Kč a více. K této ceně 

je navíc nutné připočíst i montáž, která stojí 500 – 2 000 Kč dle náročnosti. 

Obrázek 21 - Bezpečnostní dveře BEDEX Vario V3 [3] 
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 Bezpečnostní fólie je svou cenou příznivější, 1m
2
 lze koupit od 500 Kč. Ovšem ta 

majitele neupozorní na možné probíhající vykrádání výrobní budovy. Proto jsem pro 

zabezpečení okna vybral instalaci čidla tříštění skla. 

 Instalace čidla tříštění skla je cenově náročnější variantou, jelikož vyžaduje vlastní 

centrálu, která bude signál přijímat, nejlépe bezdrátově. Ta je již ale zahrnuta v návrhu 

perimetrické ochrany i s rádiovým modulem (tabulka 8), a proto stačí dokoupit jedno čidlo 

JA-85B, které se umístí naproti oknu ve výrobní budově. 

 Celková cena za prvky plášťové ochrany výrobní budovy činí 17 298 Kč, 

detailnější rozpis je níže v tabulce 10. 

Tabulka 10 - Cena návrhu plášťové ochrany výrobní budovy [autor] 

Typ produktu Počet kusů 

Cena za 

kus 

Cena 

celkem 

Dveře Bedex Vario V3 1 13 375 Kč 13 375 Kč 

Kování Rostex R1 1 1 930 Kč 1 930 Kč 

Cylindrická podložka 1 815 Kč 815 Kč 

JA-85B – detektor tříštění skla 1 1 178 Kč 1 178 Kč 

 
Cena celkem 17 298 Kč 

Plášťová ochrana – rodinný dům 

 Dle provedených analýz je nutné zajistit zabezpečení dveří a oken rodinného domu. 

Z důvodu již instalované ústředny s bezdrátovým modulem a ovládací klávesnicí  navrhuji 

zabezpečit okna i dveře pomocí bezdrátových čidel.  

Pro zabezpečení oken ve sklepě a přízemí jsou vhodná čidla tříštění skla JA-85B 

s dosahem 9 m. Ve sklepě bude potřeba dvou čidel na celkově tři okna. V přízemí je 

zapotřebí instalovat pět čidel, a to jedno pro hlídání dveří na verandu v kanceláři, dvě pro 

celkově tři okna v obývacím pokoji a kuchyni, jedno pro okno v pokoji pro hosty  

a poslední pro hlídání dvou oken na chodbě a schodišti do prvního patra. Spodní hrana 

oken v prvním patře se nachází ve výšce minimálně 3,7 m. Z tohoto důvodu navrhuji tato 

okna zabezpečit bezpečnostní folií SC7, která je levnější než čidla tříštění skla a pro okna 

v prvním patře představuje dostatečné zabezpečení.  

Vstupní dveře je nutné pro zvýšení zabezpečení vyměnit a opatřit detektorem 

otevření dveří. Navrhuji výměnu obou kusů vstupních dveří za bezpečnostní dveře Bedex 

Vario V3 a instalaci detektorů JA-83MB. Dveře na verandu budou hlídány detektorem 
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tříštění skla, pro větší zabezpečení navrhuji instalovat ještě detektor otevření dveří  

JA-83M. Veškeré detektory budou napojeny na ústřednu JA-83K přes rádiový modul  

JA-82R.  

Celková cena plášťového zabezpečení rodinného domu se všemi potřebnými 

součástmi je 47 437 Kč. Detailní rozpis je v tabulce 11.  

Tabulka 11 – Cena návrhu plášťové ochrany rodinného domu [autor] 

Typ produktu 

Počet 

kusů 

Cena za 

kus 

Cena 

celkem 

Dveře Bedex Vario V3 2 13 375 Kč 26 750 Kč 

Kování Rostex R1 2 1 930 Kč 3 860 Kč 

Cylindrická podložka 2 815 Kč 1 630 Kč 

Bezpečnostní folie SC7 8 660 Kč 5 280 Kč 

JA-83M – detektor otevření dveří (bílý) 1 949 Kč 949 Kč 

JA-83MB – detektor otevření dveří (hnědý) 2 950 Kč 1 900 Kč 

JA-85B – čidla tříštění skla 7 1 178 Kč 8 246 Kč 

 
Cena celkem 48 615 Kč 

Předmětová ochrana 

 Veškeré prvky předmětové ochrany výrobní budovy jsem zhodnotil jako 

dostatečné. V rámci předmětové ochrany v rodinném domě je potřeba zakoupit menší 

trezor pro úschovu cenností. Pro tuto potřebu je vhodný trezor EXTOL CRAFT 99030. 

Jedná se o malý trezor o velikosti 350 x 250 x 250 mm a váze 10 kg, který se dá umístit do 

skříně či upevnit na zeď či zem. Cena trezoru je 1 130 Kč. 

Fyzická ostraha 

 Vykonávání fyzické ostrahy strážným není v tomto areálu reálné z důvodu 

rodinného domu přímo v areálu firmy, kdy jeho obyvatelé užívají část pozemku jako 

zahradu pro soukromé účely. 

Režimová ochrana 

 Dosavadní režimová opatření mají své trhliny. Nedbalost zaměstnanců v rámci 

neuzavření či nezamknutí okna, dveří a všech brán může mít velký dopad na zabezpečení 

firmy. Proto navrhuji, aby majitel firmy sám osobně kontroloval uzavření a uzamčení 

okna, dveří a všech brán po skončení pracovní doby. V případě nepřítomnosti majitele 

firmy bude zvolen jeho zástupce z řad zaměstnanců, který při odchodu vše zkontroluje  
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a tuto kontrolu potvrdí svým podpisem do příslušného dokumentu. Zapsání kontroly 

v dokumentu bude kontrolovat rodinný příslušník majitele firmy, který rovněž může 

provést druhou kontrolu. 

 Ovládání PZTS pro magnetická čidla má na starosti majitel, v jeho nepřítomnosti 

tuto povinnost přebírá rodinný příslušník, a to z důvodu umístění ovládacího panelu uvnitř 

rodinného domu. 

 V rámci režimové ochrany pro rodinný dům navrhuji zvolit jednoho z obyvatel 

domu, který bude provádět kontrolu uzavření a uzamčení oken a dveří po 22. hodině. 

6.1 Cenová kalkulace 

 V rámci celkového součtu nákladů na zabezpečení zmíním všechny návrhy,  

o kterých jsem se zmiňoval výše. 

 První návrh zahrnuje zabezpečení perimetru pomocí instalace infračervených závor 

na stávající oplocení za 52 135 Kč, instalaci všech zmíněných prvků plášťové ochrany 

výrobní budovy a rodinného domu za 65 913 Kč a instalace trezoru za 1 130 Kč. Celková 

cena tohoto návrhu je 119 178 Kč.  

 Návrh druhý se skládá ze všech prvků plášťové ochrany výrobní budovy  

i rodinného domu za 65 913 Kč, trezoru za 1 130 Kč a z výstavby nového oplocení za cenu 

307 171 Kč. Výsledná suma je 374 214 Kč. 

 Poslední, třetí návrh zahrnuje kombinaci všech navržených inovací, což znamená 

výstavbu nového plotu za 307 171 Kč, instalaci infračervených závor za 52 135 Kč, všech 

prvků plášťové ochrany za 65 913 Kč a instalaci trezoru za 1 130 Kč. Celková cena tohoto 

návrhu je 426 349 Kč.  

 Jelikož jsou všechny návrhy svou cenou pod maximální možnou částkou dle 

ALARA, je to dobrá zpráva po majitele firmy, který si tak může sám vybrat jemu 

vyhovující variantu. Já pro důkladnou minimalizaci dříve zjištěných rizik doporučuji třetí, 

nejkomplexnější variantu zabezpečení. 

 

 



41 

 

7 Závěr 

 V mé bakalářské práci jsem si za cíl stanovil analýzu současné míry zabezpečení 

areálu soukromé firmy. Zaměřil jsem se na kritická místa, která se nejvíce podílejí na nízké 

úrovni ochrany. 

 V úvodní, teoretické části jsem zmínil několik technických norem a právních 

předpisů, jakožto i teorii o fyzické ochraně a všech jejích částí. Po této části následovala 

návštěva objektu firmy za účelem prohlídky celého areálu a zhodnocení současného stavu 

zabezpečení. Následně jsem aplikoval analýzu rizik, přesněji Ishikawův diagram a metodu 

FMEA. Všechna rizika z Ishikawova diagramu jsem pomocí metody FMEA analyzoval  

a potom vyhodnotil Lorenzovou křivkou v Paretově diagramu, a to zvlášť pro výrobní 

prostory a rodinný dům. V obou případech byly jasně určeny nejzávažnější hrozby, které je 

potřeba minimalizovat. Určená rizika poukázala na nedostatečnou perimetrickou ochranu, 

a to především kvůli nedostatečnému oplocení v podobě klasického drátěného plotu. Dále 

se jako nedostatečná ukázala plášťová ochrana objektů, která je u výrobní budovy zesílena 

pouze  

u vchodových dveří, a to magnetickým čidlem, u rodinného domu není žádné zvýšení 

ochrany. 

Minimalizaci nejzávažnějších rizik jsem, s ohledem na maximální možnou sumu 

dle aplikace ALARA, provedl celkově třemi komplexními návrhy změn v oblastech 

perimetrické, plášťové a režimové ochrany. První dva návrhy jsou kompromisní  

a nezajišťují takový stupeň ochrany jako poslední, nejdražší návrh. Ten se skládá 

z kompletní výměny oplocení, instalace infračervených závor a ústředny EZS, výměny 

dveří, instalace detektorů tříštění skla v rodinném domě a výrobní budově, aplikace 

bezpečnostní folie na všechna okna v první patře rodinného domu a instalace trezoru na 

cennosti. Celková částka této inovace je 426 349 Kč, což je přibližně 60,91 % maximální 

využitelné částky. Tento návrh, ač nezahrnuje žádné prvky prostorové ochrany a fyzické 

ostrahy, považuji za dostatečný. 

Vypracováním mé bakalářské práce jsem popsal možnosti zabezpečení areálu 

firmy, určil a vyhodnotil závažná bezpečnostní rizika v areálu firmy a navrhl optimální 

zabezpečení pro jejich minimalizaci. Při využití mnou doporučeného řešení dojde 

k výraznému snížení možnosti vstupu neoprávněné osoby do areálu firmy a v případě 
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vstupu bude o této skutečnosti majitel firmy ihned informován díky infračerveným 

závorám. Pro případ pozdní reakce majitele na narušení perimetru chrání výrobní budovu  

i rodinný dům zabezpečení pláště, a to pomocí bezpečnostních dveří a bezpečnostní folie 

na všech oknech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

Seznam použitých zdrojů 

[1] Apleg Ploty: Ostnaté a žiletkové dráty [online]. © 2010 [cit. 2015-03-07]. Dostupné  

z: http://www.apleg-ploty.cz/ostnate-a-ziletkove-draty/ 

[2] Apleg Ploty: Podhrabové desky a držáky [online]. © 2010 [cit. 2015-03-07]. 

Dostupné z: http://www.apleg-ploty.cz/podhrabove-desky-a-drzaky/podhrabova-deska-

hladka-244/ 

[3] BEDEX Vario V3: BEDEX Bezpečnostní dveře [online]. © 2014 [cit. 2015-03-21]. 

Dostupné z: http://www.dverebedex.cz/bezpecnostni-dvere/bedex-vario-v3-jednokridlove 

[4] Betafence: Panelové ploty Securifor pro vysokou bezpečnost [online]. © 2013 [cit. 

2015-03-07]. Dostupné z: http://www.betafence.cz/inspirace/inspirace-1/panelove-ploty-

securifor-pro-vysokou-bezpenost 

[5] Betonová podhrabová deska 2450 x 200 x 50 mm: Poplastované ploty s. r. o. 

[online]. © 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.ploty-

poplastovane.cz/podhrabova-deska-245205-cm 

[6] Bezpečnostní okenní folie SC7: Okno trade [online]. © 2015 [cit. 2015-03-21]. 

Dostupné z: http://www.oknotrade.eu/bezpecnostni-folie/bezpecnostni-okenni-folie-sc7-

sirka-1-52-m 

[7] Čtyřhranný průběžný sloupek pro ploty Nylofor: Poplastované ploty s. r. o. 

[online]. © 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.ploty-

poplastovane.cz/ctyrhranne-sloupky-pro-ploty-nylofor-vyska-200-cm 

[8] Čtyřhranný rohový sloupek pro ploty Nylofor: Poplastované ploty s. r. o. [online]. 

© 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: http://www.ploty-poplastovane.cz/rohovy-

ctyrhranny-sloupek-pro-plot-nylofor-vyska-200-cm 

[9] DETEKTOR JABLOTRON JA-83M BEZDRÁTOVÝ: Penta.cz s. r. o. [online]. © 

2015 [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-

kontakty/157924354-detektor-jablotron-ja-83m-bezdratovy-detekuje-otevreni 

[10] DETEKTOR JABLOTRON JA-83MB BEZDRÁTOVÝ: Penta.cz s. r. o. [online]. © 

2015 [cit. 2015-03-30]. Dostupné z: http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-

kontakty/157924356-detektor-jablotron-ja-83mb-bezdratovy-detekuje-otevreni 

http://www.apleg-ploty.cz/ostnate-a-ziletkove-draty/
http://www.apleg-ploty.cz/podhrabove-desky-a-drzaky/podhrabova-deska-hladka-244/
http://www.apleg-ploty.cz/podhrabove-desky-a-drzaky/podhrabova-deska-hladka-244/
http://www.dverebedex.cz/bezpecnostni-dvere/bedex-vario-v3-jednokridlove
http://www.betafence.cz/inspirace/inspirace-1/panelove-ploty-securifor-pro-vysokou-bezpenost
http://www.betafence.cz/inspirace/inspirace-1/panelove-ploty-securifor-pro-vysokou-bezpenost
http://www.ploty-poplastovane.cz/podhrabova-deska-245205-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/podhrabova-deska-245205-cm
http://www.oknotrade.eu/bezpecnostni-folie/bezpecnostni-okenni-folie-sc7-sirka-1-52-m
http://www.oknotrade.eu/bezpecnostni-folie/bezpecnostni-okenni-folie-sc7-sirka-1-52-m
http://www.ploty-poplastovane.cz/ctyrhranne-sloupky-pro-ploty-nylofor-vyska-200-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/ctyrhranne-sloupky-pro-ploty-nylofor-vyska-200-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/rohovy-ctyrhranny-sloupek-pro-plot-nylofor-vyska-200-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/rohovy-ctyrhranny-sloupek-pro-plot-nylofor-vyska-200-cm
http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157924354-detektor-jablotron-ja-83m-bezdratovy-detekuje-otevreni
http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157924354-detektor-jablotron-ja-83m-bezdratovy-detekuje-otevreni
http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157924356-detektor-jablotron-ja-83mb-bezdratovy-detekuje-otevreni
http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157924356-detektor-jablotron-ja-83mb-bezdratovy-detekuje-otevreni


44 

 

[11] DETEKTOR JABLOTRON JA-85B: Penta.cz s. r. o. [online]. © 2015 [cit. 2015-03-

30]. Dostupné z: http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157828086-detektor-

jablotron-ja-85b-detekuje-rozbiti-skla-bezdratovy 

[12] Držák podhrabových desek průměr 48 průběžný nasazovací – výška 20 cm: 

Poplastované ploty s. r. o. [online]. © 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-prubezny-

nasazovaci-vyska-30-cm 

[13] Držák podhrabových desek průměr 48 rohový nasazovací - výška 20 cm: 

Poplastované ploty s. r. o. [online]. © 2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-rohovy-

nasazovaci-vyska-20-cm 

[14] Europa: Přehled právních předpisů - Podnikatelské prostředí [online]. © 2007 [cit. 

2015-03-08]. Dostupné  

z: http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_cs.htm 

[15] EXTOL CRAFT sejf s elektronickým kódovým zabezpečením 99030: GERAPA 

PLUS s. r. o. [online]. © 2007 - 2015 [cit. 2015-03-29]. Dostupné z: 

http://www.stavbaeu.cz/extol-craft-sejf-s-elektronickym-kodovym-zabezpecenim-99030-

142897 

[16] HOLUBOVÁ, V., Studijní materiály, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 3. ročník, 

předmět: Ochrana objektů 

[17] IR Bariéra AX-70TN: MICRONIX, spol. s r.o. [online]. © 2013 [cit. 2015-03-22]. 

Dostupné z: http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy/ax-70tn-be.html 

[18] IR Bariéra AX-130TN: MICRONIX, spol. s r.o. [online]. © 2013 [cit. 2015-03-22]. 

Dostupné z: http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy/ax-130tn-be.html 

[19] Jablotron JA-80: LASO Security Systems: EZS [online]. © 2015 [cit. 2015-03-22]. 

Dostupné z: http://www.alarmprovas.cz/JABLOTRON-EZS/JA-80/ 

[20] Mapy.cz [online]. 2012 [cit. 2015-03-09]. Dostupné z: http://www.mapy.cz/ 

http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157828086-detektor-jablotron-ja-85b-detekuje-rozbiti-skla-bezdratovy
http://www.penta.cz/cz/detektory-cidla-kontakty/157828086-detektor-jablotron-ja-85b-detekuje-rozbiti-skla-bezdratovy
http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-prubezny-nasazovaci-vyska-30-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-prubezny-nasazovaci-vyska-30-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-rohovy-nasazovaci-vyska-20-cm
http://www.ploty-poplastovane.cz/drzak-podhrabovych-desek-prumer-48-rohovy-nasazovaci-vyska-20-cm
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/business_environment/n26026_cs.htm
http://www.stavbaeu.cz/extol-craft-sejf-s-elektronickym-kodovym-zabezpecenim-99030-142897
http://www.stavbaeu.cz/extol-craft-sejf-s-elektronickym-kodovym-zabezpecenim-99030-142897
http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy/ax-70tn-be.html
http://eshop.micronix.cz/zabezpecovaci-systemy/ax-130tn-be.html
http://www.alarmprovas.cz/JABLOTRON-EZS/JA-80/
http://www.mapy.cz/


45 

 

[21] Panel NYLOFOR ® 3D: Poplastované ploty s. r. o. [online]. © 2015 [cit. 2015-03-

17]. Dostupné z: http://www.ploty-poplastovane.cz/panel-nylofor-3d-vyska-173-cm-

pozinkovany 

[22] Ploty24: Bezpečnostní ploty [online]. © 2010 [cit. 2015-03-07]. Dostupné  

z: http://www.ploty24.cz/bezpecnostni-ploty-22 

[23] Ploty Beves [online]. 2009-2015 [cit. 2015-03-17]. Dostupné z: 

http://www.beves.cz/ 

[24] ŠČUREK, R., Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti [Online]. © 2009. [cit. 

2015-03-04] dostupné z www: http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-

cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf 

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

2. vydání. Praha: PA ČR, 2009. 179 s. ISBN 978-80-7251-312-3. 

[26]  UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: II. díl - Elektrické zabezpečovací systémy II.  

2. vydání. Praha: PA ČR, 2009. 229 s. ISBN 978-80-7251-313-0. 

[27]  UHLÁŘ, Jan. Technická ochrana objektů: III. díl - Ostatní zabezpečovací systémy.  

1. vydání. Praha: PA ČR, 2006. 246 s. ISBN 80-7251-235-8. 

[28] Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů a doplnění.  

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

a doplnění.  

[30] Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplnění.  

[31]  Zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a doplnění. 

[32]  Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a doplnění.  

[33]  Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů  

a doplnění.  

 

 

 

http://www.ploty-poplastovane.cz/panel-nylofor-3d-vyska-173-cm-pozinkovany
http://www.ploty-poplastovane.cz/panel-nylofor-3d-vyska-173-cm-pozinkovany
http://www.ploty24.cz/bezpecnostni-ploty-22
http://www.beves.cz/
http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf
http://www.fbi.vsb.cz/export/sites/fbi/040/.content/sys-cs/resource/PDF/analyzy_rizika_letisti.pdf


46 

 

Seznam použitých jednotek a symbolů 

%    procento  

μm  mikrometr  

Hz  Hertz  

kHz  kilohertz  

m  metr  

m
2
  čtvereční metr  

mm  milimetr  

Σ  suma  

 

Seznam použitých zkratek 

CCTV  Closed Circuit Television neboli Systém uzavřených televizních okruhů  

FMEA  Failure Mode and Effect Analysis 

GSM  Globální systém pro mobilní komunikaci 

MZS  Mechanické zábranné systémy 

NASA  Národní úřad pro letectví a kosmonautiku 

PIR  Pasivní infračervená čidla 

PZTS  Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 
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Přílohy 

Příloha 1 - Výpočty pro metodu FMEA 

Výpočet kumulativní četnosti – příklad 

Míra rizika (R):  R1 = P1 x N1 x H1 = 3 x 2 x 3 = 18 

Součet R:   ∑R = 512 

Kumulativní četnost (k): k1 = 
18

512
 × 100 % = 3,45 

V tabulce 1.1 je výpočet pro výrobní prostory, tabulka 1.2 nese výpočty pro rodinný dům. 

Tabulka 1.1 - Výpočet kumulativní četnosti pro výrobní prostory 

Riziko 
Číslo 
rizika P N H R Kumulativní četnost (%) 

nepozornost 1 3 2 3 18 3,45 

nedbalost 2 3 2 2 12 2,30 

vynesení materiálu 3 2 2 3 12 2,30 

překonání plotu 4 5 4 4 80 15,36 

poškození plotu 5 5 5 3 75 14,40 

zničení zámku brány 6 4 5 2 40 7,68 

narušení střechy 7 2 4 3 24 4,61 

překonání okna 8 4 4 3 48 9,21 

překonání dveří 9 4 4 2 32 6,14 

nezapnutí PZTS 10 2 4 3 24 4,61 

neuzavření oken a dveří 11 3 5 2 30 5,76 

únik informací 12 2 3 3 18 3,45 

krádež materiálu 13 3 4 2 24 4,61 

krádež nářadí 14 4 4 2 32 6,14 

krádež automobilu 15 3 4 2 24 4,61 

krádež výrobních strojů 16 2 4 2 16 3,07 

zcizení informací 17 2 2 3 12 2,30 

    
∑ 521 
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Tabulka 1.2 - Výpočet kumulativní četnosti pro rodinný dům 

Výpočet Paretova principu 80/20 

Nejprve byly hodnoty seřazeny dle kumulativní četnosti od nejvyšší po nejnižší. Následovalo 

postupné sčítání, na jehož konci musí být celkový součet roven 100 %. 

Příklad výpočtu Paretova principu (p) 80/20:  p1 = 15,36 % + 14,40 % = 29,75 % 

        p2 = 29,75 % + 9,21 % = 38,96 % 

V tabulce 1.3 jsou výsledky pro výrobní prostory, tabulka 1.4 nese výpočty pro rodinný dům. 

Riziko 
Číslo 
rizika 

P N H R Kumulativní četnost (%) 

Nepozornost 1 3 3 2 18 5,01 

Nedbalost 2 3 3 2 18 5,01 

Napadení 3 2 3 1 6 1,67 

Překonání oken 4 4 4 3 48 13,37 

Překonání dveří 5 4 4 3 48 13,37 

Neuzavření oken a dveří 6 3 5 2 30 8,36 

Neuzamčení oken a dveří 7 3 5 3 45 12,53 

Únik informací o zabezpečení 8 2 3 3 18 5,01 

Neodhlášení odchodu 9 3 2 2 12 3,34 

Krádež hodnotných věcí 10 4 4 2 32 8,91 

Krádež osobních věcí 11 3 4 2 24 6,69 

Krádež automobilů 12 3 4 2 24 6,69 

Krádež cenností 13 3 4 3 36 10,03 

    
∑ 359 
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Tabulka 1.3 - Výpočet Paretova principu pro výrobní prostory 

Číslo rizika R 
Kumulativní četnost 

(%) 
Paretův princip 80/20 

(%) 

4 80 15,36 15,36 

5 75 14,40 29,75 

8 48 9,21 38,96 

6 40 7,68 46,64 

9 32 6,14 52,78 

14 32 6,14 58,93 

11 30 5,76 64,68 

7 24 4,61 69,29 

10 24 4,61 73,90 

13 24 4,61 78,50 

15 24 4,61 83,11 

1 18 3,45 86,56 

12 18 3,45 90,02 

16 16 3,07 93,09 

2 12 2,30 95,39 

3 12 2,30 97,70 

17 12 2,30 100,00 

∑ 521 
   

Tabulka 1.4 - Výpočet Paretova principu pro rodinný dům 

Číslo rizika R 
Kumulativní četnost 

(%) 
Paretův princip 80/20 

(%) 

4 48 13,37 13,37 

5 48 13,37 26,74 

7 45 12,53 39,28 

13 36 10,03 49,30 

10 32 8,91 58,22 

6 30 8,36 66,57 

11 24 6,69 73,26 

12 24 6,69 79,94 

1 18 5,01 84,96 

2 18 5,01 89,97 

8 18 5,01 94,99 

9 12 3,34 98,33 

3 6 1,67 100,00 

∑ 359 
  

 


