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Cílem bakalářské práce bylo vytvořit inovativní návrh technického zabezpečení 

dřevozpracující firmy. Úvodní část je teoreticky-právní, kde je vypsán výčet právních 

předpisů a norem souvisejících s danou problematikou. V další části je popsána technická 

ochrana objektu. Následující část uvádí statistiky kriminální činnosti v dané oblasti, 

popisuje objekt a aktuální stav jeho zabezpečení. Dále je provedena analýza a vyhodnocení 

bezpečnostních rizik. Na závěr je zpracován návrh inovativního zabezpečení a jeho 

finanční zhodnocení. 
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The goal of Bachelor's thesis is to create innovative proposal for technical security of 

woodworking company. First part lists law rules and norms connected with given matters. 

In next part is described technical protection of the building. Following part introduces 

statistics of criminal activities in given area, describes the building and current state of its 

security. Farther is accomplished analysis and evaluation of security risks. At the end are 

processed proposal of innovative technical security and its financial evaluation.  
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Seznam zkratek 

České zkratky 

ČSN – Česká technická norma 

EN – Evropská norma 

MZS – Mechanické zábranné systémy 

PZTS - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

DPPC – Dohledové a poplachové přijímací centrum 

EPS – Elektrická požární signalizace 

HZS – Hasičský záchranný sbor 

PČR – Policie České republiky 

PIR – Pasivní infračervené čidlo 

NP – Nadzemní podlaží 

 

Cizojazyčné zkratky 

CCTV – Closed Circuit Television 

CCD - Charge-Coupled Device 

ALARA – As Low As Reasonably Achievable 

FMEA - Failure Mode and effect Analysis 

RFID – Radio Frequency Identification 

NC – Normal Closed 
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1 Úvod  

 Ochranu objektu a majetku řešila společnost již od pradávna. Chránili si tak svá 

obydlí a majetek před válkami a všelijakými nenechavci. Nejstarší ochranou jsou 

mechanické zábranné systémy. Populace stavěla ploty kolem svých osad, stavěly se 

hradby, a také se tvořily umělé příkopy. To vše nejen kvůli ochraně majetku, zdraví, 

života, ale zejména kvůli zajištění bezpečnosti před napadením nepřítelem. Ochrana byla 

postupem času zdokonalována až do nynější podoby, kdy je fyzická ochrana tvořena 

technickou ochranou, fyzickou ostrahou a režimovou ochranou. 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si tento objekt vybral ze dvou důvodů. Prvním 

důvodem je, že v této společnosti pracuji brigádně dlouhá léta, a tak znám velice dobře její 

prostředí i kolektiv. Díky vstřícnosti majitele firmy jsem velmi snadno získal všechny 

potřebné informace pro tuto práci. Při pracovní činnosti ve společnosti jsem přemýšlel, jak 

zlepšit její ochranu už dlouhou dobu předtím, než jsem práci vůbec začal psát. Všímal jsem 

si nedostatků v zabezpečení objektu a řešil, jakým prvkem tyto nedostatky odstranit. Menší 

inovativní návrh se mi tedy rodil v hlavě už nějakou dobu a zbývalo se zamyslet pouze nad 

zbylými riziky, kterých jsem si nevšiml během pracovních směn. Druhým důvodem 

výběru tohoto objektu je, že v roce 2012 byl úmyslně zapálen objekt sousedící firmy 

zabývající se zpracováním polystyrenu. Proto jsem chtěl stávající zabezpečení posunout na 

takovou úroveň, abych riziko tohoto případu snížil na minimum. Posledním záměrem je, 

aby majitel získal informace, kde se skrývají nedostatky zabezpečení a taktéž využitelnost 

zpracovaných výsledků v praxi. 

Cílem této bakalářské práce je vytvořit inovaci stávajícího technického zabezpečení 

dřevozpracující firmy. Abych mohl vytvořit inovativní zabezpečení, je potřeba nejprve 

zjistit a zhodnotit, v jakém stavu se nachází aktuální zajištění objektu. Poté je nutné 

stanovit rizika, která objektu hrozí a zapracovat na jejich odstranění. Aktuální i inovativní 

stav zabezpečení je také graficky zpracován v příloze. 
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2 Teoreticky – právní část 

 V dnešní době není v České republice žádný právní předpis, který by upravoval 

problematiku ochrany a bezpečnosti objektů. Proto je potřeba využití právních předpisů, 

norem a vyhlášek, které se zabývají problematikou v této oblasti.  

2.1 Základní právní předpisy 

 Zde uvádím některé právní předpisy týkající se dané problematiky. 

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

Ústava je společně s listinou základních práv a svobod nejvyšším a základním 

zákonem České republiky. Všechny další zákonné normy musí být s ní v souladu. Českou 

národní radou byla přijata dne 16. prosince 1992, účinnosti nabyla dne 1. ledna 1993. 

Ústava České republiky je složena z Preambule a osmi hlav o 113 článcích. V Ústavě je 

Česká republika vymezena jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát. [34] 

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

Listina základních práv a svobod je jednou ze složek ústavního pořádku České 

republiky. Obsahuje 44 článků, které jsou děleny do šesti hlav. Vyjadřuje vztah mezi 

státem a občanem. Deklaruje základní lidská práva a svobody jako nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. K omezení základních lidských práv a svobod 

může dojít jen na základě zákona. [38] 

Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník 

 Právní předpis, jehož účinnost nabyla dne 1. ledna 2010. Účelem trestního práva je 

chránit zájmy společnosti, ústavního zřízení České republiky, práva a zájmy fyzických a 

právnických osob. Trestní zákoník je vyčleněn na obecnou a zvláštní část. Obecná část 

vymezuje trestní odpovědnost i její zánik, okolnosti vylučující protiprávnost, ukládání 

trestů a jiné. Zvláštní část je rozčleněna do 13 hlav, které se zabývají trestnými činy proti 

životu a zdraví, svobodě, lidské důstojnosti, majetku. [40] Pro bakalářskou práci má smysl 

obzvláště obecná část, jenž vymezuje okolnosti vylučující protiprávnost: 
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Krajní nouze (§28) 

 „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu 

chráněnému trestním zákonem, není trestným činem.“
1
 

Nutná obrana (§29) 

 „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem 

chráněný trestním zákonem, není trestným činem.“
1 

Svolení poškozeného (§30) 

 „Trestný čin nespáchá, kdo jedná na základě svolení osoby, jejíž zájmy, o nichž tato 

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny.“
1 

Přípustné riziko (§31) 

 „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.“
1 

Oprávněné použití zbraně (§32) 

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

předpisem.“
1
 

Zákon č. 89/2012 Sb. – Občanský zákoník 

 Nový občanský zákoník nabyl účinnosti 1. ledna 2014. Upravuje občanskoprávní 

vztahy, které se podílejí na naplňování občanských práv a svobod, jež se týkají zejména 

ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Zákoník je rozdělen do 5 částí: Obecná 

část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení 

společná, přechodná a závěrečná. [41] 

Zákon č. 262/2006 Sb. – Zákoník práce 

 Zákon upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. 

Zaměstnavatel je povinný vytvořit zaměstnancům takové pracovní podmínky, které 

umožní bezpečný výkon práce. Proto je povinností zaměstnavatele zajistit bezpečnost a 

ochranu zdraví zaměstnanců při práci se zřetelem na rizika týkající se výkonu práce. Další 

povinností zaměstnavatele je vyhledávání těchto rizik, zjišťování jejich zdroje a navrhnutí 

vhodných opatření pro odstranění rizik. [39] 

                                                 
1
 Zákon č. 40/2009 Sb. – Trestní zákoník 
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Zákon č. 141/1961 Sb. – O trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento právní předpis definuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při 

zjišťování trestných činů, jejich pachatelů a následné spravedlivé potrestání těchto 

pachatelů. Pro ochranu objektů je důležitý zejména odstavec 2 §76, kde se uvádí, že 

kdokoliv může zadržet osobu, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 

poté, pokud je to nutné k zjištění její totožnosti, k zajištění důkazů nebo k zamezení útěku. 

Povinností je však tuto osobu neprodleně předat policejnímu orgánu, nelze-li předat osobu 

ihned, je potřeba oznámit některému z orgánu omezení osobní svobody. [37] 

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

 Tento zákon je základním právním předpisem, který upravuje ochranu osobních 

údajů a činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vztahuje se na osobní údaje, jež jsou 

zpracovávány státními orgány, orgány územní samosprávy, jinými orgány veřejné moci, 

jakož i fyzické či právnické osoby. Věnuje se zejména trestnímu právu hmotnému, náhradě 

škody v občanském právu, neoprávněnému nakládání s osobními údaji a ochraně 

osobnosti. [35] 

Zákon č. 133/1985 Sb. – O požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů 

 V zákoně jsou určeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů, 

majetku před požáry a také pro poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných 

mimořádných událostech. Upravuje také vykonávání povinností právnických a 

podnikajících fyzických osob v oblasti požární ochrany. [36] 

2.2 Technické normy 

 Jedná se o dokument, který stanovuje parametry a vlastnosti výrobků, materiálů, 

součástí nebo pracovních postupů. Níže uvádím technické normy vztahující se k ochraně 

objektů. 

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

vloupání – Požadavky a klasifikace 

 V této normě jsou vymezeny požadavky a systémy, kterými se klasifikují vlastnosti 

odolnosti proti vloupání u dveří, oken, okenic, mříží a lehkých obvodových plášťů. 

Možnosti otevírání, na které se norma vztahuje: otevírání, otevírání a sklápění, sklápění, 

skládání, navinování a posunování. [7] 
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ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

 Norma se vztahuje na zkoušení a klasifikaci mobilních a vestavěných trezorů se 

základní bezpečností dle odolnosti proti vloupání. [6] 

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

systémy – Část 1: Všeobecné požadavky 

 V normě jsou vymezeny požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Popisuje vlastnosti a požadavky na provedení instalovaných systémů. Jsou v ní 

taktéž uvedeny stupně zabezpečení a třídy vlivu prostředí. [8] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

 Norma uvádí pokyny pro CCTV systémy využívaných k sledování soukromých a 

veřejných prostor. Vymezuje čtyři stupně zabezpečení a čtyři třídy vlivu prostředí. [9] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

 Součástí normy jsou požadavky a doporučení zřizovatelům CCTV systémů, řídící a 

organizační postupy pro instalaci, údržbu, obsluhu a testování CCTV. [10] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanovuje všeobecné požadavky týkající se funkčnosti systému kontroly 

vstupů určených k uplatnění v bezpečnostních aplikacích. Jsou v ní také popsány 

všeobecné požadavky na komponenty z hlediska prostředí. [11] 

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

v bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace 

 V této normě jsou zahrnuty instrukce k používání systémů kontroly vstupů a taktéž 

komponentů umístěných vně, nebo uvnitř budovy. Je v ní také zanesen návrh systému, 

instalace, předávání, provoz a údržba. [12] 
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3 Fyzická ochrana objektu 

 Fyzickou ochranu definujeme jako souhrn technických, organizačních a 

režimových opatření. Úkolem těchto opatření je zabránit neoprávněnému poškození, 

užívání, zničení či zcizení majetku, ale rovněž zajištění bezpečnosti a ochrany osob. 

Bezpečnostní opatření jsou schopna eventuálního pachatele odradit od jeho činu, zamezit 

jeho provedení, nebo jej při činu výrazně zpomalit. [17] Systém fyzické ochrany 

rozdělujeme do tří skupin: 

 Technická ochrana 

 Fyzická ostraha 

 Režimová ochrana 

3.1 Technická ochrana 

 Prostředky technické ochrany slouží předně pro zkvalitnění činnosti fyzické ostrahy 

a k podpoření realizace režimových opatření. Technická ochrana jako taková není 

ochranou v pravém slova smyslu, ale má pro pachatele jen odstrašující účinek. Jedná se o 

detekční systém, který obstarává a odesílá informace o stavu z chráněného objektu. 

Technické prostředky lze rozdělit na mechanické zábranné systémy (dále jen MZS), 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy (dále jen PZTS) a ostatní zabezpečovací 

systémy. [17, 29] 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 MZS jsou nejstaršími zabezpečovacími prostředky. Slouží jako základní 

zabezpečení proti nežádoucímu vniknutí na pozemek, do objektu, nebo tvoří účinnou 

překážku proti jejich vykradení, či poškození. MZS lze rozdělit na prostředky obvodové 

ochrany, plášťové ochrany, prostorové ochrany a předmětové ochrany. [16, 4] 

Obvodová ochrana 

 Nazývána také jako perimetrická ochrana. Jedná se o skupinu mechanických zábran 

sloužící k zajištění bezpečnosti kolem chráněného objektu. Jsou umístěny na volné ploše a 

vytvářejí hranici pozemku. Mezi základní a nejpoužívanější prostředky obvodové ochrany 

řadíme oplocení, vrcholové zábrany, podhrabové překážky, zdi, brány a závory. [17] 
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Bezpečnostní oplocení 

 Oplocení patří mezi důležitou část při zabezpečení objektu, jelikož tvoří první 

zábranu proti neoprávněnému vstupu do chráněného objektu. První kategorií je klasické 

splétané oplocení sloužící pro vymezení střeženého objektu a jako překážka proti 

nepovolaným osobám nebo zvěři. Nevýhodou klasického splétaného oplocení je možnost 

snadného překonání nebo porušení. Druhou kategorii tvoří svařované ploty, které jsou o 

mnoho robustnější, tvarově stálejší, proto je jejich překonání složitější. Proti přelezení je 

zaopatřen svou strukturou ok, do nichž se stěží umisťuje noha. Pokud dojde k pokusu o 

přestřižení, je nutné rozstříhat pletivo po celé jeho výšce. 

 Proti překonání se oplocení doplňuje o vrcholové zábrany (žiletkový drát, ostnatý 

drát) a podhrabové překážky. [24] Rozdíl mezi splétaným a svařovaným oplocením 

můžeme vidět na obrázku 1. 

 

Obrázek 1: Splétané oplocení, Svařované oplocení [3] 

Brány 

 Vjezdové brány a branky jsou nezbytnými součástmi oplocení. Při zabezpečení 

objektu je nutné, aby měly stejný stupeň zabezpečení jako okolní oplocení. Brána může být 

buď otvíraná na bočních pantech, nebo pojezdová, kterou můžeme vidět na obrázku 2. [24] 

 

Obrázek 2: Pojezdová brána [3] 
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Zdi 

 Aby zeď mohla čelit průnikům do chráněného prostoru, musí být vysoká alespoň 

2,5 m, pevná, bytelná a musí stát na podezdívce. Jenom díky tomu může znesnadnit, nebo 

zabránit podhrabání, podlezení či přelezení. [16] 

Závory 

 Prostředek sloužící k zajištění vjezdů do objektů. Používají se zejména jako zábrana 

proti vjezdu dopravních prostředků do objektu, nebo proti nepovolenému výjezdu 

z objektu. Pro splnění účinnosti musí mít závora mechanickou odolnost a musí být správně 

umístěna. [4] 

Plášťová ochrana 

 Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budov, mezi které se řadí stěny, střechy a 

podlahy budov a dále otvorovými výplněmi jako jsou dveře, okna. Cílem plášťové ochrany 

je zabránění, nebo přinejmenším ztížení vniknutí do objektu, případně odstrašení 

pachatele. [17] 

Dveře 

 Dveřní prostor je považován jako nejdůležitější stavební otvor, ale podle statistik je 

také nejslabším místem, kterým ve většině případů zloději útočí. Dveře jako celek jsou 

tvořeny zárubní a dveřním křídlem. Musí být bytelné, abychom zajistili, že plocha dveří se 

nebude dát prokopnout, nebo vyvrátit. Pokud chceme zvýšit odolnost proti vniknutí, 

docílíme toho použitím bezpečnostních dveří, které mají zvýšenou odolnost proti 

mechanickému působení a jsou vybaveny zvýšeným počtem uzamykacích a zajišťujících 

míst. [17] Základní vybavení bezpečnostních dveří můžeme vidět na obrázku 3. 

 

Obrázek 3: Bezpečnostní dveře – základní vybavení [1] 
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Okna 

 Okna představují druhé nejsnáze překonatelné místo v objektu z hlediska pachatele. 

Okno je rámová konstrukce s průhlednou či průsvitnou výplní, většinou osazována do 

obvodové stěny. Nejslabší místo představuje právě výplň okna, která se dá poměrně 

snadno rozbít. Pokud chceme zvýšit ochranu prosklených ploch, můžeme využít 

bezpečnostních fólií nebo bezpečnostních skel.  

Výhoda bezpečnostních fólií spočívá v zabránění prohození předmětů skrz 

prosklenou plochu, zpomaluje postup zlodějů a v případě výbuchu zvyšuje ochranu před 

účinky tlakové vlny. Pokud dojde při úderu k popraskání skla, střepy zůstanou přichyceny 

na fólii a nedochází tak k jeho vysypání. 

Bezpečnostní sklo je vyráběné technologií, která zajišťuje trvalé pnutí v celé ploše 

skla. Při překročení pevnostní meze se sklo rozpadne na velké množství neostrých částí. 

Bezpečnostní skla jsou pětkrát odolnější než klasická plochá skla a mají zvýšenou odolnost 

proti teplotě i nárazu. [16, 4] 

Mříže 

 Mříže patří mezi nejstarší mechanické zábrany. Můžeme je umístit jak z vnější, tak 

i z vnitřní strany. Rozlišujeme mříže pohyblivé a pevné. Pevné mříže slouží k trvalému 

uzavření otvorů, které jsou chráněny před neoprávněným proniknutím. Pohyblivé mříže se 

využívají na takových místech, kde se průchody otevírají zčásti po určitou dobu, ale jinak 

jsou zavřeny. [16, 24] 

Prostorová ochrana 

 Tvoří velmi dobrou alternativu nebo doplnění plášťové ochrany. Opatření jsou 

uskutečňována v centrálních bodech budovy, tj. schodiště, chodby, místnosti. Prostorová 

ochrana je tvořena dveřmi, mřížemi, zámky a zámkovými systémy. [17] 

Předmětová ochrana 

 Cílem předmětové ochrany je především ochrana předmětů před odcizením, nebo 

před manipulováním s nimi. Mezi chráněná aktiva nejčastěji patří finanční hotovost, 

cennosti, utajované informace, dokumenty a další. Prostředky předmětové ochrany jsou 

zastoupeny například bezpečnostními schránkami, mobilními a stabilními trezory, či 

trezorovými skříněmi. [16, 24] Příklad mobilního trezoru máme uvedený na obrázku 4. 
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Obrázek 4: Ohnivzdorný trezor [23] 

3.1.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

PZTS se skládají z několika komponentů, které plní své speciální funkce. Mezi 

komponenty patří detektor, ústředna, přenosové prostředky, signalizační zařízení a 

doplňková zařízení, které vytvářejí zabezpečovací řetězec znázorněný na obrázku 5. 

Pomocí těchto prvků se detekuje pokus o vstup narušitele do střeženého prostoru a 

předávají se informace o stavu ve střeženém prostoru. Signalizace narušení prostorů může 

probíhat dálkově, akusticky nebo opticky. [16,4] 

Obrázek 5: Zabezpečovací řetězec 

 Detektor – zařízení, které reaguje na fyzikální změny tak, že vyšle signál v podobě 

poplachového signálu nebo zprávy směrem k ústředně. 

 Ústředna – je nejdůležitější součásti systému, jenž plní tyto úkoly: 

 přijímá a vyhodnocuje signály přicházející od detektorů 

 spouští poplachová zařízení 

 předává hlášení na patřičná místa, která mohou poskytnout pomoc 

 napájí jednotlivé prvky systému 

 oznamuje informace o svém stavu 

 umožňuje diagnostiku celého systému PZTS 
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Přenosový prostředek – zajišťuje přenos signálu z ústředny do místa signalizace. 

Umožňuje přenos informací i opačným směrem. 

 Signalizační zařízení – převádí informace na vhodný signál (akustický, optický), 

jehož pomocí vyhlásí poplach nebo výstrahu. 

 Doplňkové zařízení – úkolem těchto zařízení je usnadnění ovládání systému a 

realizace některých specifických požadavků. [16, 4, 24] 

 PZTS se dělí z hlediska prostorového zaměření na pět druhů: 

Obvodová ochrana 

 Signalizuje narušení střeženého obvodu objektu. Obvodem objektu je myšlena 

územní hranice, která je ohraničena například pomocí plotů, zdí apod. Obvodovou ochranu 

zajišťují technické prostředky, speciálně vyráběné pro účel venkovního použití.  

Plášťová ochrana 

 Slouží k signalizaci narušení pláště objektu, což znamená narušení některého ze 

vstupů, nebo otvorů. Plášť objektu může tvořit celá budova, popřípadě určitý komplex 

místností či prostorů ve větším objektu. 

Prostorová ochrana 

 Detekuje narušení střeženého prostoru, kdy pachatel zdolal plášťovou ochranu a 

vnikl do vnitřních prostor. Pomocí zabezpečovacího čidla se detekuje zejména pohyb 

pachatele. 

Předmětová ochrana 

 Účelem je signalizace přítomnosti pachatele v blízkosti chráněného předmětu, 

eventuálně neoprávněná manipulace s předmětem nebo úschovným místem. 

Klíčová ochrana 

 Signalizuje narušení klíčových míst objektu (např. schodiště, chodby), kde se dá 

předpokládat pohyb pachatele. [29, 16] 

3.1.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Systém kontroly vstupů 

 Můžeme jej chápat jako souhrn opatření k regulaci vstupu do střežených objektů na 

základě přidělených přístupových práv. Systém kontroly vstupů se skládá z čtecího 

zařízení a identifikační karty. Na této kartě jsou zapsány informace s přístupovými právy 

do objektu. Systémy jsou kontaktní a bezkontaktní, záleží, zda je nutné převést kód z karty 
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přímým kontaktem s čtecím zařízením či nikoliv. Vstupní systém je také nutné spojit 

s různými typy zábran, které doopravdy znemožní vstup do objektu. Proto ovládají 

elektrické zámky dveří, turnikety a jiná zařízení. 

 Je nutné rozlišovat přístupový systém od docházkového systému. U docházkového 

systému není prvotním cílem řízení vstupu do objektu, ale zejména monitorování času 

(pracovní doby) a důvodu průchodu daným místem. Tyto dvě zařízení mohou být také 

integrovány do jednoho celku. [17, 4]  

Kamerové a monitorovací systémy 

 Kamerové systémy CCTV (Closed circuit television) jsou vysoce účinným prvkem 

při zabezpečení objektů. Značně znásobují efektivitu fyzické ostrahy, jelikož jsou schopny 

snímat několik míst najednou a obsluha má tak přehled, co se odehrává ve střeženém 

prostoru. CCTV systém slouží zejména pro identifikaci osob, detekci osob nebo 

monitorování skupiny osob. CCTV systémy mají ovšem v komerční průmyslové 

bezpečnosti daleko větší možnosti, využívají se například na sledování osob, detekci 

pochybného chování osob, pozorování teploty osob na letištích, rozpoznávání předmětů aj. 

[17, 4] 

 Kamerový systém je složen z několika prvků: 

 Kamery 

 Monitor 

 Záznamové zařízení 

 Ovládací část 

 Příslušenství 

Kamery jsou primárním a nejdůležitějším prvkem CCTV systému, jelikož 

obstarávají sledování střeženého prostoru. Mohou být digitální, nebo klasické s prvky 

CCD. Pro snímání obrazu rozlišujeme kamery na černobílé, barevné a kombinované. 

Zásadními vlastnostmi při výběru jsou rozlišovací schopnost, citlivost, ohnisková 

vzdálenost a světelnost. Některé z typů bezpečnostních kamer jsou uvedeny na obrázku 6. 

Úlohou monitorů je zobrazování děje snímaným kamerami, nebo ze záznamového 

zařízení. Na jednom monitoru lze zobrazit snímaný obraz i z několika kamer najednou. 

Záznamová zařízení slouží k archivaci obrazu, což je důležité pro získání 

důkazního materiálu při napadení objektu, nebo při pracovním úrazu. V dnešní době se pro 

uložení obrazu využívá nejčastěji pevný disk. [16, 4, 32] 
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Obrázek 6: Typy bezpečnostních kamer [32] 

Elektrická požární signalizace 

 Elektrická požární signalizace (dále jen EPS) tvoří soubor jednotlivých technických 

zařízení sloužících k detekci požáru při jeho vzniku a včasnému přivolání pomoci. Mezi 

nejdůležitější úkoly EPS patří včasné rozpoznání zahoření, spolehlivé určení místa požáru, 

vyhlášení poplachu a aktivace zařízení, které zabraňují rozšíření požáru. Jednou z funkcí 

EPS je také možnost provedení automatické komunikace s hasičským záchranným sborem 

(dále jen HZS). [16] 

3.2 Fyzická ostraha 

 Jedná se o nejstarší a nejvyužívanější druh ochrany osob a majetku. Společně 

s režimovými opatřeními je schopna zaopatřit ochranu aktiv svojí dočasnou či trvalou 

přítomností. Fyzická ostraha je prováděna většinou vlastními zaměstnanci, strážnými, 

hlídací službou, nebo hlídači. Subjekty využívají k těmto účelům ve většině případů 

soukromé bezpečnostní služby. Fyzická ostraha je také finančně nejnákladnější způsob 

ochrany, pořizovací náklady jsou nízké, ovšem provozní náklady jsou jednoznačně 

nejvyšší. [17, 4] 

 Mezi hlavní úkoly fyzické ostrahy patří ochrana osob a majetku, bezpečnost 

střeženého objektu a veřejný pořádek, čehož dosáhneme pomocí: 

Kontrolní propustkové služby 

 Tato služba zabraňuje neoprávněnému vstupu osob či neoprávněnému vjezdu 

vozidel do střeženého objektu. Oprávněné vstupy a vjezdy eviduje, provádí kontrolu, co 
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osoby přinášejí a vozidla přivážejí, aby nedošlo k pronesení, provezení předmětu, který by 

nějakým způsobem byl pro objekt nebezpečný. Ke kontrole dochází také při opouštění 

střeženého objektu, čímž se zabraňuje nezákonnému vynášení, nebo vyvážení majetku. 

Kontrolní činnosti 

 Pracovník fyzické ostrahy plní úkoly spojené s ochranou bezpečnosti a zdraví při 

práci, s protipožární ochranou apod., v rozsahu vymezeném smlouvou a směrnicí pro 

ochranu objektů. Zabraňuje také rozkrádání, poškozování, zničení, nebo ztrátě majetku. 

Střežení objektů a prostor formou strážní služby 

 Úkolem pracovníků fyzické ostrahy v dané spojitosti je zejména zabránění vstupu 

osob a vjezdu vozidel do objektu v místech, kde se nenachází kontrolní propustková 

služba. Zabraňuje taktéž nekontrolovanému vnášení či vynášení, přivážení či vyvážení 

materiálu, majetku a jiného do nebo ze střeženého objektu. 

Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru 

 Jedná se o doplňková opatření uskutečňována uvnitř objektu za použití forem a 

metod soukromých bezpečnostních služeb. 

Realizace zásahu při mimořádných událostech či na základě signálu o narušení 

objektu 

 Jde o soubor opatření při vzniku mimořádné události ve střeženém objektu nebo 

v případě narušení objektu zabezpečeného pomocí PZTS. Činnost může být při mimořádné 

události prováděna stávající ochranou a zálohami, popřípadě pokud je objekt napojen na 

dohledové a poplachové přijímací centrum (dále jen DPPC), tak za pomocí výjezdové 

skupiny. 

Vyrozumění míst poskytujících pomoc 

 Základním úkolem pracovníků fyzické ostrahy je vyrozumění složek integrovaného 

záchranného systému, havarijních služeb, majitelů a dalších, kteří jsou schopni zajistit 

ochranu zdraví, života a majetku před většími škodami. 

 Formy fyzické ostrahy lze rozdělit následovně: 

Strážní služba 

 Strážní služba je vykonávána na pevných stanovištích nebo formou pochůzky. 

Pracovník při této službě zajišťuje vnější ochranu objektu. Sleduje především objekt, 

přilehlé okolí a zabraňuje protiprávnímu jednání směřujícímu proti objektu. 
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Bezpečnostní dohled 

 Pracovník fyzické ostrahy může provádět bezpečnostní dohled celoplošně, nebo 

jako dohled nad vyhrazenými prostory, místy, objekty aj. Je prováděn buď fyzicky, nebo 

dálkově za pomocí CCTV systému. Dochází zejména ke sledování oprávněného pohybu, 

činnosti, zabezpečení objektů a plnění dalších specifických úkolů. 

Bezpečnostní ochranný doprovod 

 Jedná se o specializovanou činnost fyzické ostrahy, která je prováděna pomocí 

bodyguardů. Doprovody je možno provádět pěším způsobem, ve vozidle, doprovodným 

vozidlem nebo kombinovaným způsobem. Bezpečnostní ochranné doprovody se využívají 

u přepravy hotovostí a cenností, v letecké, kamionové, železniční a lodní přepravě nebo při 

ochranném doprovodu osob. 

Bezpečnostní průzkum 

 Bezpečnostní průzkum slouží k zjištění a upřesnění stavu veřejného pořádku na 

daném místě. Je uskutečňován za pomoci pracovníka fyzické ostrahy, soukromého 

detektiva nebo využitím elektronických systémů. 

Kontrolní propustková služba 

 Kontrolní propustková služba zabezpečuje ochranu vstupu a vjezdu do objektu, 

nebo z objektu. Vede evidenci osob a vozidel, které jsou kontrolovány, aby nedocházelo 

k neoprávněnému donášení a vynášení nebezpečných předmětů, majetku, zboží apod. 

Bezpečnostní výjezd - zásah 

 Bezpečnostní výjezd má návaznost na zabezpečený objekt pomocí PZTS. Pokud 

zásahová skupina dostane informaci na dohledové a poplachové přijímací centrum o 

narušení objektu, dojde k výjezdu. V rámci výjezdu je třeba zadržet pachatele, pokud se 

nachází v objektu nebo jeho blízkosti a zajistit napadený objekt, než dojde k příjezdu 

policie, případně majitele. [4] 

3.3 Režimová ochrana 

 Pojem režimová ochrana bývá často nahrazován názvem organizační, nebo také 

administrativní ochrana. Jedná se o souhrn administrativních a organizačních opatření a 

postupů, které zajišťují podmínky požadované k zajištění daného objektu. [4] 

Zásady režimové ochrany by měly být dány směrnicí režimových opatření. Mezi 

základní problémy režimové ochrany nepatří vytvoření této směrnice, problémem je 
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zejména prosazování a zavádění režimových opatření do každodenního provozu objektu. 

Tato opatření bývají v organizacích často podceňována, proto je nutná úzká součinnost 

mezi vedením a všemi zaměstnanci. [4, 15] 

Dělení režimové ochrany: 

 vnější 

 vnitřní 

Vnější režimová opatření 

 Tato opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek, které se stanovují u 

chráněného objektu. Jedná se o chráněné prostory, kterými se osoby a vozidla dostávají do 

objektu, případně kudy jej opouštějí. [15] 

Vnitřní režimová opatření 

 Vnitřní režimová opatření se týkají zejména dodržování těchto bezpečnostních 

směrnic: 

 omezení pohybu vozidel a osob v objektu jen do určitých oblastí 

 skladový režim, který určuje způsob příjmu a výdeje materiálu od vjezdu do 

areálu až po jeho opuštění 

 režim pohybu materiálu, vytváří podmínky, aby nedocházelo k vynášení 

zbylých či neevidovaných materiálů a výrobků z areálu [15] 

Dokumenty režimové ochrany 

 Statut organizace - slouží k vyjádření účelu a cíle činnosti organizace. 

Organizační řád - jehož cílem je upřesnění struktury podniku. 

 Pracovní řád - uvádí pracovní náplň pracovníků, pracovní postupy, ale také jejich 

práva a povinnosti. 

 Spisový řád - v němž jsou stanoveny zásady oběhu dokumentů, systém jejich 

posuzování, schvalování a další nakládání s nimi. 

Skartační řád – využívá se k vytřiďování písemností. Stanovuje skartační lhůty, 

způsob třídění písemností a způsob jejich vyřazování. 

Pravidla užívání technických prostředků – stanovuje pravidla užívání 

kopírovacích zařízení, telefonů, faxů apod. [4, 15] 
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4 Statistika kriminální činnosti v dané lokalitě 

 V této části se budu věnovat kriminální činnosti v okrese Vsetín, jelikož je zde 

umístěn objekt vybrané firmy. Statistika kriminální činnosti je provedena z oficiálních 

souhrnů kriminality Policie České republiky (dále jen PČR). Zaměřím se na celkovou 

statistiku kriminální činnosti a dále zejména na majetkovou trestnou činnost a krádeže 

vloupáním. 

4.1 Statistika kriminální činnosti v okrese Vsetín 

 Následující graf znázorňuje kriminální činnost v okrese Vsetín složenou 

z jednotlivých trestných činů páchaných v letech 2010 až 2014. 

 

Graf 1: Skladba kriminální činnosti v okrese Vsetín v letech 2010 až 2014 [25] 

 Z grafu je možné vypozorovat, že největší podíl na kriminální činnosti mají 

majetkové činy, které tvoří 37 % trestných činů z celkového počtu. Na místě druhém s     

19 % skončily krádeže prosté a třetí v pořadí se nacházejí s 14 % krádeže vloupáním. Pro 

účely této práce jsou nejdůležitější majetkové trestné činy a krádeže vloupáním, které se 

umístily na předních pozicích, a tak se těmito činy budu nadále zabývat. 
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Graf 2: Majetkové činy v okrese Vsetín v letech 2010 až 2014 [25] 

 V grafu majetkových činů je možno vidět, že jejich počet je v jednotlivých letech 

přibližně stejný. Rok 2014 zaznamenal nejmenší počet činů za posledních 5 let. Z grafu je 

také zřejmé, že každým rokem se z celkového počtu objasní přibližně jen třetina těchto 

činů. 

 

Graf 3: Krádeže vloupáním v okrese Vsetín v letech 2010 až 2014 [25] 

V tomto grafu jsou znázorněny krádeže vloupáním v letech 2010 až 2014. Hodnoty 

krádeží vloupáním mírně kolísají. V posledním roce došlo k poklesu těchto činů, přičemž 

bylo objasněno nejvíce případů, a to 31 % z celkového počtu. 

K pachatelům těchto skutků se v okrese Vsetín řadí především recidivisté. 

Nezanedbatelný počet představují také mladiství ve věku 15-17 let a děti ve věku 1-17 let. 

Několika skutků se dopustily osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. 
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5 Základní informace o firmě 

 V této kapitole bude představena dřevozpracující firma se sídlem v obci Zašová. 

V níže uvedených podkapitolách uvedu profil firmy, její historii, popis okolí areálu, popis 

objektu a aktiva firmy. Na obrázku 7 je zobrazena budova společnosti. 

 

Obrázek 7: Budova společnosti 

5.1 Profil firmy 

 Společnost v současné době zaměstnává 23 zaměstnanců pracujících na 

jednosměnný provoz. Hlavní pracovní náplní je výroba tzv. flight case pro firmu vyrábějící 

pohyblivá světla a digitální osvětlení. Flight case slouží pro uložení osvětlení při leteckém 

či kamionovém transportu. 

 Mezi vedlejší činnosti patří: 

 výroba velkoobjemových přepravních beden 

 zakázková výroba nábytku 

 stolařské práce 

 truhlářské práce 

 zakázková výroba palet 

Firma taktéž poskytuje služby, jako jsou například pořez a zpracování veškerého 

dřevěného materiálu. Dále lze také využít volných kapacit strojů, zejména CNC fréz, které 

jsou schopny frézovat složité díly kusové výroby dle individuálních požadavků zákazníka. 
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5.2 Historie firmy 

 Začátek výroby sahá do roku 2005, kdy majitel jako živnostník uspěl na konkurzu 

s flight case u společnosti vyrábějící pohyblivá světla a digitální osvětlení. Výroba 

zpočátku probíhala v garáži rodinného domu. Zanedlouho poté proběhlo stěhování do 

větších prostor, jelikož si majitel pronajal volné prostory v přilehlé budově obchodního 

domu. Tyto prostory byly jen přechodné, protože firma se neustále rozrůstala a hledala 

prostory, které by posloužily na delší časový úsek. Ty našla v roce 2007, když si pronajala 

objekt, v kterém dříve probíhala mlékárenská výroba. Díky prostorům v tomto objektu 

mohla firma rozšířit portfolio výroby, a tak se začala zabývat také stolařskými a 

truhlářskými pracemi. V roce 2008 byla firma zapsána do obchodního rejstříku jako 

společnost s ručením omezeným. Na jaře roku 2010 se firma rozhodla pro výstavbu 

vlastního objektu, kam se v roce 2012 přestěhovala. Společně s výstavbou objektu proběhl 

nákup nových strojů, které pomohly k optimalizaci a zefektivnění výroby. 

5.3 Popis okolí firmy 

 Areál společnosti se nachází v okrese Vsetín, konkrétně v průmyslové zóně obce 

Zašová. Celková rozloha areálu, v němž je objekt umístěn, činí 3699 m
2
. K areálu se 

dostaneme cestou směrem na obec Veselá, na kterou odbočíme z komunikace první třídy 

číslo 1/35 vedoucí mezi městy Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. K objektu 

společnosti vede jediná cesta, kterou se dostaneme přímo ke vstupu do budovy. 

 Výhodou je dobrá dostupnost, jelikož v blízkosti podniku se nachází vlaková i 

autobusová zastávka. Další možností dopravy je využití přilehlé cyklostezky. 

 Poněvadž se celý areál nachází v již zmíněné průmyslové zóně, v blízkosti můžeme 

nalézt několik firem. V severní části od areálu je umístěna firma, která provádí výstavby 

inženýrských sítí, montáž technických zařízení budov aj. V blízkosti jižní části areálu se 

nachází sklady, v nichž je umístěn materiál pro elektromontážní práce, a také firma 

vyrábějící křemíkové krystaly pro elektroniku. Jižní část areálu sousedí s firmou na 

zpracování polystyrenu a z této strany vede také příjezdová cesta k objektu. Poslední 

východní část je obklopena zemědělskou půdou, avšak nedaleko za ní se nachází obytná 

zástavba. Na obrázku 8 je znázorněn letecký pohled na areál. 
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Obrázek 8: Letecký pohled na areál [21] 

5.4 Stavební konstrukce objektu 

 Budova je v administrativní a výrobní části I. dvoupodlažní, ve zbývajících 

výrobních částech a technické místnosti je objekt jednopodlažní. K budově je také 

přistavěn dřevěný přístřešek, jenž slouží jako sklad materiálu. Celková zastavěná plocha 

činí 829 m
2
. 

 Obvodový plášť z broušené cihly porotherm o šířce 400 mm je vyzděn na betonové 

základové desce. Vnitřní příčky jsou vyzděny taktéž z cihly porotherm o šířce 300 mm. 

Celý objekt je zateplen tepelně izolačními deskami o tloušťce 80 mm. Venkovní omítka je 

dekorativní pastovitá. 

 Střešní konstrukci tvoří sedlové vazníky. Na pokrytí byla použita trapézová střešní 

krytina. Podhledy jsou téměř v celém objektu sádrokartonové, kromě administrativní části 

budovy, kde jsou použity kazetové minerální podhledy. 

 Hlavní vchod do budovy je opatřen jednokřídlými plastovými dveřmi. Všechna 

okna v objektu jsou taktéž plastová, jedno křídlo je vždy otvíratelné, druhé neotvíratelné. 

Kromě oken v administrativní části a místnosti pro přípravu hliníkových profilů jsou 

všechna okna ze severní strany budovy zadělána sádrokartonovými deskami. Výrobní části 

I., III. a technická místnost jsou opatřeny sekčními garážovými vraty. 

 Podlaha ve výrobních částech a technické místnosti je litá-syntetická. V kancelářích 

je položena plovoucí podlaha. Na sociálních zařízeních, chodbách, v kuchyni a úklidové 

místnosti je podlaha keramická. V šatnách je použita PVC podlahová krytina. 
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5.5 Dispoziční řešení objektu 

 Do budovy je možné se dostat celkem 3 vstupy, z toho jeden je vstup hlavní a další 

dva jsou tvořeny sekčními průmyslovými vraty. Pro vchod do budovy se používá hlavní 

vstup, který slouží nejen pro zaměstnance, ale i pro návštěvy. Ihned po vstupu jsou na levé 

straně kanceláře, na straně pravé je schodiště vedoucí do druhého nadzemního podlaží a 

dveře, kterými je umožněn vstup do výrobní části I. 

 Druhé nadzemní podlaží není nad celým objektem, ale pouze nad kancelářemi a 

výrobní částí I. Nad kancelářemi jsou umístěny prostory pro zaměstnance. Jedná se o 

šatny, sociální zařízení, kuchyň a úklidovou místnost. Nad výrobní částí I. se nachází 

prostory, kde probíhá dokončení výrobků určených pro vývoz. 

 Za dveřmi pro vstup do výrobní části I. jsou umístěny prostory pro kompletaci 

výrobků, dále sklad nářadí, sklad spojovacího materiálu a místnost pro přípravu 

hliníkových profilů. 

 Z těchto prostor lze plynule přejít pomocí posuvných dveří do výrobní části II., kde 

se nalézají stroje pro zpracování dřevěných materiálů. Na protilehlé straně místnosti jsou 

dveře do technické místnosti, kde je umístěn průmyslový kompresor. 

 Do výrobní části III. se může opět přejít plynule pomocí posuvných dveří. Nalézají 

se zde taktéž stroje pro zpracování dřevěného materiálu. Sekčními průmyslovými vraty je 

umožněno se z této místnosti dostat také do skladu materiálu. 

 Ve výrobní části I. a III. jsou instalovány již zmiňovaná sekční průmyslová vrata, 

která mohou být použita jako vstup, ale slouží především pro návoz materiálu a vývoz 

hotových výrobků. 

 Dispoziční uspořádání jednotlivých prostorů je možné si prohlédnout v příloze 1 a 

2. 

5.6  Chráněná aktiva firmy 

 Aktiva lze obecně vyznačovat jako majetek, který má pro společnost určitou 

hodnotu. Aktiva se dělí na dlouhodobá a krátkodobá. Dlouhodobá aktiva setrvávají 

ve firmě déle než 1 rok, v našem případě se jedná primárně o technické vybavení objektu. 

Krátkodobá aktiva setrvávají ve firmě méně než 1 rok a často se jednorázově 

spotřebovávají. Hodnota krátkodobých aktiv nelze v tomto případě přesně vyčíslit, jelikož 

se množství mění v závislosti na objednávkách.  
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Celková výše aktiv je pro tuto práci důležitá k určení částky, která může být 

vynaložena na ochranu objektu. K tomuto účelu je vhodné využít princip ALARA, 

z kterého vyplývá, že do inovativního zabezpečení pro snížení rizika je možnost investovat 

10-15 % z hodnoty aktiv. Výčet dlouhodobých a krátkodobých aktiv společnosti můžeme 

vidět v tabulce 1. 

Tabulka 1: Dlouhodobá a krátkodobá aktiva společnosti, vyčíslení jejich hodnot 

Dlouhodobá aktiva společnosti 

Část objektu Majetek Počet Cena celkem Kč 

Administrativní 

část 

Notebook 4 48 000 

Vybavení kanceláře 2 80 000 

Software 3 30 000 

Vybavení šaten 2 60 000 

Vybavení kuchyně 1 100 000 

Výrobní část I. 

Nářadí 50 50 000 

Vybavení 1 40 000 

Stojanová vrtačka 2 16 500 

Kolíkovačka 1 119 790 

Odsavač třísek a pilin 2 55 100 

Spodní frézka 1 38 599 

Pokosová pila 2 18 400 

Výrobní část II. 

CNC obráběcí 

centrum 
3 4 500 000 

Pásová pila 1 17 400 

Formátovací pila 2 306 401 

Srovnávací frézka 1 119 790 

Tloušťkovací frézka 1 177 628 

Širokopásová bruska 1 190 326 

Výrobní část III. 

Olepovačka hran 1 378 429 

Nářezové centrum 1 1 400 000 

Spodní frézka 1 30 000 

Kartáčová bruska 1 110 000 

Briketovací lis 1 159 720 

Technická místnost  Kompresor 1 200 000 

 
Užitkový automobil 1 508 200 

Vysokozdvižný vozík 1 471 900 

Celková cena dlouhodobých aktiv 9 226 183 Kč 

Krátkodobá aktiva společnosti 

Sklad Materiál pro výrobu - 200 000 

Celková cena krátkodobých aktiv 200 000 Kč 
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6 Popis aktuálního stavu zabezpečení 

 Abych dosáhl zefektivnění ochrany společnosti, je nutno se napřed věnovat 

stávajícímu stavu zabezpečení. Proto bude v této kapitole popsán současný stav 

jednotlivých částí fyzické ochrany. 

6.1 Mechanické zábranné systémy 

 V podkapitolách se budu zabývat MZS, jenž jsou v objektu použity na obvodové, 

plášťové, prostorové a předmětové úrovni. 

6.1.1 Obvodová ochrana 

 Kolem celého areálu společnosti vede klasické drátěné oplocení o výšce 1,2 m, 

které je zobrazeno na obrázku 9. Poplastované pletivo o síle 1,8 mm a velikostí ok 50 x 50 

mm je přichyceno k zabetonovaným plotovým sloupkům. Tyto sloupky jsou doplněny o 

podhrabové desky, které nahrazují betonovou podezdívku a slouží obzvláště proti 

podhrabání.  

 

Obrázek 9: Oplocení kolem areálu 

 Příjezdová cesta je opatřena samonosnou posuvnou bránou o šířce 4,5 m a výšce 

1,2 m, jenž ovšem není doplněna o plotovky, zabraňuje tedy pouze vjezdu vozidel. Brána 

je otevírána pomocí RFID čipu, který vlastní každý zaměstnanec. Vstup do areálu je 

umožněn po celou pracovní dobu, tedy od 6:00 do 14:30 hodin. 

Společnost do budoucna počítá ještě s jednou příjezdovou cestou vedoucí 

k zamýšlené stolařské dílně, proto je v oplocení vynechané místo pro další samonosnou 

posuvnou bránu. Oplocení tedy není souvislé a chrání objekt jen minimálně.  
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Samonosnou posuvnou bránu máme znázorněnou na obrázku 10, místo pro 

zamýšlenou bránu je vyobrazeno na obrázku 11. 

 

 

 

 

 

6.1.2 Plášťová ochrana 

 Plášť objektu je tvořen stavebními prvky budov (stěny, střechy, podlahy) a 

otvorovými výplněmi (okna, dveře), které jsou nejrizikovější, protože zloději jimi 

nejčastěji útočí. 

 Hlavní vchod uvedený na obrázku 13 je opatřen jednokřídlými plastovými dveřmi, 

které jsou vyplněny izolačním dvojsklem. Tyto dveře jsou osazeny cylindrickou zámkovou 

bezpečnostní vložkou FAB a elektrickým otvíračem. Otvírání vchodových dveří probíhá 

s pomocí přístupového systému, jehož snímač je umístěn na plášti budovy, nehrozí tedy 

Obrázek 10: Brána pro vjezd do areálu 

Obrázek 11: Místo pro budoucí bránu 
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otevření dveří cizí osobou. Výrobní části I. a III. jsou doplněny sekčními průmyslovými 

vraty s šířkou 3,1 m a výškou 2,7 m. Sekční vrata jsou poháněná elektromotorem a jsou 

ovladatelná pouze z vnitřní strany. Průmyslová vrata výrobní části III., znázorněna na 

obrázku 12, jsou se vstupními dveřmi vybavenými zámkem s cylindrickou vložkou FAB. 

 V celém objektu společnosti jsou instalována plastová okna s izolačním dvojsklem, 

která nejsou bezpečnostní, ani opatřena bezpečnostní fólií. Ve všech částech objektu je 

vždy jedno křídlo plastového okna otvíratelné a druhé neotvíratelné. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Prostorová ochrana  

 Prostorová ochrana mezi jednotlivými místnostmi v administrativní části je tvořena 

protipožárními jednokřídlými dveřmi standardních rozměrů 1970 mm x 800 mm, které 

můžeme vidět na obrázku 15. Dveřní křídla jsou zasazena do protipožárních rámových 

zárubní a vybavena zadlabacím dozickým zámkem, nebo zadlabacím zámkem s 

cylindrickou vložkou. 

 Jednotlivé výrobní části jsou od sebe odděleny pomocí závěsných posuvných vrat, 

které nejsou nijak uzamykatelné. Vrata oddělující výrobní části jsou obsahem obrázku 14. 

Obrázek 13: Hlavní vchod  Obrázek 12: Sekční vrata s dveřmi 
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6.1.4 Předmětová ochrana 

 Předmětová ochrana je realizována pouze v šatnách pro zaměstnance, kde jsou 

umístěny svařované šatní skříňky. Zamykání těchto skříní je řešené cylindrickým zámkem. 

6.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 PZTS jsou v objektu instalovány pouze na úrovni prostorové ochrany. Tato ochrana 

je provedena za pomoci pasivních infračervených čidel (dále jen PIR), která jsou umístěna 

ve všech prostorech 1. nadzemního podlaží. Ovládací klávesnice se nachází na zdi hned za 

hlavním vchodem do budovy. Jednotlivé prvky PZTS jsou napojeny na ústřednu, která je 

instalována ve skladu spojovacího materiálu. Při detekování narušení prostoru je spuštěna 

siréna a ústředna PZTS zašle majiteli zprávu s informací o narušení prostoru. 

 Schematické rozmístění prvků PZTS je znázorněno v příloze 1. 

6.3 Ostatní zabezpečovací systémy 

Přístupový a docházkový systém 

 V budově je instalován také kombinovaný docházkový a přístupový systém. Každý 

zaměstnanec obdržel od tohoto systému RFID čip, pomocí něhož si otvírá hlavní dveře a 

monitoruje pracovní čas. Zaměstnanec je povinen si pracovní čas monitorovat sám, včetně 

Obrázek 14: Protipožární dveře Obrázek 15: Závěsná posuvná vrata 
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předepsaných přestávek. Snímač přístupového systému je umístěn na plášti budovy vedle 

hlavních dveří. Terminál docházkového systému je umístěn na zdi hned za hlavním 

vchodem. 

Elektrická požární signalizace 

 V objektu je taktéž instalován systém EPS, jenž je tvořen bodovými opticko-

kouřovými hlásiči a veškerými prvky zajišťující funkci systému. Systém EPS je realizován 

ve všech výrobních částech a technické místnosti. 

 Umístění hlásičů je znázorněno v příloze 1 a 2. 

Kamerový systém 

 Plášťová a prostorová ochrana je částečně zabezpečována také pomocí kamerového 

systému. Plášťová ochrana je tvořena čtyřmi kamerami. První kamera střeží plášť budovy 

ze západní strany objektu. Druhá kamera střeží prostor u hlavního vchodu do budovy a 

třetí kamera hlídá prostor před sekčními vraty výrobní části III. Poslední čtvrtá kamera 

střeží prostor sekčních vrat vedoucích ke skladu materiálu. Prostorová ochrana kamerovým 

systémem je realizována pouze v místě za vchodovými dveřmi a ve výrobních částech, kde 

se nalézá nejhodnotnější majetek společnosti. Tyto prostory jsou hlídány celkem šesti 

kamerami. Obrazový záznam je ukládán na záznamové zařízení. Snímaný obraz není 

nikým kontrolován, zkoumá se jen v případě, pokud dojde k narušení střeženého prostoru, 

nebo při pracovním úrazu. 

Rozmístění jednotlivých kamer je znázorněno v příloze 1. 

6.4 Fyzická ostraha 

 Ve společnosti není zaměstnána žádná osoba, která by plnila funkci fyzické 

ostrahy. Společnost tedy formu tohoto zabezpečení nevyužívá, není ani napojena na 

dohledové a poplachové přijímací centrum. 

6.5 Režimová ochrana 

 Areál firmy bývá zpřístupněn v pracovní dny od 6:00 do 14:30. Brána pro vjezd do 

areálu je otevřena po celou pracovní dobu, otevírá ji buď majitel firmy, nebo první příchozí 

zaměstnanec za pomocí RFID čipu. Otevření hlavních dveří objektu obstarává majitel. 

Nejprve je nutné klíčem odemknout zámek dveří, poté za pomocí čipu otevřít dveře a 

odkódovat objekt kódem. Po dobu, kdy je objekt odkódován se všichni zaměstnanci mohou 
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do budovy dostat vlastněným čipem. Návštěvy se musí hlásit zvonkem umístěným u 

vchodu, poté je přijde obsloužit skladník sídlící v kanceláři. Zaměstnanci mají možnost 

opustit areál pouze v době svačinové a obědové přestávky, nebo pokud jsou vysláni na 

montáž. 

 Zaměstnanci se mohou v rámci pracovní doby pohybovat téměř po všech 

prostorech objektu kromě skladu nářadí a skladu spojovacího materiálu. Od těchto 

místností má klíč pouze majitel a skladník, který vydává věci ze skladů na vyžádání. 

 Objekt po pracovní době vždy zakóduje a uzamkne majitel a pomocí čipu taktéž 

nechá uzavřít bránu pro vjezd do areálu. 

6.6 Zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení 

 Po zhlédnutí areálu musím hodnotit stávající stav zabezpečení uspokojivě, ale i 

přesto se zde nacházejí nedostatky. 

Záporně hodnotím zejména obvodovou ochranu, jelikož oplocení není souvislé. Na 

vjezdové bráně chybí plotovky, takže zabraňuje pouze vjezdu vozidel. Oplocení areálu je 

realizováno klasickým pletivem, které je nízké, a tak jeho překonání nečiní 

potencionálnímu pachateli žádný problém. 

U plášťové ochrany postrádám zabezpečení plastových oken a také sekčních vrat. 

Okna nejsou vybaveny bezpečnostním sklem ani bezpečnostní fólií. Společně se sekčními 

vraty nejsou ani okna zabezpečeny systémem, který by detekoval jejich otevření. Naopak 

kladně hodnotím zabezpečení vstupních dveří, které je na velmi dobré úrovni. 

 Nedostatky vidím také u předmětové ochrany, poněvadž se v kanceláři nachází 

vždy určitý finanční obnos a různé dokumenty, chybí mi zde prostředek určený k této 

ochraně. 
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7 Analýza bezpečnostních rizik dřevozpracující firmy 

 Cílem analýzy bezpečnostních rizik je posoudit míru účinnosti a efektivity 

aktuálního stavu zabezpečení daného objektu. Hlavním faktorem je identifikace možného 

rizika, ohrožení a jejich následků. Po identifikaci je nutné tato rizika minimalizovat na 

přijatelnou úroveň. Přijatelné riziko poté vnímáme jako ohrožení, ale pravděpodobnost, že 

nastane, je snížena na takovou úroveň, aby eventuální následky byly co nejmenší. 

 V mé práci jsem si vybral pro analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik dvě 

metody. Pro identifikaci a grafické modelování rizik byl zvolen Ishikawův diagram. 

V návaznosti na tuto metodu jsem si zvolil metodu FMEA, jenž je také nazývána jako 

analýza selhání a jejich dopadů. Tato analýza bude vyhodnocena za pomoci Paretova 

diagramu a Lorenzovy křivky. 

7.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawův diagram může být nazýván také jako diagram příčin a následků, či jako 

diagram „rybí kostry“, jenž vyvinul Kaora Ishikawa. Pomocí diagramu je možno 

identifikovat nejpravděpodobnější příčiny problému. Graficky umožňuje znázornit 

analyzovaný problém z hlediska jeho příčin. 

 Tvorba Ishikawova diagramu by měla probíhat za použití brainstormingu, tedy ve 

skupince lidí, kteří rozumí dané problematice. Díky tomu jsem schopen identifikovat 

možné, ale i málo předpokládané příčiny problému. [28] 

 Možné příčiny, které mohou narušit bezpečnost objektu, jsou graficky znázorněny 

pomocí Ishikawova diagramu na obrázku 16.  
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Obrázek 16: Ishikawův diagram  
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7.2 Analýza selhání systémů a jejich dopadů 

 Název této metody pochází z anglického názvu Failure Mode and effect Analysis, 

zkráceně FMEA. V metodě FMEA jsou rozebírány způsoby selhání a jejich následky. 

Tento rozbor mi následovně umožní vyhledat dopady a také příčiny z vymezených důvodů 

selhání. [28] 

 Metoda selhání systémů a jejich dopadů vychází z následujícího vzorce 1: 

HNPR       [1] 

 R – míra rizika 

 P – pravděpodobnost vzniku existence rizika 

 N – závažnost následků 

 H – odhalitelnost rizika 

Parametry, které dosazujeme do vzorce pro výpočet míry rizika, jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Parametry metody selhání systémů a jejich dopadů [28] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků 

0-3 Bezvýznamné riziko 1 Malá škoda 

4-10 Akceptovatelné riziko 2 Větší škoda 

11-50 Mírné riziko 3 Vyšší škoda 

51-100 Nežádoucí riziko 4 Vysoká škoda 

101-125 Nepřijatelné riziko 5 Velmi vysoká škoda 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 Velice nepravděpodobná 1 
Riziko odhalitelné v době jeho 

spáchání 

2 Spíše pravděpodobná 2 
Snadno odhalitelné riziko během pár 

minut 

3 Pravděpodobná 3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Velmi pravděpodobná 4 Nesnadno odhalitelné riziko 

5 Trvalá hrozba 5 Neodhalitelné riziko 
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Rizika byla rozdělena z Ishikawova diagramu na procesní a strukturální. Mezi 

procesní rizika se řadí ta, která jsou zapříčiněna selháním lidského faktoru. Rizika 

strukturální jsou způsobena chybějícími nebo nesprávně fungujícími zabezpečovacími 

systémy. Výsledné míry rizika R jsou uvedeny v tabulce 3 a 4. 

Tabulka 3: Procesní rizika a jejich výpočet 

Číslo Identifikované riziko P N H R Ni Fi (%) 

1 Ztráta čipu 4 3 3 36 36 15,32 

2 Neuzavření oken 3 4 3 36 72 30,64 

3 Ztráta klíčů 3 3 3 27 99 42,13 

4 Nezamknuté dveře 3 3 3 27 126 53,62 

5 Zaměstnanci 2 3 4 24 150 63,83 

6 Msta vlastníkovi firmy 2 2 5 20 170 72,34 

7 Požár 1 5 4 20 190 80,85 

8 Vandalismus 2 2 3 12 202 85,96 

9 Pohyb neoprávněných osob 2 3 2 12 214 91,1 

10 Neuzavření vjezdové brány 2 2 3 12 226 96,17 

11 Porušení směrnic 3 1 3 9 235 100 

 

Tabulka 4: Strukturální rizika a jejich výpočet 

Číslo Identifikované riziko P N H R Ni Fi (%) 

1 
Rozbití skleněné výplně 

okna 
4 4 3 48 48 10,46 

2 
Rozbití skleněné výplně 

vstupních dveří 
4 4 3 48 96 20,92 

3 Přelezení oplocení 5 2 4 40 136 29,63 

4 Překonání vjezdové brány 5 2 4 40 176 38,34 

5 Překonání vstupních dveří 3 4 3 36 212 46,19 

6 
Vypáčení integrovaných 

dveří sekčních vrat 
3 4 3 36 248 54,03 

7 Překonání plastového okna 3 4 3 36 284 61,87 

8 
Překonání zámku vnitřních 

dveří 
4 3 3 36 320 69,72 

9 Proražení oplocení objektu 3 3 3 27 347 75,6 

10 Nefunkční PZTS 2 4 3 24 371 80,83 

11 Nefunkční CCTV 2 3 3 18 389 84,75 

12 
Poškození otevíracího 

mechanismu brány 
2 3 3 18 407 88,67 

13 Překonání střechy objektu 2 3 3 18 425 92,59 

14 Přestřižení pletiva 2 2 3 12 437 95,21 

15 Podhrabání oplocení 2 2 3 12 449 97,82 

16 Nefunkční EPS 2 5 1 10 459 100 
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Paretův diagram a Lorenzova křivka 

 Pro vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou využiji Paretův princip 

80/20. Z tohoto principu vyplývá, že musím minimalizovat 80 % rizik, které byly 

vyhodnoceny jako nepřijatelné. Zbývajících 20 % rizik je přijatelných, proto není potřeba 

se jimi zabývat, jelikož aktuální opatření jsou dostačující. 

 K vytvoření Paretova diagramu a Lorenzovy křivky je nutné znát kumulativní 

četnost Ni a relativní kumulativní četnost Fi. Pro vypočet kumulativní četnosti musím 

nejprve seřadit jednotlivé identifikované poruchy podle míry rizika od největší po 

nejmenší, jak je provedeno v tabulce 3 a 4. Poté podle vzorce 2 vypočítám kumulativní 

četnost a podle vzorce 3 vypočtu relativní kumulativní četnost. 

   



i

k

iki nnnnnN
1

321 ...     [2] 

 Ni – kumulativní četnost 

 n1 – ni – hodnota dané poruchy 

     100
N

N
F i

i
     [3] 

 Fi – relativní kumulativní četnost poruchy [%] 

 Ni – kumulativní četnost poruchy 

 N – kumulativní četnost všech hodnot poruch 

 

Výsledné hodnoty všech kumulativních četností a relativních kumulativních 

četností jsou uvedeny v tabulce 3 a 4. 

Sestrojený Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika je uvedený 

v grafu 4 a pro strukturální rizika v grafu 5. 
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Graf 4: Paretův diagram a Lorenzova křivka pro procesní rizika 

 
Graf 5: Paretův diagram a Lorenzova křivka pro strukturální rizika 
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7.3 Závěrečné posouzení provedené analýzy 

Pomocí těchto analýz byly vyhledány nejvýznamnější rizika, která představují 

nejslabší místa chráněného objektu. Jsou to veškerá rizika, která leží pod hranicí 80 % 

relativní kumulativní četnosti. Celkově se jedná o 16 identifikovaných nejvýznamnějších 

rizik. Z tohoto počtu je 7 rizik procesních a 9 rizik strukturálních. Všechna nejvýznamnější 

rizika jsou uvedena v tabulce 5. 

Výsledky této analýzy umožňují navrhnout inovativní zabezpečení objektu 

dřevozpracující firmy. 

Tabulka 5: Nejvýznamnější procesní a strukturální rizika 

Nejvýznamnější procesní rizika Nejvýznamnější strukturální rizika 

 Ztráta čipu 

 Neuzavření oken 

 Ztráta klíčů 

 Nezamknuté dveře 

 Zaměstnanci 

 Msta vlastníkovi firmy 

 Požár 

 Rozbití skleněné výplně okna 

 Rozbití skleněné výplně vstupních 

dveří 

 Přelezení oplocení 

 Překonání vjezdové brány 

 Překonání vstupních dveří 

 Vypáčení integrovaných dveří 

sekčních vrat 

 Překonání plastového okna 

 Překonání zámků vnitřních dveří 

 Proražení oplocení 
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8 Návrh celkového inovativního zabezpečení objektu 

 V následující části provedu inovativní návrh zabezpečení dřevozpracující firmy na 

základě výsledků z předešlých analýz. Návrh bude spočívat v celkovém odstranění všech 

rizik, která hrozí objektu firmy. Na konci návrhu bude provedeno jeho finanční 

zhodnocení. 

 Při vytváření inovativního zabezpečení musím taktéž vycházet ze zásad principu 

ALARA, které stanovují, že do zabezpečení by měla být investována maximálně částka 10 

– 15 % z celkové hodnoty aktiv společnosti. V tomto případě může být využita částka 

942 618 Kč. 

8.1 Návrh celkového zabezpečení objektu 

 V této kapitole bude proveden návrh celkového zabezpečení objektu včetně 

zhodnocení jeho finanční náročnosti. 

8.1.2 Obvodová ochrana 

 Vzhledem k výsledkům z provedených analýz, které ukázaly, že obvodová ochrana 

objektu je nedostatečná, doporučuji dokončení oplocení a také jeho doplnění o další prvky 

ochrany. 

 V první fázi bych doporučil instalaci samonosné posuvné brány do míst 

k zamýšlené druhé příjezdové cestě. Oplocení by díky bráně bylo souvislé a zvýšila by se 

tak ochrana proti jeho překonání. Aby vjezdová brána nebyla snadno překonatelná, je 

potřeba ji doplnit o plotovky s rozměrem 19 x 82 x 1200 mm. Taktéž je nutné plotovky 

instalovat na bránu u příjezdové cesty, která již k dílně vede. Otevírání brány bude 

umožněno systémovou čtečkou RFID čipu, která bude kompatibilní s přístupovým 

systémem instalovaným v objektu. Díky čtečce budou moci otevírat nebo zavírat bránu i 

zaměstnanci. Brána bude taktéž vybavena fotoelektrickým plotem ABT-100, který nám 

bude signalizovat narušení jejího prostoru. [27] 

 V druhé fázi bych doplnil stávající oplocení o ostnatý drát uchycený na 

jednostranných bavoletech, jak můžeme vidět na obrázku 17. Zvýšila by se tak ochrana 

před přelezením oplocení. Tyto prvky by byly pozinkované i poplastované, aby zaručovaly 

co nejvyšší ochranu před korozí. Jelikož oplocení nemá doporučenou výšku 1,8 m, ale 
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pouze 1,2 m, doplněním těmito prvky by se oplocení značně zvýšilo a bylo by tak obtížněji 

překonatelné. Jednostranné bavolety pro uchycení tří řad ostnatého drátu jsou vysoké 45 

cm. 

 

Obrázek 17: Ostnatý drát uchycený na bavoletu [26] 

8.1.3 Plášťová ochrana 

 Mezi nejvýznamnější rizika plášťové ochrany se dle výsledků analýz řadí: 

 Rozbití skleněné výplně okna 

 Rozbití skleněné výplně vstupních dveří 

 Překonání vstupních dveří 

 Vypáčení integrovaných dveří sekčních vrat 

 Překonání plastového okna 

Jako opatření proti rozbití skleněných výplní vstupních dveří a oken v 1. i 2. 

nadzemním podlaží doporučuji použití bezpečnostní fólie. Tato fólie zabraňuje prohození 

předmětů a tím znesnadňuje vniknutí do objektu. Její výhodou je také ochrana proti 

rozbitému sklu, jelikož sklo zůstává po roztříštění přichyceno na fólii. Navrhuji použití 

bezpečnostní fólie firmy NEXT s označením SCX. Jedná se o nenápadnou čirou fólii 

s tloušťkou 0,35 mm, s využitím pro všechny typy skel. [2] Aplikace bezpečnostní fólie 

v praxi je uvedena na obrázku 18. 



 

39 

 

 

             Obrázek 18: Bezpečnostní fólie firmy NEXT [2] 

 Pro ochranu před vypáčením integrovaných dveří sekčních vrat bych zvolil 

bezdrátový magnetický kontakt AMD-100, jenž je uveden na obrázku 19. [18] Při 

vypáčení by došlo k rozpojení jazýčkového kontaktu a následné signalizaci narušení 

prostoru. V tomto případě je použití bezdrátového magnetického kontaktu nutností, jelikož 

se dveře pohybují společně se sekčními vraty. 

 Taktéž je potřeba zajištění sekčních vrat před násilným otevřením. Pro zajištění by 

bylo vhodné použít vratový magnet GP-002, jehož přívodní kabel je uschován v pancéřové 

chráničce. Při umístění na zem tak bude chráněn i před přejetím vozidlem. [19] 

 Vstupní dveře jsou proti překonání osazeny bezpečnostní cylindrickou vložkou 

FAB a elektrickým otvíračem. V tomto případě navrhuji výměnu stávajícího elektrického 

otvírače za elektrický otvírač FAB Befo Profi 22411, který umožňuje signalizaci 

otevřených dveří. [14] Elektrický otvírač od firmy FAB je uveden na obrázku 20. 

 Proti překonání plastového okna doporučuji použití čtyřvodičového magnetického 

kontaktu MAS 303. Tento magnetický kontakt je polarizovaný, tudíž dokáže vyvolat 

poplach nejen při přerušení NC smyčky, ale i při přiložení cizího magnetického pole. [20] 

 Zajištění objektu magnetickými kontakty a novým elektrickým otvíračem nám 

znemožní zakódování objektu, pokud by zůstaly otevřené okna, popřípadě vstupní dveře. 

 

 

 

 

Obrázek 20: Elektrický 

otvírač FAB [14] 

Obrázek 19: Bezdrátový 

magnetický kontakt [18] 



 

40 

 

8.1.4 Prostorová ochrana 

 Prostorová ochrana je v tomto objektu poměrně dobře zabezpečena, jelikož jsou 

v něm instalovány prvky PZTS. Při vyhlášení poplachu je odeslána majiteli zpráva o 

narušení střeženého prostoru pomocí GSM komunikátoru. Pro zvýšení ochrany bych 

doporučil napojení PZTS na DPPC. Cena pro objekt tohoto typu se pohybuje okolo 1000-

1500 Kč za měsíc. 

 Dle výsledků analýzy je v prostorové ochraně pouze riziko překonání zámků dveří, 

zejména v prostorech skladu nářadí a skladu spojovacího materiálu. Dveře jsou 

zabezpečeny pouze zadlabacím dozickým zámkem. Jelikož se zde nachází nářadí a 

materiál za vyšší částku, navrhuji osazení dveří bezpečnostní cylindrickou vložkou FAB 

200RSDNm a zadlabacím zámkem 5140PP, který je určen pro tento typ vložky. [5, 33] 

Tyto prvky jsou uvedeny na obrázku 21 a 22. 

 

 

 

 

 

8.1.5 Předmětová ochrana 

 Nedostatkem je chybějící prostředek určený k předmětové ochraně. V kancelářích 

se běžně nachází finanční obnos, různé dokumenty a klíče, což jsou předměty, které je 

potřeba chránit před krádežemi. Proto navrhuji pořízení nábytkového trezoru Power Safe 

S2 600 EL. Jedná se o dvouplášťový trezor s rozměry 600 x 445 x 400 mm spadající do 

bezpečnostní třídy S2 dle normy EN 14450. Tento trezor s váhou 37,5 kg a objemem 56 l 

je uzamykatelný pomocí elektronického zámku. [22] 

Obrázek 21: Zadlabací zámek 

FAB [33] 
Obrázek 22: Bezpečnostní cylindrická 

vložka FAB [5] 
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8.1.6 Režimová ochrana 

 Nejzávažnější rizika spadající do režimové ochrany jsou: 

 Ztráta čipu 

 Neuzavření oken 

 Ztráta klíčů 

 Nezamknuté dveře 

Za největší problém považuji absenci vnitřní směrnice, která by měla za úkol 

upravovat chod celé společnosti. Proto doporučuji zakoupení on-line směrnice, jejímž 

úkolem by bylo komplexně upravit režimovou ochranu. Tuto službu nabízí společnost 

Verlag Dashöfer. [31] Vnitřní směrnice by byla zavazující pro každého zaměstnance. 

Musely by taktéž probíhat kontroly, zda je směrnice dodržována. Při porušení směrnice by 

bylo nutné přistoupit k finančnímu postihu zaměstnance. 

Při dodržování směrnice dojde ke snížení rizika nezamknutí dveří a neuzavření 

oken. Riziko neuzavření oken je navíc řešeno i v plášťové ochraně pomocí magnetických 

kontaktů. Ztrátám RFID čipu a klíčů lze zabránit obezřetným zacházením. Pokud ke ztrátě 

přeci jen dojde, povinností zaměstnanců je ztrátu ihned nahlásit, aby došlo k zablokování 

RFID čipu, či k výměně zámků. 

K režimové ochraně se taktéž vztahuje pravidelná kontrola PZTS, EPS a CCTV. 

Aby systémy PZTS a CCTV fungovaly spolehlivě, je nutná jejich kontrola 1x ročně 

certifikovaným technikem výrobce. U systému EPS je tato kontrola stanovena v intervalu 

2x ročně. 

U zpracování směrnice je nezbytné počítat se službami odborníka, jenž pomůže 

s její aplikací na tuto společnost. 

8.1.7 Fyzická ostraha 

 Fyzickou ostrahu nemá smysl v tomto případě využívat, protože vynaložené 

náklady na tento typ ochrany by byly velice vysoké z důvodu jednosměnného provozu ve 

společnosti. 
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8.1.8 Ostatní hrozby 

 Mezi rizika, jež spadají do této kategorie, se řadí: 

 Zaměstnanci 

 Msta vlastníkovi firmy 

 Požár 

Aby nedocházelo k problémům se zaměstnanci, je potřeba být obezřetný při jejich 

výběru. Výhodou této společnosti je nepříliš vysoký počet zaměstnanců a areál umístěný 

v místě pobytu majitele. Proto jediným opatřením, jak předcházet problémům se 

zaměstnanci, může být výběr svých známých, popřípadě výběr dle doporučení a referencí. 

 Proti závistivým lidem a jiným se lze chránit jen velmi těžce. Riziko msty 

vlastníkovi firmy jde snížit jen čestným podnikáním, dobrou pověstí a příkladným 

chováním majitele. 

 V případě rizika požáru lze předcházet jen požárům neúmyslným. Proto je nutné 

dodržování pravidelných revizí strojů, elektro instalace a elektro spotřebičů. Dále je nutné, 

aby nedocházelo k porušování předpisů, například zákazu manipulace s otevřeným ohněm 

uvnitř objektu. 

8.1.9 Finanční zhodnocení celkového návrhu zabezpečení 

 V tabulce 6 je uveden seznam všech prvků, které je nutné aplikovat pro celkové 

zabezpečení objektu. Je v ní taktéž vyčíslena cena za jednotlivé prvky a celková cena. Ta 

ovšem není konečná, poněvadž v ní není započtena cena za provedení prací. Tyto práce se 

týkají hlavně instalace bezpečnostní fólie na skleněné výplně oken, dveří a zapojení prvků 

PZTS. Dále je nutné započíst cenu za služby odborníka, který pomůže s aplikací vnitřní 

směrnice na dřevozpracující firmu. Cena za instalaci samonosné posuvné brány je 

započítána v její ceně, ostatní práce na dokončení obvodové ochrany provedou 

zaměstnanci firmy, stejně tak jako výměnu zámků dveří. Nicméně i přesto dojde ke splnění 

zásad principu ALARA. 

 Grafické znázornění celkového návrhu zabezpečení je zobrazeno v příloze 3 a 4. 
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Tabulka 6: Finanční zhodnocení celkového návrhu zabezpečení 

Prvek Počet
 

Cena
 

Cena celkem Kč 

Ostnatý drát 645 m
 

7,33 Kč / m 4728 

Jednostranný bavolet 76 ks 187,5 Kč / ks 14 250 

Plotovka 74 ks 52,64 Kč / ks 3895 

Samonosná posuvná brána s 

pohonem 
1 ks -  29 450 

Čtečka RFID čipu 1 ks - 1090 

Fotoelektrický plot 1 ks - 1590 

Bezpečnostní fólie SCX 35 m
2 

690 Kč / m
2 

24 150 

Bezdrátový magnetický kontakt  1 ks - 1706 

Vratový magnet  4 ks 537 Kč / ks 2148 

Magnetický kontakt  39 ks 399 Kč / ks 15 561 

Elektrický otvírač FAB  1 ks - 1634 

Napojení na DPPC 1  18 000 Kč / rok 16 500 

Zadlabací zámek 2 ks 232 Kč / ks 464 

Bezpečnostní cylindrická vložka 

FAB  
2 ks 615 Kč / ks 1230 

Nábytkový trezor 1 ks - 10 831 

Vnitřní směrnice firmy 1  3396 Kč / rok 3396 

Celková cena návrhu 132 623 Kč 
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9 Návrh ekonomického inovativního zabezpečení objektu 

 V této kapitole se zaměřím na zpracování ekonomického inovativního návrhu 

zabezpečení objektu, který by nezatížil rozpočet společnosti jednorázově vysokou částkou. 

Celkové zabezpečení objektu by bylo rozděleno do dvou etap, kdy v každém roce by se 

provedla jedna etapa. V první etapě by byla odstraněna rizika obvodové a režimové 

ochrany. V etapě druhé by byly odstraněny zbývající rizika týkající se plášťové, prostorové 

a předmětové ochrany. 

9.1 První etapa odstranění rizik 

 Nejprve je nutné zapracovat na odstranění rizik spojených především s obvodovou 

ochranou, která představuje první překážku pachatele před narušením střeženého prostoru. 

Jelikož obvodová ochrana tohoto areálu je velmi špatně zajištěna, k vniknutí do areálu stačí 

obejití či přelezení oplocení. Proto považuji za velmi důležité odstranit nedostatky této 

ochrany. Pokud dojde k jejich odstranění, výrazně se zvedne úroveň zabezpečení areálu a 

díky tomu by mohlo dojít i k odrazení potencionálního pachatele od zamýšleného činu. 

Doporučuji tedy dokončení oplocení dle předchozího celkového návrhu zabezpečení.  

Taktéž navrhuji zakoupení on-line vnitřní směrnice, která by komplexně upravovala 

režimovou ochranu. Pořízení směrnice není až tak finančně nákladné a došlo by tak ke 

snížení rizik spojených s porušováním předpisů zaměstnanci aj. Nutností k tomuto opatření 

je provádění pravidelných školení zaměstnanců. Ke zpracování směrnice je vhodné využít 

služby odborníka, který by se podílel na její aplikaci do dřevozpracující firmy. 

Tabulka 7 udává výčet prvků potřebných k provedení první etapy odstranění rizik a 

také jejich cenu. V celkové ceně návrhu není započítána cena za služby odborníka, jenž 

bude pomáhat se zpracováním vnitřní směrnice. Není zde uvedena ani cena za práce 

spojené s dokončením oplocení. Zde se jedná pouze o cenu spojenou s instalací 

fotoelektrického plotu a čtečky RFID čipu, neboť umístění bavoletů s ostnatým drátem a 

instalaci plotovek na brány by provedli zaměstnanci firmy. Práce za instalaci samonosné 

posuvné brány je započtena v její ceně. 
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Tabulka 7: Finanční zhodnocení první etapy odstranění rizik 

Prvek Počet
 

Cena
 

Cena celkem Kč 

Ostnatý drát 645 m
 

7,33 Kč / m 4728 

Jednostranný bavolet 76 ks 187,5 Kč / ks 14 250 

Plotovka 74 ks 52,64 Kč / ks 3895 

Samonosná posuvná brána s 

pohonem 
1 ks -  29 450 

Čtečka RFID čipu 1 ks - 1090 

Fotoelektrický plot 1 ks - 1590 

Vnitřní směrnice firmy 1  3396 Kč / rok 3396 

Celková cena první etapy 58 399 Kč 

9.2 Druhá etapa odstranění rizik 

 V druhé etapě budou odstraněny rizika na úrovni plášťové, prostorové a 

předmětové ochrany. Jedná se o instalaci prvků určených pro zabezpečení oken, dveří a 

také trezoru pro uschování finančního obnosu, klíčů a různých dokumentů. V této etapě 

bude objekt taktéž napojen na DPPC, aby došlo k rychlému zásahu v případě narušení 

prostoru. 

Tabulka 8 uvádí seznam prvků, které je nutné instalovat v druhé etapě, aby došlo 

k odstranění zbylých rizik. Kromě cen za jednotlivé položky je zde uvedena i celková cena, 

v níž ovšem není započítána cena za práce. Jde zejména o cenu za instalaci bezpečnostních 

fólií a instalaci prvků pro zabezpečení oken a dveří. Instalaci zadlabacího zámku 

s bezpečnostní cylindrickou vložkou a nábytkového trezoru provedou zaměstnanci firmy. 

Tabulka 8: Finanční zhodnocení druhé etapy odstranění rizik 

Prvek Počet Cena Cena celkem Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 35 m
2 

690 Kč / m
2 

24 150 

Bezdrátový magnetický kontakt  1 ks - 1706 

Vratový magnet  4 ks 537 Kč / ks 2148 

Magnetický kontakt  39 ks 399 Kč / ks 15 561 

Elektrický otvírač FAB  1 ks - 1634 

Napojení na DPPC 1  18 000 Kč / rok 16 500 

Zadlabací zámek 2 ks 232 Kč / ks 464 

Bezpečnostní cylindrická vložka 

FAB  
2 ks 615 Kč / ks 1230 

Nábytkový trezor 1 ks - 10 831 

Celková cena druhé etapy 74 224 Kč 
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10 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit inovativní návrh zabezpečení objektu 

dřevozpracující firmy. Pro vytvoření návrhu jsem nejprve musel zjistit stav aktuálního 

zabezpečení a poté pomocí analýzy vyhledat rizika, která objektu hrozí. Při vytváření 

návrhu bylo nutné zajistit objekt tak, aby byla odstraněna všechna zjištěná rizika. 

K inovativnímu návrhu jsem vypracoval také jeho finanční zhodnocení. Práce je rozdělena 

na 2 části, teoretickou a praktickou. 

 Úvod teoretické části je věnován základním právním předpisům a technickým 

normám, které souvisejí s problematikou zabezpečení objektu. Na tuto část navazuje teorie 

související s fyzickou ochranou. Následuje její rozdělení a charakterizování pojmů 

technická ochrana, fyzická ostraha a režimová ochrana. U každého druhu ochrany jsou 

uvedeny prvky využívané v praxi. 

 Na začátku praktické části jsem se nejprve zabýval kriminální činností v okrese 

Vsetín. Pro její zjištění jsem zpracoval oficiální souhrny statistik za posledních 5 let, které 

mi poskytla Policie ČR. Další úsek je věnován popisu firmy, kde kromě portfolia prací je 

uvedena její historie, aktiva, popis objektu s jeho okolím a uvedení aktuálního stavu 

zabezpečení. V následujícím úseku jsou pomocí Ishikavowa diagramu identifikována 

možná rizika. K vyhodnocení těchto rizik jsem použil metodu FMEA a pro zjištění 

přijatelných či nepřijatelných rizik jsem aplikoval Paretův diagram s Lorenzovou křivkou. 

V posledním úseku bylo nutné vytvořit inovativní návrh zabezpečení, který by 

minimalizoval všechna nepřijatelná rizika. Ta byla zjištěna na úrovni obvodové, plášťové, 

prostorové, předmětové i režimové ochrany. Zlepšení obvodové ochrany spočívalo 

především v dokončení oplocení a jeho doplnění o bavolety s ostnatým drátem. U plášťové 

ochrany jsem doporučil instalaci bezpečnostní fólie do oken a vstupních dveří a také 

zajištění oken, dveří a vrat pomocí magnetického kontaktu. V prostorové ochraně je riziko 

pouze v překonání zadlabacích dozických zámků dveří skladu nářadí a skladu spojovacího 

materiálu, proto jsem doporučil jejich výměnu za zadlabací zámek s bezpečnostní 

cylindrickou vložkou. Nedostatkem u předmětové ochrany je chybějící prostředek pro 

uschování finanční hotovosti, z tohoto důvodu bylo doporučeno zakoupení trezoru. 

Poslední rizika spočívala v režimové ochraně, která je v této firmě poměrně zanedbána. 

Proto jsem navrhl zakoupení on-line vnitrofiremní směrnice, která by se aplikovala 
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s pomocí odborníka na dřevozpracující firmu. Tento návrh celkového zabezpečení byl 

doplněn ještě o návrh ekonomický. Ten spočívá v rozdělení zabezpečení do dvou etap, 

pokud by firma neměla k dispozici tolik finančních prostředků najednou. V závěru jsem 

uvedl seznam všech prvků nutných k realizaci návrhu, který obsahuje také jejich cenu a 

celkovou cenu, jenž je potřeba vynaložit k zabezpečení objektu. 

 Vypracováním této bakalářské práce jsem si rozšířil znalosti v oblasti technické 

ochrany osob a majetku. Velký přínos práce vidím v možnosti aplikace inovativního 

návrhu do praxe, pokud toho firma využije. Díky tomu dojde k odstranění vyhledaných 

rizik a zvýšení aktuální úrovně zabezpečení objektu. 
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