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Bakalářská práce se zabývá zabezpečením firmy TAURID, zaměřené na průmyslovou 

automatizaci. Úvodní část charakterizuje základní právní předpisy a základní prvky technické 

ochrany objektu. Následuje popis současných poměrů ve firmě a stavu zabezpečení, jenž je 

dále analyzován. Výsledky analýz jsou využity jako hlavní vodítka k navržení optimálního 

řešení zabezpečení firmy. 
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NYTRA, Marek. Securing of the property of the TAURID company by the means of the 

technical protection of properties. Ostrava, 2010, 38 p., 7 attachments. Bachelor work. 
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This bachelor work deals with the securing of the company TAURID which is focused on 

industrial automation. First part of the work is characterised by the description of the basic 

legal regulation and the leading components of the technical protection of the property. It is 

followed with the outline of the current situation within the company and the stage of securing. 

The results of the analyses are used as the main guideline for the proposition of the optimal 

solution to the securing of the company. 
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1 Úvod 
 

V lidech je odedávna zakotvena potřeba pocitu bezpečí. Že se jedná o jednu 

z nejzákladnějších potřeb člověka dokazuje i teorie Abrahama Harolda Maslowa. Tento 

americký psycholog sestavil pyramidu lidských potřeb, přičemž ochranu a stabilitu 

materiálního prostředí a mezilidských vztahů zařadil hned po fyziologických potřebách pro 

člověka jako nejdůležitější.  

Historie zabezpečovacích systémů, pomineme-li primitivní bubnování, troubení či 

využívání poslů, není nijak dlouhá. Výrazný pokrok ve vývoji přinesla až průmyslová 

revoluce na přelomu 18. a 19. století. S postupem času se začínaly objevovat kontakty 

umístěné na oknech a dveřích v kombinaci se zvonkem či později důmyslnější systémy, které 

využívaly telegrafu pro přenos poplachu do vzdálených míst. Další revolucí byla 2. světová 

válka a období po ní, kdy došlo k výraznému rozvoji elektroniky a nových technologií. 

Mechanické kontakty byly nahrazeny magnetickými čidly, nastoupila čidla vyhodnocující 

frekvenci zvuků či změnu magnetického pole, kapacitní čidla a další. Pulty centralizované 

ochrany se stávají komerčně využívanou záležitostí a tím nastává také nárůst počtu 

bezpečnostních služeb. Na přelomu sedmdesátých let se začíná využívat pasivní infračervené 

čidlo, které je dodnes nejúspěšnějším zabezpečovacím prvkem. V dnešní době je na trhu 

široká škála zabezpečovacích prvků, které při kvalitně navrženém systému tvoří účinnou 

překážku pro narušitele. [11,17] 

Bohužel se nevyvíjejí jen bezpečnostní systémy, ale také schopnosti organizovaných 

skupin či jednotlivců, kteří se snaží narušit integritu bezpečnostního systému za účelem 

prospěchu z této činnosti. Z policejních statistik vyplývá, že krádeže jsou v České republice 

(dále jen „ČR“) nejčastější formou kriminality, přičemž míra objasněnosti případů krádeží je 

ze všech trestných činů nejhorší. Skutečnost zobrazuje graf 1 a graf 2.  
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Graf 1 – Počet kriminálních činů v ČR za období 1.1. 2009 - 30.9. 2009 
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Graf 2 – Míra objasněnosti kriminálních činů v ČR za období 1.1. 2009 - 30.9. 2009 

 

Důvodem mohou být stále se zvyšující majetkové rozdíly ve společnosti, míra 

nezaměstnanosti či pohodlný život některých jedinců, kteří postrádají návyk živit se prací. 

Další okolnosti vedoucí k páchání krádeží vloupáním nebo prostým krádežím jsou závislosti 

na drogách, gamblerství a s tím spojené vysoké finanční nároky. Míra kriminality není ve 

všech krajích ČR stejná a je do jisté míry závislá na uvedených faktorech. Pozice 

Moravskoslezského kraje je v pomyslném žebříčku kriminality, z hlediska krajů, stabilně na 

předních příčkách. Pro vytvoření grafů 1,2 byly použity statistické údaje Policie České 

republiky (dále jen „PČR“). [15] 
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Dojde-li již ke ztrátě chráněného zájmu, je velice nepravděpodobné, že najde zpět svého 

majitele. Vzniklé škody nejsou dány pouze součtem hodnot jednotlivých ztracených statků, 

ale také finančními náklady vzniklými v důsledku přerušení výroby, které mohou být i 

několika násobně vyšší. Může tedy dojít i k nemalým problémům na straně zákazníka 

z důvodu prodlevy dodání sjednaného díla. Situace může v krajním případě vyústit až ke 

ztrátě loajality zákazníka a oslabení místa na trhu postižené firmy. 

V dnešní době již není zabezpečovací systém nadstandardem, ale nutností. Nestačí vše 

ponechat v rukou policie, ale předcházet nežádoucím jevům také ze strany majitele či 

provozovatele. Z hlediska efektivnosti by finanční nároky na zabezpečovací systém jako celek, 

neměly přesáhnout zhruba 10 % hodnoty chráněného zájmu. Úvaha vyplývá z principu 

ALARA (“As Low As Reasonably Achievable”). Toto platí jak v soukromém, tak 

podnikatelském sektoru. 

Jako předmět mé bakalářské práce jsem si vybral právě firmu TAURID z důvodů 

poměrně dobré znalosti zdejších poměrů a do jisté míry i znalosti funkce systému bezpečnosti. 

Od roku 2005 zde pracuji jako brigádník a byl jsem svědkem i drobných incidentů, které měly 

větší či menší vliv na bezpečnost objektu a tím i poukazovaly na možnosti vylepšení. 

Z důvodu vyhovění požadavkům ze strany zadavatele je objekt firmy do jisté míry poupraven 

oproti realitě. Je však z části inspirován skutečností. V této práci se budu snažit o komplexní 

zhodnocení stávajícího stavu systému bezpečnosti, odhalení jeho slabých míst a navržení 

optimálních opatření vedoucích k odstranění či minimalizaci účinků nežádoucích jevů 

z pohledu bezpečnosti. 
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2 Teoreticko-právní posouzení oblasti ochrany objektů 
 

Jedná se o soubor právních a příslušných technických norem zabývajících se 

zabezpečením objektů, osob a majetku v ČR.  

2.1 Základní právní předpisy 
 

2.1.1 Ústava České republiky 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. byl přijat Českou národní radou dne 16.12. 1992 a 

účinnosti nabyl dne 1.1. 1993.  Je rigidní a má obecnou formu. Vedle Listiny základních práv 

a svobod jde o nejvýše postavený zákon, pomineme-li mezinárodní smlouvy. Jedná se o 

soubor právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické principy 

ČR jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického státu. Společně s Listinou 

základních práv a svobod tvoří hlavní složku ústavního pořádku ČR. Upravuje základní 

záležitosti, které se týkají občana ČR a státu. Stanovuje postup státní moci, jenž vykonává 

pomocí orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. [6,19,26] 

Ústava České republiky obsahuje Preambuli, osm hlav a 113 článků, jednotlivé hlavy : 

I. Základní ustanovení 

II.  Moc zákonodárná 

III.  Moc výkonná 

IV.  Moc soudní 

V. Nejvyšší kontrolní úřad 

VI.  Česká národní banka 

VII.  Územní samospráva 

VIII.  Přechodná a závěrečná opatření 

2.1.2 Listina základních práv a svobod 

Byla vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady dne 16.12. 1992 jako 

ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Právní normy v ní obsažené mají stejnou právní sílu jako Ústava 

ČR, tudíž s ní musí být všechny zákony a normy v souladu. Je zde zakotven princip, že 

omezení základních práv a svobod je možné jen na základě zákona. 

 Listina je dokument, řešící několik okruhů občanských práv a svobod, které lze rozdělit 

do tří kategorií, kterými jsou práva politická, sociální a dále práva kulturní, rozvojová a 

životního prostředí. [6,19,27] 
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Obsah Listiny základních práv a svobod je složen z preambule a šesti hlav : 

I. Obecná ustanovení 

II.  Lidská práva a základní svobody 

III.  Práva národnostních a etnických menšin 

IV.  Hospodářská, sociální a kulturní práva 

V. Právo na soudní a jinou právní obranu 

VI.  Společná ustanovení 

2.1.3 Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje majetkové vztahy 

fyzických a právnických osob a majetkové vztahy mezi nimi a státem. Dále vztahy 

vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto vztahy neupravují jiné zákony. 

Mezi stěžejní ustanovení patří : 

§ 6 Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, může jej ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem sám odvrátit. 

§ 11 Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

občanské cti a lidské důstojnosti , jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. 

§ 123 Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, používat 

jeho plody a užitky a nakládat s ním. 

§ 126 Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv 

neoprávněně zasahuje. 

§ 415 Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na zdraví a na majetku. 

§ 417 Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohrožení. 

§ 420 Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. 

Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil. [19,28] 

2.1.4 Trestní zákoník 
 

Trestní zákon č. 40/2009 Sb. se stal účinným k datu 1.1. 2010 a nahradil tak trestní 

zákon č. 140/1961 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účelem trestního zákona je chránit 

zájmy společnosti, ústavního zřízení ČR, práva a oprávněné zájmy fyzických a právnických 
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osob. K dosažení účelu trestního zákona se využívá pohrůžky tresty, ukládání a výkon trestů a 

ochranná opatření. Společensky nebezpečné činy jsou označovány v §13 jako činny trestné. 

Trestným činem je protiprávní čin, který trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje 

znaky uvedené v takovém zákoně. K trestní odpovědnosti za trestný čin je třeba úmyslného 

zavinění, nestanoví-li trestní zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti. [19,29] 

Pro činnost bezpečnostních pracovníků jsou důležité okolnosti vylučující protiprávnost, 

které jsou v hlavě III tohoto zákona doslovně popsány takto : 

§ 28 Krajní nouze 

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

trestním zákonem, není trestným činem. 

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

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

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

§ 29 Nutná obrana 

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

chráněný trestním zákonem, není trestným činem. 

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

§ 30 Svolení poškozeného 

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

osoba může bez omezení oprávněně rozhodovat, jsou činem dotčeny. 

(2) Svolení podle odstavce 1 musí být dáno předem nebo současně s jednáním osoby 

páchající čin jinak trestný, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně; je-li takové svolení dáno 

až po spáchání činu, je pachatel beztrestný, mohl-li důvodně předpokládat, že osoba uvedená 

v odstavci 1 by tento souhlas jinak udělila vzhledem k okolnostem případu a svým poměrům. 

(3) S výjimkou případů svolení k lékařským zákrokům, které jsou v době činu v souladu 

s právním řádem a poznatky lékařské vědy a praxe, nelze za svolení podle odstavce 1 

považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení. 
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§ 31 Přípustné riziko 

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

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

povolání, postavení nebo funkce společensky prospěšnou činnost, kterou ohrozí nebo poruší 

zájem chráněný trestním zákonem, nelze-li společensky prospěšného výsledku dosáhnout 

jinak. 

(2) Nejde o přípustné riziko, jestliže taková činnost ohrozí život nebo zdraví člověka, 

aniž by jím byl dán k ní v souladu s jiným právním předpisem souhlas, nebo výsledek, k 

němuž směřuje, zcela zřejmě neodpovídá míře rizika, anebo provádění této činnosti zřejmě 

odporuje požadavkům jiného právního předpisu, veřejnému zájmu, zásadám lidskosti nebo se 

příčí dobrým mravům. 

§ 32 Oprávněné použití zbraně 

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

předpisem.  

[29] 

2.1.5 Zákon o trestním řízení soudním 

Zákon č. 141/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje postup orgánů činných v 

trestním řízení. A to v tom smyslu aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé 

podle zákona spravedlivě potrestáni. V § 76 odstavci 2 uvádí, že každý občan a tudíž i 

pracovník soukromé či podnikové bezpečnostní agentury může osobu přistiženou při trestném 

činu, zadržet, je-li to nezbytně potřeba ke zjištění její totožnosti, zamezení útěku nebo 

zajištění důkazů. Je však povinen zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, 

vyšetřovateli, vyhledávacímu orgánu, orgánu policie nebo u příslušníka ozbrojených sil, 

správci posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je potřeba některému z uvedených 

orgánů omezení osobní svobody bez odkladu oznámit. [19,31] 

2.2 Další vybrané právní předpisy týkající se ochrany objektů 
 

2.2.1 Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 

Zákon č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zabraňuje neoprávněnému 

nakládání a zneužití osobních údajů. Stanoví, kdo je oprávněn osobní údaje ověřovat a 

nakládat s nimi aby nemohly být zneužity. [19,30] 
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2.2.2 Zákoník práce  

Zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, definuje povinnosti 

zaměstnavatele vytvářet podmínky vedoucí k bezpečnému pracovnímu prostředí a přijímání 

opatření k prevenci rizik z čehož vyplývají také práva a povinnosti pro zaměstnance. [19,32] 

2.2.3 Vyhláška o objektové bezpečnosti 

Vyhláška NBÚ č. 339/1999 Sb., o objektové bezpečnosti ve znění pozdějších předpisů, 

která stanovuje způsob zabezpečení objektu, technické prostředky a jejich použití, režimová 

opatření a způsob nasazení fyzické ostrahy vedoucí k zabezpečení objektu. [19,25] 

 

2.3 Vybrané technické normy ochrany objektu 
 

Normy představují požadavky, pokyny a kritéria na vlastnosti materiálů, výrobků a 

postupů. Řeší rozdělení a požadavky na prostředky zabezpečovacích systémů, přičemž jejich 

dodržování není závazné.  

ČSN EN 1143-1+A1 - Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a 

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

dveře a komorové trezory 

ČSN P ENV 1627 - Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - 

Požadavky a klasifikace. 

Normy řady ČSN EN 50130  

V části 4 je řešena elektromagnetická kompatibilita, požadavky na odolnost komponentů 

požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci.  

Normy řady ČSN EN 50131  

Zabývající se požadavky na jednotlivé komponenty Poplachového zabezpečovacího a 

tísňového systému. Kupříkladu zahrnuje tyto normy : 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 - Část 1: Systémové požadavky 

ČSN EN 50131-2-2 - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

ČSN EN 50131-2-3 - Část 2-3: Požadavky na mikrovlnné detektory 

ČSN EN 50131-2-4 - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a 

mikrovlnné detektory 
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ČSN EN 50131-2-5 - Část 2-5: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a 

ultrazvukové detektory 

ČSN EN 50131-2-6 - Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty) 

ČSN EN 50131-3 - Část 3: Ústředny 

ČSN EN 50131-4 - Část 4: Výstražná zařízení 

ČSN EN 50131-5-3 - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení 

ČSN EN 50131-6 ed. 2 - Část 6: Napájecí zdroje 

 
Normy řady ČSN EN 50132 

Normy této řady upravují sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích, 

konkrétně přenos videosignálu a pokyny pro aplikaci. 

Normy řady ČSN EN 50133  

Zde jsou řešeny systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. 

Jednotlivé části jsou věnovány systémovým požadavkům, všeobecným požadavkům na 

komponenty a pokynům pro aplikace. 

Normy řady ČSN EN 50134  

Zahrnuje systém přivolání pomoci, konkrétně pak systémové požadavky, aktivační 

zařízení, místní jednotku a kontrolér, propojení a komunikaci. 

Normy řady ČSN EN 50136  

Tyto normy obsahují informace o poplachových přenosových systémech a zařízeních. 

ČSN EN 50136-1-1 - Část 1-1: Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy 

ČSN EN 50136-1-2 - Část 1-2: Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové 

přenosové cesty 

ČSN EN 50136-1-3 - Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory 

využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

ČSN EN 50136-1-4 - Část 1-4: Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory 

využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

ČSN EN 50136-1-5 - Část 1-5: Požadavky na paketově přepínanou síť PSN 

ČSN EN 50136-2-1 Část 2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení 

ČSN EN 50136-2-2 - Část 2-2: Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené 

poplachové přenosové cesty 
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ČSN EN 50136-2-3 - Část 2-3: Požadavky na zařízení v systémech s digitálními 

komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

ČSN EN 50136-2-4 - Část 2-4: Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory 

využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť 

[4,14] 

 

2.4 Základní pojmy 
 

Analýza 

Metoda poznání, jejíž podstatou je postupné rozčlenění celku na jednotlivé části a 

studium těchto částí a jejich vzájemných vztahů. Postupujeme od obecného ke konkrétnímu. 

Bezpečnostní agentura 

Firma zabývající se preventivní ochranou majetku, osob a informací, konkrétně 

střežením objektů, převozem peněz a cenností, pátrací a detektivní činností, ochranou osob. 

Pracuje na smluvním základě v souladu se zákonnými normami. 

Dokumentace 

Tištěné nebo digitální informace dodávané k softwarovým nebo hardwarovým 

produktům. 

Kompatibilita 

Vzájemná slučitelnost, míra toho jak určitý programový nebo technický produkt 

vyhovuje určitému standardu. Tedy schopnost dvou zařízení vzájemně spolupracovat. 

Narušení objektu  

Jedná se o pokus nebo nežádoucí narušení objektu. 

Planý poplach 

Poplachový signál, který vznikne i přes nenarušení objektu. 

Prevence kriminality 

Komplex opatření sociální a situační prevence s cílem snížit míru, závažnost a následky 

kriminality.  

[5] 
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3 Teoretický rozbor vybraných prvků technické ochrany  
 

Nejjednodušším a nejčastějším tříděním technických prostředků určených k ochraně 

objektu, je jejich třídění podle technického principu na jakém pracují. V zásadě rozeznáváme 

dvě základní skupiny, kterými jsou mechanické zábranné systémy a elektrické a elektronické 

systémy. [5] 

3.1 Mechanické zábranné systémy 
 

Mechanické zábranné systémy jsou nejstaršími technickými zabezpečovacími 

prostředky. Jejich úkolem je ztížení popř. znemožnění vniknutí do chráněného objektu. Každý 

mechanický zábranný systém je překonatelný v reálném čase. Jeho úkolem je posunutí tohoto 

časového termínu do pásma bezpečnosti, čili do doby, kdy je již ohrožený zábranný systém 

pod další kontrolou. Liší se stupněm pasivní odolnosti, která v sobě zahrnuje čas, množství 

vydané energie a úroveň použitého nářadí k překonání konkrétní překážky. [5,11] 

U mechanických zábranných systémů rozlišujeme tři okruhy ochranných zón : 

• perimetrická ochrana – zajišťuje bezpečnost vyhrazeného území a prostor 

kolem chráněného objektu 

• plášťová ochrana – zabraňuje nepovolanému přístupu do objektu 

• předmětová ochrana - zabezpečující prostory nebo úschovná místa s penězi, 

cennostmi, dokumenty atd.  

V následujících odstavcích budou detailněji popsány vybrané prvky zabezpečení, které 

již jsou a nebo mohou být instalovány v řešeném objektu. 

3.1.1 Mříže 

Jedná se o prostředek ochrany objektu založený podobně jako ostatní prvky z této 

skupiny na mechanické odolnosti, která je přímo spjatá s provedením, materiálem z níž je 

mříž vyrobena a jejím uchycení k objektu. Primárně slouží k zabezpečení oken, dveří a jiných 

otvorů v plášti budovy. Materiál používaný k výrobě je převážně ocel nebo tvrzený a 

šlechtěný hliník. Kovovými profily jsou nejčastěji kulatiny, páskoviny popř. profily 

čtvercového či obdélníkového průřezu. Dle účelu použití je možnost výběru z konstrukce 

mříže pevně uchycené, odnímatelné navíjecí nebo otevírací, podle způsobu montáže pak na 

vnitřní, vnější a meziokenní. Příklad provedení mříží je na obrázku 1. [5,22] 
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Obrázek 1 – Příklad 

provedení mříží [3] 

 

 

 

 

3.1.2 Úschovné objekty 

Úschovnými objekty jsou především mobilní i stabilní trezory, trezorové skříně, 

komorové trezory a další. Představují stále spolehlivější způsob ochrany peněz, cenností, 

dokumentů, listin apod. Trezory jsou buďto pevně spojeny s objektem, např. zabudovány ve 

zdech, nábytku či přišroubovány k podlaze a nebo v provedení přenosném.  

Trezorová skříň je technicky řešena jako kovová skříň s dvojitými stěnami a výplní mezi 

nimi, kterou může být dusaný popel, železobeton a beton. Do betonu může být přidán korund, 

pryskyřice, kalená ocel a další doplňky zvyšující odolnost stěny. 

Trezory zabudované do zdi jsou podobné konstrukce s tím rozdílem, že stěny jsou 

tvořeny jen kovovým pláštěm, přičemž výplň nahrazuje zdivo v němž je trezor zabudován. 

Komorové trezory jsou budovány přímo na místě a jsou používány převážně 

v peněžních ústavech. 

Kromě stěn trezoru jsou jeho dalším bezpečnostním prvkem dveře u nichž je kladen 

zvláštní důraz na systém zamykání, ochranu závěsů, profil boků dveří atd. Profil rozlišujeme 

schodišťový, rybinový a kaskádový. Závěsy bývají umístěny z vnitřní strany trezoru. 

Z vnějšku mohou být v případě, že dveře jsou vybaveny závorami do všech stran. Uzamykací 

zařízení je tvořeno vlastním zámkem a závorovým systémem, který je výsuvný do dvou nebo 

tří stran. Zámky rozlišujeme na klíčové a heslové. 

Pro ještě vyšší úroveň zabezpečení obsahu trezoru je možné trezor doplnit např. o čidla 

monitorující otevření dveří, vibrace při snaze prostupu přes stěnu trezoru a dalšími. [5,11] 
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3.1.3 Ploty 

Smyslem použití tohoto prostředku je venkovní obvodová ochrana. V praxi zastává 

spíše funkci zpomalení postupu pachatele než jeho zastavení, jasně však vymezuje právní 

hranici pozemku. Mimo odolnosti proti narušení pachatelem je neméně důležitým kritériem 

odolnost proti povětrnostním podmínkám a životnost oplocení. V případě potřeby mohou být 

tyto zábrany doplněny o detekční a monitorovací systémy, podhrabové překážky, vrcholové 

zábrany a samozřejmě o vstupní jednotky. [5,22] 

3.2 Elektrické zabezpečovací systémy 
 

Historie elektrických a tím více elektronických zabezpečovacích systémů (dále jen 

„EZS“) oproti mechanickým je nesrovnatelně kratší. Jejich obliba prudce stoupá. Máji za úkol 

hlavně registraci a předání informace o napadení do řídícího centra.  Dá se tedy říci, že 

mnohdy neplní roli zabezpečení v pravém smyslu slova, ale spíše hlídání zájmu a předání 

informace o jeho narušení dále. Zařízení EZS je soubor detektorů, tísňových hlásičů, 

prostředků poplachové signalizace, ústředen a přenosových cest, kterými je zprostředkována 

akustická nebo optická signalizace narušení na příslušném místě. Jednotlivé komponenty 

vytvářejí tzv. bezpečnostní řetězec je znázorněný na obrázku 2. [23] 

 

Obrázek 2 – bezpečnostní řetězec [5] 

Detektor EZS je zařízení, které reaguje na předem stanovené změny v jeho okolí, tak že 

informaci o této změně pošle prostřednictvím přenosové cesty ústředně, která ji zpracuje a 

přednastaveným způsobem signalizuje. Doplňková zařízení slouží k usnadnění ovládání a 

umožňují realizaci specifických požadavků. [5] 

Podobně jako u mechanických zábranných systémů rozlišujeme u EZS tyto okruhy : 

• perimetrická ochrana – střežící hranici chráněného areálu 

• plášťová ochrana – signalizující narušení vstupních jednotek objektu 

• prostorová ochrana –  odhalující nebezpečí uvnitř objektu 

• předmětová ochrana – signalizující narušení bezpečnosti u chráněného 

předmětu 
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Následující popis uvádí podrobněji rozpracované vybrané zástupce čidel, seřazené dle 

výše uvedených okruhů ochranných zón. 

3.2.1 Mikrofonní kabel 

Hojně využívaný prvek zabezpečení perimetru. Pracuje na principu triboelektrického 

jevu, jehož podstatou je vznik elektrostatického náboje v důsledku tření dvou různých 

materiálů v kabelu. Vnitřní uspořádání kabelu je na obrázku 3. Mikrofonní kabel je tedy 

citlivý na mechanické namáhání a záchvěvy, čehož je využito k detekci manipulace se 

střeženým plotem. Změna náboje ve vodiči je snímána vyhodnocovací jednotkou, která při 

určité frekvenci vibrací spustí poplach. Ta je jako většina prvků EZS opatřena tamper 

kontaktem proti sabotáži a z důvodu venkovního použití vnitřním vyhříváním. Jednotku 

zachycuje obrázek 4. 

Základním předpokladem pro použití této venkovní obvodové ochrany je existence 

dostatečně mechanicky tuhého oplocení, do jehož osnovy je kabel vpleten. Planý poplach 

může nastat za působení silného deště, krupobití, indukce elektromagnetického či 

elektrického pole a přítomností zvěře. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3 – řez mikrofonním kabelem [11]  Obrázek 4 - Příklad vyhodnocovací 

jednotky určené pro střežení obvodového 

oplocení [1] 
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3.2.2 Optická závora 

Jedná se taktéž o čidlo využívané pro střežení perimetru objektu. Sestává z přijímače a 

vysílače, který generuje infračervený paprsek dopadající na přijímač. Pro eliminaci planých 

poplachů, způsobených převážně povětrnostními vlivy a ptactvem, bývá mezi vysílačem a 

přijímačem více paprsků. Závora navíc pracuje v pulsním režimu z důvodu zvýšení odolnosti 

proti cizím zdrojům světla. Poplach je vyhlášen přerušením jednoho popř. více paprsků 

s koincidenční logikou. Aby nedošlo k orosení optiky a tím vyhlášení narušení, jsou závory 

pro venkovní použití vybaveny vnitřním vyhříváním. Nevýhodou je pracná montáž 

spočívající ve výkopových pracích pro kabeláž a příprava pevných základů pro umístění čidel. 

Další nutností je rovný terén mezi vysílačem a přijímačem. [8,11] 

3.2.3 Magnetický kontakt – čidlo otevření 

Jedná se o spolehlivý, prakticky bezúdržbový a levný způsob odhalení otevření prostupů 

pláště budovy, bran, trezorových dveří a dalších. Čidlo je tvořeno jazýčkovým kontaktem a 

permanentním magnetem, který po oddálení rozepne kontakt, čímž signalizuje otevření. 

Magnet se montuje na pohyblivou část osazení prostupu, jazýčkový kontakt na rám. Příklad 

vyhotovení a umístění čidla je zachyceno obrázkem 5. [11] 

 

 

Obrázek 5 - Příklad 

vyhotovení a umístění 

magnetického kontaktu [10] 

 

 

3.2.4 Akustické čidlo rozbití skleněné plochy 

Patří mezi čidla plášťové ochrany. Vyhodnocují charakteristický akustický efekt tříštění 

skla následující po jeho rozbití. Akustické vlnění je přijato elektretovým mikrofonem, 

filtrováno pásmovou propustí a vyhodnoceno elektronickým obvodem. Čidlo se montuje proti 

střežené skleněné ploše s ohledem na požadavky výrobce a typu výplně. U levnějších variant 

je nutná eliminace produkce podobných zvuků jako je tříštění skla. Těmi mohou být zvonky, 

počítače, tramvaje, vlaky, vibrující výplň okna ve větru, hmyz apod. Při nastavování dosahu 

čidla se nastavuje co možná nejmenší dosah. V úvahu je nutné brát i záclony, závěsy, žaluzie 
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a bezpečnostní fólie na sklo, které tlumí tříštivý zvuk. Dodržením zásad správné instalace a 

nastavení je minimalizován počet planých poplachů. Čidlo vyobrazuje obrázek 6.[11] 

 

 

Obrázek 6 - Akustické čidlo rozbití skleněné plochy 

[10] 

 

 

3.2.5 Pasivní infračervená čidla 

V současnosti nejvíce využívaná čidla prostorové ochrany. Pracují na principu 

zachycení změn vyzařování v infračerveném pásmu kmitočtového spektra 

elektromagnetického vlnění. Obraz střeženého prostoru je prostřednictvím optiky soustředěn 

na plochu senzoru, vykazující pyroelektrický jev. Zorné pole čidla je rozděleno na aktivní a 

neaktivní zóny. Přejde-li těleso, které má jinou teplotu než pozadí mezi těmito zónami, čidlem 

je zaznamenána změna a následně vyhlášen poplach. V závislosti na provedení optiky a 

citlivosti senzoru je možné podle potřeby volit z jednotlivých typů čidel. V dnešní době je na 

trhu mnoho variant pasivních infračervených čidel (dále jen „PIR“) jako jsou např. „vějíř“, 

„chodba“, „závěs“, „vějíř stropní instalace“, „vějíř s podhledem“ a další.  

Pro bezchybnou funkci a minimalizaci počtu planých poplachů je vhodné PIR čidla 

montovat tak, aby pohyb případného pachatele byl kolmý na průmět aktivních a neaktivních 

zón, nebyla nasměrována proti oknům a dveřím, dále nevystavována vyzařování světla a tepla. 

Příklad provedení PIR čidel je na obrázku 7. [7,10,11]. 

 

 

 

Obrázek 7 – Příklad 

provedení PIR čidel  

[15] 

 

 

a) PIR detektor pohybu, b) PIR detektor pohybu a detektor rozbití skla, c) stropní PIR senzor, 

d) dvouzónový PIR detektor, e) venkovní PIR detektor pohybu  
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4 Popis současných poměrů a stavu zabezpečení firmy 
 

4.1 Zaměření firmy 
 

Taurid Ostrava s.r.o. je relativně malá společnost, která realizuje průmyslovou 

automatizaci v komplexních dodávkách a službách pro zákazníky na celém světě. Objekt je 

situován v Ostravské městské části Hrabůvka, nedaleko hlavního tahu na Příbor. 

Stěžejní činností je vývoj uživatelského software pro řídicí systémy a vývoj 

uživatelského software pro operátorské panely. Nedílnou součástí je návrh a kompletace 

hardwaru. Konkrétně se jedná o elektrické rozvaděče, ovládací pulty a elektricky regulované 

pohony určené k automatickému řízení průmyslové výroby v nejrůznějších oblastech, 

s minimálním zásahem lidského činitele. Samozřejmostí je montáž elektro u zákazníka, 

uvedení systému do provozu, pozáruční servis a preventivní údržba. Firma také zajišťuje 

školení obsluhy a údržby nově nainstalovaného řídícího systému.  

Firma byla založena jako společnost s ručením omezeným pěti bývalými zaměstnanci 

firmy Themex v roce 1999. Původně zaměstnávala šest zaměstnanců se sídlem v pronajatých 

prostorách podnikatelského domu společně s dalšími firmami. Převážně se zabývala vývojem 

software pro řídící systémy. S postupem doby došlo k upevnění pozice na tuzemském i 

zahraničním trhu a rozšíření podnikatelské činnosti. Tato skutečnost vedla ke koupi celého 

objektu podnikatelského domu a rozšíření řad zaměstnanců. Dnes pracuje pro firmu na stálý 

zaměstnanecký poměr 28 lidí. [20] 

4.2 Aktiva společnosti 
 

Chráněné zájmy v uvažovaném objektu mají různý charakter. Charakterem je myšlena 

např. míra postradatelnosti, atraktivnost pro různé pachatele, vliv na chod firmy v případě 

ztráty, nahraditelnost a další.  

Nejlikvidnější a zároveň majetek s nejvyšší finanční hodnotou se nachází v dílně a 

skladech. Jedná se o vybavení dílny od prostého nářadí, širokou škálu zámečnického 

elektrického nářadí  až po velmi specifickou elektroniku a přípravky určené ke zkoušení, 

diagnostiku a nastavování prvků rozvaděčů, které jsou potencionálním lákadlem nejen pro 

podobně zaměřené firmy. Dále pak aktuálně montované rozvaděče, mající atraktivnost zvláště 
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pro objednavatele. Hodnota rozvaděče se pohybuje okolo 1 milionu korun, při náročnějších 

zakázkách a po instalaci veškerého software i dvojnásobně vyšší. Obvykle je kompletováno 

tři až pět rozvaděčů najednou, včetně ovládacích pultů a dalšího příslušenství. Připočteme-li 

cenu vybavení, kterou zhruba odhaduji na tři miliony korun, je zřejmé, že jen v tomto 

prostoru může dosáhnout hodnota majetku patnácti milionů korun.  

Ve skladu materiálu jsou soustředěny komponenty určené k realizaci rozjednaných 

zakázek, rozvodné skříně apod., taktéž v řádech milionů korun. V porovnání s ostatním 

majetkem je zdánlivě nevýznamnou záležitostí kabeláž. Ovšem při současné ceně výkupu 

mědi se může také stát cílem širokého spektra narušitelů.  

Finančně náročnými záležitostmi jsou také firemní vozidla. Těmi jsou 3 osobní a 2 

užitkové vozy, stabilně parkující na parkovišti uvnitř areálu. 

Potřeba chránit především informace a know-how firmy vzniká v prostorách kanceláří, 

archivu a kanceláře vedení. Důvodem je tamní manipulace se smlouvami a vytváření 

dokumentací a plánů. Zcela běžnou skutečností je dojednání zakázky a její následná realizace 

pro společnosti, zabývající se např. výrobou léčiv, střeliv, elektrické energie, chemikálií a 

jiných průmyslových provozů s omezeným a důsledně kontrolovaným přístupem. Stavební a 

technologické dokumentace těchto podniků nejsou utajovanými skutečnostmi, ale v případě 

cíleného odcizení se mohou stát významným zdrojem informací k páchání další trestné 

činnosti. Toto jednání může v konečném důsledku vyvolat nežádoucí bezpečnostní incidenty 

u společnosti s jejichž dokumenty je takto manipulováno.  

Za zmínku stojí také veškerá výpočetní technika i za předpokladu nesrovnatelně nižších 

nákladů na její obnovu oproti dílenské elektronice. Můj odhad ceny movitého majetku ve 

vlastnictví firmy se pohybuje mezi 30 – 35 miliony korun. 

4.3 Popis okolí 
 

V okolí je poměrně hustá zástavba činžovních dvoupatrových domů. V blízkosti 

pozemku se také nachází hlavní pozemní komunikace a příjezdové uličky k domům.  Na jih 

od areálu se nachází objekt firmy Elvac, který je svým podnikatelským záměrem i typem 

podobný. K poměrně rušné situaci v lokalitě přispívá i sousední základní škola. Pohyb lidí, a 

tedy i potencionálních svědků, v okolí firmy je přes den poměrně vysoký a neposkytuje 

pachateli mnoho možností k nepozorovanému narušení integrity objektu. Lidé nejsou ve škole 

a firmě Elvac přítomni v nočních hodinách, proto je možnost spatření pachatele 
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z bezprostředního okolí omezena jen na bytovou zástavbu. Tím jsou pachateli dány výrazně 

vyšší možnosti na páchání protiprávní činnosti, což podporuje i fakt chybějícího kamerového 

sytému v blízkém okolí. Mapka okolí je vyobrazena v příloze č. 1. 

4.4 Popis areálu 
 

Areál společnosti tvoří samotná budova, přístupová cesta a  parkoviště, určené pro 

zaměstnance a návštěvy s kapacitou asi 11 aut. Celková plocha ohraničeného pozemku je 

4250 m2 (85 x 50 m). Zastavěná plocha je 1260 m2 (60 x 21 m). Parkoviště tvoří dvě části o 

celkové ploše 676 m2. 

Jednopatrová budova byla původně postavena v sedmdesátých letech jako tzv. 

podnikatelský dům, kde sídlilo více samostatných firem. V roce 2004 došlo k celkové 

rekonstrukci objektu, která zahrnovala přestavění vnitřních příček pro potřeby firmy, nové 

elektrické rozvody a výměnu stávajících oken za plastová. Součástí rekonstrukce byla i 

instalace EZS, který bude dále popsán. 

Budova je celá postavená ze stavebního materiálu porotherm. Obvodové stěny 

zajišťující stabilitu mají tloušťku 440 mm, vnitřní stěny 300 mm, nenosné příčky 65 mm. 

Strop je keramicko-betonový. Krytina střechy je plechová. Světlá výška je 3 m, výška stěny 

3,4 m. Základová deska je z železobetonu. Objekt je nepodsklepený. Konstrukční systém je 

nehořlavý. Podlaha chodby, šatny a sociálního zařízení je tvořena dlažbou. Na podlaze skladů 

a dílny je položeno linoleum. V ostatních prostorách je použit zátěžový koberec. 

Budova má jeden vchod a zásobovací rampu určenou pro náklad a výklad materiálu. U 

hlavního vchodu je vrátnice. Situaci v budově detailněji popisuje půdorys, přiložen 

v příloze č. 2. 

4.5 Perimetrická ochrana 
 

Pozemek areálu je ohraničen dvoumetrovým nedemontovatelným, svařovaným, 

panelovým oplocením typu AXIS P s velikostí ok 50 x 200 mm a jedním prolisem pole. Pole 

jsou pozinkována a plastifikována což zaručuje vysokou životnost a odolnost proti korozi. 

Sloupky jsou zabetonovány v hliněném podloží. Z jižní a východní strany není objekt chráněn 

oplocením, ale přímo pláštěm budovy, který na oplocení plynule navazuje. Hranice pozemku 

je poměrně dobře osvětlená pouličním osvětlením což má bezpečnostní charakter a napomáhá 

k přehlednosti. V bezprostřední blízkosti perimetru je udržováno tzv. „čisté pásmo“. Tím je 
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vyloučena existence konstrukcí či uloženého materiálu, pomocí kterého by se dal plot 

jednoduše překonat. 

Vstup do areálu je možný jen jednou bránou pro vjezd a vedlejší brankou pro pěší. 

Brána je automatizovaná a posuvná po kolejnici. Vstupy jsou vyrobeny z ocelového 

profilového materiálu s mřížovou výplní a navařenými hroty ztěžující přelezení. Povrchová 

úprava je stejná jako u pletiva. Mohou být otevřeny čipovou kartou, kterou vlastní každý ze 

zaměstnanců nebo v případě návštěv objektu vrátným. U vstupu je tedy umístěna čtečka 

čipových karet a videotelefon ke komunikaci s vrátným. Brána i branka jsou uzamykatelné. 

4.6 Plášťová ochrana 
 

Riziko průniku obvodovým zdivem a střechou je zanedbatelné, z důvodu vysoké 

odolnosti. Nejzranitelnějšími místy jsou naopak otvory v plášti budovy což znamená okna a 

dveře. Jak již bylo řečeno budova je jednopatrová a tudíž i všechna okna jsou snadno 

dosažitelná. Proto byl na jejich zabezpečení kladen zvláštní důraz. Okna jsou jednokřídlá 

v plastovém provedení s izolačním dvojsklem. Jsou otevíratelná i sklápěcí, osa otáčení je 

svislá boční a vodorovná dolní. Okenní otvory jsou zamřížovány svařovanými ocelovými 

mřížemi. Mříže jsou předsazené a pevně kolmě kotvené, což zaručuje poměrně vysokou 

úroveň zabezpečení.  

Hlavní vstupní dveře jsou odolné proti proražení, rozřezání a použití jiného druhu 

násilného vniknutí. Dveře jsou otevíratelné dovnitř čímž jsou chráněny závěsy. dále jsou 

opatřeny bezpečnostním zámkem se třemi zajišťujícími místy. Prostor mezi zárubněmi a 

ostěním je vylit betonem jako ochrana proti roztažení zárubní v prostoru uzamykacích 

systémů. 

Vrata zásobovací rampy jsou vyrobena z oceli. Rám je svařen z ocelových profilů. 

Jednotlivá pole jsou tvořena plechem tloušťky 3 mm s prolisy. Vrata jsou dvoukřídlá k vůli 

snadné manipulaci při nakládání a vykládání věcí větších rozměrů. Uzamykatelná  jsou třemi 

bezpečnostními zámky. Zárubně jsou rovněž jako u vchodových dveří vylity betonem a pevně 

ukotveny v ostění. 

 
 
 



 21  

4.7 Prostorová ochrana 
 

Vnitřní prostory budovy, jsou střeženy EZS. Místnosti nejsou zabezpečeny na stejné 

úrovni, ale s ohledem na to jaké chráněné zájmy se v nich vyskytují.  

Jako nejvhodnější pro použití v objektu byly zvoleny PIR čidla. Čidla jsou viditelně 

umístěné což má mimo jiné i odstrašující efekt pro pachatele. Proti neoprávněné manipulaci 

jsou chráněna sabotážním kontaktem. Jsou použita jen vevnitř objektu. Některá z PIR čidel 

jsou vybavena snímačem rozpoznávající překrytí čočky, tzv. „antimaskingem“. Tamější 

prostory nejsou zdrojem významně rušivých faktorů, které by ovlivňovaly činnost čidel a 

způsobovaly tak nadměrný počet planých poplachů. Použitá PIR čidla proto nejsou 

kombinována se senzory založenými na jiném principu. Rozhodnutí plyne i z faktu, že u 

citlivějších jedinců může např. dlouhodobý pobyt v blízkosti ultrazvukového čidla způsobit 

zdravotní potíže.  Důvodem takto zvolených senzorů prostorové ochrany bylo dostatečné 

plnění očekávané úrovně zabezpečení při vynaložení jen nezbytně nutných nákladů. 

Míra zabezpečení dveří jednotlivých místností je rovněž navržena s ohledem na 

důležitost chráněných zájmu. Veškeré dveře nacházející se v objektu mimo vstupních jsou 

stejného typu. Jedná se o sériově vyráběné dveřní křídla. Jsou složená ze 

dřevěného obvodového rámu a svislých zpevňovacích lišt. Střed dveří tvoří tepelně izolační 

deska. Plášť je tvořen dřevovláknitými deskami s povrchovou úpravou laminováním. Jsou 

vybaveny pouze obyčejným zámkem FAB. Dveře dílny, skladů, kanceláře vedení a archivu 

jsou navíc opatřeny zapuštěným bezpečnostním zámkem a pojistkami proti vysazení dveří ze 

závěsů. Všechny dveřní křídla jsou orámovány a zavěšeny na svařovaných ocelových 

zárubních. [11] 

4.8 Předmětová ochrana 
 

V kanceláři vedení firmy je umístěn trezor, určený pro ochranu důležitých písemností, 

plánů a nezbytné finanční hotovosti, které by mohly být cílem pachatele. Zaručuje i jistou 

ochranu proti požáru či vodě. Trezor je zabudován do zdi. Je opatřen bezpečnostním zámkem 

s kalenou vložkou. Dveře trezoru jsou opatřeny otřesovým detektorem a magnetickým 

kontaktem, jímž je vyhodnoceno otevření ústřednou EZS. Přístup k trezoru má vedení firmy, 

účetní a projekční pracovníci. 

Rozmístění všech senzorů EZS je zdokumentováno v přílohách č. 1 a č. 2. 
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4.9 Fyzická ochrana 
 

Nepřetržitou fyzickou ochranu v objektu zabezpečují zaměstnanci komerční soukromé 

bezpečnostní služby. Ti se v objektu střídají po osmi hodinách a to v 6:30, 14:30 a 22:30 

včetně víkendů. Areál firmy není nikterak velký, tudíž smluvně dohodnuté povinnosti jsou 

zajištěny přítomností vždy jen jednoho zaměstnance agentury. Obsahová náplň činnosti 

hlídací služby v době přítomnosti zaměstnanců firmy a mimo ni jsou odlišné a proto 

následující popis jejího průběhu rozdělím s ohledem na tuto skutečnost. 

4.9.1 Činnost fyzické ostrahy za přítomnosti zaměstnanců firmy 

Mezi stěžejní povinnosti fyzické ostrahy v tomto časovém úseku patří zejména kontrolní 

propustková služba a kontrolní činnosti. Ty zahrnují především zamezení vstupu nebo vjezdu 

do areálu neoprávněným osobám, evidenci vjezdů a další činnosti vedoucí k minimalizaci 

rizika. Dále evidence a poskytování náhradních klíčů výhradně jen pro potřeby zaměstnanců, 

podávání informací návštěvám. Fyzická ostraha tedy mimo jiné plní i funkci vrátného. 

4.9.2 Činnost fyzické ostrahy za nepřítomnosti zaměstnanců firmy 

Její náplní je hlavně střežení objektu a prostor formou strážní služby. Zahrnuje 

pravidelné pochůzky uvnitř budovy, vně budovy i v těsném okolí pozemku. Jsou zaměřeny na 

vizuální kontrolu stavu perimetru, pláště budovy a dalších vytypovaných míst. Pochůzky jsou 

naplánovány nepravidelně z důvodu zabránění vypozorování stereotypu pachatelem, ale 

přibližně jsou uskutečňovány každou jednu až dvě hodiny. Pochůzka je vykonána i v případě 

signalizace narušení nebo při podezření fyzické ostrahy. Další povinností je uzamykání brány 

a hlavních vstupních dveří po odchodu zaměstnanců z firmy. 

V obou popsaných případech je samozřejmostí nepřetržitá ochrana a ostraha movitého či 

nemovitého majetku, vyrozumění míst poskytujících pomoc v případě potřeby a důsledné 

plnění všech smluvených povinností. Nedílnou součástí je sledování stavu EZS a adekvátní 

reakce na signalizaci narušení. [5] 

4.10 Režimová opatření 
 

Ve firmě je zaveden jednosměnný provoz od 7:00 do 15:30 jen v pracovní dny. Nejvyšší 

počet zaměstnanců se v objektu vyskytuje na začátku a konci směny. Důvodem jsou časté 

výjezdy a montáže systémů u zákazníka. Výjimečné nejsou ani zahraniční služební cesty, 

které většinou trvají pět až deset dní. Zpravidla začínají v pondělí srazem všech zúčastněných 
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v prostorách firmy. Počet zaměstnanců přítomných v areálu značně kolísá a je závislý na čase 

a aktuálně rozjednaných zakázkách. Mimo pracovní dobu je v objektu přítomna pouze fyzická 

ostraha vykonávající dohled nad celým objektem a ovládání EZS. 

4.10.1 Režim elektronického zabezpečovacího systému 

EZS je v pracovní době z části ovládán samotnými zaměstnanci, jedná se o tzv. 

autonomní režim. Ti kteří vlastní čipovou kartu, mohou deaktivovat zabezpečení místnosti dle 

potřeby a vykonávat bez omezení pracovní činnost. Při odchodu je nutné opět příslušnou 

smyčku aktivovat. Je tak zajištěna ochrana v době nepřítomnosti žádného ze zaměstnanců 

v místnosti a přitom volnost pohybu po budově, bez zbytečného zatěžování fyzické ochrany. 

Smyčky jsou tedy zapínány samostatně, nikoliv na ústředně, ale terminály 

blokování/odblokování EZS v místnosti. Terminály jsou umístěny vedle dveří. Tento systém 

je zaveden jen u vybraných místností. Konkrétně se jedná o dílnu, sklady, archiv a kancelář 

vedení (dále jen „vybrané místnosti“). Čtečka čipové karty funguje již při pouhém přiblížení 

karty. Výhodou je paměť vstupů, která může posloužit při namátkové kontrole zaměstnance a 

jeho pohybu po budově, i při řešení případných bezpečnostních incidentů a otázek 

odpovědnosti. Je možné i nastavení, na které čipové karty a tedy i zaměstnance bude zámek 

reagovat. Je tak zajištěn omezený přístup, čehož je využíváno v archivu. [24] 

Na začátku pracovní doby dojde k výměně pracovníků fyzické ostrahy. Jsou 

odblokovány čidla obvodové ochrany a prostory, které nespadají mezi vybrané místnosti. 

Tímto je objekt připraven na příchod zaměstnanců. 

Po skončení pracovní doby se opět mění zaměstnanec fyzické ostrahy. Ten zkontroluje 

jestli jsou ve všech vybraných místnostech aktivovány příslušné smyčky zabezpečovacího 

systému a splněny tak povinnosti zaměstnanců. Následně spustí zabezpečení i ostatních 

prostor a čidel perimetru.  

Signál narušení je signalizován fyzické ostraze na vrátnici. Pokud zaměstnanec ostrahy 

usoudí, že je nutné přivolat posilu, stiskne tísňový hlásič umístěný na vrátnici nebo přenosný 

bezdrátový tísňový hlásič. Signalizace je pak vyvedena k smluvně vázané bezpečností 

agentuře, která provede zásah. Tímto postupem je eliminován zbytečný výjezd zásahového 

vozidla při planém poplachu. 

Za fungování systému, dodržování pravidelných kontrol a revizí je zodpovědná 

pověřená osoba. 
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4.10.2 Režim kontroly vstupu do objektu 

Stálí zaměstnanci vlastní čipové karty, které jim umožňují otevírat vstupní bránu, hlavní 

dveře a zpřístupnit vybrané místnosti. Karta také slouží pro kontrolu příchodů a odchodů 

zaměstnance na pracoviště. Ostatním fyzickým osobám, kterými mohou být např. 

zaměstnanci cizích firem, návštěvy, dodavatelé apod., je umožněn vstup a pohyb po areálu jen 

s povolením ostrahy. Ta provede do knihy návštěv zápis a přivolá pracovníka, který osobu 

nebo skupinu osob doprovodí za účelem návštěvy. 

4.10.3 Klíčový režim 

V objektu je využíváno jak klíčů, tak čipových karet k zpřístupnění prostor. 

Elektronické čtečky karet jsou umístěny u hlavní brány, hlavních vstupních dveří do budovy a 

vybraných místností. Instalovány jsou za účelem odemknutí dveří či brány. U vybraných 

místností mají funkci jen deaktivovat příslušnou zabezpečovací smyčku elektronického 

zabezpečovacího systému, samotné odemknutí dveří je realizováno klasickým klíčem. Ostatní 

dveře jsou opatřeny zámky na klíč FAB. Zaměstnancům jsou udělena práva v systému jen na 

zpřístupnění prostor, které nezbytně potřebují k vykonávání své práce. Totéž platí při 

přidělování klíčů. Kopie všech klíčů jsou umístěné na vrátnici a jejich vypůjčení eviduje 

vrátný respektive fyzická ostraha. V případě ztráty klíče nebo karty je nezbytně nutné 

neprodleně po zjištění této skutečnosti informovat pověřenou osobu. Ta vymaže kartu ze 

systému a přidělí zaměstnanci novou. V případě ztráty klíče je nutné zámek vyměnit a 

držitelům rozdat nové klíče. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25  

5 Analýza rizik ve firmě 
 

Z důvodů objektivního posouzení bezpečnostních rizik a odhalení slabých míst 

v systému bezpečnosti organizace, je vhodné provést analýzu stávajícího stavu. Analýzu lze 

chápat jako metodu poznání, kdy postupujeme od obecného ke konkrétnímu. Zkoumá 

předměty, jevy, informace a skutečnosti dotýkající se přímo či nepřímo bezpečnosti 

organizace, s cílem přispět k nalezení přiměřených bezpečnostních prostředků a opatření, 

která jsou vhodná k účinnému řešení bezpečnostního problému organizace. [12] 

K posouzení situace ve firmě byly v prvé řadě vybrány metody, kterými jsou 

identifikována možná ohrožení. Jedná se o metody graficky analytického modelování rizik. 

Konkrétně jde o aplikaci metod „diagramu rybí kosti“ (Ishikawův diagram příčin a následků) 

a „stromu poruch“ (FTA - Fault Tree Analysis), která byla v tomto případě použita pro 

verifikaci a rozšíření předchozí analýzy. Cílem tohoto modelování rizik je určení významných 

faktorů ohrožení, které musí být zkoumány pečlivěji.  

Po odhalení možných ohrožení objektu, byly zvoleny metody výpočtu rizika. Jako 

nejvhodnější z pohledu přehlednosti, dostupnosti a aplikace na daný problém byly vybrány 

metody „selhání a jejich dopadů“ (FMEA - Failure Mode and effect Analysis) a pro její 

verifikaci metoda souvztažnosti. [17] 

5.1 Diagram rybí kosti (Ishikawův diagram) 
 

Důležitý nástroj pro analýzu všech možných příčin určitého následku. Metoda založená 

na brainstormingu s cílem dosažení co nejvyššího počtu nápadů, vedoucích k řešení problému.  

V diagramu jsou formou grafického znázornění analyzovány zásadní faktory, které způsobují 

řešený problém. [13,17] 

V mém případě byl zkoumán problém nedostatečného fungování systému zabezpečení 

organizace s šesti hlavními tématickými okruhy, jehož grafické vyjádření je zobrazeno v 

příloze č. 3. 

5.2 Analýza stromem poruch (FTA) 
 

Jedná se o postup založený na systematickém zpětném rozboru událostí za využití 

řetězce příčin, které mohou vést k vybrané vrcholové události. Vyhledává jednotlivé 
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nedostatky v systému a určuje jejich příčiny. Model je založen na Booleovské algebře 

využívající hradel „and“ a „or“ přičemž základním předpokladem je binární chování všech 

poruch.  [2,17] 

Analýzu stromem poruch (dále jen „FTA“) jsem využil pro detailnější rozpracování 

problematiky hrozícího vnitřního a vnějšího rizika a nežádoucího pohybu osoby uvnitř 

budovy. Tyto analýzy jsou zobrazeny v příloze č. 4. [9] 

5.3 Metoda selhání a jejich dopadů (FMEA) 
 

Tato metoda selhání a jejich dopadů (dále jen „FMEA“) je založena na rozboru způsobu 

selhání a jejich důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a 

strukturovaně vedených selhání. Základem je sestavení tabulky zahrnující seznam 

zkoumaných nebezpečí a jejich číselné ohodnocení pomocí indexů závažnosti následků, 

pravděpodobnosti vzniku rizika a odhalitelnosti rizika u každého z nich dle tabulky 1. 

 

 

Tabulka 1 – Jednotlivé parametry metody FMEA [17] 

 

Výsledná míra rizika uvedená v tabulce 1, je číselný údaj, kterým příslušné riziko 

kvantifikujeme. Výpočet je proveden dle vzorce 1. 

                                                                  R = P x N x H                                                          (1) 

Pro potřeby mé analýzy byla vybrána nebezpečí odhalená metodami rybí kosti a 

stromem poruch. Následně byla rozdělena do dvou hlavních podskupin z hlediska procesů 

probíhajících v systémech firmy a následně z hlediska struktury, tedy perimetrické, plášťové, 
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prostorové a předmětové ochrany. Rozčlenění bylo provedeno za účelem zpřehlednění a 

snadnější orientace v problematice. U jednotlivých potenciálních ohrožení byly vyčísleny 

míry rizika a doplněna opatření vedoucí k minimalizaci těchto rizik. Dalším krokem bylo 

sestupné seřazení ohrožení dle příslušné míry rizika a výpočet relativní kumulativní četnosti, 

nutné pro pozdější konstrukci Lorenzovy křivky. Výsledky této analýzy byly řešeny 

samostatně pro každou z podskupin. Vyhodnocení Paretovým principem 80/20 a grafické 

znázornění Lorenzovou křivkou přehledně oddělilo „užitečnou většinu“ a „životně důležitou 

menšinu“  zkoumaných ohrožení, kterou je nutné se dále zabývat. [2,17] 

Formuláře metody FMEA a grafy Paretovy analýzy jsou zobrazeny v přílohách č. 5 a 6. 

5.4 Metoda souvztažnosti 
 

Metoda zvolená za účelem verifikace analýzy FMEA a jejího rozšíření. Je vhodná pro 

vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik v rámci celých objektů či určité služby. Cílem je 

zjištění vzájemných vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik, včetně odhalení jejich nejslabších 

míst. Na tomto základě odhaluje ty hrozby, které mohou způsobit tzv. „domino-efekt“. 

Pro mnou vytvořenou metodu souvztažnosti bylo vybráno osm rizik, která již byla 

hodnocena analýzou FMEA. V dalším kroku proběhlo vyhledávání možných vzájemných 

vazeb mezi sebou. Pro tento účel byla sestavena tabulka s maticí. V případě vzájemného 

ovlivnění byla doplněna 1, v případě opačném 0. Dále byly sečteny ve sloupcích i řádcích 

hodnoty zapsaných čísel a vypočteny koeficienty Kar a Kpr dle vzorců 2 a 3. 

                                     Kar = [SKar / (x-1)] * 100                                                    (2) 

                                     Kpr = [SKrb / (x-1)] * 100                                                   (3) 

Výše uvedené koeficienty jsou výchozí pro zanášení bodů, představujících riziko,  do 

grafu. Ten je rozdělen do čtyř kvadrantů prostřednictvím os O1 a O2. Tyto osy jsou vypočteny 

pomocí vzorců 4 a 5 na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %.  

                           O1 = 100 - [(Kar max - Kar min) : 100] * s                                    (4) 

                           O2 = 100 - [(Kpr max - Kpr min) : 100] * s                                    (5) 

Vzniklé kvadranty reprezentují závažnost uvedených rizik. Oblasti závažnosti 

jednotlivých rizik v matici jsou uvedeny v tabulce 2. [17] 
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Tabulka 2 – Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [17] 

Primárně je potřeba se zabývat ohroženími spadajícími do oblasti I a II. Metoda 

souvztažnosti je vyobrazena v příloze č. 7. 

5.5 Vyhodnocení analýz rizik ve firmě 
 

Analýzy byly aplikovány na firmu Taurid s cílem odhalit slabá místa v systému 

bezpečnosti organizace. Rizika byla identifikována a modelována v rámci metody FTA a 

Ishikawova diagramu. Následně byla vybrána nejzávažnější rizika pomocí metody FMEA a 

verifikována metodou souvztažnosti.  

Tabulka 3 zobrazuje výsledná nebezpečí vyplývající z provedených analýz, která se jeví 

jako nejzávažnější a je potřeba se jimi primárně zabývat. Vychází z příloh č. 5 – 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. primárně a sekundárně nebezpečná rizika 
II.  sekundárně nebezpečná rizika 
III.  žádná primárně nebezpečná oblast O

bl
as

t 

IV. relativní bezpečnost 
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Metoda 
odhalující riziko 

Riziko 

prostřižení plotu 
přelezení plotu 
přelezení brány nebo branky 
podhrabání plotu 
překonání dveří 
vypáčení brány nebo branky 

Analýza metodou 
FMEA - 

strukturální 
pohled na rizika 

překonání oken 

neplnění smluvně sjednaných povinností  
získání informací o chráněném zájmu 

nedůsledná identifikace návštěv a externích pracovníků 
narušení klidového stavu areálu 

snaha zcizit chráněný zájem 

ztráta citlivých údajů a cenností 
vynášení materiálu z firmy 

Analýza metodou 
FMEA - procesní 
pohled na rizika 

neaktivní EZS 

neplnění smluvně sjednaných povinností fyzickou ostrahou 
snaha získat informace o chráněném zájmu 
nedůsledná identifikace návštěv a externích pracovníků při 
vstupu 
narušení klidového stavu areálu 

prolomení perimetru  

Metoda 
souvztažnosti 

překonání plášťové ochrany 
 

Tabulka 3 – Závažná nebezpečí vyplývající z analýz 

 

Z výsledků vyplynulo, že vysoké riziko představuje především možnost snadného 

překonání perimetru objektu. Od něj se pak dále odvíjejí všechny potencionální nežádoucí 

protiprávní činny ve vztahu k objektu a jeho chráněným zájmům. Ze stran budovy, které 

nejsou chráněny oplocením a tudíž volně dostupné, je vyšší riziko napadení pláště budovy. 

Tento nedostatek je potřeba vyvážit a eliminovat.  

Dalším slabým článkem systému bezpečnosti je možná chyba lidského faktoru a 

omezené odhalení takovéto chyby. Lidským faktorem mám na mysli stálé zaměstnance firmy 

a fyzickou ostrahu působící ve firmě, jež mají ve vztahu k bezpečnosti firmy určité povinnosti 

a odpovědnosti. 

Navržením nezbytných zásahů do stávajícího systému bezpečnosti se budu zabývat 

v následující kapitole. 
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6 Návrh optimálního zabezpečení 
 
 

Při návrhu opatření budu především vycházet z výsledků analýzy objektu a 

bezpečnostních incidentů, které se staly v minulosti. Incidenty poukazují na mezery 

v provázanosti a celistvosti celého systému a je potřeba na ně patřičně reagovat.  

Pro lepší orientaci a zachování předešlého uspořádání opět rozdělím problematiku do 

jednotlivých podoblastí. 

6.1 Perimetrická ochrana 
 

Jak již bylo uvedeno, obvodovou ochranu v současnosti tvoří jen samotný plot a brána. 

Tento stav je značně nedostatečný a pro případného pachatele tvoří snadno překonatelný 

odpor. Samotná konstrukce plotu a brány je vyhovující. Je ovšem potřeba doplnit prvky, které 

znesnadní jejich překonání a upozorní na jejich narušení. Úvaha vyplývá i z nedávného 

incidentu, kdy pachatel v nočních hodinách přelezl oplocení, rozbil okno vozidla a odcizil 

z něj osobní notebook jednoho ze zaměstnanců a rádio.  

Jednou z možností překonání oplocení je tedy jeho přelezení. Proto navrhuji doplnit 

vrcholovou zábranu. Konkrétně o jednoramenný nástavec s dvěmi řadami ostnatého drátu, 

vykloněného pod úhlem 45° směrem do objektu. Je sice poměrně snadno překonatelná 

štípacími kleštěmi, ale má odrazující efekt a způsobí pachateli zdržení. 

Včasné odhalení narušení perimetru je základním předpokladem pro včasné informování 

fyzické ostrahy a případný příjezd zásahového vozidla. Proto je vhodné připevnění otřesového 

kabelu, reagujícího na otřesy při přelézání a prostřihávání, po celé délce oplocení. Signál 

z kabelu je vyhodnocen ústřednou čímž je zajištěna signalizace fyzické ostraze. 

Z důvodu pohybu brány a branky je nemožná instalace otřesového kabelu na jejich 

konstrukci a tím tvoří ideální místo pro přelezení. V tomto případě navrhuji instalaci venkovní 

infrazávory s třemi paprsky poblíž brány tak, aby nebylo možné její přeskočení.  

Podkopání je méně pravděpodobným způsobem překonání, ale v případě jeho realizace 

na něj nezareaguje otřesový kabel. K potlačení této hrozby je nutné použít betonové 

podhrabové desky taktéž po celé délce perimetru, kde je hliněné podloží. 
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6.2 Plášťová ochrana 
 

Nedemontovatelné mříže oken poskytují značnou ochranu okenních otvorů v plášti 

budovy. Ze stran budovy, které nejsou chráněny obvodovou ochranou a jsou tudíž volně 

dostupné je možné riziko vytržení nebo přeřezání mříží vyšší. Takovéto oslabení ochrany 

oken navrhuji potlačit instalací čidel reagujících na porušení nebo otevření okna. Těmi mohou 

být akustická čidla rozbití skleněné výplně a magnetická čidla otevření okenního křídla. 

Akustická čidla detekující rozbití skla je dostatečné rozmístit jen do místností mající 

okna orientovány právě na nechráněné straně budovy oplocením. Výjimkou je pouze místnost 

dílny, kde z důvodů nadměrné hlučnosti způsobené vrtáním, řezáním, broušením a dalšími 

obdobnými činnostmi, není použití tohoto čidla možné. Magnetická čidla otevření jsou 

levným a spolehlivým řešením detekce otevření okna. Proto je navrhuji použít na všech 

oknech. Je tak signalizováno i okno, které kupříkladu zapomene zavřít zaměstnanec při 

odchodu z pracoviště což je v praxi poměrně častým jevem.  

Pro znesnadnění získání informací o činnostech a materiálním vybavení v budově, která 

může pachatel využít při plánování protiprávního činu, navrhuji skleněné výplně do poloviny 

výšky zneprůhlednit sprejem imitujícím mráz. Aplikace je velice jednoduchá a rychlá 

s okamžitým efektem, umožňující za nízkou cenu přispět k ochraně objektu. Vrstva propouští 

světlo, proto není nijak omezeno osvětlení místnosti. 

Hlavní vstupní dveře do objektu a vrata zásobovací rampy jsou dostatečně odolné a 

proto je není potřeba žádným způsobem posílit. 

6.3 Prostorová ochrana 
 

Stávající dveře vybraných místností navrhuji upravit s cílem zvýšení odolnosti. Při 

dodržení všech zásad a odborném provedení bude docíleno požadující úrovně zabezpečení, 

při výrazně nižších vynaložených nákladech oproti výměně za nové. U stávajících dveří jsou 

kritickými místy průniku oba rohy nad a pod zámkem a celková pevnost dveří proti proražení 

není na dostatečné úrovni. Proto navrhuji opancéřování dveří z vnější strany ocelovým 

plechem o tloušťce 1 mm. Zahnutím plechu do polodrážky dojde k celkovému zpevnění 

dveřního křídla. Dodatečná tepelná či protihluková izolace není nutná. Oplechování mimo 

jiné poslouží i k zakrytí již nevzhledné laminaci a tím i zlepšení vzhledu. Již namontovaný 
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zapuštěný bezpečnostní zámek navrhuji doplnit o přídavný vrchní zámek. Ostatní dveře jsou 

dostačující svému účelu. [22] 

Zvýšení počtu nebo jakýkoli jiný zásah do rozmístění PIR čidel střežící prostory není 

v současnosti nutný, jelikož bez problému  plní svůj účel. 

Mimo čidel EZS navrhuji v budově rozmístit i čidla elektrické požární signalizace. 

Hlavním zdrojem vzniku požáru v řešeném objektu jsou tepelné účinky elektrického proudu 

při zkratu, chybné dimenzaci průřezu vodičů, vadě spotřebiče, chyby v projektu atp. Ke 

zvýšení rizika dochází při každém zkoušení vyrobeného rozvaděče před expedicí, při práci 

s hořlavinami a činnosti při níž vznikají částice schopné založit požár, proto je včasné 

odhalení vznikajícího požáru nutností. Rizikovými místnostmi jsou sklady, dílna a ty části 

budovy, kde by požár způsobil výrazné ztráty. Rozmístění čidel je uvedeno v příloze č. 2. 

6.4 Předmětová ochrana 
 

Trezor v kanceláři vedení je vhodně umístěn a jeho odolnost je dostačující. Nevýhodou 

jsou ovšem časté návštěvy kanceláře vedení účetní, která jej užívá k úschově nutné finanční 

hotovosti. Méně častěji využívají trezor i projekční pracovníci k úschově dokumentací. Pro 

potřeby firmy je dnes už nutností rozšířit počet schránek zaručujících bezpečné uložení 

cenností.  

Navrhuji vybavit kancelář účetní trezorem zabudovaným do nábytku, který bude sloužit 

k výše uvedenému účelu. Vnitřní prostor trezoru bude rozdělen na dvě části, z nichž každá 

bude opatřena dalším zámkem. Navíc bude instalováno otřesové a magnetické čidlo otevření. 

Finanční rezerva ve firmě není výrazně vysoká, protože všechny objednávky jsou placeny 

bezhotovostním stykem. Konkrétně je využívána pro hrazení výplat brigádníků nebo menších 

nákupů materiálu v řádech desetitisíců korun a proto je tento typ trezoru dostačující. Přístup 

k trezoru budou tedy mít tři projektanti a účetní. Vnitřní uspořádání vylučuje vzájemné 

omezení.[22] 

Rozmístění všech navrhovaných senzorů EZS je zdokumentováno v přílohách č. 1 a č. 2. 

6.5 Fyzická ochrana 
 

Navrhuji navýšit počet kontrol areálu v průběhu směny strážného a to hlavně v nočních 

hodinách. Časový úsek mezi jednotlivými kontrolami je příliš dlouhý a poskytuje tak dostatek 

času k nerušení objektu.  
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Také nedůsledné vykonávání pochůzek a nedostatečná ostražitost může výrazně ulehčit 

infiltraci pachatele do objektu. Což také poukazuje na fakt, že si strážný nepovšiml aktivity 

při vykrádání vozidla. Proto dále navrhuji zavést systém kontroly strážní služby, který donutí 

zaměstnance fyzické ostrahy pochůzku vykonat a zamezí případnému neplnění jeho 

povinností.  

Strážný bude vybaven přenosným elektronickým snímačem, kterým se na kontrolních 

bodech identifikuje. Na vytypovanou trasu navrhuji instalaci šesti kontrolních bodů 

rozmístěných tak aby kontrolovaný musel projít celou délku trasy, přičemž na pořadí 

identifikace na jednotlivých bodech nezáleží. Data ze snímače pak mohou být kontrolována a 

odhalen datum, čas a osoba, která pochůzku vykonala. Trasa pochůzky a rozmístění 

kontrolních bodů je v příloze č. 2.  

V poslední řadě navrhuji vybavit strážného slzným sprejem, kterým by byl schopen 

alespoň z části odvrátit útok na svou osobu. [5,21] 

6.6 Režimová opatření 
 

Zdůraznil bych pečlivou identifikaci, zapisování příchodů a odchodů návštěv či 

zaměstnanců externích firem a přehled o jejich pohybu po areálu. Dále byl náhodně odhalen 

jeden ze zaměstnanců, který jak se později ukázalo delší dobu vynášel materiál pro svou 

soukromou činnost. Proto navrhuji doplnit smluvené povinnosti fyzické ostrahy o namátkové 

kontroly osob zaměřené právě na tuto problematiku.  

Při manipulaci s citlivými informacemi doporučuji zavést spisový řád, který bude 

především stanovovat zásady oběhu dokumentů, jejich ukládání, postup v případě ztráty apod. 

Dále navrhuji upravit skartační činnost předpisem upravujícím vytříďování spisů podle 

skartačního řádu, skartační lhůty, způsob vytříďování agendy či způsob likvidace. Obecně 

platí fakt převahy důvěrnosti nad dostupností. Důležitým pravidlem je tedy zajištění 

přístupnosti jen oprávněným osobám a to jen pro přesně specifikovanou činnost a po nezbytně 

dlouhou dobu. 
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7 Závěr 
 
 

Jak jsem již popsal v úvodu mé bakalářské práce, pocit bezpečí je pro člověka jednou 

z nejdůležitějších potřeb. Systém zabezpečení prošel dlouholetým vývojem až do dnešní 

podoby a je zřejmé, že i v budoucnosti se bude jednat o neustávající proces zdokonalování.  

Mým cílem bylo zjisti a popsat aktuální rizika spojená s ochranou firmy TAURID a 

navrhnout způsob minimalizace nebezpečí v tomto objektu. Řešený objekt je existující firma, 

ovšem z důvodu vyhovění zadání a zachování diskrétnosti byla realita značně upravena čímž 

vlastně vznikl objekt nový, částečně inspirovaný skutečným.  

Celá práce by se dala rozdělit na čtyři stěžejní části, které jsem postupně řešil v pořadí 

v jakém jsou uvedeny. První část je věnována teorii a to konkrétně právnímu posouzení 

oblasti ochrany objektů a rozboru vybraných prvků technické ochrany. 

Následuje popis současného stavu ve společnosti, který jsem pro lepší orientaci 

v problematice a celkové zpřehlednění rozdělil na menší podoblasti. Výhodou je možnost 

detailnějšího rozpracování problematiky než jen při povrchovém popsání. 

Zjištěné poměry byly podrobeny řadě analýz s cílem odhalení rizik a slabých míst 

v systému zabezpečení. Dle mého názoru je tato část důležitým východiskem k odhalení 

právě těch slabin systému, které je nutné prioritně posílit. Při nesprávné aplikaci by se i 

sebelepší bezpečnostní opatření minulo účinkem, jelikož systém je tak silný jak silná je jeho 

nejslabší část. K posouzení situace ve firmě byly v prvé řadě vybrány metody, kterými jsou 

identifikována možná ohrožení. Na základě těchto výsledků byly aplikovány metody výpočtu 

rizika a odhalení těch prioritních. 

V poslední části je řešen návrh optimálního zabezpečení. Zde byly využity poznatky 

odhalené analýzami, určitá znalost chodu firmy a dřívější bezpečnostní incidenty. Návrh 

zabezpečení není omezen finančními prostředky firmy, ale je zohledňováno vyvážení mezi 

vynaloženými náklady na zabezpečení a chráněným majetkem. 

Stav zabezpečení je potřeba neustále modifikovat a přizpůsobovat, jelikož se jedná o 

nekončící proces reakcí na nejrůznější vlivy. Důvodem je odezva na technický pokrok, změny 

potřeb firmy či změny v okolí objektu.  
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9 Seznam použitých zkratek 
 

ČR České republika 

EPS Elektronická požární signalizace  

EZS Elektronický zabezpečovací systém 

FMEA Metoda selhání a jejich dopadů 

FTA Analýza stromem poruch 

NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 

PČR  Policie České republiky 

PIR Pasivní infračervené čidlo 

apod.  a podobně 

atd.  a tak dále 

např.  například 

popř.  popřípadě 

tzv.  tak zvané 
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