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SVÍŢALA, D., Zabezpečení areálu podniku ArcelorMittal Ostrava, a.s. prostředky technické 

ochrany objektů, Ostrava: VŠB – TUO, Bakalářská práce, 2010, 46 s. 

 

Tato bakalářská práce je zaměřena na zabezpečení areálu v podniku ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. prostředky technické ochrany objektů. Úvodní část popisuje právní úpravu ochrany 

objektu a obecný popis bezpečnostní teorie. Dále následuje popis objektu a jeho současný stav 

zabezpečení. Závěrečná část obsahuje identifikaci bezpečnostních rizik, které mají za 

následek neefektivní zabezpečení v areálu a návrh moţných změn v zabezpečení. 
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The Bachelor thesis is specialized to securing of the premises of company ArcelorMittal 

Ostrava, JSC using means of technical protection of buildings. Introductory chapter describe 

legal regulations of protection of buildings and common description of safety theory. 

Description of building and his the present state of the object securing is included in the next 

chapter of the thesis. The final part includes identification of safety hazard which is result in 
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1 Úvod  

 

Forma soukromé ochrany osob a majetku vznikala jiţ před mnoha staletími a neměla 

ráz  nynějšího charakteru. Můţeme říci, ţe předcházela policejní a vojenské síle státní moci, 

jak ji chápeme dnes. Uţ z historie můţeme doloţit, ţe soukromá bezpečnost zde byla dříve 

neţ bezpečnost v pojetí státní moci. Pokud se ohlédneme do dob minulých, tak nejen 

panovníci, ale i fyzické subjekty  na niţších úrovních si vytvářeli pro svou osobní ochranu  

a ochranu svého majetku soukromé ozbrojené a vycvičené síly. Stejně tak vyuţívali 

vyšetřovacích a rozvědných sluţeb, které jim přinášeli informace důleţité pro jejich 

rozhodování. Pochopitelně tyto sluţby honorovali a materiálně podporovali. Policejní oddíly 

vznikaly vyčleněním z řad vojska k zajištění pořádku ve městech a dobytých regionech. 

Vyčleňovaná speciální vojenská síla, která byla určena pro vojenské bojové akce při dobývání 

či obraně území, záhy zjistila, ţe uţívání vojenských metod při kaţdodenní aplikaci v boji  

s kriminalitou a zločinem je nutné, avšak vyţaduje své specifické modifikace. Postupně se 

měnily formy a metody ochrany osob a majetku. Vznikala tak metodika ochrany pořádku, 

vlastnictví, zdraví a ţivota obyvatelstva. 

Teprve pozdější společnosti, zaloţené na demokratických principech začínají 

organizovat ochranu osob a majetku i pro širší vrstvy svobodného obyvatelstva a vytváří 

policejní sloţky organizované a řízené státem, které jiţ přebírají upravené armádní formy   

a metody boje se zločinem. Vedle nich však souběţně zastávají ve společnostech zaloţených 

na soukromém vlastnictví soukromé bezpečnostní organizace.  

Naše představy o zajištění bezpečnosti fyzických či právnických osob jsou velmi 

ovlivněny dobou socialistickou, kdy stát bezpečnostní sluţby výhradně soustředil na sebe a ty 

také vykonával. Občan si zvykl, ţe do této sféry nemůţe příliš zasahovat. Je zvláštní, ţe tuto 

představu dodnes mají i mladší skupiny obyvatelstva, které vyrostly jiţ v jiných podmínkách. 

Pojetí osobní bezpečnosti vnímají doposud z tohoto pohledu. Myslím, ţe nejde o nedostatek 

abstraktního myšlení dnešní populace, ale o postoj pro kaţdého občana především pohodlný. 

Určitou roli zde také hrají ekonomické důvody. Občan, ale ani představitelé právnických osob 

nevidí nutnost vydávat na účel zajištění svého majetku a ţivota finanční prostředky. Občané 

se mylně domnívají, ţe mu dnešní ,,státní standard ochrany“ postačí. Jde o stejně mylný 

názor, který lze přirovnat s názorem na zdravou výţivu. Do doby, neţ nás donutí nemoc ke 

změně ţivotosprávy, nejsme ochotni nic pro zdraví učinit. Osobní bezpečnost a bezpečnost 
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majetku hraje mnohdy stejně důleţitou, ne-li větší prioritu v ţivotě občanů i existenci 

právnických osob. Přesto k této ochraně přistupuje valná většina lidí velmi lehkováţně.  

Častým jevem, který ovlivňuje názor na komerční bezpečnostní činnost je veřejné 

hanění a podceňování soukromé bezpečnostní sféry (tím i práva občana samotného), které 

dnes a denně můţeme sledovat ve sdělovacích prostředcích. Bohuţel je tomu tak i v případech 

některých vyjádření představitelů státních orgánů a institucí, kteří by zákon sami měli ovládat, 

a tím i znát rozdíly v zajišťování bezpečnosti občanů ze strany mocenských sloţek  

a z hlediska práv občana samotného. O motivacích těchto prohlášení lze polemizovat, avšak 

faktem zůstává, ţe tato atmosféra nepomáhá k vytvoření bezpečného prostředí pro soukromý 

právní subjekt v České republice. 

 Kaţdý z nás má zkušenost se současnou policejní praxí při přijímání trestních 

oznámení, pátrání po nezvěstné osobě či poţadování ochrany před jinou agresivní osobou. 

Negativních zkušeností, kdy občan marně ,,stát“  ţádá o ochranu svého majetku a své osoby, 

je mnoho.  Státem organizovaná bezpečnost  se mnohdy soustřeďuje jen na administrativní 

činnost o spáchané kriminalitě. To vše je podtrţeno jinak pozitivním faktorem, ţe státní aparát 

má k tomu vytvořeny všechny potřebné zákonné i materiální podmínky z daňových příjmů 

právě tohoto občana. 

 Nelze tedy porovnávat uţití bezpečnostních technologií v různých podmínkách  

a vydávat za jediné správné aplikace prováděné státními sloţkami. V demokratickém státě 

bychom měli především vyzdvihovat a rozšiřovat práva občana na bezpečné prostředí.  

 Pachatelé při své kriminální činnosti vyuţívají špičkových technologií a systémů, 

proto nelze podceňovat jakýkoliv přístup k zabezpečení a ochraně svěřeného majetku nebo 

zdraví ţivota občanů. Je zapotřebí se seznámit se vším, co můţe k tomuto účelu slouţit  

a účinně pomáhat odstranit rizika, která proti střeţenému objektu nebo osobě mohou 

existovat. Kaţdý z objektů má svá specifika, ať jiţ jde o členění, probíhající činnosti či 

interakce s okolím. 

 To znamená, ţe bezpečnost osob a majetku si vyţaduje různé systémy opatření. 

V obecném smyslu jde o vytvoření takových podmínek, které s danou pravděpodobností 

zabezpečí bezporuchový a bezpečný stav, resp. chování chráněného objektu. V případě 

narušení pak zabezpečí jeho rychlé uvedení do normálního stavu s minimálními ztrátami. 

Mnohé však záleţí nejen na samotném výběru nejúčinnějších opatření, ale i na naprosto 

důsledném a odpovědném přístupu lidského faktoru, který v bezpečnostním systému  působí. 

Chybné rozhodnutí nebo ledabylost bezpečnostního pracovníka můţe zapříčinit vysoké 
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hmotné škody ve střeţeném objektu či poškození zdraví nebo i smrt těch, které měl chránit. 

Na to by nikdo neměl zapomínat. 

V této bakalářské práci bude první kapitola zaměřena na právní úpravu ochrany 

objektu, dále bude následovat kapitola bezpečnostní teorie, kde bude teoreticky rozebrána 

ochrana klasická, technická, reţimová a ochrana fyzická. Další kapitola bude obsahovat popis 

objektu a jeho současné zabezpečení. Obsahem další kapitoly mé bakalářské práce bude 

vyuţití získaných informací a údajů ve sledovaném období k vytvoření grafického znázornění 

a následně identifikace rizik pomocí Ishikawova diagramu. Na základě všech získaných 

poznatků, rozebraných incidentů a skutečností, bude cílem této práce vyhodnotit a navrhnout 

případná moţná řešení jednotlivých problémů a tím vylepšení současného stavu zabezpečení 

areálu. 

 

 

2 Právní úprava ochrany objektů 

 

  

Listina základních práv a svobod 

Za právní východisko lze povaţovat zejména některá ustanovení zákona č. 2/1993 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů a ustanovení. Byla zakotvena jako součást Ústavy České 

republiky, Ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uvedu zde některé 

citace, které souvisí s ochranou osob a majetku. 

 

Článek 1: 

 ,,Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i právech. Základní práva a svobody jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. “ 

 

Článek 7: 

 ,,Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena můţe být jen v případech 

stanovených zákonem.“ 

 

Článek 8:  

,,Osobní svoboda je zaručena.“ 
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Článek 11:  

,,Kaţdý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah 

a ochranu. Dědění se zaručuje. “ 

 

Článek 12: 

 ,,Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm 

bydlí.“ 

 

Článek14: ,,Svoboda pohybu a pobytu je zaručena. “ [9] 

 

Trestní zákon 

 Zákon č. 40/2009 Sb. (trestní zákon) platný od 1.1. 2010 má jiţ ve svém ustanovení 

deklarovánu ochranu práv a osob, neboť jeho prostředky (pohrůţka trestem, ukládání trestů  

a ochranných opatření) mají ochránit důleţité společenské vztahy, tedy i ochranu osob  

a majetku a dále odradit pachatele před nebezpečným jednáním. Přesto se takové činy dějí 

 a jsou pro společnost nebezpečné, v zákoně jsou uvedeny jako činy trestné. Uvádím zde 

důleţité paragrafy v tomto zákoně. 

 

§ 28 Krajní nouze:  

,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním 

zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliţe bylo moţno toto nebezpečí za 

daných okolností  odvrátit jinak a nebo způsobený následek je zřejmě stejně závaţný nebo 

ještě závaţnější neţ ten, který hrozil, a nebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je 

snášet. “  

 

§ 29 Nutná obrana: 

,,Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo stávající útok na zájem chráněný 

trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně 

nepřiměřená způsobu útoku. “ 

 

§ 32 Oprávnění pouţití zbraně: 

,,Trestný čin nespáchá ten, kdo pouţije zbraně v mezích stanovených jiným právním 

předpisem. “ [10] 
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Trestní řád 

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

a ustanovení  upravuje také některé paragrafy, které jsou důleţité pro ochranu objektu. 

 

§ 76, odstavec 2, Zadrţení osoby podezřelé: 

,,Osobní svobodu osoby, která byla přistiţena při trestném činu nebo bezprostředně poté, smí 

omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění totoţnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění 

důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; příslušníka ozbrojených 

sil můţe téţ předat nejbliţšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní svobody bez 

ohledu oznámit. “ [11] 

 

Občanský zákoník 

Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů je rovněţ 

důleţitým podkladem pro bezpečnostní pracovníky, kteří chrání osoby a majetek. Zde jsou 

vybraná ustanovení. 

 

§ 4: ,,Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze domáhat ochrany u orgánů, který je 

k tomu povolán. Není-li v zákoně něco jiného, je tímto orgánem soud. “ 

 

§ 6: ,,Jestliţe hrozí neoprávněný zásah do práv bezprostředně, můţe ten, kdo je takto ohroţen, 

přiměřeným způsobem sám odvrátit. “ 

 

§ 11: ,,Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména ţivota a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakoţ i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy. “ 

 

§ 123: ,,Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví drţet, uţívat jeho 

plody a uţitky a s nimi nakládat. “ 

 

§ 126: ,,Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho  vlastnického práva 

neoprávněně zasahuje; zejména se můţe domáhat vydání věci na tom, kdo mu ji neprávem 

zadrţuje. “ 
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§ 417: ,,Komu hrozí škoda, je povinen k jejímu odvrácení zakročit způsobem přiměřeným 

okolnostem ohroţení. “ 

 

§ 419: ,,Kdo odvracel hrozící škodu, má právo na úhradu vynaloţených nákladů a na náhradu 

škody, kterou při tom utrpěl, v jehoţ zájmu jednal, a to nejvýše v rozsahu odpovídající škodě, 

která je odvrácena. “ 

 

§ 420: ,,Kaţdý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti. “ [13] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

Zákon č. 412/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů upravuje zásady pro stanovení 

informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další poţadavky na 

jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím 

spojený  výkon státní správy. [12] 

 

 

3 Bezpečnostní teorie 

 

 

 Pro ochranu osob a majetku se uţívá několik typů ochran. Aby se dosáhlo 

maximálního účinku, musí se dbát na to, aby ochrana byla prováděna  komplexně. Základní 

druhy v oblasti zabezpečení tvoří: 

 

 Klasická ochrana 

 Technická ochrana 

 Reţimová ochrana 

 Fyzická ochrana 

 

3.1 Klasická ochrana 

 Tato ochrana patří do kaţdého zabezpečovacího systému a patří mezi nejstarší typy 

ochran, které se dodnes pouţívají. Hlavními prvky této ochrany jsou mechanické zábranné 

systémy. Jsou základním zabezpečením proti vniknutí nepovolaných osob na pozemek nebo 
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do budov a je účinnou překáţkou proti jejich vykradení nebo poškození. Vzhledem k tomu, ţe 

mechanické zábranné systémy patří do širší problematiky bezpečnostního zabezpečení, 

můţeme jej rozdělit do tří oblastí: 

 

 Prostředky obvodové ochrany 

 Prostředky objektové ochrany 

 Prostředky individuální ochrany 

 

3.1.1 Prostředky obvodové ochrany 

 Jedná se o skupinu vnějších mechanických zábran, které nejsou přímo součástí 

vlastního objektu (budova, místnost, dveře atd.), ale naopak jsou od něho prostorově 

vzdálené. Jsou na volné ploše, většinou na parcele objektu. Hlavními představiteli těchto 

zábran jsou ochranné zdi, ploty a závory. 

 

Zdi 

Aby zeď jako bariéra čelila průniku do chráněné zóny musí znesnadnit, ne-li zabránit 

přelezení, podlezení, eventuálně podhrabání. Zeď musí být pevná, bytelná, s minimální 

výškou 2,5 m a musí stát na podezdívce. 

 

Ploty 

 Jsou proti zdím většinou s volnými mezerami (,,průhledné“) a kdyţ pomineme dřívější 

ohrady z prken, jsou moderní ploty tvořeny pevnou nosnou konstrukcí se sloupky zajištěnými 

proti vyvrácení a s výplní většinou drátěného pletiva. Pletivo musí být ze silného drátu-

průměr bývá minimálně 3 mm a velikost ok je 40 aţ 50 mm. Rozteč nosných sloupků je 

závislá od výšky plotu. 

 

Brány 

 Principem jsou vlastně jednokřídlové nebo dvoukřídlové branky, které jsou ovšem 

podstatně širší a masivnější, aby umoţnily projetí vozidla. Jejich ovládání můţe být ruční 

nebo motorizované, případně automatizované.  
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Dle způsobu otvírání rozlišujeme brány: 

 

 otočné, 

 posuvné, 

 výsuvné. 

 

Závory 

 Standardní závory pracují na principu sklápění jednoramenné páky, která můţe být 

jednou nebo vícekrát lomená. Mají zejména kontrolní funkci a nezabrání násilnému vniknutí 

do objektu. Proto závory zásadně chápeme jako technické prvky vyţadující dohled, protoţe 

dovolují nekontrolovaný průchod osob (podlezení, přeskočení, obejití). K zajištění vyšší 

bezpečnosti kontroly vjezdu či výjezdu do/z objektu (při otevřených branách) je výhodné jako 

doplňku závory pouţít hřebovou bariéru. 

 

Hřebové bariéry 

 Hřebové bariéry znemoţní vniknutí nebo uniknutí kolových vozidel do nebo 

z chráněného objektu. Je umísťována za vrata dovnitř objektu. Představuje maximální 

zajištění a zabezpečení, jakoţ i optimální kontrolu vozidel během provozní doby. Bývá 

obecně doplněna zvedací závorou, která dává vizuální povolení či zákaz vjezdu řidičům 

vozidel. Jednotlivé hřeby bariéry jsou zakryty umělohmotnými kloboučky, které činí bariéru 

bezpečnou pro chodce. Perforace pneumatik vozidel je způsobena váhou vozidla a současně 

perforací umělohmotných krycích kloboučků. Doba vztyčení nebo spuštění hřebů nepřevyšuje 

jednu sekundu. Toto zařízení můţe být ovládáno ručně nebo automaticky z místa nebo 

dálkově na větší vzdálenost. 

 

3.1.2 Prostředky objektové ochrany 

 Jedná se o zabezpečení vstupu do všech stavebních otvorů v objektu (dveře, okna, 

atd.). 

 

 

Dveře 

 Dveře jsou statisticky nejpočetnějším místem vniknutí pachatele do objektu. Pod 

pojmem dveře je třeba si představit celý komplex věcí: dveřní zárubeň, dveřní křídlo, 

uchycení dveří (závěsy), zárubeň, ochranné kování a vlastní zámek.  
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 Bezpečnostní dveře mají oproti klasickému dveřnímu křídlu následující zvýšené 

bezpečnostní úpravy: 

 

 Zvýšenou odolnost proti proraţení, prořezání a páčení, 

 Nejméně tři bytelné závěsy, 

 Rozšiřený počet uzamykacích  a zajišťujících míst po celém obvodě křídla, 

 Nejméně dva uzamykací zámky vybavené všemi způsoby ochrany proti napadení, 

 Zesílená bezpečnostní zárubeň. 

 

Okna 

 Okna, resp. všechny zasklené prostory stavebních otvorů jsou hned na druhém místě 

zájmu ochran. Okno je rámová konstrukce s průhlednou nebo průsvitnou výplní, osazovaná 

obvykle do obvodové stěny budov, protoţe jeho hlavní funkcí je denní osvětlení. Konstrukce 

oken můţe být otevíratelná nebo neotevíratelná. Z hlediska bezpečnosti musí být rám okna 

pevný a musí být do zdi řádně ukotven. Rovněţ závěsy musí být pevné a bezpečně připevněné 

k rámu (musí odolávat páčení). 

 

Mříže 

 Jsou jednou z nejstarších mechanických zábran na světě vůbec a jejich pouţívání je 

vyzkoušené uplynulými staletími. Pouţívají se hlavně tam, kde majitelé nejsou trvale přítomni 

v budově, nebo kdyţ nechtějí mít strach nechat otevřená okna. Tomuto druhu zabezpečení se 

zatím nedostalo pozornosti stanovením normativního základu na jejich výrobu, zkoušky  

a odolnost. Výrobci klasifikují mříţe dle potřebného času k jejich překonání. 

 

Bezpečnostní rolety 

 Z hlediska bezpečnosti neposkytují zdaleka takovou ochranu jako kvalitní mříţe, ale 

působí především preventivně, čímţ mohou odradit potencionálního pachatele. Konstrukce 

rolet a jejich ovládání je v podstatě stejná jako u navíjecích mříţí. Proto se dá někdy těţko 

rozlišit, zda se jedná o roletu nebo jiţ o navíjecí mříţ.  
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Rolety můţeme rozdělit z pohledu pouţití na: 

 

 předokenní (venkovní), 

 meziokenní (vnitřní), 

 garáţového typu. 

 

 Rolety jsou konstrukčně tvořeny jednotlivými lamelami, které jsou navzájem pruţně, 

ale bezpečně spojeny. Rolety jsou vţdy navíjecí s provedením na ruční či elektrický pohon, 

který je vzhledem k vysoké hmotnosti pancíře výhodnější. 

 

Bezpečnostní fólie 

 Velké prosklené plochy působí velmi efektně a esteticky, nezabezpečené však tvoří 

slabý článek ochrany. Známe jsou případy bleskově vykradených rozbitých výloh, které hrozí 

zejména u výloh obchodů. Z bezpečnostního hlediska jsou mříţe účinným doplňkem snadno 

přístupných prosklených ploch. Řešením ekonomicky značně levnějším a estetičtějším neţ 

mříţe jsou průhledné samolepící bezpečnostní fólie tloušťky několika desetin milimetrů. 

Bezpečnostní fólie můţe slouţit jako mechanická zábrana: 

 

 zpomalující postup pachatele do objektu, obdobně jako mříţe, 

 zamezující prohození cizích předmětů, ať uţ pevných těles nebo zápalných látek, 

 chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi. 

 

 Úderem do skleněné tabule opatřené bezpečnostní fólií se sice objeví praskliny 

v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepené na fólii. Nehrozí vysypání 

střepů a pořezání osob. 

  

3.1.3 Prostředky individuální ochrany 

 Jsou to prostředky, které mohou slouţit samostatně, převáţně jako úschovné objekty, 

ale mohou být zařazeny i do jiných systému ochrany. Tyto prostředky jsou konečným místem 

pro úschovu finančních hotovostí, cenností, cenných papírů a dokumentů. Musejí být proto na 

nejvyšším stupni bezpečnosti. Patří sem především mobilní i stabilní trezory, přenosné 

kontejnery, bezpečnostní zavazadla atd. 
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Skříňové trezory 

 Skříňové trezory jsou především pouţívány v peněţnictví a bankovnictví. Jde  

o úschovný objekt, který chrání svůj obsah proti vloupání a který v uzavřeném stavu má délku 

alespoň jedné vnitřní strany menší nebo rovnu 1 m. Z velikosti těchto úschovných objektů je 

patrné, ţe jejich vstupní dveře mohou být klasické jednokřídlové, ale mohou být  

i dvoukřídlové při větších rozměrech. Svou konstrukcí a pojetím se neliší od menších 

osobních trezorů, ale jsou robustnější a zábranné prvky mají masivnější. Samotná konstrukce 

těchto trezorů i přes moderní design zůstává po desetiletí převáţně stejná. Skříňové trezory se 

skládají z následujících částí: 

 

 skříně, 

 dveří, 

 uzamykacího systému. 

 

Bezpečnostní zavazadlo 

 Vypadá na první pohled úplně stejně jako běţný komerční kufřík či kabelka. Rozdíl je 

především v tom, ţe těleso bezpečnostního kufříku je zpevněno zpravidla sendvičovou 

konstrukcí se zabudovanou bezpečnostní folií nebo drátěnou sítí proti proniknutí páčidla a je 

doplněno bezpečnostním řetízkem s náramkem. Ten se upevňuje na zápěstí ruky a slouţí tak 

k zabránění nenadálému vytrhnutí bezpečnostního zavazadla, případně aktivaci 

bezpečnostního zařízení. Celé těleso musí být po obvodu pevně spojeno bez jakýchkoliv 

skulin. Vnitřní prostor má zpevněné rohy, lemování a závěsy. Dále je vybaven mechanickou, 

eventuálně i elektronickou ochranou. K vybavení takového zavazadla patří samozřejmě  

i bezpečný zámkový systém. 

 

3.2 Technická ochrana 

 Je to soubor snímacích, přenosných a vyhodnocovacích zařízení, které jako celek 

signalizují nestandartní situaci a jejím cílem je zvyšovat efektivnost fyzické ochrany. 

 

3.2.1 Průmyslové televize 

 Videotechnika se dnes stává jiţ běţným prostředkem pro zabezpečení objektů. 

Aplikuje se do obchodních domů, kde slouţí i při venkovní ochraně ve spojení 
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s mikrovlnnými nebo infračervenými bariérami. V tom případě ostraha nemusí fyzicky 

ověřovat příčinu poplachu přímo na místě. Záznam obrazu je nejčastěji odstartován povelem 

od elektronického zabezpečovacího systému. Ještě před několika lety se kamery pouţívaly 

v černobílé verzi neboť ta nekladla vysoké nároky na kvalitu a intenzitu osvětlení. S klesající 

cenou se stále častěji přechází na barevné provedení 

 

3.2.2 Systém kontroly vstupu 

 V současné době vstupuje do popředí vyuţití technologie biometrie, kdy je osoba 

sama nosičem identifikace informace. Čtecí zařízení se dělí na kontaktní, kdy se přiloţí nebo 

se do systému zasune zdroj informace a nekontaktní, kdy jsou informace snímány na základě 

nepřetrţitě vysílaného signálu do vzdálenosti cca 1-2 m. Zdroj informace vysílá dotaz na 

objekt, který prochází chráněnou zónou a pokud je vše v pořádku, tak nereaguje nebo otevře 

bránu. Pokud není objekt identifikován, není vpuštěn nebo je vyhlášen poplach. Tyto snímače 

se dají pouţít k evidenci pohybu zaměstnanců v organizaci a jako evidenci kontroly příchodů 

a odchodů do zaměstnání. 

 

3.2.3 Elektrická požární signalizace 

 Elektrická poţární signalizace (dále jen EPS) je soubor technických zařízení, která 

slouţí k tomu, aby detekovala poţár jiţ při jeho vzniku a rychle přivolala na místo 

vznikajícího poţáru osobu, která je schopna začínající poţár zlikvidovat nebo přivolat další 

pomoc. Mezi hlavní úkoly EPS patří rychlé a spolehlivé určení místa poţáru jiţ v samém 

začátku zahoření, vyhlášení poplachu, aktivace a řazení evakuačního systému v zasaţených 

oblastech. 

 

3.2.4 Elektronický zabezpečovací systém 

 Jedná se o elektronické systémy slouţící k včasné signalizaci neţádoucího stavu, 

vniknutí nebo pokusu o vniknutí do střeţeného prostoru nebo jiné neţádoucí činnosti 

narušitele. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychlují předání této informace 

určené osobě nebo osobám k dalšímu opatření.  
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Tento systém je tvořen ze: 

 

 soustavy čidel (detektorů) a tísňových hlásičů, 

 přenosových tras poplachového signálu, 

 řídící jednotky (ústředny) opatřeny ovládacím panelem, 

 signalizačních zařízení,  

 doplňkových zařízení. 

 

Elektronický zabezpečovací systém (dále jen EZS) můţe být dále přes přenosový 

kanál napojen na pult centralizované ochrany (dále jen PCO). Zařízení EZS se člení do tříd 1 

aţ 4, přičemţ 4. třída zajišťuje nejvyšší stupeň bezpečnosti.  

 

Čidla (detektory) 

 Jsou velice významnými komponenty EZS. Pro správnou funkci a naplnění účelu EZS 

je velmi významná právě otázka volby vhodných čidel. Instalovány mohou být pouze 

homologované čidla. Čidla jsou prvky, které podávají poţadovanou informaci o stavu 

střeţeného prostoru nebo objektu. Můţeme dělit z mnoha různých hledisek: 

1. Čidla napájená 

a) aktivní – vytvářejí své pracovní prostředí aktivním zásahem do 

okolního prostředí (např. vysíláním elektromagnetického nebo 

ultrazvukového vlnění), proto je moţné je snadno detekovat  

a určovat jejich mrtvé zóny 

 

b) pasivní – pasivně registrují fyzikální změny ve svém okolí. Jsou 

obtíţně identifikovatelná běţnými technickými prostředky 

 

 Čidla napájená se mohou dále dělit podle charakteru střeţené oblasti na: 

   

 prostorová – reagují na jevy související s narušením střeţeného 

objektu 

 směrová – reagují jen v definovaném směru 

 bariérová – reagují na narušení bariéry 

 polohová – reagují na změnu polohy chráněného předmětu 
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 Čidla napájená se mohou dále dělit dle svého dosahu: 

 

 s krátkým dosahem – do 15 m 

 se středním dosahem – do 50 m 

 s dlouhým dosahem – nad 50 m 

 

2. Čidla nenapájená 

a) destrukční čidla – jsou schopna pouze jednorázové funkce, při 

vyhlášení poplachu dojde k jejich zničení (fóliové polepy, 

poplachové polepy, tapety a skla) 

 

b) nedestrukční čidla – při aktivaci dochází k vratným změnám 

(vibrační a magnetický kontakt, mikrospínač atd.). 

 

 

 Přenosové trasy 

 Pomocí a prostřednictvím přenosových tras dochází k přenosu informace z čidel do 

ústředny (řídící jednotky). Přenosové trasy dále zajišťují přenos informace mezi řídicí 

jednotkou a informačním vyústěním na operátorském pracovišti nebo jiném pracovišti fyzické 

ochrany.  

 

Řídicí jednotky (ústředny) 

 Řídicí jednotka představuje samoochranné programovatelné a diagnostické zařízení. 

Řídicí jednotky jsou vedle automatického reţimu ovládány prostřednictvím ovládacího 

panelu. Nedílnou součástí moderních systému  je počítač s informační  

a zapisovací jednotkou.  

 

Signalizační zařízení 

 Tyto signalizační zařízení zajišťují převedení předaných informací na vhodný signál 

(vyhlašují poplach nebo výstrahu). 

 

Doplňková zařízení 

 Jsou to zařízení, která usnadňují ovládání systému nebo umoţňují realizovat některé 

speciální funkce. 
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3.3 Režimová ochrana 

 

Reţimovou ochranu můţeme popsat jako soubor reţimových opatření, které určují 

kdo a kdy můţe do objektu vstupovat. Dále řeší docházku zaměstnanců, kdo zodpovídá za 

odblokování systému zabezpečovací techniky, kdo a jak kontroluje pohyb cizích osob 

v objektu, klíčový reţim, systémové opatření pro chování osob v krizových situacích atd. 

Reţimová ochrana v sobě zahrnuje  organizační, administrativní a věcná opatření, která 

směřují k zajištění bezporuchového fungování celého zabezpečovacího systému objektu. 

Reţimová ochrana je sjednocujícím a řídícím prvkem. 

Základním problémem reţimové ochrany není vytvoření účinných bezpečnostních 

směrnic, ale jejich prosazování a zavádění do kaţdodenního ţivota objektu a jejich 

aktualizace. V běţné praxi jde o následující směrnice: 

 

 reţim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu dopravních prostředků, který 

stanoví oprávnění osob a dopravních prostředků pro vstup a vjezd do objektu,  

výstup a výjezd z objektu a způsob kontroly vynášení a vyváţení utajovaných 

skutečností z objektu, 

 

 reţim pohybu osob, dopravních prostředků a utajovaných skutečností v objektu  

a jeho jednotlivých částech v pracovní a mimopracovní době, 

 

 reţim manipulace s klíči, identifikačními prostředky a médii, které se pouţívají 

pro systémy zabezpečení vstupů (klíče), kterým  se zejména určuje systém  

a způsob označování, přidělování a odevzdávání klíčů, jejich úschovy a evidence, 

uloţení duplikátů a způsob jejich pouţití, 

 

 reţim manipulace s technickými prostředky a jejich pouţívání. 

 

 

Reţimová opatření lze dělit na vnitřní a vnější. Vnější reţimová opatření se týkají 

hlavně vstupních a výstupních podmínek u chráněného objektu, tj. prostorů, kterými se osoby 

a mobilní prostředky dostávají do objektu a kudy jej opouštějí (osobní a nákladové brány, 

vjezdy pro ţelezniční vlečky, ventilační a kabelové šachty, kanály atd.). 
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 Vnitřní reţimová opatření se týkají především dodrţování následujících 

bezpečnostních směrnic: 

 

 omezení pohybu osob a vozidel v objektu jen na určité oblasti nebo okruhy, 

 

 pohybu materiálu a vytváření podmínek, které zamezují úniku zbytných nebo 

neevidovaných materiálů nebo výrobků, 

 

 skladování a určující způsob příjmu a výdeje materiálů od překročení hranice 

objektu aţ po jeho opuštění. 

Mezi základní dokumenty reţimové ochrany patří: 

 

 statut organizace – vyjadřuje cíl a účel činnosti organizace a důleţitost jejího 

postavení, 

 

 organizační řád organizace – konkretizuje strukturu podniku a vazby jednotlivých 

částí i vlastní provozní činnost, 

 

 pracovní řád – rozvádí funkční náplně jednotlivých kategorií pracovníků, jejich 

práva a povinnosti, eventuelně pracovní postupy. Obsahuje podrobně zpracovanou 

komplexní ochranu včetně ochrany dat a informací. Musí se stanovit i stupeň 

utajení jednotlivých funkcí, 

 

 spisový řád – stanoví zásady oběhu dokumentů, systém jejich posuzování  

a schvalování včetně další činnosti jejich předávání. S tím souvisí i manipulace  

a reţim dalších administrativních pomůcek, jako razítka, kopírovací papíry, 

barvící pásky atd., 

 

 skartační činnost – vytřiďování spisů dle skartačního řádu. Zde se stanoví 

skartační lhůty, způsob vytřiďování agendy, určování jejich důleţitosti a způsob 

likvidace. 
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3.4 Fyzická ochrana 

 Fyzickou ochranou se rozumí soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, 

jejímţ hlavním úkolem je zabezpečit ochranu osob  a majetku, bezpečnost střeţených objektů 

a veřejný pořádek. Tato činnost má zabránit především trestné  a jiné protiprávní činnosti. 

 

3.4.1 Metody fyzické ochrany 

 Rozumíme tím způsob nebo postup k dosaţení určitého cíle. Jde o systém principů, 

zákonů a teoretických pouček jimiţ je charakterizován objekt a proces poznání. Fyzická 

ochrana pouţívá: 

 

 metodu fyzického pozorování, 

 metodu osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 metodu kontroly osob, 

 metodu kontroly dokladů, 

 metodu nasazení cvičného psa, 

 a jiné. 

 

4 Popis objektu  

 

 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen AMO) leţí na jihozápadním okraji 

Ostravy. V lokalitě Ostrava-Kunčice v pásmu hygienické ochrany. Rozloha areálu je cca 750 

ha s obvodovou délkou 12 km. Mapa areálu je znázorněna v Příloze 1. 

 

Nejbliţší obytná zástavba se nachází ve vnitřním areálu AMO. Jedná se o osadu 

,,Ţabinec“. Domy byly vykoupeny a byly provedeny změny pro vyuţití jako nebytové 

prostory. 

 

Na severní straně se nacházi ulice Rudná, která spojuje Ostravu s Havířovem. Za ní je 

městská čtvrť Ostrava-Kunčičky (souvislá zástavba rodinnými domky), která se rozprostírá do 

vzdálenosti cca 1 km severně. Rovněţ se zde nachází zóna průmyslu a halda AMO. 
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Na jihu je město Vratimov, jehoţ bytová zástavba začíná cca 300 m od areálu AMO. 

Z jihovýchodní strany přiléhá bezprostředně k areálu vlakové nádraţí Ostrava-Kunčice. 

 

Z východní strany leţí ve vzdálenosti cca 1,5 km městské čtvrti Ostrava-Radvanice  

a Ostrava-Bartovice. Podél východní strany se v těsné blízkosti areálu lemuje ulice Šenovská. 

 

 Na západní straně leţí městská čtvrť  Ostrava-Kunčice vzdálena od hranice areálu cca 

800 m poblíţ vlakového nádraţí Ostrava-Kunčice. 

 

 Jihozápadně, směrem k Vratimovu se pak rozprostírá průmyslová zóná (Technoplyn 

Staviva, skladiště atd.). 

 

 Společnost AMO leţí mezi dvěma vodními toky. Na západní straně ve vzdálenosti cca 

3 km se jedná o řeku Ostravici, na východní straně ve vzdálenosti 150 m se jedná o říčku 

Lučinu. 

 

V areálu AMO má sídlo mnoho externích firem, které jsou povinny dodrţovat některé 

interní předpisy společnosti AMO. Sluţby ostrahy poskytuje 100 % vlastněná dceřiná 

společnost AMO, NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, s.r.o. (dále jen NHO). Níţe na obrázku 1 (dále 

jen obr. 1) můţeme vidět pohled do areálu AMO. 

 

 

 

Obrázek 1: Pohled na areál AMO 
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5 Současný stav zabezpečení areálu AMO 

 

 

 V této kapitole se budu zaobírat aktuálním zabezpečením firmy AMO. Zabezpečovací 

opatření bude rozděleno do čtyř hlavních ochran – klasická, technická, reţimová a fyzická. 

Aby byl ochranný účinek v areálu co nejvyšší, měla by kaţdá samostatná ochrana zahrnovat 

aspoň nějaký bezpečnostní prvek nebo činnost. Jedině vzájemnou kombinací těchto ochran je 

moţno vytvořit efektivní zabezpečovací systém objektu. 

 

5.1 Klasická ochrana 

 V těchto podkapitolách budou uvedeny mechanické zábranné systémy, kterými je 

podnik AMO vybeven. 

 

5.1.1 Oplocení areálu AMO 

 Oplocení kolem celého areálu AMO je sestaveno z různých typů konstrukcí  

a materiálů (obr. 2). Nejčastěji je oplocení provedeno z: 

 

 košických plechů  

 betonových panelů do  výšky 180 cm 

 pletiva 

 

 

                       

Obrázek 2: Oplocení z košických plechů a betonových panelů  
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5.1.2 Závory 

 Závory jsou umístěny na všech stráţnicích (automobilových vjezdech), které jsou 

ovládány elektronickými systémy. Zamezují motorovým vozidlům k neoprávněnému vjezdu  

a výjezdu z areálu AMO. 

5.1.3 Mříže 

 V areálu AMO jsou instalovány na mnoha oknech jednotlivých budov pevné mříţe 

(obr. 3), které zabraňují násilnému vniknutí do určených místností.  

 

 

Obrázek 3: Pevná mříž  

 

5.2 Technická ochrana    
 Technická ochrana plní v zabezpečovacím systému objektu především dva základní 

úkoly - podporuje ochranu klasickou maximálně zefektivňuje ochranu fyzickou. Technickou 

ochranu reprezentují elektronická zařízení a prostředky , prostřednictvím kterých lze objekt 

chránit. Areál AMO je zabezpečen kamerovým systémem a elektronickým zabezpečovacím 

systémem o kterých se podrobněji rozepíšu v následujících podkapitolách. 

 

5.2.1 Elektronické zabezpečovací systémy 

 Objekty společnosti AMO jsou střeţeny pomocí EZS a to prostřednictvím PCO, který 

se nachází v budově ředitelství společnosti AMO. 

 Objekty, které se nacházejí uvnitř areálu jsou střeţeny pomocí čidel, která zajišťují ve 

většině případů ochranu plášťovou a prostorovou. V nejčastějších případech bývá vyuţito 

čidel: 
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 kontaktních (ať uţ mechanických nebo magnetických, kdy při jejich porušení 

se přeruší elektronický okruh, který vyhlásí poplach), 

 akustických (pomocí čidel tříštění skla, který bude aktivován při porušení 

skleněných ploch), 

 pohybových (neboli pasivních infračervených čidel PIR, které při zjištění 

pohybu ve střeţeném prostoru dávají ihned signál do ústředny). 

 

 Tyto čidla jsou rozmístěna do vhodných strategických míst, aby bylo dosaţeno 

maximálního efektu při narušení daného prostoru. V některých případech bývá vyuţíváno 

k signalizaci poplachu také sirén, aby cíleně odradila pachatele před dalším protiprávním 

jednáním.  

 Signály o případném narušení střeţených objektů jsou přenášeny na PCO pomocí 

telefonních linek společnosti AMO nebo bezdrátově prostřednictvím rádiových vysílačů na 

vlastní frekvenci. Na dispečinku společnosti NHO, kde je umístěn PCO je nepřetrţitá 24 

hodinová sluţba, která v okamţiku signalizace narušení vysílá k objektu okamţitě zásahovou 

skupinu společnosti NHO, která je vybavena kompletní dokumentací pro kaţdý střeţený 

objekt. 

  

Obecné zásady při vyhlášení poplachu o napadení objektu 

 Vedoucí směny ihned po obdrţení informace odjíţdí sluţebním vozidlem 

k narušenému objektu. Cestu volí nejkratším směrem, ale současně tak, aby v jejím průběhu 

podle pokynu dispečera přibral stráţe nejblíţe se nacházející pochůzkové hlídky. Po celou 

dobu je ve spojení vysílačkou s dispečerem ostrahy. 

 Vedoucí směny musí dbát na nenápadnost příjezdu k narušenému objektu (bez 

zvukového signálu, s omezeným osvětlením, se ztlumením radiostanice, bez hlučného 

otevírání a zavírání dveří vozidla, hlasitého hovoru atd.). 

 Zaměstnanci ostrahy mají zakázáno vstupovat do narušeného objektu bez účasti 

Policie ČR (dále jen PČR) nebo zodpovědné osoby majitele, správce daného objektu. Na (obr. 

4) můţeme vidět dispečerské stanoviště společnosti AMO. 
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Obrázek 4: Dispečerské stanoviště  

 

 

Postup zaměstnanců ostrahy po vyhlášení poplachu o napadení objektu 

 Vedoucí směny, který zajíţdí vozidlem k narušenému objektu, musí mít u sebe sloţku 

s půdorysnými plány, s rozmístěním prvků EZS, přístupovými místy a trasami, adresami  

a telefonními čísly majitelů objektů a další údaje všech objektů napojených na PCO. 

 Po příjezdu k narušenému objektu vedoucí směny a přítomní stráţní hlídky zkontrolují 

stav objektu se zaměřením na moţné přístupy do něj (okna, dveře, oplocení atd.). 

 

Mohou nastat tyto případy: 

 

1. Objekt je nenarušen (pravděpodobně technická závada EZS) – vedoucí směny  

o této skutečnosti informuje dispečera ostrahy a spolu se stráţnými hlídky se vrací 

zpět. 

 

2. Objekt je narušen bez známek násilného vniknutí (otevřené okno atd.) – přítomní 

zaměstnanci ostrahy provedou rozestavení podle situačního plánu a vizuálně střeţí 

únikové trasy z objektu. Vedoucí směny informuje o této skutečnosti dispečera 

ostrahy. Dispečer ostrahy informuje zodpovědnou osobu majitele, se kterou se 

domluví na dalším postupu. V případě příjezdu zodpovědné osoby provedou 

zaměstnanci ostrahy za její účasti prohlídku objektu. 
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3. Objekt je narušen násilným vniknutím (rozbité sklo, vypáčené dveře atd.) – 

v tomto případě zaměstnanci ostrahy provedou rozestavení podle situačního plánu 

a vizuálně střeţí únikové trasy z objektu. Vedoucí směny informuje o této 

skutečnosti dispečera ostrahy. Dispečer ostrahy informuje zodpovědnou osobu 

majitele objektu a PČR. Při úniku pachatele z narušeného objektu se jej snaţí 

zadrţet. Po příjezdu PČR na místo se řídí jejími pokyny. 

        V případě narušení objektu informuje dispečer ostrahy PČR. Informace musí 

obsahovat, kdo volá, který objekt je narušen, čas narušení objektu-signalizace, 

jaká opatření byla učiněna, dohodnout místo setkání s příslušníky PČR  

a zaměstnanci ostrahy u narušeného objektu. 

 

5.2.2 Kamerové systémy 

 V současné době je ve společnosti AMO instalováno 358 CCTV (Closed Circuit 

Television – uzavřený televizní okruh, dále jen CCTV) kamer, z nichţ 30 kamer je 

monitorováno stráţnými NHO na centrálním dispečinku a zbytek je monitorováno 

příslušnými závody. Kamery jsou umístěny na všech vstupních branách, které vedou do 

areálu AMO. Dále jsou kamery rozmístěny na místech, která jsou nejčastěji narušena 

pachateli.  Jsou instalovány kamery venkovní barevné kamery HiRes s IR přisvětlením (obr. 

5), které mají dosvit 30 metrů. 

 

 

Obrázek 5: Venkovní barevná kamera HiRes s IR přisvětlením 

 

5.3 Režimová ochrana        

 Reţimová ochrana je jedna z hlavních typů ochran, která zahrnuje sjednocující a řídící 

prvky celého komplexního zabezpečovacího systému objektu. V následujících podkapitolách 
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budou popsány organizační opatření, které by měly zajišťovat v objektu bezporuchové 

fungování  celého zabezpečovacího systému objektu. 

  

5.3.1 Vstupy osob, vjezdy vozidel a jejich pobyt v areálu 

Vstupy/vjezdy do areálu AMO jsou povolovány pouze v souvislosti s plněním úkolů, 

které jsou v zájmu AMO, společností, které zde mají své sídlo a nemovitý majetek nebo 

v obecném celospolečenském zájmu, a to osobám starším 15 let. Výjimku tvoří vstupy osob 

mladších 15 let za účelem návštěvy lékaře nebo v rámci exkurze, a to vţdy v doprovodu 

způsobilé dospělé osoby a s vystavenými platnými vstupními doklady. 

 Kaţdá osoba vstupující do areálu AMO, musí mít platný vstupní doklad. V případě 

vjezdu vozidla musí mít všechny osoby (nejen řidič, ale i osádka) platné vstupní doklady  

a řidič navíc platný vstupní doklad pro vozidlo (povolení vjezdu). 

 Zaměstnanci NHO mohou dělat namátkové kontroly vozidel zaměstnanců společnosti 

AMO při vjezdu/výjezdu z AMO (obr. 6) a tím se zamezí ztrátám na majetku. 

 Vjezdy jednostopých motorových vozidel a všech nemotorových vozidel jsou chápány 

jako vstupy a jsou uskutečňovány bez vystavení povolení vjezdu v rámci vydaného vstupního 

dokladu pro osobu a podléhají běţné kontrol stráţných. 

 Vcházet/vjíţdět do areálu AMO a vycházet/vyjíţdět z něj je povoleno pouze místy 

k tomu určenými, tj. stráţnicemi nebo jinými označenými průchody. Při pohybu v areálu je 

nutné pouţívat vyznačených komunikací a přístupových tras. 

 

 

Obrázek 6: Kontrola vjezdu do areálu AMO  

 

 

Povinnosti osob vstupujících/vjíždějících a pohybujících se v areálu AMO 

Zkontrolovat údaje na vystaveném vstupním dokladu před vstupem/vjezdem do areálu 

AMO. Seznámit se s hlavními zásadami uvedenými na zadní straně vstupního dokladu včetně 
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podepsání. V případě nesrovnalosti údajů si neprodleně vyţádat vydání nového vstupního 

dokladu.  

 Prokázat se bez vyzvání při kaţdém průchodu/průjezdu stráţnicí AMO platným 

vstupním dokladem. Vstupní doklady doloţit  na vyzvání stráţného průkazem totoţnosti. Při 

vjezdu a výjezdu vţdy zastavit vozidlo v prostoru stráţnice. 

 Podřídit se se příkazům a rozhodnutím stráţných při průchodu/průjezdu stráţnicí i při 

pohybu kdekoliv v areálu AMO a vystupovat k vůči nim korektně. Dále je povinností umoţnit 

stráţným kontrolu příručních zavazadel resp. kontrolu vozidla a jeho nákladu. 

V odůvodněných případech se podrobit i osobní prohlídce. 

 Podrobit se na poţádání stráţných vyšetření kdekoliv v areálu AMO a v kteroukoliv 

dobu, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Výsledky kontroly jsou 

kontrolované osoby povinny podepsat v knize naměřených hodnot. V případě pozitivního 

výsledku jsou kontrolované osoby dále povinny odevzdat vstupní doklad a ihned opustit areál 

AMO. V případě nesouhlasu s naměřenou hodnotou se mohou kontrolované osoby do 30 

minut od zjištění přestupku stráţným podrobit odběru krve na poliklinice AMO u Hlavní 

brány, kde je nepřetrţitá sluţba. 

 

Zákazy platné pro osoby vstupující /vjíždějící a pohybující se v areálu AMO 

Osobám, které vstupují/vjíţdějí a pohybují se v areálu AMO je zakázáno přepisovat, 

dopisovat nebo jinak pozměňovat údaje na vydaných vstupních dokladech nebo je zneuţívat 

jakýmkoliv způsobem.  

Dále je zakázáno přinášet/přiváţet do areálu AMO bez zvláštního povolení, 

výbušniny, alkoholické nápoje nebo jiné návykové látky, fotoaparáty, filmovací přístroje  

a věci, které bezprostředně nesouvisí s výkonem činnosti v areálu AMO nebo s plněním 

úkolů, které jsou v zájmu společnosti AMO. 

Vstupovat/vjíţdět do areálu AMO pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných 

omamných látek a pouţívat je kdekoliv v areálu AMO. Kouřit a manipulovat s ohněm 

v prostorách, kde je to místní úpravou zakázáno. 

 

Vstupy osob za účelem exkurze 

Poţadavky externích osob za účelem exkurze vyřizuje a povolení vstupu pro účastníky 

exkurze vystavuje útvar Povolování vstupu společnosti NHO na základě písemné ţádosti 

schválené vedoucím. 
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Vstupy/vjezdy osob za účelem fotografování a filmování 

Krátkodobá i dlouhodobá povolení k fotografování/filmování a příslušná povolení 

vystavuje útvar Povolování vstupu společnosti NHO na základě písemné ţádosti. 

 

5.3.2 Jednotlivé druhy vstupních dokladů 

 

1. průkaz zaměstnance – platí s platnou samolepkou pro zaměstnance společnosti po 

celou dobu trvání pracovního poměru. 

 

2. prozatímní průkaz – platí pro zaměstnance společnosti na dobu do vyřízení průkazu 

zaměstnance. 

 

3. povolení vstupu – platí pro externí osoby a dělí se podle doby platnosti na krátkodobé 

( platnost do 7 dnů) a dlouhodobé (platnost max. do konce kalendářního roku). 

 

4. povolení vjezdu – dělí se dle doby platnosti (obr. 7). 

 

 

         Obrázek 7: Povolení vjezdu do AMO 

 

5.4 Fyzická ochrana  

Ostraha objektu AMO je zabezpečována společností NHO na základě smlouvy o 

poskytování bezpečnostní sluţby.  
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Ostraha objektu AMO se provádí: 

 

1. ze stacionárních stanic – stráţnic 

 

2. pochůzkovou činností – vnitřní ostraha 

 

3. zřízením dočasného stráţního stanoviště 

 

5.4.1 Výkon ostrahy 

Stráţným jsou při výkonu sluţby oprávnění udílet příkazy ředitel AMO, vedoucí 

provozního úseku, vedoucí ostrahy, vedoucí směn a jimi pověření stráţní zaškoleni do funkce 

vedoucího směny a funkce dispečera. 

Zaměstnanec stacionární ostrahy musí být připraven ovládat výkon stráţní sluţby na 

kterémkoliv stráţním stanovišti. Obvykle vykonává sluţbu stabilně na jednom stanovišti. 

5.4.2 Vybavení, výstroj a výzbroj ostrahy AMO 

 

Vybavení, výstroj a výzbroj zaměstnanců ostrahy slouţí k řádnému výkonu sluţby, 

plnění specifických úkolů stráţní sluţby a na ochranu jejich zdraví a bezpečnosti.  

 

Výstroj 

Základní výstroj tvoří sluţební stejnokroj tmavě modré barvy (letní a zimní 

provedení), čepice, části osobní výstroje (obuv, rukavice, ponoţky, svetr atd.) a speciální 

výstroj v závislosti na funkčním zařazení pracovníka. Druh pouţívaného stejnokroje a částí 

osobní výstroje je závislý na ročním období a druhu stráţní sluţby. Kaţdý zaměstnanec NHO 

je vybaven sluţebním číslem a zaměstnanci vnitřní ostrahy navíc průkazem zaměstnance 

NHO (pro případ sluţby v civilním oděvu).  

  

 

Výzbroj 

 Výzbroj zaměstnanců ostrahy AMO tvoří donucovací prostředky a zbraně. 

Z donucovacích prostředků jsou zaměstnancům AMO k dispozici technické prostředky 

k zabránění neoprávněnému vstupu, vjezdu, hmaty, chvaty a údery sebeobrany, obranné 
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bezpečnostní spreje, obušky, pouta a pouţití sluţebního psa. Obranné bezpečnostní spreje 

jsou na kaţdém stacionárním stanovišti, dispečinku a dále je má k dispozici vedoucí směny  

a kaţdý zaměstnanec vnitřní ostrahy. Obuškem a pouty jsou vybaveny zaměstnanci vnitřní 

ostrahy. 

 Úsek ostrahy je vybaven omezeným počtem krátkých kulových zbraní vzoru 75 nebo 

vzoru 73 (obr. 8) včetně pouzder a příslušného mnoţství nábojů. Zbraně a náboje jsou 

uloţeny tak, aby byly podle potřeby k dispozici pro zabezpečení operativních úkolů na úseku 

ostrahy. Pro toto uloţení, výdej a evidenci patří přísné interní pokyny.  

 Potencionální moţnost přidělení zbraní k výkonu funkce mají určení zaměstnanci 

ostrahy, kteří splňují podmínky zákona  o střelných zbraních a střelivu, to znamená, ţe se 

jedná o osoby, které: 

 

 jsou drţiteli platného zbrojního průkazu příslušné skupiny k výkonu 

zaměstnání nebo povolání, 

 se pravidelně účastní cvičných ostrých střeleb. 

 

 

 

Obrázek 8: Zbraň vz. 75  

 

 

Výstroj je přísně zakázána odnášet z pracoviště. Lze ji pouţívat pouze s výkonem 

sluţby. Při tom je třeba dbát na šetrné zacházení, dodrţování pravidelné údrţby, oprav, čištění 

a skladování. Kaţdý zaměstnanec ostrahy je osobně odpovědný a v plné výši hmotně 

postiţitelný v případě ztráty, poškození z nedbalosti nebo neodpovídajícího pouţití výzbroje. 
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Vybavení 

 Vedoucí směn při výkonu sluţby mají k dispozici osobní vozidlo, které vyuţívají 

v souladu s interními předpisy, dále brašnu na spisy, vysílačku, přistroj DRÄGER (obr. 9) na 

zjišťování alkoholu v dechu. 

 Dvoučlenné hlídky vnitřní ostrahy jsou vybaveny vysílačkou a dále v případě potřeby 

přístrojem DRÄGER, dalekohledem a halogenovými svítilnami.  

 

 

Obrázek 9: Alkoholtester DRÄGER  

 

5.4.3 Použití donucovacích prostředků 

 Předpokladem pro pouţití donucovacích prostředků (obr. 10) je, ţe zaměstnanec 

ostrahy byl prokazatelně seznámen a poučen s jejich pouţitím. Ostraha je oprávněna uţít 

těchto prostředků v zájmu své vlastní ochrany, ochrany chráněných osob a střeţeného 

majetku. Před jejich pouţitím je povinen slovně vyzvat osobu, proti které zakročuje, aby 

upustila od protiprávního jednání s výstrahou, ţe bude pouţito proti ní donucovacích 

prostředků. 

 O tom, který donucovací prostředek pouţije rozhoduje konkrétní situace. Musí být 

úměrný a nezbytně nutný k překonání odporu osoby, která se dopouští protiprávního jednání  

a zároveň tuto osobu co nejméně poškozuje. Stráţný musí dbát na to, aby pouţitím 

donucovacího prostředku nezpůsobil újmu zjevně nepřiměřenou povaze a nebezpečnosti 

protiprávního jednání osobě, proti které zakročuje a aby případná škoda nebyla ve zjevném 

nepoměru k významu chráněného zájmu.  
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Obrázek 10: Donucovací prostředek - obušek 

 

 Při zákroku proti jednotlivé osobě nesmí zaměstnanec ostrahy pouţít slzotvorného 

prostředku, obušku, cvičného psa v případě, ţe se jedná o těhotnou ţenu, osobu vysokého 

věku, osobu se zjevnou vadou nemocí a dítě, vyjma případu, kdy to pomáhá odvrátit útok 

vedený touto osobou proti chráněným zájmům nebo to nezbytně vyţaduje mimořádnost 

vzniklé situace. 

 Došlo-li při pouţití donucovacích prostředků ke zranění osoby, je zaměstnanec úseku 

ostrahy AMO povinen, jakmile to okolnosti případu dovolí, poskytnout zraněné osobě první 

pomoc, popřípadě zajistit lékařské ošetření, oznámit tuto událost místnímu oddělení Policie 

ČR, zabezpečit místo pro řádné vyšetření celého případu policií. 

  

Použití psa  

 Zaměstnanec ostrahy smí mít psa pouze s příslušným výcvikem. Pouţíváním psa se 

zvyšuje zejména v noci účinnost ostrahy objektu. Sluţba se psy vyţaduje přesnou organizaci, 

pravidelný výcvik a odpočinek psů, materiální a veterinární zabezpečení. Psovod musí být 

evidentně proškolen. Výkon sluţby se psem musí být odsouhlasen vedoucím ostrahy nebo 

vedoucím provozního úseku. 

 Před nasazením cvičného psa k výkonu je nutné provést vstupní přezkoušení psa, které 

zahrnuje: 

 ovladatelnost psa na vodítku, 

 cviky ,,sedni“, ,,lehni“, ,,vstaň“, 

 odloţení psa. 

 

Psovod musí vést při pochůzce psa na vodítku a pes musí mít náhubek. Vodítko musí 

být upnuto pouze na obojku, který je upnutí vodítka přizpůsoben. Náhubek musí mít pes 

nasazen a upnut, aby nemohlo dojít k jeho uvolnění. Psovod nesmí umoţnit psovi volně 

pobíhat při přemísťování ke střeţení nebo ve střeţeném objektu. Nejčastější rasou pro hlídání 

objektu AMO bývá německý ovčák (obr. 11). 
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Obrázek 11: Německý ovčák  

 

5.4.4 Použití střelné zbraně 

 Pouţití střelné zbraně vychází z trestního zákona, na jehoţ základě lze pouţít střelné 

zbraně jen jako krajního prostředku v případě nutné obrany nebo krajní nouze pro odvrácení 

útoku nebo nebezpečí přímo hrozící dané osobě nebo osobám, které chrání nebo v případě 

nutné obrany i pro odvrácení nebezpečí při ochraně majetku. 

 Samotné pouţití střelné zbraně lze uplatnit jen tehdy, kdyţ osoba, proti které bylo 

pouţito slovního varování o pouţití zbraně, hrozby zbraní a varovného výstřelu neuposlechne 

pokynů stráţného, směřujících k zajištění bezpečnosti jeho vlastní nebo jím chráněné osoby.  

 U pouţití střelné zbraně se rozeznává: 

 pouţití úderem zbraní, 

 pouţití hrozby zbraní, 

 pouţití varovného výstřelu, 

 samotné pouţití střelné zbraně. 

 

Pouţití některý z uvedených způsobů je přípustné pouze tehdy, jestliţe pouţití 

donucovacích prostředků by bylo zřejmě neúčinné. 

 

5.5 Statistika narušení ostrahy podniku AMO 

V následujícím grafu (obr. 12) je uveden počet narušení ostrahy podniku AMO v roce 

2007. 



32 

 

 

 

Počet narušení ostrahy v roce 2007

680

1039

352

720

Nepovolená doprava a zcizení

materiálu

Různé 

Osoby pod vlivem alkoholu

Budovy bez ostrahy

 

Obrázek 12: Počet narušení ostrahy podniku AMO v roce 2007 

 

Z grafu 1 je patrné, ţe největší podíl v narušení ostrahy nese část grafu různé  

(neplatné průchodky, parkování vozidel, záměna průchodek, vstup nepovolenou stráţnicí 

atd.).  

 

Dále uvádím počet narušení ostrahy podniku AMO z roku 2008 (obr. 13). 

 

Počet narušení ostrahy v roce 2008

727

1136

282

1023

Nepovolená doprava a zcizení

materiálu

Různé 

Osoby pod vlivem alkoholu

Budovy bez ostrahy

 

Obrázek 13: Počet narušení ostrahy podniku AMO v roce 2008 

 

 

Z výše uvedených grafů je zřejmé, ţe počet narušení ostrahy vzrostl v roce 2008  

o 13% oproti roku 2007. Je však moţno konstatovat, ţe v průběhu roku nedošlo k zásadnímu 

nárůstu krádeţí.  
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V organizační struktuře ostrahy podniku nedošlo v letech 2007 a 2008 k výrazným 

změnám, které by ovlivnily statistiky, které uvádím v grafech.  

Při narušení ostrahy v areálu AMO hrozí škody na majetku, zařízení a jeho zcizení. Je 

proto důleţité navrhnout a vybudovat prostředky, aby k těmto nechtěným úkonům docházelo 

co nejméně.  

 

 

6 Identifikace bezpečnostních rizik 

 

 

Pojem riziko je charakterizováno dvěma základními prvky: 

 

 závaţností škody, která můţe vzniknout během určité nebezpečné události, 

 pravděpodobností vzniku této škody. 

 

Riziko se můţe týkat škody různého charakteru. Mohou to být škody na zdraví, 

majetku nebo ţivotním prostředí. Oba tyto prvky jsou určovány mnoha okolnostmi, které se 

navzájem ovlivňují. Podrobně oba tyto prvky zkoumá analýza rizika. Pro identifikaci rizika je 

důleţité i jeho vnímání. Riziko by mělo být vnímáno jako prvek negativního charakteru  

a tudíţ neţádoucí, neboť vytváří moţnost vzniku škody nebo ztráty. 

K identifikace bezpečnostních rizik v oblasti ochrany určitého objektu pouţiju metodu 

formou Ishikawova diagramu, který následně popíšu a zobrazím v další podkapitole. 

 

6.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawův diagram je také někdy nazýván diagramem příčin a následků nebo 

diagramem rybí kosti. Jeho účelem je stanovení nejpravděpodobnějších příčin problému, 

kterého řešíme. Obvykle se tyto příčiny hledají v týmu, kdy pomocí brainstormingu jsou 

generovány všechny moţné, i málo pravděpodobné příčiny problému, který řešíme. 

Brainstorming je metoda, kde se skupina lidí z praxe snaţí definovat příčiny problému. Níţe 

je moţno vidět strukturu Ishikawova diagramu (obr. 14). Diagram je tvořen hlavními oblastmi 

(příčina) ve kterých je hlavním úkolem vyhledat co nejvíce primárních a sekundárních příčin.  
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Problém/následek

Příčina Příčina

Příčina  Příčina

Primární příčina Primární příčina

Primární příčina Primární příčina

Sekundární příčina

Sekundární příčina

 

Obrázek 14: Struktura Ishikawova diagramu 

  

 

  

 Zpracovaný Ishikawův diagram, který je vloţen v Příloze 2 jsem pouţil pro odhalení 

příčin, které mají za následek neefektivní zabezpečení v areálu. Cílem je najít nejzávaţnější 

rizika, která způsobují slabiny v zabezpečení objektu. Ze všech hlavních oblastí Ishikawova 

diagramu vyberu dle mého rozhodnutí ty nejzávaţnější příčiny.  

 

Ostraha v areálu: 

 školení 

 fyzická zdatnost 

 kvalifikace 

 

Z této řady příčin je asi tou nejpodstatnější příčinou kvalifikace. Bez kvalifikovaných 

pracovníků, kteří nerozumí dané problematice, je pak celý bezpečnostní systém k ničemu.  

 

Zabezpečovací prvky: 

 selhání techniky 

 nedokonalé rozmístění 

 překonání pachatelem 

 revize 

 neodborná montáţ 
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V této oblasti je hlavní příčinou neodborná montáţ. Jako důsledek neodborné montáţe 

některého ze zabezpečovacích prvků můţou být plané poplachy nebo dokonce nefunkčnost 

celého zabezpečovacího systému. 

 

Vnější vlivy: 

 porucha inţenýrských sítí 

 interní předpisy 

 falešný průkaz zaměstnance 

 

Správně zpracované interní předpisy mají velký význam pro dobře fungující 

zabezpečovací systém. Samozřejmě nestačí mít pouze kvalitní interní předpisy, ale nutností je 

také jejich dodrţování. 

 

Zaměstnanci mimo ostrahu: 

 komunikace s ostrahou 

 odhalení bezpečnostních prvků v areálu 

 

Případné známosti s ostrahou v areálu můţou mít nedobrý vliv pro celkové 

zabezpečení, protoţe touto příčinou můţe být zabezpečení značně sníţeno. 

 

 

7 Návrh možných změn v zabezpečení areálu AMO 

 

 

 

 Cílem této kapitoly bude najít vhodná řešení, která přispějí k celkové bezpečnosti 

v areálu a dále odhalit dosavadní nedostatky v oblasti ochrany objektu AMO. V průběhu 

studia na vysoké škole jsem měl příleţitost vykonávat praxi u bezpečnostní firmy NHO, kde 

jsem měl moţnost získat určité informace a údaje, které můţu dále vyuţít pro sestavení 

vhodného návrhu zabezpečení objektu AMO, coţ se bude týkat následujících podkapitol.  
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7.1 Klasická ochrana 

 

Chybějící oplocení kolem areálu AMO 

 Pří kontrolní obchůzce kolem celého areálu jsem zjistil, ţe v určitých místech je 

oplocení zničené a přerušené (obr. 15) a tyto místa jsou tudíţ náchylná k narušení objektu 

cizím pachatelem.  

 Dále jsem zaregistroval, ţe je v areálu několik ţelezničních vjezdů, které nejsou 

střeţeny kamerovými systémy. V okolí není ani ţádná stráţnice a není zde ani ţádná brána, 

kde trať vstupuje do areálu podniku AMO. 

 

                           

                                          Obrázek 15: Poškozené oplocení kolem areálu AMO 

                                                                                                      

      

 

NHO je zodpovědná za fyzickou kontrolu oplocení a je povinna hlásit kaţdoročně 

případné narušené celky  do určitého provozu, který je zodpovědný za údrţbu oplocení. Tento 

provoz je pak povinen co nejrychleji oplocení opravit.  

Riziko u tohoto nesouvislého oplocení je nepovolený vstup do objektu, který můţe 

vést ke zneuţití, poškození či krádeţím a ztrátám na majetku a zařízení firmy AMO.  

Navrhuji, aby bylo oplocení v co nejbliţší době opraveno a tím byl zamezen 

neoprávněný vstup cizích osob do objektu. Dále by měl personál ostrahy provádět 

pravidelnou kontrolu kolem celého oplocení objektu a případné nedostatky hlásit 

zodpovědným provozům, které mají povinnost dát oplocení do pořádku. Tyto pravidelné 

kontroly ostrahy bych doporučil uskutečňovat kaţdý týden a poté podávat hlášení o stavu 

oplocení. 

 K ţelezničním vjezdům do objektu, které nejsou nijak chráněné bych přinejmenším 

doplnil kamerové systémy, které budou jako všechny kamery v objektu sledovány na hlavním 

dispečinku ostrahy. Vzhledem k délce obvodu podniku by bylo vhodné, aby byl celý obvod 
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monitorován i pro případ, ţe kamery neumoţní identifikovat pachatele, ale aspoň upozorní 

ostrahu na daný problém. 

 

7.2 Režimová ochrana 

 

Nedostatečná kontrola veřejné dopravy vjíždějící do areálu 

 Ve společnosti AMO a dalších externích firmách, které se nacházejí v objektu pracuje 

mnoho zaměstnanců, kteří se dopravují do svého zaměstnání prostřednictvím veřejné 

autobusové dopravy.  

 V současné době je to tak, ţe autobusy vjíţdějí do areálu přes brány a cestující nejsou 

ţádným způsobem kontrolování. O tomto nedostatku jsem se nejednou přesvědčil, kdyţ jsem 

navštěvoval podnik AMO. V objektu se dále nachází celkem 5 autobusových zastávek, kde 

můţou cestující buď nastoupit nebo vystoupit.  

 Taková to nedostatečná kontrola můţe mít za následek buď neoprávněný vstup osob 

na území AMO nebo nepovolený odvoz materiálu, majetku v autobusech veřejné dopravy. 

 V tomto případě by bylo účinné, aby se na všech branách personál ostrahy přesvědčil, 

zda mají cestující platné průkazy zaměstnance/povolení vstupu. Dále by se měla v autobuse 

provádět namátková kontrola všech větších zavazadel. 

 Dalším moţným řešením je, ţe pracovníci ostrahy budou namátkově kontrolovat 

vystupující lidi na autobusových zastávkách v areálu. Toto řešení uţ nebude tak účinné, 

protoţe fyzická ostraha nebude mít moţnost provést kontrolu v autobuse. 

 

7.3 Fyzická ochrana 

 

Rotace strážných  

 Na základě nejlepších postupů, které jsou zavedeny v daném odvětví, by se měla 

uplatňovat praxe rotace stráţných na branách, aby se omezilo riziko podvodů. Po shlédnutí 

jmen stráţných a jejich délky působení na jednotlivých branách jsem zjistil, ţe tato praxe  je 

ve společnosti AMO zavedena, ale jsou zde vyjímky, kdy někteří stráţní na delší čas nerotují  

mezi brány podniku AMO.  

 Opomenutá rotace některých stráţných můţe zapříčinit podvodné jednání vedoucí ke 

krádeţím nebo k nepovolenému vstupu do areálu AMO. 
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 Doporučuji, aby se pravidelně střídali stráţní mezi branami. V případě jakýchkoliv 

vyjímek by NHO  měla ţádat o souhlas ředitele ostrahy podniku AMO. 

 

7.4 Technická ochrana 

 

Neadekvátní kontrola kamerových systémů 

 Na základě absolvované praxe u NHO jsem byl informován, ţe na území AMO bylo 

instalováno 358 CCTV kamer, z nichţ 30 je monitorováno na centrálním dispečinku u NHO. 

Toto číslo však není zcela přesné, protoţe některé závody si instalovaly kamery bez předešlé 

konzultace s ostrahou. Neexistuje tedy řádný a přehledný seznam všech instalovaných kamer 

a osob, které by měly tyto kamery sledovat. V tuto chvílí proto nelze zjistit, zda jsou kamery 

sledovány efektivně. Dále není zaveden ţádný systém pro periodickou kontrolu umístění 

kamer, aby si byl podnik jistý, ţe jsou pokryty a chráněny všechny důleţité strategické 

oblasti.  

Tento neefektivní monitoring kamer má za následek neadekvátní opatření v případě 

přestupků proti ostraze. Řešení této situace je takové, ţe by se měl připravit seznam všech 

instalovaných CCTV kamer a k nim přiřadit osoby, které dané prostory sledují z kamer. 

Seznam musí byt v daných periodách  revidován, aby došlo k dokonalému pokrytí všech 

strategických míst. Kaţdá instalace nové bezpečnostní kamery musí být schválena a řádně 

zapsána do seznamu instalovaných CCTV kamer.  

V případě poruchy na některé z kamer by měla být porucha odstraněna do 48 hodin, 

aby byl zajištěn efektivní monitoring. 

 

 

8 Závěr 

 

Celá naše společnost se nachází v situaci stále trvající ekonomické krize, kdy pokles 

ekonomických výdajů se týká všech sektorů ve státě. Hluboce se dotýká většiny podniků, 

soukromých firem, ţivnostníků a v neposlední řadě domácností a nás všech. Je zřejmé, ţe 

v tomto nelehkém období s rostoucí nezaměstnaností bude častěji docházet k podvodům  

a k narušování soukromých sektorů s úmyslem odcizení majetku firmy. Někteří lidé se snaţí 

řešit tíţivou situaci touto amorální cestou, to znamená, ţe počet trestných činů a přestupků 
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stoupá. Ochranou před těmito narušiteli je mít funkční a dobře zabezpečený objekt, který bude 

chránit majetek a také ţivoty osob v objektu. I přes všechny tyhle zabezpečovací prvky se 

nedá vyloučit, ţe objekt by mohl být ohroţen, na to by se nemělo v ţádném případě 

zapomínat.  

Na základě této globální ekonomické krize jsem se rozhodnul zpracovat bakalářskou 

práci na téma zabezpečení objektu a popsat v ní hlavní způsoby, jak lze takovýto objekt 

chránit a předejít tak nechtěným problémům. Dalšími důvody vybrání tohoto tématu bylo to, 

ţe jsem absolvoval povinnou praxi ve firmě NOVÁ HUŤ – OSTRAHA, s.r.o. a taky to, ţe 

studuji obor Technická bezpečnost osob a majetku. Touto praxí a studiem jsem měl dostatek 

příleţitosti k získání potřebných materiálů, poznatků a zkušeností, které jsem uplatnil 

k vytvoření této bakalářské práce. Práci jsem rozdělil do tří části. 

 První část je věnována právní úpravě ochrany objektů, ve které jsou vypsány 

nejdůleţitější zákony a řády, které se řídí ochranou osob a majetku. Pro bezproblémový chod 

celého zabezpečovacího systému je nutná jejich znalost. Dále následuje teoretická část, která 

všeobecně popisuje základní typy ochran a čtenář má tak moţnost sblíţit se s problematikou 

zabezpečení objektu. 

 Následuje další část, kde uvádím popis celého areálu a zabývám se současným stavem 

zabezpečení. Jelikoţ se jedná o reálný objekt s velice prosperující společností, určité 

skutečnosti jsem zde nemohl popsat a objasnit. Uvedl jsem opět základní druhy ochran a řadil 

je dle stejné struktury jako tomu bylo v předešlé části. Úkolem bylo popsat celkový stav 

zabezpečení pro tento areál a najít moţné nedostatky a chyby, které by směřovaly 

k neefektivnímu zabezpečení. Tyto nedokonalosti v zabezpečení jsou pak popsány 

v následující kapitole.  

 Závěrečná část bakalářské práce obsahuje návrh moţných změn v zabezpečení areálu. 

Nedostatky a moţné chyby jsem se snaţil v této kapitole odstranit nebo aspoň minimalizovat. 

Mezi největší nedokonalosti v systému zabezpečení povaţuji chybějící oplocení v určitých 

místech areálu. Kdokoliv se tímto způsobem můţe neoprávněně dostat do areálu a můţe dojít 

ke škodám na majetku nebo zařízení. Do své práce jsem také přidal Ishikawův diagram, který 

vystihuje identifikaci bezpečnostních rizik pro zabezpečení určitého objektu. Úkolem bylo 

vybrat ty nejzávaţnější a pokusit se je minimalizovat, aby zabezpečení celého objektu bylo co 

nejvíce efektivní.  

 Na závěr bych chtěl říci, ţe firma jako je AMO má určitě zabezpečující prostředky 

dostatečné, ale i přes to všechno můţeme ze statistiky vyčíst, ţe dochází v průběhu roku 

k mnoha případům, kdy je tato ochrana narušena. Přispívá k tomu taky rozloha areálu. Není 
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lehké střeţit hranici areálu v délce 12 km. Mé osobní návrhy ke zlepšení současného stavu 

zabezpečení by mohly být klíčem ke sníţení počtu neţádaných vniknutí a následně 

způsobených škod ve firmě. 
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