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Anotace 

LANT, Radek. Ochrana zemědělských objektů technickými prostředky. Ostrava: VŠB-TUO. 

Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2010. Bakalářská práce. 

 

Bakalářská práce je zaměřena na ochranu zemědělských objektů v obci Zátor. V úvodní části 

jsou charakterizovány základní právní předpisy a základní druhy zabezpečení objektů. V další 

části je popsán současný stav zabezpečení a jeho vyhodnocení. Na základě provedené analýzy 

rizik jsou v závěru práce navrženy možné změny v zabezpečení zemědělských objektů 

a provedeno shrnutí celé problematiky.  

 

Klíčová slova: zabezpečení objektu, ochrana, zemědělské objekty. 

 

Annotation 

LANT, Radek. Protection of Agricultural Buildings Using Technical Means. Ostrava: VŠB-

TUO. Faculty of Safety Engineering, 2010. Baccalaureate thesis. 

 

Baccalaureate thesis focuses on the protection of agricultural buildings in the village Zátor. 

In the introductory section are characterized by fundamental laws and basic types of security 

systems. The next section describes the current state of security and its evaluation. 

On the basis of risk analysis are stressed in the work suggested possible changes 

to the security of agricultural buildings and sums up the whole problem. 
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Úvod 

Žijeme v době, kdy je jakékoliv napadení velice reálné. Důvody jsou různé, 

od náboženských, přes ideologické, militantní až po ryze zištné. Nárůst kriminality po roce 

1990 přivedl převážnou část občanů k myšlence udělat něco pro ochranu svého majetku 

a zdraví. Většina lidí si dnes již promyšleněji zabezpečuje svůj majetek. Přesto však stále 

platí, že nic nelze zabezpečit na sto procent. Vždy je nutné zvážit vlastní možnosti 

zabezpečení. Objektová bezpečnost je složitým procesem, kterým se zajišťuje technické 

a personální zajištění ostrahy objektu tak, aby narušení, napadení nebo zcizení bylo 

eliminováno na minimum. 

Téma bakalářské práce „Ochrana zemědělských objektů technickými prostředky“ jsem 

si zvolil z toho důvodu, že daná problematika není řešena žádným zákonem, předpisem ani 

vyhláškou. Malé zemědělské podniky často nemají tuto problematiku dostatečně 

zpracovanou. Tato bakalářská práce by měla pomoci vyřešit objektové zabezpečení 

u konkrétního zemědělského podniku a přispět ke zlepšení jeho celkového fungování. 

První část bakalářské práce je věnována popisu základních právních předpisů 

a technických norem souvisejících s danou problematikou. V druhé části se snažím popsat 

rozdělení zemědělských objektů z hlediska využitelnosti staveb a zmiňuji jejich možné 

ohrožení. Třetí část je věnována teoretickému konceptu zabezpečení a ochrany osob 

a majetku. Pozornost je věnována především technické ochraně, režimové ochraně a fyzické 

ostraze, jejichž skloubení vede k minimalizaci následků možných hrozeb. Čtvrtá část 

je zaměřena na samotné zabezpečení zemědělských objektů konkrétního zemědělského 

podniku. Popisuji zde zemědělské objekty, jejich stávající způsob zabezpečení a jeho 

zhodnocení. V páté části se pomocí metody analýzy rizik FMECA snažím o odhalení 

možných rizik a následně o jejich vyhodnocení, na jejímž základě navrhnu soubor opatření 

pro zvýšení úrovně ochrany objektů. V šesté části se věnuji vlastnímu návrhu zabezpečení. 

V jednotlivých krocích se pokusím navrhnout vhodnou ochranu pomocí mechanických 

zábranných systému, technické ochrany, režimových opatření a nasazení fyzické ostrahy. 

Poslední část je věnována celkové rekapitulaci a zhodnocení. 

Cílem mé bakalářské práce je identifikovat možná nebezpečí a odhadnout míru rizik 

spojených s jednotlivými zemědělskými objekty. Na základě teoretických a praktických 

poznatků navrhnout soubor opatření a postupů k minimalizaci následků možného uplatnění 

hrozeb, které ohrožují zemědělské objekty.  

V práci byla použita metoda místní obhlídky, řízený rozhovor a analýza rizik FMECA. 
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1 Právní předpisy a technické normy 

Jde o souhrn právních předpisů a technických norem, které souvisí s ochranou 

a zabezpečením objektů.  

 

1.1 Právní předpisy 

V našem právním řádu není oblast ochrany osob a majetku samostatně upravena, proto 

je zde nutné uvést základní právní předpisy, které s touto oblastí souvisí. Pro základní přehled 

o právních předpisech, které použijeme při ochraně zemědělských objektů, si v tabulce číslo 1 

určíme aktiva, která je vhodná chránit.  

 

Tabulka 1 - Přehled aktiv 

oblast aktiv typ aktiv 

zaměstnanci kanceláři osoby 
ostatní zaměstnanci 

technika 
dobytek 

kancelářské vybavení 
finanční hotovost 

nebezpečné chemické látky 
pohonné hmoty 

majetek 

vozový park 
technologické informace informace 

osobní údaje 
perimetr objektu 

budovy prostory a objekty 
vjezdy a vstupy 

 
 
Ústava České republiky 

Ústava České republiky je základním zákonem České republiky, byla schválena 

Českou národní radou, dále jen ČNR jako zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

ve změní pozdějších předpisů. 

Skládá se z VIII hlav a preambule, což je úvodní prohlášení občanů České republiky, 

kde je také uvedeno, že občané mohou chránit svůj majetek v mezích zákona. Každý občan 

může činit vše, co není v zákoně výslovně zakázáno a zároveň nesmí být nucen činit co mu 

zákon neukládá. Upravuje základní záležitosti týkající se občana České republiky a státu. 

Zdrojem veškeré státní moci je lid, který vykonává prostřednictvím orgánů moci 

zákonodárné, výkonné a soudní.           [15] 
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Listina základních práv a svobod 

Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky, byla přijata 

ČNR jako zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších 

předpisů.  

Princip listiny základních práv a svobod spočívá v tom, že všichni lidé jsou svobodní 

a rovní v důstojnosti i svých právech. Deklaruje základní lidská práva a svobody, které jsou 

nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Jejich omezení je možné pouze 

na základě zákona. Uvedeme si některá základní práva, která tato listina zaručuje všem 

občanům: 

� každý je způsobily mít svá práva (čl. 5), 

� každý má právo na život (čl. 6), 

� nedotknutelnost osoby a jejího soukromí (čl. 7), 

� osobní svoboda (čl. 8), 

� každý má právo vlastnit majetek (čl. 11),        [16] 

 

Občanský zákoník 

Pilířem občanského práva je zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů. Tento zákon upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem a vztahy vyplívající z práva na ochranu osob, 

pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.       [17] 

 

Zákon o požární ochraně 

Zákon zabývající se požární ochranou vydala Česká národní rada dne 17. prosince 

1985, jako zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Cílem 

tohoto zákona je vytvořit podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku 

před požáry a pro poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných 

událostech stanovením povinnosti ministerstev a jiných správních úřadů, právnických 

a fyzických osob, postavení a působnosti orgánů státní správy a samosprávy na úseku požární 

ochrany, jakož i postavení a povinností jednotek požární ochrany.      [18] 

 

Trestní zákon 

Trestním právem se v České republice zabývá zákon č. 40/2009 Sb., Trestní zákon, 

ve znění pozdějších předpisů. Jeho účelem je především ochrana zájmů společnosti, ústavního 

zřízení České republiky, práv a oprávněných zájmů fyzických a právnických osob. Prostředky 
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k dosažení účelu trestního zákona jsou pohrůžka tresty, ukládání a výkon trestů a ochranná 

opatření.  

Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto 

zákoně. Trestný čin může být spáchán úmyslně (§ 15), nebo z nedbalosti (§ 16).  

 

Zavinění, vedoucí k trestné činnosti: 

� Trestný čin je spáchán úmyslně (§ 15), jestliže pachatel: 

a) chtěl způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem chráněný 

takovým zákonem, nebo 

b) věděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, 

a pro případ, že je způsobí, byl s tím srozuměn. 

  

� Trestný čin je spáchán z nedbalosti (§ 16), jestliže pachatel: 

a) věděl, že může způsobem uvedeným v trestním zákoně porušit nebo ohrozit zájem 

chráněný takovým zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhal, že takové 

porušení nebo ohrožení nezpůsobí, nebo 

b) nevěděl, že svým jednáním může takové porušení nebo ohrožení způsobit, 

ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měl a mohl. 

� Trestný čin je spáchán z hrubé nedbalosti, jestliže přístup pachatele k požadavku 

náležité opatrnosti svědčí o zřejmé bezohlednosti pachatele k zájmům chráněným 

trestním zákonem. 

 

 Okolnosti, které vylučují protiprávnost jsou především: 

� Krajní nouze (§ 28); čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící 

zájmu chráněnému tímto zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže 

bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený 

následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil. 

 

� Nutná obrana (§ 29); čin jinak trestný, kterým někdo odvrací přímo hrozící nebo 

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

obranu, byla-li obrana zřejmě nepřiměřená povaze a nebezpečnosti útoku. 

 

� Oprávněné použití zbraně (§ 32); trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích 

zmocnění příslušných zákonných předpisů. 
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Pro oblast ochrany zemědělských objektů v bakalářské práci jsou dále zmíněny 

následující paragrafy: 

 
� Vloupání (§ 121); vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, 

nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím 

síly. 

 
� Krádež (§ 205); kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní a: 

a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, 

b) čin spáchá vloupáním, 

 
� Neoprávněné užívání cizí věci (§ 207); kdo se zmocní cizí věci nikoli malé hodnoty 

nebo motorového vozidla v úmyslu je přechodně užívat, nebo kdo na cizím majetku 

způsobí škodu nikoli malou tím, že neoprávněně takové věci, které mu byly svěřeny, 

přechodně užívá. 

 

� Obecné ohrožení (§ 272); kdo úmyslně způsobí obecné nebezpečí tím, že vydá lidi 

v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody 

velkého rozsahu tím, že zapříčiní požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, 

plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí 

jiného podobného nebezpečného jednání, nebo kdo takové obecné nebezpečí zvýší 

anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění. 

 
� Poškození a ohrožení životního prostředí (§ 293); kdo úmyslně znečistí nebo jiným 

způsobem poškodí půdu, vodu, ovzduší, les nebo jinou složku životního prostředí tím, 

že poruší zákony o ochraně životního prostředí, nebo zákony o ochraně a využívání 

přírodních zdrojů nebo zákony o chemických látkách, chemických přípravcích, na 

zvláště chráněném území, v evropsky významné lokalitě, v ptačí oblasti, ve vodním 

zdroji, u něhož je stanoveno ochranné pásmo, nebo na větším území mimo tyto 

lokality, a tím ohrozí společenstva nebo populace volně žijících živočichů nebo planě 

rostoucích rostlin, nebo kdo úmyslně takové poškození životního prostředí zvýší 

anebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění, bude potrestán odnětím svobody až na tři 

léta nebo zákazem činnosti. 
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� Teroristický útok (§ 311); kdo v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo 

obranyschopnost republiky, naruší nebo zničí základní politickou, hospodářskou nebo 

sociální strukturu republiky nebo mezinárodní organizace, závažným způsobem 

zastraší obyvatelstvo nebo protiprávně přinutí vládu nebo jiný státní orgán nebo 

mezinárodní organizaci, aby něco konala, opominula nebo trpěla. § 311 odst. 1 písm. 

g) uvádí jako jednu z možných forem teroristického útoku vydání lidí v obecné 

nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizím majetku v nebezpečí škody 

velkého rozsahu tím, že způsobí požár nebo povodeň nebo škodlivý účinek výbušnin, 

plynu, elektřiny nebo jiných podobně nebezpečných látek nebo sil nebo se dopustí 

jiného podobného nebezpečného jednání, nebo takové obecné nebezpečí zvýší nebo 

ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění.         [19] 

 

Trestní řád 

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

upravuje postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby trestné činy byly náležitě zjištěny a 

jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni.  

Pro ochranu vlastního majetku je důležitý § 76 odst. 2, který uvádí, že osobu, která 

byla přistižena při trestném činu, smí zadržet kdokoli, je-li toho nezbytně třeba ke zjištění její 

totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazu. Je však povinen odevzdat zadrženého 

ihned prokurátorovi anebo vyšetřovacímu nebo bezpečnostnímu orgánu; zadrženého 

příslušníka ozbrojených sil může též odevzdat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo 

správci posádky. Nelze-li zadrženého takto odevzdat, je třeba zadržení ihned oznámit 

orgánům.             [20] 

 

Zákon o zemědělství 

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů upravuje a vytváří 

podmínky pro zajištění schopnosti českého zemědělství zabezpečit základní výživu obyvatel, 

potravinovou bezpečnost a potřebné nepotravinářské suroviny. Poskytovat předpoklady, které 

vedou k ochraně složek životního prostředí.         [21] 

 

Zákoník práce 

Pracovním právem se zabývá zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 

pozdějších předpisů. Upravuje pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, 
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právní vztahy kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce, a zapracovává 

příslušné předpisy Evropských společenství.        [22] 

 

Vyhláška o technických požadavcích na stavby 

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších 

předpisů.  

� § 50 – stavby pro hospodářská zvířata, 

� § 51 – doprovodné stavby pro hospodářská zvířata, 

� § 52 – stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, 

� § 53 – stavby pro skladování minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.   [14] 

 

 

1.2 Technické normy 

Výběr technických norem vztahujících se k zabezpečení objektů pomocí 

poplachových systémů a týkající se požární bezpečnosti. 

 

ČSN 46 5750 Zásady skladování tuhých průmyslových hnojiv 

Norma platí pro skladování tuhých průmyslových hnojiv v agrochemických podnicích 

a v zemědělských organizacích a stanoví jeho obecné zásady.        [3] 

 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty 

Norma je určena k projektování požární bezpečnosti nových stavebních nevýrobních 

objektů a pro projektování změn staveb stávajících nevýrobních objektů a prostorů, pokud 

změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této normy. Při provádění změn 

stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, především ke snížení 

bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. V normě je dále stanovují 

požární úseky, požární rizika, stupně požární bezpečnosti, požární odolnosti stavebních 

konstrukcí, únikové cesty a také odstupové vzdálenosti.         [4] 

 

ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb. Objekty pro zemědělskou výrobu 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových objektů, jejich částí a 

prostorů určených pro zemědělskou výrobu a pro projektování změn staveb stávajících 

objektů a prostorů, pokud změny staveb vyžadují podle ČSN 73 0834 postup podle této 
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normy. Při projektování změn staveb platí tato norma pro měněné části objektů, přičemž 

změnou stavby nesmí dojít ke snížení požární bezpečnosti celého objektu, zejména ke snížení 

bezpečnosti osob nebo ke ztížení zásahu požárních jednotek. Norma neplatí pro porážkové 

stáje na jatkách, ubikace zvířat v zoologických zahradách, cirkusech apod., sklady prostředků 

k ochraně rostlin a mrazírny.              [5] 

 

ČSN 73 0845 Požární bezpečnost staveb. Sklady 

Norma platí pro projektování požární bezpečnosti skladů ve stavebních objektech, 

specifikuje požadavky na požární bezpečnost objektů a prostorů určených pro skladování 

hořlavých látek. Uvádí druhy skladů pro které tato norma neplatí.        [6] 

 

ČSN EN 50131-1 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy-

část 1.  

Tato evropská norma specifikuje poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, dále 

jen (PZS). Popisuje dopodrobna čtyři třídy vlivu prostředí a čtyři stupně zabezpečení budov. 

V návaznosti na rozdělení zajišťuje úroveň požadovaného zabezpečení. PZS a jeho 

komponenty jsou rozděleny do stupňů zabezpečení, které berou v úvahu míru rizika, hodnotu 

majetku, typ objektu a předpokládaný typ narušitele.          [7] 

 

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

v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikace.  

Norma obsahuje doporučení zřizovatelům CCTV sledovacích systémů, řídící 

a organizační postupy pro instalaci, testování, obsluze a údržbě systému technického 

vybavení.                [8] 

 

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

Norma určuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken 

a uzávěrů. Vztahuje se na následující způsoby otevírání: otáčení, sklápění, skládání, otevírání 

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinovací jakož i na pevné konstrukce. Tato 

předběžná norma se nevztahuje na manipulaci a pokusy o násilné vniknutí ve vztahu 

k elektronickým nebo elektromagnetickým zabezpečovacím zařízením.         [9] 
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2 Zemědělské objekty 

Zemědělství je odvětví materiální výroby, které zajišťuje potraviny pro obyvatelstvo, 

suroviny pro potravinářský a lehký průmysl pěstováním kulturních plodin a chovem 

hospodářských zvířat. 

Rozvoji zemědělství napomáhaly různé technické inovace, například pluhy a postroje 

pro tažný dobytek a koně i pozdější vynálezy: řádkovací secí stroje, žací stroje, parní traktory 

a nakonec dieselové traktory a kombajny. S rozvojem zemědělství a stále se zvyšující 

populací obyvatel bylo zapotřebí staveb, kde by se skladovala sklizeň a chovala zvířata. Proto 

docházelo ke vzniku organizovaného zemědělství, kdy se zřizovaly zemědělské statky. 

 

Zemědělské objekty dělíme na: 

a) stavby pro hospodářská zvířata;  

� stavby k chovu,  

� stavby k výkrmu, 

� stavby k práci a jiným hospodářským účelům, 

b) doprovodné stavby pro hospodářská zvířata; 

� stavby pro dosoušení a skladování sena a slámy, 

� stavby pro skladování chlévské mrvy, hnoje, kejdy, močůvky a hnojůvky, 

� stavby pro skladování tekutých odpadů a stavby pro konzervaci a skladování siláže 

a silážních šťáv, 

c) stavby pro posklizňovou úpravu a skladování produktů rostlinné výroby, 

d) stavby pro skladování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin.      [14] 

 

2.1 Ohrožení těchto objektů 

Statistiky páchané kriminality v prostředí zemědělských objektů nejsou v České 

republice dle možných dostupných informací k dispozici. Zhodnocení statistik kriminality 

je tudíž nad rámec možností tvorby této práce, ale na základě zjištěných skutečností, mohu 

konstatovat, že kriminalita vůči zemědělským objektům má nejčastěji charakter žhářství, 

krádeží či vandalismu. 
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3 Komplexní zabezpečení objektů 

Systém ochrany osob a majetku prostředky fyzické bezpečnosti je tvořen vhodným 

propojením čtyř samostatných základních druhů ochrany: 

 
� Klasická ochrana, 

� Režimová ochrana, 

� Fyzická ostraha, 

� Technická ochrana.           [12] 

 

Opatření jsou zaměřena na zhoršování podmínek pro páchání trestné činnosti, 

zvyšování míry objasněnosti, k zabezpečení majetku a zdraví, na potenciální i skutečné oběti 

trestné činnosti. 

 

3.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je základní a nejstarší typ ochrany majetku. Podstatou klasické 

ochrany je využití všech mechanických zábranných systémů, které svojí konstrukcí stěžují, 

zabraňují pachateli nebo nepovolané osobě vniknout do chráněného prostoru nebo 

manipulovat s chráněnými předměty. Klasickou ochranu v širším slova smyslu představují 

zdi, střechy, podlahy, okna a dveře objektů. V užším slova smyslu se jedná o mechanické 

zábranné prostředky (MZP) zejména ploty, bezpečnostní uzamykací systémy, bezpečností 

systémy dveří, mříže, bezpečnostní fólie, bezpečnostní tvrzená a vrstvená skla, trezory, 

bezpečnostní schránky. Použití mechanických zábranných systémů spočívá v jejich 

mechanické pevnosti, odolnosti použitých materiálů s návazností na ostatní druhy ochrany. 

[10, 12] 

 

Klasickou ochranu rozdělujeme na:  

� Obvodovou ochranu – tyto prostředky zajišťují bezpečnost vyhrazeného území 

a prostor kolem chráněného objektu. Jedná se o ploty, brány, závory, vrata, turnikety, 

podhrabové překážky, vrcholovou ochranu na oplocení (ostnatý drát), atd.  

 

� Plášťovou ochranu – tyto prostředky slouží zabránění nepovolanému přístupu 

do objektů. Jde především o různé typy dveří, oken, střech, stěn, podlah.  
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� Předmětovou ochranu – tyto prostředky slouží především k ochraně vybraných 

předmětů. Mohou být přenosné nebo nepřenosné. Patří zde trezory, pancéřové peněžní 

trezory, ohnivzdorné skříně, ocelové schránky.            [10, 11] 

 

3.2 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci ostatních systémů fyzické ochrany 

a jeho sladění s provozem chráněného objektu. Režimová ochrana zajišťuje řádné funkce 

ostatních druhů ochrany a také snižuje zranitelnost chráněných zájmů. V praxi se jedná 

o směrnice, které upravují: 

 

� Vstupní a výstupní režim osob a motorových vozidel, 

� Materiálový a expediční režim, 

� Klíčový režim. 

 

Vstupní a výstupní režim osob a motorových vozidel 

Zajišťuje kontrolu vstupu a výstupu zaměstnanců, návštěv a motorových vozidel 

do objektu a z objektu. Stanovují se podmínky vstupu do objektu na základě licencí a průkazů 

v určitém čase (pracovním nebo mimo pracovním). 

 

Materiálový a expediční režim 

Zajišťuje kontrolu přepravy evidovaného materiálu s cílem zabránit jeho rozkrádání. 

 

Klí čový režim 

Klíčový režim zahrnuje označení, přidělování a předávání klíčů, výměnu zámků 

v důležitých částech objektu a pečetění místností.         [2, 10, 12] 
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3.3 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha je stejně jako klasická ochrana základem každého systému ochrany. 

Jedná se o ochranu nákladnou, ale velice aktivní. Vysoké v tomto případě nejsou pořizovací 

náklady (výstroj, výzbroj a základní výcvik), ale platy. Určená osoba je povinna neustále 

vyhodnocovat bezpečnostní situace a operativně provádět nezbytná opatření, která vedou 

ke snížení možných škod. Fyzická ostraha je prováděna fyzickými osobami prostřednictvím 

soukromých bezpečnostních služeb, vlastními silami, vrátnými, hlídači, strážnými a policií 

České republiky.  

 

Formy fyzické ostrahy: 

� strážní služba, 

� hlídková služba, 

� bezpečnostní dohled, 

� bezpečnostní ochranný dohled, 

� bezpečnostní průzkum, 

� služba na kontrolních propustkových stanovištích, 

� bezpečnostní zásah, 

� specifickou formou fyzické ochrany je použití hlídacího psa. 

 

Hlavní úkoly fyzické ostrahy: 

� Kontrolní a propustková služba – slouží k zabránění vstupu a výstupu nežádoucích 

osob a vozidel, vynášení materiálu.  

� Kontrolní činnost – používá se v zabránění rozkrádání, ztrátě, poškození, ničení 

a zneužití majetku, při protipožární a jiné ochraně majetku.  

� Střežení objektů a prostor formou strážní služby – jedná se o pevná, pohyblivá nebo 

pochůzková stanoviště.  

� Realizace bezpečnostních opatření v objektu či prostoru.  

� Realizace zásahu při mimořádných událostech nebo na základě signálu o narušení 

ochrany objektu – průnik pachatele, požár, povodeň, výbuch.  

� Zadržení pachatele, hlásná služba.  

� Zajištění dalších zájmů – havarijní služby apod.             [10, 12] 
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3.4 Technická ochrana 

Jde o relativně nový druh zabezpečení objektů. Prostředky technické ochrany jsou 

z hlediska dnešních požadavků i technických možností a návaznosti na rychlost zákroku 

nejspolehlivější a nejodolnější proti překonání. Technická ochrana má především odstrašující 

účinek na pachatele trestné činnosti a plní v zabezpečovacím systému objektu především dva 

základní úkoly: 

 

� Podporuje klasickou ochranu, 

� Maximálně zefektivňuje ochranu fyzickou. 

 

Technickou ochranu představují hlavně elektronická zařízení a prostředky, 

prostřednictvím kterých lze chránit a zabezpečit daný objekt. 

 

Hlavní druhy technické ochrany: 

� Poplachový zabezpečovací systém, 

� Uzavřené televizní okruhy - kamerový systém, 

� Kontrolní systémy selektivního vstupu, 

� Elektrická požární signalizace, 

 

3.4.1 Poplachový zabezpečovací systém 

Poplachový zabezpečovací systém (PZS) se dle nové normy ČSN EN 50131 edice 2 

přejmenoval z elektrického zabezpečovacího systému (EZS) na poplachový zabezpečovací 

systém. PZS slouží k včasné signalizaci nežádoucího vniknutí nebo pokusu o vniknutí 

do střeženého prostoru, a nebo nežádoucí činnosti narušitele. Samostatně nebo 

prostřednictvím fyzické osoby urychluje předání této informace dalším osobám.  

Poplachový zabezpečovací systém je složen ze základních prvků,  které plní své 

specifické funkce a vytváří tzv. zabezpečovací řetězec zobrazen na obrázek číslo 1.  

 

 
Obrázek 1 - Blokové schéma systému PZS 
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Druhy PZS podle jejich prostorového použití: 

a) Obvodová ochrana; 

� vibrační, seismická čidla, 

� mikrovlnné nebo infračervené čidla, 

b) Plášťová ochrana; 

� magnetické čidla, 

� čidla rozbití skla, 

� infračervené bariéry. 

c) Prostorová ochrana; 

� mikrovlnná čidla, 

� pasivní infračervená čidla (PIR),  

� duální detektory (PIR + mikrovlnné). 

d) Předmětová ochrana; 

� kontaktní čidla, 

� bariérová čidla, 

� trezorová čidla. 

e) Tísňové detektory; 

� veřejné tísňové hlásiče,  

� bankovková čidla, 

� osobní tísňové hlásiče.           [7, 10, 12] 
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3.4.2 Uzavřené televizní okruhy – kamerový systém 

Stále častěji se v poslední době využívají k ochraně objektu i videotechnika. Uzavřené 

televizní okruhy (CCTV - closed circuit television) pracují samostatně a používají se spolu 

s PZS. Navíc velmi dobře působí jako odpuzující faktor pro případné narušitele a pomáhá 

k jednodušší identifikaci zadrženého. Příklad instalace systému CCTV je uveden na obrázku 

číslo 2.                       [8, 13] 

 

Sestava CCTV se skládá z: 

� Černobílá/barevná kamera,  

� Monitor, 

� Záznamové a vyhodnocovací zařízení,  

� Přenosové cesty, 

� Příslušenství.  

 

Obrázek 2 - systém CCTV 
 

 

3.4.3 Kontrolní systémy selektivního vstupu 

Systémy pro kontrolu vstupu se používají všude tam, kde vzniká požadavek kontroly 

přístupu do objektů a jednotlivých částí objektů. Vstup je pak umožněn pouze předem 

definovaným osobám. Do paměti systému událostí se zaznamenávají všechny vstupu 

a průchody. Tyto systémy lze kombinovat s PZS. K identifikaci se používají: magnetické, 

čipové karty, visačky, přívěšky a pro vyšší stupeň zabezpečení je možné použít biometrické 

snímače, např.: otisk prstu, geometrie ruky, sítnice oka, geometrie obličeje, snímač hlasu, 

podpisu apod. Příklad kontroly systému vstupu je uveden na obrázku číslo 3.    [10] 

 

 
Obrázek 3 - Záznamové zařízení 
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3.4.4 Elektrická požární signalizace 

Elektrická požární signalizace (EPS) je soubor technických zařízení, která slouží 

k včasné detekci požáru již při jeho vzniku a k rychlému přivolání osoby na místo 

vznikajícího požáru, která je schopna začínající požár zlikvidovat nebo přivolat další pomoc. 

 

Hlavní úkoly EPS: 

� Včasné rozpoznání požáru, 

� Určení místa požáru, 

� Ohlášení požáru obsluze, 

� Upozornění, varování osob, 

� Bránění šíření požáru, 

� Samočinné hašení požáru, 

� Automatická komunikace s hasičským záchranným sborem. 

 

Základní části EPS: 

� Hlásiče požáru, 

� Ústředny elektrické požární signalizace, 

� Doplňující zařízení elektrické požární signalizace.            [10, 13] 

 

 

 
Obrázek 4 - EPS 
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4 Zabezpečení zemědělských objektů 

Zemědělské objekty, které se staly předmětem mé bakalářské práce, jsou ve vlastnictví 

společnosti Agrozat – Zátor, s.r.o.  Firma byla založena v roce 1993, kdy přešla ze státního 

vlastnictví do soukromého. Hlavním předmětem podnikání byla činnost v rostlinné 

a živočišné výrobě. Na rozloze cca. 1250 ha pěstuje především obiloviny, zejména pšenici, 

ječmen, oves, řepku a kukuřici. Nejdůležitějším odvětvím v současné době je chov prasat, 

kdy roční produkce činí bezmála 2000 ks prasat, a dále pak chov skotu. Produkované mléko 

vykupuje mlékárna Olma, s.r.o. Olomouc. V roce 2005 společnost rozšířila svou působnost 

o jateční činnost, kdy zřídila odloučené pracoviště ve Světlé Hoře. V současné době firma 

nestačí pokrývat kapacitu vlastním dobytkem, proto musí vykupovat především skot 

od soukromých vlastníků, aby naplnila poptávku. V loňském roce zřídila další vlastní 

prodejnu masných výrobků a uzenin v Krnově.   

 

Hlavní předměty podnikání: 

� řeznictví a uzenářství, 

� obchodní činnost – prodej zboží, 

� provozování zemědělské výroby, 

� silniční motorová doprava nákladní, 

 

4.1 Popis objektu 

Zemědělské objekty se nachází v Zátoru v části Loučky a Zátor. Areál firmy je tvořen 

třemi samostatně stojící celky, které se rozkládají na různých místech obce.  

První část se nachází v samotném centru obce, kde je také sídlo společnosti. Tento 

komplex je zobrazen na obrázku číslo 5 a je tvořen velkým odstavným parkovištěm určeným 

pro zemědělské stroje, garážemi, dílnami, šatnami, sociálním zařízením, čerpací stanicí 

pohonných hmot, skladem chemických dále zmíněnými budovami.  
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Obrázek 5 - Areál I. s odstavným parkovištěm 

 
Třípatrová budova, ve které se nacházejí v prvním nadzemním patře kanceláře 

společnosti, sociální zařízení určené pro personál kanceláří, místnost pro úklid, chodba 

a schodiště vedoucí do druhého a třetího patra stojí mimo oplocený areál parkoviště.  

V druhém a třetím nadzemním podlaží se nalézají byty, které jsou přístupné 

schodištěm vedoucím ze společné chodby v prvním nadzemním podlaží. Vstup do budovy 

je z parkoviště hlavními vchodovými dveřmi. Jedná se o dřevěné dvoukřídlové dveře, klíče 

k nim mají jednak nájemníci bytů a také personál kanceláří. Budova je zobrazena na obrázku 

číslo 6.  

 
Obrázek 6 - Sídlo firmy 

 

Další budovou nacházející se v těsné blízkosti kanceláří je kuchyň a jídelna sloužící 

zaměstnancům. V letošním roce prošla celá kuchyň rekonstrukcí, kdy bylo pořízeno nové 

vybavení a spotřebiče. Do budovy vedou dva vstupy. Jeden je určen pro strávníky a vede 

přímo do jídelny a druhý je určen pro zaměstnance kuchyně a slouží také pro zásobování 

kuchyně. 

Sklad chemických hnojiv a pesticidů je situován v těsné blízkosti čerpací stanice. Jsou 

v něm uskladněny insekticidy, fungicidy a herbicidy k ošetření rostlin.  

Dílny 

Šatny a sociální zařízení 
Čerpací stanice 

Garáže 

Garáže 

kanceláře 

Jídelna, 
kuchyň 

Sklad 
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Druhá část firmy se nachází na okraji vesnice. V tomto areálu nalezneme objekty 

vepřínu, kravínu a seníky. Celý areál si můžeme prohlédnout na leteckém snímku na obrázku 

číslo 7. 

 
Obrázek 7 - Areál II. kravínu, vepřínu 

 

Poslední velký samostatný celek, který je na obrázku číslo 8, tvoří objekty kravínů, 

seník, silážní jámy, míchárny, močůvkové věže a objekt bývalé váhy, který v současné době 

slouží jako šatny, umývárny, sociální zařízení a také místnost pro eventuálního hlídače.  

 

 
Obrázek 8 - Pohled na areál III. v části Loučky 
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Seník 
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4.2 Stávající opatření 

Na základě osobní návštěvy objektů mohu konstatovat, že současné zabezpečení 

je ve špatném stavu. Dalo by se říci, že jediným používaným zabezpečením je pouze využití 

mechanických zábranných prostředků.  

 

Zabezpečení si rozdělíme na následující kategorie: 

� Obvodová ochrana, 

� Plášťová ochrana, 

� Prostorová ochrana. 

 

4.2.1 Obvodová ochrana 

Areál parkoviště je chráněn pouze z části dřevěným plotem o výšce 2000 mm, který 

zabraňuje neoprávněnému vstupu do prostorů odstavného parkoviště pro zemědělské stroje 

a techniku. Vstup do tohoto areálu je možný dvěma plechovými branami, ukázka jedné z nich 

je na obrázku číslo 10. 

Zbylé dva areály jsou chráněny jen z části drátěným oplocením o výšce 1400 mm 

a vstupními branami. Ukázka stávajícího zabezpečení je znázorněna na obrázku číslo 9.  

 

 
Obrázek 9 - Současný stav oplocení 
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Obrázek 10 - Vjezd do areálu parkoviště 

 

4.2.2 Plášťová ochrana 

Při zajišťování plášťové ochrany jde především o zabezpečení vstupů do objektu, 

jakými jsou okna, dveře a další otvory. Vstupní dveře do budovy kanceláří (zobrazeny 

na obrázku číslo 11), nejsou chráněny žádnými mechanickými prostředky, to samé platí 

o oknech do společné chodby. Okna kanceláří jsou osazena železnými mřížemi. Sklad 

chemických hnojiv a pesticidů je chráněn plechovými vraty. Zbylé zemědělské objekty jsou 

chráněny pouze visacími zámky.  

 

 
Obrázek 11 - Vstup do budovy kanceláří 

 

4.2.3 Prostorová ochrana 

Prostory kanceláří jsou chráněny uzamykacími systémy tvořenými zadlabacím 

zámkem s cylindrickou zámkovou vložkou a bezpečnostním kováním v provedení klika –

 klika. Uzamykací systémy jsou klasifikovány v bezpečnostní třídě 2 či vyšší 

dle ČSN P ENV 1627. Ostatní místnosti v této budově jsou opatřeny uzamykacími systémy 
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tvořenými zadlabacím zámkem s cylindrickou zámkovou vložkou FAB a interiérovým 

kováním v provedení klika – klika. Tyto uzamykací systémy nejsou klasifikovány 

bezpečnostní třídou dle ČSN P ENV 1627. 

 

4.3 Zhodnocení stávajícího opatření 

Následující odstavce budou věnovány k zhodnocení stávající úrovně zabezpečení. 

Cílem bude upozornění na dle mého názoru možné nedostatky v zabezpečení, následné řešení 

těchto nedostatků bude navrženo v kapitole 6.  

Při vizuální kontrole oplocení prostoru parkoviště zemědělských strojů a techniky 

jsem zjistil, že plot kolem celého areálu není celistvý. Je tedy možné vstoupit do těchto 

prostor neoprávněně. Instalované vstupní brány jsou v havarijním stavu, kdy chybí 

uzamykatelný systém a také jsem si při častější kontrole povšiml, že nejsou na noc zamykány 

nebo někdy ani zavírány. Tyto skutečnosti jsou dle mého názoru nežádoucí, mohou takto 

snadno vystavit zaparkované stroje a techniku trestné činnosti. To samé platí i o zbývajících 

dvou areálech.  

Prostor odstavného parkoviště a čerpací stanice pohonných hmot, která je v tomto 

areálu na samém okraji u vjezdní brány není sledován kamerovým systémem, 

což při nedostatečné odolnosti vstupních a vjezdových míst při nestanovení odpovídajícího 

režimu vstupu a vjezdu do areálu se mi jeví jako nevhodné řešení. Může díky tomu dojít 

zejména ke krádeží pohonných hmot, aut či vandalismu. 

Pokud jde o plášťovou ochranu budov, tak dle mého názoru je zásadním nedostatkem 

absence mechanického zabezpečení na oknech v budovách jídelny a nevhodné řešení 

vstupních dveří a přítomných oken do budovy kanceláří.  

Na závěr hodnocení stávajícího stavu zabezpečení bych chtěl poznamenat, 

že se pokusím na základě analýzy rizik zjištěné nedostatky odstranit v kapitole 6. S ohledem 

na ekonomickou náročnost jednotlivých systémů fyzické bezpečnosti versus ne zcela 

utěšenou aktuální ekonomickou situaci v zemědělství se pokusím navrhnout realistická 

opatření, která by byla minimálně vodítkem pro případné zájemce stran zemědělské veřejnosti 

jako možný výhled do budoucna.  
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5 Analýza rizik 

Analýza rizik je obvykle chápána jako proces definování hrozeb, pravděpodobnosti 

jejich uskutečnění a dopadu na aktiva, tedy stanovení rizik a jejich závažnosti.  

 

5.1 Analýza způsobů, důsledků a kriti čnosti poruch - FMECA 

Analýza FMECA (Failure Mode and Effects Criticality Analysis) – analýza způsobů, 

důsledků a kritičnosti poruch nám poslouží ke zjištění možných rizik ohrožující zemědělské 

objekty. 

 

Hodnocení možných problémů analýzy se zaměřuje na tři kritéria: 

� Pravděpodobnost výskytu události, 

� Význam události, 

� Pravděpodobnost odhalení události. 

 

5.1.1 Pravděpodobnost 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika udává číselná hodnota pravděpodobnosti 

projevení se hrozby. Způsob hodnocení pravděpodobnosti je uveden v tabulce č. 2. 

 

Tabulka 2 - Pravděpodobnost vzniku rizika 
P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 
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5.1.2 Následky 

Hodnocení závažnosti následků rizika je vyjádřeno číselnou hodnotou při projevení 

se hrozby. Způsob hodnocení závažnosti následků je uveden v tabulce č. 3.   

 

Tabulka 3 - Závažnost následků rizika 
N Závažnost následků 

1 Malý delikt, úraz nebo škoda 

2 Větší delikt, úraz nebo škoda 

3 Střední delikt, úraz s převozem do nemocnice, vyšší škoda 

4 Těžký delikt, úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

5.1.3 Odhalitelnost 

Hodnocení odhalitelnosti je taktéž číselná hodnota, kterou nastane při projevení 

se hrozby. Způsob hodnocení odhalitelnosti je uveden v tabulce č. 4.  

 

Tabulka 4 - Odhalitelnost rizika 
H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho páchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

 

5.1.4 Odhad rizika 

Po určení výše zmíněných třech číselných hodnocení se pro každou událost vypočítá R 

(rizikové číslo) podle vzorce: 

R=P x N x H 

Kde: 

R – míra rizika, 

P – pravděpodobnost rizika, 

N – závažnost následků,  

H – odhalitelnost rizika. 
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Vypočtená hodnota R se nachází  v intervalu (0;125> podle tabulky č. 5 zjistíme výslednou 

míru rizika. 

Tabulka 5 - Hodnocení míry rizika 
R Výsledná míra rizika 

0-10 Bezvýznamné riziko 

11-20 Akceptovatelné riziko 

21-50 Mírné riziko 

51-100 Nežádoucí riziko 

101-125 Nepřijatelné riziko 
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Analýza způsobů, důsledků a kritičnosti poruch 

 

Tabulka 6 - Analýza způsobů, důsledků a kriti čnosti poruch 

P.č. Chráněná aktiva  Identifikace nebezpečí P N H Míra rizika R Opatření a kontrola 

1. krádež 3 1 4 12 
akceptovatelné 

riziko 

2. 

kancelářské 
vybavení poškození cizí věci, 

vandalismus 
3 1 4 12 

akceptovatelné 
riziko 

technická ochrana, režimová opatření, 
mechanické zábranné prostředky 

3. finanční hotovost krádež 2 2 3 12 
akceptovatelné 

riziko 
technická ochrana, režimová opatření, kamerový 

systém, fyzická ostraha 
4. krádež 3 4 4 48 mírné riziko 
5. 

nebezpečné 
chemické látky ohrožení životního prostředí 4 4 3 48 mírné riziko 

na základě požadavků příslušných právních 
předpisů 

6. krádež 4 5 3 60 nežádoucí riziko 

7. 
vozový park poškození cizí věci, 

vandalismus 
3 2 2 12 

akceptovatelné 
riziko 

kamerový systém, klíčový a vstupní režim, 
fyzická ostraha 

8. krádež pohonných hmot 4 3 5 60 nežádoucí riziko 

9. 
pohonné hmoty ohrožení a poškození 

životního prostředí 
4 4 3 48 mírné riziko 

klíčový, materiálový a expediční režim, 
technická ochrana, kamerový systém 

10. úmyslné poškození 4 2 3 24 mírné riziko 

11. 
perimetr vniknutí nepovolané osoby 

do areálu 
4 2 2 16 

akceptovatelné 
riziko 

kvalitní oplocení s ostnatým drátem, fyzická 
ostraha, kamerový systém 

12. požár 4 5 2 40 mírné riziko 

13. 
budovy poškození cizí věci, 

vandalismus 
5 2 3 30 mírné riziko 

prvky EPS – detektory tepla a kouře, technická 
ochrana, fyzická ostraha 

14. krádež 4 4 4 64 nežádoucí riziko 
15. 

dobytek 
usmrcení 3 5 2 30 mírné riziko 

technická ochrana, fyzická ostraha, klíčový a 
vstupní režim 
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5.1.5 Paretova analýza 

Paretovu analýzu definoval italský ekonom Vilfredo Pareto. Analýza je založena 

na vztahu mezi příčinami a jejich následky, také se jí říká pravidlo 80/20. Ke správnému 

vyhodnocení analýzy byla použita Paterova analýza a Lorenzova křivka kumulativních 

četností. Vyhodnocení provedené analýzy FMECA popsanou metodou znázorňuje graf 

na obrázku č. 12. 
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Obrázek 12 - Paretova analýza s Lorenzovou křivkou 
 

Vyhodnocením rizik metodou FMECA s využitím Paretova principu a Lorenzovy 

křivky, lze za nepřijatelná rizika považovat rizika s čísly: 8, 14, 6, 4, 5, 9, 12, 13 a 15. 

 

5.2 Vyhodnocení analýzy rizik 

Vyhodnocením rizik metodou FMECA s použitím Paretova principu a Lorenzovy 

křivky, lze konstatovat, že nejzávažnějšími riziky pro zemědělské objekty je zmocnění 

dobytka a pohonných hmot, poškození nebo zcizení motorových vozidel a techniky. 
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6 Návrh zabezpečení 

V této kapitole se pokusím navrhnout nejoptimálnější zabezpečení zemědělských 

objektů v obci Zátor.  

  

Také zde si zabezpečení rozdělíme na následující kategorie: 

� Klasická ochrana, 

� Technická ochrana, 

� Režimová ochrana, 

� Fyzická ostraha. 

 

6.1 Klasická ochrana 

Klasická ochrana je základní a nejstarší typ ochrany majetku. Podstatou klasické 

ochrany je využití všech mechanických zábranných systémů, které svojí konstrukcí stěžují, 

zabraňují pachateli nebo nepovolané osobě vniknout do chráněného prostoru nebo 

manipulovat s chráněnými předměty. Při navrhování mechanických zábranných prostředků 

bychom měli postupovat dle normy ČSN P ENV 1627. 

 

V této normě jsou charakterizovány bezpečnostní třídy oken, dveří a uzávěrů:  

� bezpečnostní třída 1; příležitostný zloděj zkouší rozbít okno, dveře nebo okenice 

užitím fyzického násilí, například kopáním, narážením ramenem, zdviháním, 

vytrháváním, 

� bezpečnostní třída 2; příležitostný zloděj dále zkouší rozbít okno, dveře nebo okenice 

užitím jednoduchých nástrojů, například šroubováku, kleští, klínu, 

� bezpečnostní třída 3; zloděj zkouší zajistit přístup použitím dalšího šroubováku 

a páčidla, 

� bezpečnostní třída 4; zkušený zloděj dále používá pily, kladiva, sekery, sekáče 

a přenosné akumulátorové vrtačky, 

� bezpečnostní třída 5; zkušený zloděj dále používá elektrické nářadí, například vrtačku, 

přímočarou pilu, úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 125 mm, 

� bezpečnostní třída 6; zkušený zloděj dále požívá výkonné elektrické nářadí například 

vrtačku, přímočarou pilu a úhlovou brusku o průměru kotouče maximálně 230 mm. 
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6.1.1 Obvodová ochrana 

Obvodem objektu se obyčejně rozumí jeho katastrální hranice, ta bývá obvykle 

vymezena přírodními nebo umělými bariérami. V našem případě jsou hranice vytýčeny 

částečně dřevěným oplocením o výšce 2000 mm a částečně drátěným oplocením o výšce 

1400 mm.  

Pro zvýšení ochrany navrhuji zřízení nového oplocení tvořeného klasickým drátěným 

pletivem výšky 2000 mm. Nad oplocení doporučuji instalovat vrcholovou ochranu tvořenou 

třemi řadami žiletkového drátu v antikorozním provedení a to z toho důvodu, že převážná část 

areálů leží mimo obytnou zónu. Pod oplocení doporučuji instalovat podhrabou desky výšky 

300 mm. Vstupní brány do areálů by mohly zůstat původní, navrhuji ale jejich doplnění 

o uzamykatelný systém bezpečnostní třídy 3 a informativní tabule, upozorňující na soukromý 

pozemek a zákaz vstupu. 

 

6.1.2 Plášťová ochrana 

Vstupní dveře do budovy kanceláří navrhuji osadit uzamykacím systémem 

bezpečnostní třídy 3. Oba vstupy do budovy jídelny s kuchyní navrhuji opatřit pevnou kolmo 

kotvenou mříží. Okenní prostory u vstupních dveří do budovy kanceláří bych navrhl opatřit 

bezpečnostní fólií, i když se nabízí daleko levnější varianta mříží, ale pro lepší prestiž firmy 

jsem tuto možnost zamítl. Stavby pro hospodářská zvířata, míchárnu, dílny, garáže a šatny 

navrhuji opatřit uzamykatelným systémem bezpečností třídy 3. Sklad chemických hnojiv 

a pesticidů navrhuji zabezpečit uzamykatelným systémem bezpečností třídy 3 stejně 

tak i stojan čerpací stanice pohonných hmot. 

 

6.1.3 Předmětová ochrana 

Pro uschování finanční hotovosti a dokumentů s osobními údaji zaměstnanců navrhuji 

pořízení  trezoru do kanceláří. 
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6.2 Technická ochrana 

Technickou ochranu představují hlavně elektronická zařízení a prostředky, 

prostřednictvím kterých lze chránit a zabezpečit daný objekt. 

 

6.2.1 Poplachový zabezpečovací systém 

Prostorová ochrana se využívá k zabezpečení důležitých místností, chodeb a prostorů 

vně objektu (areálu). Technické prostředky znesnadňují nebo signalizují narušení chráněného 

prostoru, využívají se pohybové detektory nebo mechanické zábrany. Při volbě poplachových 

zabezpečovacího systému doporučuji postupovat podle normy ČSN EN 50131-1. 

 

V této normě jsou stanoveny následující stupně zabezpečení: 

� stupeň 1; nízké riziko. Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič mají malou znalost PZS 

a mají k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů, 

� stupeň 2; nízké až střední riziko. Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič mají omezené 

znalosti PZS a používání běžného nářadí a přenosných přístrojů, 

� stupeň 3; střední až vysoké riziko. Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič 

jsou obeznámeni s PZS a mají rozsáhlý sortiment nástrojů a přenosných 

elektronických zařízení, 

� stupeň 4; vysoké riziko. Používá se, má-li zabezpečení prioritu před všemi ostatními 

hledisky. Předpokládá se, že vetřelec nebo lupič jsou schopni nebo mají možnost 

zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení včetně 

prostředků pro náhradu rozhodujících komponentů PZS.  

 

Kanceláře, jídelnu s kuchyní a sklad chemických hnojiv a pesticidů navrhuji 

zabezpečit prvky PZS spadající do 2. stupně zabezpečení. Systémy budou napojeny na řídící 

pult ochrany soukromé bezpečnostní služby. Zemědělské prostory a provozy doporučuji 

zabezpečit zabezpečovacími prvky PZS. 

 

Zabezpečení pomocí technické ochrany PZS si rozdělíme podle chráněného prostoru: 

 

Obvodová ochrana 

Vzhledem chráněným aktivům společnosti jsem tento způsob zabezpečení 

nenavrhoval, obvodová ochrana bude provedena jen mechanickým zábranným systémem. 
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Plášťová ochrana 

Plášťovou ochranu pro objekty zařazené do 2 stupně zabezpečení navrhuji zajistit 

magnetickými kontakty na vstupních dveřích do objektu, na všechna otevíratelná křídla oken. 

Na neotvíratelná okna navrhuji detektory tříštění skla, která lze využít i pro více oken 

současně, dle parametrů výrobce. 

 

Prostorová ochrana 

Pro zajištění prostorové ochrany navrhuji použití PIR čidel, které budou detekovat 

pohyb v chráněném prostoru. Čidla budou umístěna ve všech místnostech u staveb 

pro hospodářská zvířata, míchárny, dílny, šatny a garáží. Dále budou snímat prostor chodby 

před kancelářemi, prostor samotných kanceláří, jídelny s kuchyní a skladu chemických hnojiv 

a pesticidů. 

Dalším opatřením vedoucím ke zvýšení ochrany uvádím použití venkovního osvětlení 

a reflektorů, které budou uvedeny do provozu pohybovým čidlem uvnitř areálu. 

 

Předmětová ochrana 

Navrhovaný trezor v podkapitole klasická ochrana doporučuji chránit otřesovým 

čidlem. 

 

6.2.2 Kamerový systém 

K zabezpečení prostoru odstavného parkoviště a čerpací stanice pohonných hmot 

doporučuji na místě nainstalovat dvě barevné venkovní kamery. První bude snímat prostor 

brány a zaznamenávat tak vstup či vjezd do areálu a druhá bude umístěna na budově garáží u 

druhého vjezdu a bude snímat prostor před čerpací stanicí pohonných hmot a skladem 

chemických hnojiv a pesticidů. Celý postup instalace CCTV  musí splňovat náležitosti zákona 

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

dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů č. 1/2006 a příslušné judikatury 

je provozování kamerového systému považováno za zpracování osobních údajů, pokud 

je vedle kamerového sledování prováděn záznam pořizovaných záběrů, nebo jsou 

v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň účelem pořizovaných záznamů, 

případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti 

s určitým jednáním.  

Instalace CCTV by se měla realizovat dle normy ČSN EN 50 132-7.  
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6.2.3 Elektrická požární signalizace 

Elektrickou požární signalizaci nenavrhuji, protože není požadovaná ve smyslu 

právních předpisů požární ochrany, tj. požadavky na realizaci nejsou uvedené v požárně 

bezpečnostním řešení stavby. 

Za účelem signalizace vzniku požáru ve vytipovaných rizikových prostorech 

a v souladu s výsledky provedené analýzy rizik navrhuji instalaci požárních detektorů 

zapojených do PZS v těchto prostorech areálu: 

� kanceláře, jídelna s kuchyní, 

� dílny a garáže, 

� sklady chemických hnojiv a pesticidů, 

� stavby pro hospodářská zvířata, 

� seníky. 

 

Poplachové stavy těchto detektorů budou systémem PZS signalizovány jako požár. 

 

6.3 Režimová ochrana 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci ostatních systémů fyzické ochrany 

a jeho sladění s provozem chráněného objektu. 

 

V podmínkách chráněného objektu doporučuji zpracování provozního řádu objektu, 

který by zahrnoval minimálně tyto náležitosti: 

� Režim vstupu a vjezdu, 

� Materiálový a expediční režim, 

� Klíčový režim. 

 

Náležitosti jednotlivých režimových opatření popisuji v následujících podkapitolách. 

 

Pokud by došlo k navrhované instalaci kamerového systému se záznamovým zařízením 

navrhuji zpracování interního předpisu, který by sloužil k praktickému naplnění požadavků 

dle § 13 odst. 1 a 2.zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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6.3.1 Režim vstupu a vjezdu 

Zajišťuje kontrolu vstupu a výstupu zaměstnanců, návštěv a motorových vozidel 

do objektu a z objektu. Stanovují se podmínky vstupu do objektu na základě licencí a průkazů 

v určitém čase (pracovním nebo mimo pracovním). 

K zabezpečení ochrany majetku navrhuji následující opatření: 

� Vstup zaměstnanců jen v pracovní dobu a v rámci pracovních povinností, 

� Vstup návštěv jen s doprovodem, 

� Vjezd smluvních partnerů povolen v rámci pracovních povinností, 

� Vjezd soukromých vozidel zakázán.  

 

6.3.2 Materiálový a expediční režim 

Materiálový a expediční režim zajišťující kontrolu přepravy evidovaného materiálu 

s cílem zabránění jeho rozkrádání, bude mít na starost skladník firmy. Ten bude 

zaznamenávat do evidenční knihy veškeré výdeje materiálu, nafty a olejů s časem, množstvím 

a komu byl tento výdej předán. Vše musí být doloženo podpisem skladníka i příjemce. 

 

6.3.3 Klí čový režim 

Klíčový režim zahrnuje označení, přidělování a předávání klíčů, výměnu zámků 

v důležitých částech objektu a pečetění místností. 

V kancelářích firmy pracují 2 zaměstnanci a to pokladní a účetní. Do prostor kanceláří 

má dále přístup uklízečka a 2 spoluvlastníci firmy Agrozat – Zátor, s.r.o. Každému 

zaměstnanci bude přidělen vlastní kód k deaktivaci či aktivaci systému PZS, podle něj bude 

evidován vstup zaměstnance do kanceláří. Stavby pro hospodářská zvířata, mezi kterými jsou 

kravíny a vepříny jsou opatřeny zámky, ke kterým mají klíče pouze ošetřovatelé zvířat 

na denní směně a fyzická ostraha na noční směně. Náhradní klíče od všech zámků 

v zemědělských objektech budou umístěny v trezoru. Přístup do trezoru budou  mít jen 

majitelé firmy a pokladní. 

 

6.4 Fyzická ostraha 

V současné době je velmi málo zemědělských statků, které by využívaly fyzické 

ostrahy. Důvodem je příliš drahá režie. Pro vlastníky takových objektů je výhodnější 

zakoupení kvalitního elektrického a mechanického zabezpečovacího systému, 

než aby zaměstnávali placeného zaměstnance. 
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Přes protiklady, které jsem zde uvedl doporučuji, aby byla fyzická ostraha prováděna 

nepřetržitě pouze pro objekty s hospodářskými zvířaty. 

Na ostatní objekty doporučuji realizovat výkon fyzické ostrahy formou vzdáleného 

dohledu – řídícího pultu ochrany soukromé bezpečnostní služby, který by reagoval na vzniklé 

poplachové stavy okamžitým výjezdem zásahové skupiny 
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7 Závěr 

Ve své bakalářské práci jsem se zabýval ochranou zemědělských objektů technickými 

prostředky. Celá práce směřovala k praktickému navržení zabezpečení objektů konkrétního 

zemědělského podniku. 

V teoretické části práce jsem zpracoval přehled základních právních předpisů a norem 

upravujících oblast ochrany osob a majetku. Poté následoval obecný přehled hlavních druhů 

zabezpečení majetku. 

V praktické části své práce jsem navrhl způsob zabezpečení majetku konkrétního 

zemědělského podniku. Na základě místní obhlídky jsem popsal všechny důležité objekty 

a úroveň jejich stávajícího zabezpečení. Po provedeném řízeném rozhovoru s odpovědnou 

osobou jsem stávající úroveň zabezpečení zhodnotil svým vlastním úsudkem. Po zpracování 

a zhodnocení výsledků analýzy rizik FMECA jsem navrhl zlepšení způsobu zabezpečení 

majetku konkrétního zemědělského podniku.  

Zpracováním návrhu zabezpečení majetku konkrétního zemědělského podniku bylo 

cíle bakalářské práce dosaženo. Pokud by navržená opatření byla realizována, lze očekávat 

minimalizaci pravděpodobnosti uplatnění hrozeb a eliminaci jejich následků. Přínosem 

by mělo být zlepšení fungování celého podniku. 
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Seznam zkratek 

 

PZS  poplachový zabezpečovací systém 

CCTV  kamerový systém (z anglického closed circuit television) 

MZP  mechanické zábranné prostředky 

EPS  elektrická požární signalizace 

ČNR  česká národní rada 

ČSN  česká technická norma 

EN  evropská norma 

ks  kus 

písm.  písmeno 

odst.  odstavec 

Sb.  sbírka 

čl.  článek 

č.  číslo 

s.r.o.  společnost s ručením omezeným 

ha  hektar 

mm  milimetr 


