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Očihově : bakalářská práce. Ostrava : VŠB-TU, 2010. 42 s.. 

 

Bakalářské práce v úvodní části popisuje současný stav technické a organizační ochrany 

majetku firmy Kempchen s.r.o. v Očihově. Jelikož již nejsou původní úroveň a rozsah této 

ochrany díky objemovému a sortimentnímu nárůstu výroby z posledních let dostatečné, je 

hlavním cílem této práce navržení konkrétních technických a organizačních opatření. 

Uvedením těchto nových prvků ochrany do praxe je pak možné zjištěné nedostatky 

eliminovat nebo alespoň minimalizovat. Navržené změny byly předběžně projednány s 

vedením firmy a budou i za cenu určitých finančních nákladů realizovány. 
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1 ÚVOD 

 
Závažná, ale i drobná kriminalita je součástí lidstva od jeho počátku. Ani dnes tomu 

není jinak, ba naopak. Společnost konce dvacátého a začátku jednadvacátého století zažívá 

nárůst kriminality ve všech jejích formách. V současné době stále přetrvává nejen mezi 

občany, ale i mezi podnikajícími subjekty všeobecný názor, že zajištění bezpečnosti je pouze 

úkolem státu. Toto je však mylná domněnka. Stát za pomoci policejních orgánů zajišťuje 

v otázce bezpečnosti především své nejvýznamnější zájmy. Představa o absolutní ochraně 

státem je pouze pozůstatkem dřívějšího režimu. Na druhou stranu dospěla řada podnikajících 

subjektů již brzy po pádu socialismu k závěru, že pro svou bezpečnost a ochranu majetku 

musí udělat něco sama a že k tomuto účelu vynaložené prostředky nejsou pouze nevratnou 

nákladovou položkou.  

Mohlo by se zdát, že tím, kdo má ze zákona povinnost chránit majetek firmy, je pouze 

nejvyšší vedení zastoupené ředitelem nebo jednatelem společnosti. Avšak každý zaměstnanec 

musí přispívat svým dílem k ochraně své, svých spolupracovníků, ale i firmy a jejího majetku. 

V případě malého výrobního podniku lze toto považovat za existenční nutnost. Při 

pravidelném organizovaném zcizování výrobních prostředků může dojít k hospodářskému 

úpadku, v horším případě až ke krachu firmy.  

Samotný přístup managementu k řešení otázky bezpečnosti je svým způsobem určitým 

indikátorem úspěšného vedení a hospodaření organizace. Většina firem s nevyhovující 

bezpečnostní politikou není ani příliš úspěšná z pohledu hospodaření. Nemělo by však být 

snahou vedení zveličovat otázku bezpečnosti a vytvářet uzavřené prostředí plné nedůvěry a 

podezírání. Ideálním stavem je vytvoření prostředí dodržování stanovených bezpečnostních 

zásad, v němž nebudou ochranné a kontrolní mechanismy vnímány jako obtěžující, ale jako 

skutečně užitečný nástroj ochrany organizace i všech zúčastněných. Při vzniku nebo 

reorganizaci firmy je vždy nutné nalézt správnou odpověď na otázku, jaký stupeň účinnosti 

zabezpečení je pro danou organizaci potřebný, což není lehký úkol. Čím  je úroveň ochrany 

vyšší, tím je také dražší. Slabší stupeň nám na druhou stranu neposkytne plnohodnotnou 

ochranu. Pokud jde o stanovení úrovně zabezpečení, je nutné ještě zmínit obecné pravidlo, že 

úroveň a účinnost bezpečnostního systému je shodná s nejslabším článkem tohoto systému. 

Cílem této práce je popsat současný stav technické a organizační ochrany majetku. Ke 

konkrétně nalezeným chybám a nedostatkům ve stávající ochraně stanovit adekvátní opatření 

k nápravě tak, aby byly ve firmě dostatečně ochráněny veškeré osoby, hmotný a nehmotný 

majetek. Současný technologický pokrok v prostředcích ochrany, ale i moderní pohled na 
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danou problematiku nabízí spoustu možností k řešení jednotlivých zjištěných nedostatků.  

Největší důraz je kladen na prevenci, což je vždy organizačně a ekonomicky výhodnější, nežli 

čelit samotným následkům. Nemělo by však zůstat pouze u analýz a návrhů změn. Jednotlivá 

doporučení této práce byla předběžně projednána s vedením společnosti Kempchen s.r.o. 

Přestože jsou s realizací změn spojeny určité finanční náklady, byly tyto změny vedením 

společnosti pozitivně přijaty a budou uplatněny v praxi.  
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2 TEORETICKO-PRÁVNÍ POSOUZENÍ ZKOUMANÉHO PROBLÉMU  

 

 

2.1 Právní předpisy  

 

Ústava České republiky 

Spolu s Listinou základních práv a svobod je nejvyšším právním předpisem České 

republiky. Byla přijata Českou národní radou dne 16. prosince 1992 a byla vyhlášena ve 

Sbírce zákonů jako zákon č. 1/1993 Sb. Ústava nabyla účinnosti dne 1. ledna 1993. Je 

souborem právních norem deklarující základní práva občanů a definující demokratické 

principy České republiky jako svrchovaného, jednotného a výkonného demokratického    

státu. [10] 

 

Listina základních práv a svobod 

Je deklarací přirozených základních lidských práv a svobod. Její pojetí práv vychází z 

lidské přirozenosti, která základní práva nadřazuje i nad ústavu. Byla přijata usnesením 

předsednictva České národní rady jako zákon č. 2/1993 Sb. Podle Ústavy České republiky je 

součástí ústavního pořádku. Práva a svobody obsažené v Listině jsou odvozeny z přirozeného 

práva, což znamená, že nebyly vytvořeny zákonodárcem a to má za následek, že není možné 

je zákonem zrušit. [11] 

 

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

Podrobněji upravuje soukromá práva a majetkové vztahy mezi právnickými a 

fyzickými osobami a také vztahy mezi těmito osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravuje jiný zákon. V případě ochrany majetku lze ze zákona uvést následující 

příklady: 

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

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit (§ 6). 

- Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské 

cti a lidské důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy (§ 11). 

- Vlastník má právo na ochranu proti tomu, kdo do jeho vlastnických práv neoprávněně 

zasahuje (§ 126). [12] 
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Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 

Nahrazuje předcházející trestní zákon č. 140/1961 Sb. Tento nový zákon upravuje 

trestné právo a přináší zásadní změnu hodnotového systému české společnosti.  Z pohledu 

ochrany majetku je důležitá část, kde okolnostmi vylučujícími protiprávnost jsou takové 

okolnosti, které způsobují, že čin, který se svými rysy podobá trestnému činu, není pro 

společnost škodlivý, a proto není trestným činem. Jedná se například o: 

- Jednáním v krajní nouzi je spáchání činu jinak trestného, kterým někdo odvrací 

nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému tímto zákonem. (§ 28).  

- Jednání v nutné obraně je spáchání činu jinak trestného, kterým někdo odvrací přímo 

hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem. (§ 29). [13] 

 

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

Zabraňuje neoprávněnému nakládání s osobními údaji a jejich zneužití. V rozsahu 

působnosti tohoto zákona stanoví, kdo je oprávněn ověřovat osobní údaje a jak s nimi musí 

nakládat, aby nemohly být zneužity. [14] 

 

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

§ 76 odst. 2 tohoto zákona řeší v oblasti soukromé či podnikové bezpečnosti otázku 

zadržení osoby přistižené při trestném činu. Zadržení osoby je možné uplatnit pouze tehdy, je-

li to nezbytné k zajištění její totožnosti, k zamezení útěku nebo k zajištění důkazů. Je však 

povinností zadrženou osobu neprodleně odevzdat státnímu zástupci, vyšetřovateli, 

vyhledávacímu orgánu, orgánu policie, nebo u příslušníka ozbrojených sil, správci posádky. 

Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů omezení osobní 

svobody bez odkladu oznámit. [15] 

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů  

Orgány státní správy a orgány obce tímto zákonem vedou občany k tomu, aby 

dodržovali zákony a jiné právní předpisy a respektovali práva spoluobčanů. Zákon dále řeší  

přestupkové řízením, stanovuje podmínky odpovědnosti za spáchání přestupku a sankce. [16] 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 

Definuje povinnosti zaměstnavatele vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a 

zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a přijímáním opatření k prevenci rizik. Zaměstnavatel je povinen vyhledávat rizika, 
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zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění. Nelze-li rizika 

odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich 

působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. [17] 

 

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a některé jiné vztahy 

související s podnikáním. Dále upravuje základní formy podnikatelských subjektů, stanovuje 

základní předpoklady pro podnikání, evidenci firem v Obchodním rejstříku a základní úpravu 

pravidel hospodářské soutěže. [18] 

 

 

2.2 Technické normy 

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

Část 1: Systémové požadavky [3] 

 

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

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci [4] 

 

ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky [5] 

 

PNJ 131  Poplachové systémy – Pravidla zřizování elektrické zabezpečovací 

signalizace objektů (EZS) [6] 

 

 

2.3 Odborné pojmy  

 

Režimová ochrana 

Soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících k zajištění 

požadovaných podmínek pro správnou funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění s 

provozem chráněného objektu. 

 

 

 



 6 

Fyzická ochrana 

Jde o soubor činností způsobilé osoby pověřené ostrahou, jejímž hlavním úkolem je 

zabezpečit ochranu osob, majetku, bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Jedná se 

o jediný typ ochrany, který je schopen přímého zásahu proti případnému pachateli. 

 

Technická ochrana 

Historicky nejmladší typ ochrany představující systémy a komponenty, které vytvářejí 

relativně stálé podmínky k ochraně majetku. Mechanické technické prostředky brání nebo 

znesnadňují přímému vniknutí do chráněného objektu. Novější elektrické a elektronické 

prostředky detekují, signalizují případně evidují nežádoucí činnost. 

 

Elektronický zabezpečovací systém 

Komplex technického zařízení řešící otázky zabezpečení majetku, osob a informací. 

Technologie detekující, vyhodnocující a signalizující nežádoucí vniknutí do střeženého 

objektu nebo zabezpečených prostor. 

 

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television) 

Jeden z nejmodernějších prvků technické ochrany. Uzavřený televizní okruh za použití 

kamer snímá střežené prostory, na monitoru zobrazuje dané situace a na záznamovém zařízení 

provádí jejich archivaci. 

 

Elektronický docházkový systém 

Moderní elektronický způsob zaznamenávání přítomnosti a docházky jednotlivých 

pracovníků. Čtecí zařízení používá k identifikaci přidělený osobní čip typu Dallas. Informační 

systém provádí archivaci záznamů a jejich převod do požadovaných přehledů. 

 

Perimetrická ochrana 

Systém zábran a detekcí narušení bezpečnosti na vnější hranici prostoru, ve kterém 

jsou umístěna chráněná aktiva. Zpravidla se jedná o obvodové zdi budov, ploty a hranice 

pozemku.  

 

GPS - Global Positioning System 

 Vojenský polohový družicový systém, s jehož pomocí lze určovat polohu a čas na celé 

zemi. Část služeb tohoto systému je volně dostupná pro civilní sektor.  
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Prevence 

Soustava opatření, která má za cíl předcházet nežádoucím jevům nebo rizikům, 

odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných jevů a  rizik. 

 

Čidlo PIR (Passive Infra Red) 

Pasivní infračervené čidlo reagující na náhlé změny teplot ve sledovaném prostoru. 

Jako pasivní nevyzařuje žádnou energii, k detekci využívá pouze infračerveného záření 

vycházejícího z teplého těla živého organismu.  

 

Textilní kompenzátor 

Šitý nebo lepený textilní prvek používaný v potrubních systémech k eliminaci přenosů 

otřesů a dilatací. K výrobě se využívá skleněné a silonové textilie z důvodu vzduchotěsnosti 

doplněné o silikonová a jiná plastická povrstvení.  

 

Spirálové těsnění 

Kovoplastické těsnění používané v přírubových spojích potrubních systémů 

petrochemického průmyslu. Konstrukci těsnění tvoří ocelová vymezovací mezikruží a těsnící 

spirála vinutá z ocelové a grafitové pásky. Těsnění odolává vysokým tlakům, teplotám a 

agresivnímu prostředí.     
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3 VŠEOBECNÁ PROBLEMATIKA TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ 

OCHRANY MAJETKU  

 

V souvislosti se změnou režimu a poměrů ve společnosti došlo také ke změnám ve 

vlastnických právech. Na rozdíl od dřívějších poměrů se majoritní vlastnictví státu částečně 

přesunulo také na další nižší úrovně vlastnictví. Vlastníky mohou být: 

- fyzické osoby, 

- právnické osoby, 

- stát. 

Oproti ekonomicky pozitivní změně v poměrovém složení vlastníků však ve 

společnosti trvale dochází k nárůstu páchání násilné i hospodářské trestné činnosti. Kromě 

zhoršení morálního profilu společnosti zde hrají velkou roli i motivační faktory k páchání 

takovéto trestné činnosti a velké sociální rozdíly. Majetek však není ohrožen pouze trestnou 

činností. Jeho ohrožení může být obecně způsobeno: 

- živelnou pohromou, 

- lidským faktorem, 

- úmyslně, 

- neúmyslně, 

- zaviněně, 

- bez zavinění. 

 

Samotné vlastnictví organizace obvykle tvoří následující vzájemně provázané prvky:   

- osoby, kterými jsou kmenoví i externí zaměstnanci, ale i jiné osoby nacházející se 

v areálu organizace. 

- hmotný   majetek,   kterým  jsou   movité   i  nemovité  prvky tvořící základ prosperity  

 a fungování organizace.  

- nehmotný majetek, tvořený smluvními dohodami, normami, ujednáními a dalšími 

existenčně důležitými informacemi.  

 

Při ochraně vlastnictví je třeba k ochraně přistupovat komplexně. Ztráta jakéhokoli 

z výše uvedených předmětů je pro organizaci vždy újmou, kterou lze i finančně vyčíslit. 

Odpovědnost za ochranu života a majetku ze zákona nese ten, kdo stojí v čele 

organizace. Tedy ředitel, předseda představenstva, jednatel atd. Nelze však spoléhat pouze na 
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vrcholové vedení. Každý zaměstnanec musí svou spoluodpovědností k bezpečnosti a ochraně 

sám přispívat. Pro menší organizace pak může být ochrana majetku existenční nutností. 

 

Podle výše rizika, kterým je objekt ohrožen, můžeme objekty rozdělit na:  

- Objekty s nízkým rizikem, u kterých jsou vyžadovány prvky alespoň 4. kategorie 

ústředen EZS. 

- Objekty se středním rizikem, vyžadující zabezpečení alespoň prvky 3. kategorie.  

- Objekty s vysokým rizikem, u kterých jsou vyžadovány všechny prvky 2. kategorie. 

Podle předmětu ochrany lze tyto objekty s vysokým rizikem zatřídit následovně:  

- objekty, v nichž jsou přechovávány finance, cennosti nebo ceniny (banky, pošty, 

muzea atd.) 

- objekty, v nichž se nacházejí informace zpravidla  ve formě utajovaných informací 

(státní orgány, armádní objekty, objekty MV a Policie atd.) 

- objekty, v nichž je nutné chránit především osoby (soudní budovy, vězeňské 

objekty atd.) 

- objekty, v nichž je předmětem možného odcizení technika, zařízení nebo 

skladovaný materiál (armádní objekty, prodejny zbraní, lékárny atd.) 

- objekty mající z celoplošného hlediska zvláštní význam (vodárny, elektrické 

rozvodny, telefonní ústředny atd.). 

  

3.1 Režimová ochrana 

Jedná se o organizačně administrativní druh ochrany zastřešující všechny ostatní druhy 

ochrany v organizaci. V souladu se zákony a potřebami organizace stanoví postupy při 

samotné ochraně. Tento druh ochrany lze chápat i jako věcné uspořádání vztahů mezi lidmi, 

jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení firmy za účelem sladění všech 

prvků a s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Režimová ochrana          

se týká: 

- činnosti zaměstnanců, 

- pohybu a chování cizích osob a vstupující dokumentace, 

- výstupu informací, dat a dokumentů z organizace. 

Veškeré zásadní postupy by měly být zpracovány v patřičné organizační dokumentaci. 

Mezi základní dokumenty režimové ochrany patří: 

- Pracovní řád, který podrobně popisuje pracovní postupy a povinnosti jednotlivých 

kategorií pracovníků.  
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- Spisový řád, stanovující zásady oběhu dokumentace. 

- Skartační řád, jenž řídí skartační činnost vytřiďování spisů a řeší skartační lhůty. 

 

3.2 Fyzická ochrana 

Fyzickou ochranu lze jinak označit také jako hlídací službu. Jedná se o jednu 

z nejstarších a stále nejčastěji používaných forem ochrany. S ohledem na neblahý trend 

nárůstu trestné činnosti a objem vzniklých škod je tento způsob ochrany nadále velice 

důležitý. Tento druh ochrany je také jediným, který dokáže při správném vyhodnocení 

kritické situace provést adekvátní zásah a případné zadržení pachatele. Hlídací službu lze 

v dnešní době realizovat komerční bezpečnostní službou nebo vlastní ochranou zajištěnou 

specializovanými útvary nebo pouze určitými pracovníky. Samostatnou fyzickou ochranu 

však nelze pro organizaci považovat za dostačující. Musí být vždy pouze součástí dalších 

forem bezpečnostní ochrany. Hlavním úkolem fyzické ochrany je: 

- kontrolní propustková služba, 

- kontrolní činnost, 

- střežení objektu formou strážní služby, 

- zásah při mimořádných událostech nebo při signalizaci o narušení objektu, 

- vyrozumění míst poskytující pomoc, 

- zajištění dalších činností. 

 

K plnění těchto úkolů se využívá následujících metod: 

- fyzická porovnání, 

- osobní prohlídky a kontroly zavazedel, 

- kontroly osob, 

- kontroly vozidel a nákladů, 

- kontroly stavu, 

- kontroly dokladů, 

- fyzické zábrany a bariéry, 

- nasazení cvičeného psa, 

- přesvědčování, 

- evakuační a ochranná opatření, 

- zajištění místa činu, 

- obranné a ochranné zákroky. 
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V otázce fyzické ochrany je vždy problematické posledně jmenované užití obranných 

o ochranných zákroků. Je třeba mít vždy na paměti, že ostraha firmy nemá charakter státní 

mocenské složky. Je nutné dát vždy přednost metodě přesvědčování před metodou fyzického 

násilí. Pokud je již nutné využít metody obranných a ochranných zákroků, musí být vždy 

splněny podmínky § 28 trestního zákona – krajní nouze, nebo § 29 trestního zákona – nutná 

obrana. Takovéto zákroky je pak nutné neprodleně nahlásit Policii České republiky. Shodně 

se postupuje i v případě dočasného zadržování osob.  

 

3.3 Technická ochrana 

Problematika technické ochrany provází lidstvo celou jeho historií. Největší pokrok 

však nastal v této oblasti s rozvojem techniky v 19. a 20. století.   

 

3.3.1 Technické prostředky k ochraně života a zdraví 

Jedná se o prostředky chránící před útokem na fyzickou osobu. Takovýmito 

technickými prostředky mohou být zbraně, neprůstřelné vesty, neprůstřelná skla a podobně. 

Velmi vážnou problematikou v této oblasti je užití střelné zbraně.    

 

3.3.2 Technické prostředky k ochraně majetku 

Mechanické zábranné prostředky: 

- mříže, 

- zámky, 

- závory, 

- rolety, 

- úschovné objekty, 

- ploty, 

- bezpečnostní dveře, 

- bezpečnostní fólie a skla. 

Jsou historicky nejstarší technické  zabezpečovací prostředky, jejichž smyslem je 

zabránění vniknutí do stanoveného prostoru, objektu, trezoru popřípadě dopravního 

prostředku.  

 

Elektrické a elektronické systémy: 

- elektrická zabezpečovací signalizace, 

- elektrická požární signalizace, 
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- kamerové systémy, 

- vstupní systémy, 

- pulty centralizované ochrany, 

- systém kontroly strážní služby, 

- prostředky pro detekci látek, 

- technické prostředky proti aktivnímu a pasivnímu odposlechu. 

Nástup této moderní technologie přinesl do oblasti ochrany majetku zcela nový pohled 

na řešení starých problémů.  Význam těchto systémů stále stoupá, přestože jejich účelem není 

pachatele přímo zadržet nebo mu zabránit v proniknutí do objektu. Včasnou signalizací však 

dokáží vyvolat další akce, které zajistí vlastní ochranu majetku. Tyto systémy je tedy opět 

vhodné kombinovat například s fyzickou ochranou.  

 Určitou samostatnou skupinu pak tvoří ostatní technické prostředky ochrany. Tyto 

prostředky jsou svým účelem specifické a využívají mechanismy obou výše uvedených 

kategorií. Jako příklad lze uvést: 

- prostředky k ochraně před požárem a únikem nebezpečných látek, 

- zařízení pro přepravu cenností, 

- prostředky pro označení útočníka nebo odcizených bankovek, 

- prostředky k ochraně provozu PC atd. 

 

3.3.3 Technické prostředky k ochraně informací 

Opět se zde využívá kombinací výše uvedených technických prostředků. V tomto 

případě jsou však hlavním předmětem ochrany důležité informace. Jedná se například o rušící 

generátory, trezory, systémy kryptografické bezpečnosti a podobně. 

 
 

Zvolením vhodné kombinace fyzické, technické a režimové ochrany lze dosáhnout 

funkčního systému, který: 

- odradí pachatele,  

- znemožní vniknutí do chráněného objektu, 

- donutí pachatele k zanechání stop, 

- provede zdokumentování pachatele a jeho činnosti v objektu, 

- vyvolá poplach a zajistí včasný zásah proti pachateli.  

 

[1], [2] 
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4 POPIS A VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU OCHRANY MAJETKU 

FIRMY KEMPCHEN s.r.o. SE SÍDLEM V OČIHOVĚ 

 

Historie firmy se začala odvíjet v Německu již v roce 1889, kdy Heinrich Kempchen 

ve věku 23 let založil svou společnost se záměrem zásobovat rozvíjející se hutě a důlní 

podniky v Porúří  různým spotřebním materiálem, jako byly například kožené zástěry pro 

horníky a řemeny pro hnací hřídele parních strojů. Postupně se hlavní obchodní komoditou 

stala potrubní těsnění. S rozvojem Porúří se rozrůstal také podnik pana Kempchena, takže 

v roce 1916 měl již více než 400 zaměstnanců. Podniku se však nevyhnuly ani určité nezdary. 

V roce 1927 zničil obrovský požár téměř celé zařízení továrny. Světová hospodářská krize 

v roce 1933 přinesla další problémy. Přesto již v roce 1939 dosáhl podnik opět svého 

dřívějšího obratu. Během druhé světové války byl podnik kompletně zničen spojeneckým 

bombardováním, takže musel být po konci války postaven od základů. Hospodářský rozvoj 

Německé spolkové republiky po 2. světové válce znamenal opětovný růst společnosti. Firma 

plynule expandovala a ke konci 80 let se rozrostla až na hranice svých pozemků. Další 

rozšíření výroby již nebylo ve stávajících prostorech možné. Tato skutečnost byla spolu 

s ekonomicky výhodnou nabídkou impulsem ke vzniku dceřiné společnosti Kempchen s.r.o. 

se sídlem v Očihově. V areálu a výrobní hale bývalého zemědělského družstva tak vznikl  

menší výrobní podnik zaměstnávající v současné době zhruba 70 pracovníků. V samotné obci 

Očihov trvale žije zhruba 360 obyvatel, takže firma je zde nejvýznamnějším 

zaměstnavatelem. Areál Kempchenu přiléhá k hlavní průjezdné silnici a nachází až na samém 

okraji obce. Nejbližší služebna Policie České republiky se nachází ve vedlejší obci Kryry. 

Dojezdová vzdálenost pro polici činní 4 kilometry.  

Na počátku byly jedinou výrobní komoditou textilní kompenzátory (obrázek 1) určené 

k eliminaci otřesů a dilatací v potrubních systémech.   

 

         Obrázek 1, Textilní kompenzátor [19] 
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Po roce činnosti se výroba dále rozšířila o spirálová těsnění (obrázek 2), která jsou 

určená pro přírubové potrubní spoje v petrochemickém průmyslu a jaderné energetice. 

 

          Obrázek 2, Spirálová těsnění [20]      
 

V posledních pěti letech došlo k výraznému nárůstu sortimentu a objemu výroby. 

Roční obrat tak vzrostl z původních 30 miliónů Kč na dnešních 80-100 miliónů Kč.  Tento 

pro firmu ekonomicky výhodný trend však s sebou postupně přinesl určitá úskalí 

v nedostatečném zajištění ochrany majetku, především materiálu. Průměrně se v areálu firmy 

skladuje surovina v celkové hodnotě 30 až 35 miliónu Kč. Druhové zastoupení skladovaného 

materiálu je znázorněno na obrázku 3. Hotové výrobky se zde neskladují, jsou pravidelně 

odesílány do skladu v německé mateřské firmě.  K výrobě spirálového těsnění je jako 

surovina používána téměř z devadesáti procent nerezavějící ocel. Tento materiál lze 

považovat z hlediska odcizení za nejrizikovější. A to ať již jde o surovinu, hotové výrobky 

nebo jen kovový odpad. Rozměry polotovarů a hotových výrobků se pohybují v širokém 

rozmezí 20 – 3000 mm. Téměř ve všech případech se jedná o prvky z plechu tloušťky 3 mm. 

Surovina pro výrobu kompenzátorů je z hlediska odcizení méně riziková. Jedná se především 

o skleněné a silonové textilie nevhodné pro jiné účely. 

18 mil. Kč 

57%
2 mil Kč 

6%

11 mil. Kč

34%

1 mil Kč 

3%

Skleněné
textilie

Obaly a ostatní
materiál

Nerezavějící
ocel

Grafit a ostatní
těsnící materiál

 

             Obrázek 3, Druhové zastoupení skladovaného materiálu 
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Se zvýšeným počtem pracovních míst a fluktuace ve firmě vzrostlo i riziko ze strany 

samotných zaměstnanců. Nerezový materiál lze v případě menších rozměrů bezproblémově 

vynášet i v menším množství, například v aktovce. V minulosti byl zaznamenán i případ, kdy 

zaměstnanec vyvážel tento materiál v zavazadlovém prostoru osobního vozidla. Bohužel 

současné výkupní metody menších sběren kovového odpadu k této nezákonné činnosti přímo 

vybízejí.  

 

4.1 Popis objektu firmy Kempchen s.r.o. 

Prostorové uspořádání areálu firmy bylo převzato beze změn po původním 

vlastníkovi, který zde provozoval přidruženou zemědělskou výrobu, konkrétně výrobu 

chemických postřikovačů. Před započetím výroby zde proběhla rekonstrukce komunikací, 

administrativní budovy a oplocení. Výrobní hala a sklad zůstaly prakticky beze změny 

v původním stavu. Současný stav je vyobrazen na obrázku 4. 

Areál má tvar nepravidelného podlouhlého mnohoúhelníku. Průměrná délka areálu je 

140 m a šíře 60 m. Celý objekt je ohraničen drátěným oplocením o výšce 2 m a celkové délce 

405 m. Z této délky oplocení je 330 m sousedící s volný prostorem. Zbývajících 75 m sousedí 

s oplocenou zemědělskou usedlostí. 

Největším objektem v areálu je přízemní výrobní hala. Její délka je 48 m a šíře 38 m. 

Nosné sloupy jsou z železobetonu, stropní konstrukce z předpjatých betonových překladů 

a lehkých betonových panelů. Obvodové stěny jsou vyplněny betonovými panely a cihlovým 

zdivem. V obvodových stěnách jsou po celém obvodu umístěna izolační skla, jejichž parapet 

je umístěn až ve výšce 3 m. Takto vysoce posazená okna nad okolním terénem narušení 

objektu do určité míry znesnadňují. Pro obsluhu haly jsou z jižní strany využívána velká 

plechová vrata šíře 4 m. Druhá záložní vrata na východní straně jsou trvale uzamčena. S halou 

je bezbariérově spojena soustružna, do které je přístup zvenčí umožněn plastovými dveřmi 

šíře 1 m. Tyto dveře jsou používány zaměstnanci také jako vstup do výrobní haly. Hala 

celkově působí kompaktním a odolným dojmem. S výrobní halou sousedí dva významné 

venkovní prostory. Šrotiště a přípravna plechů.     

Jednopatrová administrativní budova je umístěna uprostřed areálu. Jedná se 

o kompletně zrekonstruovanou zděnou budovu se sedlovou střechou. Její délka je 47 m a šíře 

13 m. V přízemí se za hlavním vstupem nachází recepce, v které je umístěno stanoviště 

vrátného. Dále jsou zde k dispozici jídelna, šatny a sociální zařízení. Dveře a okna jsou 

vyrobeny z dřevěných EUR profilů a izolačních skel. Zcela samostatnou část přízemí tvoří 
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výrobní prostor drátovny. Zde je obslužnost opět zajištěna plechovými vraty. V patře 

administrativní budovy jsou umístěny kanceláře.  

 

Obrázek 4, Plánek areálu firmy Kempchen s.r.o. 
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Před administrativní budovou stojí půlkulatá skladovací hala, jejíž délka je 25 m a 

šířka 13 m. Konstrukci tvoří železné nosníky a opláštění plechový vlnitý plech v kombinaci 

s vlnitým laminátem. Vstup je zajištěn plechovými vraty šíře 4 m. S ohledem na nedostatek 

skladových prostor probíhá před administrativní budovou stavba další půlkulaté haly. Ta je 

nepatrně menší. Konstrukce a provedení jsou shodné.  

Posledním samostatným objektem v areálu firmy je malá čistírna odpadních vod.  

Celý areál se nachází na rovném terénu. Nezastavěné plochy jsou osety travou, která je 

pravidelně udržována. Stromy se zde prakticky nevyskytují. Na obrázku 5 je možné vidět, že 

prostor působí přehledně. Výhledy zakrývají vždy pouze vlastní sousedící objekty.  

 

 

Obrázek 5, Areál firmy Kempchen s.r.o 

 

4.2 Popis současného stavu ochrany 

Následující kapitoly podrobněji popisují stávající způsoby ochrany majetku a jejich 

případné nedostatky.  

 

4.2.1 Administrativně organizační a režimová ochrana 

Pozitivně lze hodnotit skutečnost, že firma Kempchen s.r.o. má zavedený a 

certifikovaný systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001. V rámci tohoto systému 

jsou stanoveny a dokumentovány základní vazby, postupy a odpovědnosti v organizaci. 

Zavedená dokumentace je srozumitelná a jednotlivé postupy a odpovědnosti jsou jasně 

definovány. Dokumenty systému jsou však poměrně stručné a vůbec neřeší otázku ochrany 

majetku a ostrahu objektu. S ohledem na neustálý vývoj firmy je dokumentace systému řízení 
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jakosti průběžně aktualizována. Organizace dle předem stanoveného harmonogramu provádí 

interní audity jednotlivých oddělení a procesů prostřednictvím vlastních pověřených a 

certifikovaných pracovníků. Vždy jedenkrát ročně probíhá kontrolní audit prováděný externí 

firmou.  

Externí firmy je využíváno také k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ta 

v pravidelném týdenním cyklu provádí kontroly a dle potřeby školení pracovníků, doporučení  

a řízení veškeré dokumentace spojené s touto problematikou.  

 

Ve vztahu k pohybu vlastních i cizích osob a vozidel jsou prováděna: 

Vnější režimová opatření  

Tato opatření se týkají vstupních a výstupních podmínek pro osoby a vozidla. Zde 

systém funguje relativně dobře. Vozidla a osoby jsou pečlivě evidovány. Sleduje se jak čas 

vstupu, tak i opuštění areálu.  

 

Vnitřní režimová opatření    

             Pohyb osob a vozidel je i zde přijatelně monitorován doprovodem ze strany vrátného 

nebo jiné pověřené osoby. Pohyb cizích osob bez doprovodu je ve firmě zakázán.  

Jediným nedostatkem v obou případech je možné selhání lidského faktoru, především 

pokud v jednom okamžiku bude do objektu vstupovat najednou více osob nebo vozidel.  

 

Evidence pohybu služebních vozidel 

Původní systém vypisování a schvalování žádanek o vozidlo postupně zcela zanikl. 

Vozidla si zapůjčují pracovníci středního managamentu kdykoliv dle vlastní potřeby. Ve 

vozidle je k dispozici kniha jízd, kde mají být jednotlivé jízdy zapisovány. Ne ve všech 

případech se tomu tak děje. Přestože je jízda v knize zaznamenána, nelze pravdivost tohoto 

záznamu se  skutečností zkontrolovat. Služební vozidla jsou často zneužívaná pro soukromé 

účely. 

 

Skladování materiálu 

K nejzávažnějšímu pochybení režimové ochrany dochází v poslední době při  

skladování materiálu a manipulaci s ním. Materiál byl v dřívější době skladován pouze 

v uzavřeném skladu nebo přímo ve výrobní hale. Současný trend rozvoje firmy s sebou 

přinesl problém s nízkou skladovací kapacitou ve vnitřních prostorech. Část materiálu je pak 

skladována na venkovních zpevněných plochách v celém areálu (obrázky 6, 7, 8).          
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Téměř ve všech případech jde o nerezavějící ocel. Jedná se především o plechy, dráty a 

ocelový odpad. Bohužel o této skutečnosti nemají povědomí pouze zaměstnanci, ale i široká 

veřejnost v okolí firmy. Průměrně je v takto nevyhovujících podmínkách skladováno deset až 

dvacet tun materiálu, což v současných cenách suroviny představuje 2 až 3 milióny Kč. U 

celých tabulí plechu a cívek drátu je určitým znesnadněním odcizení jejich jednotková 

hmotnost. Nejnižší hmotnosti se zde pohybují na úrovni padesáti kilogramů. Nejvyšší pak 

přes sto kilogramů. Pro odcizení jsou nejrizikovější lehčí nastříhané polotovary z plechů a 

kovový odpad. Zajištění tohoto materiálu je stěžejním úkolem této práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 6, Přípravna plechu                         Obrázek 7, Skladování drátu 

 

 

Obrázek 8, Skladování plechu 

 

Evidence pohybu materiálu 

Tento problém je úzce spjat s předcházejícím bodem. Skladník nemá plnou kontrolu 

nad volně uskladněným materiálem. Během kontrolních inventur jsou často zjištěny rozdíly, 
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které nejsou způsobeny ani tak odcizením, jako svévolným použitím materiálu pro výrobu.  

Účetní evidence příjmu a výdeje materiálu je prováděna pomocí informačního systému a je 

zajišťována pracovníkem nákupního oddělení nebo skladníkem. Tento systém je zcela 

vyhovující.  

 

Ochrana informací a zájmů firmy 

V administrativní budově se nachází archiv, v kterém se uchovávají informace 

obchodního nebo personálního charakteru. Do archivu je volný přístup všech 

administrativních pracovníků bez jakéhokoliv omezení. Tento stav je nevyhovující. 

 

Činnosti spojené s finanční hotovostí 

S ohledem na relativně nízkou hodnotu spravované hotovosti neexistuje ve firmě 

samostatná místnost s trezorem. Hotovost je uzamčena pouze v zásuvce psacího stolu 

pokladníka. Ačkoli doposud nedošlo ke ztrátě hotovosti, bylo by vhodné nalézt dokonalejší 

způsob ochrany. 

 

4.2.2 Fyzická ochrana 

Přestože je fyzická ochrana jedním z nejdražších druhů ochrany, je ve firmě využívána 

od jejího vzniku. Tuto nepřetržitou ochranu provádí pouze kmenoví zaměstnanci, kteří jsou 

pracovně zařazeni ve funkci vrátného. Službu vykonává vždy jedna osoba v maximálním 

pracovním cyklu dvanácti hodin. Hlavní pracovní náplní vrátného je kontrolní propustková 

činnost: 

- vjezd a výjezd vozidel, 

- vstup a odchod osob, 

- vnášení a vynášení věcí, 

- střežení objektu formou kontrolních pochůzek. 

Hlavním nedostatkem stávající fyzické ochrany je neúplné plošné a  časové využití 

takto drahého typu ochrany. Během dopoledního provozu je jedinou pracovní náplní 

zajišťovaní kontrolní propustkové činnosti. Vrátný téměř celou tuto dobu setrvává na svém 

stanovišti, které je umístěno ve vestibulu administrativní budovy. Střežení objektu formou 

kontrolních pochůzek v této době prakticky neprobíhá. To je součástí až odpolední nebo noční 

služby a to pouze ve stanovených časových intervalech 90-ti minut. Mimo tyto intervaly je 

větší část firmy zcela bez kontroly. Prakticky zde neexistuje možnost zpětného prověření, zda 

se kontrolní pochůzky řádně prováděly. 
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 S rozvojem firmy se vyskytl v činnosti strážní služby další problém v podobě zhoršení 

výhledu ze stanoviště vrátného. Díky probíhající  výstavbě nového skladu se zcela zamezil 

výhled na vstupní bránu. Tu je pak nutné kontrolovat a ovládat pouze mimo stanoviště 

vrátného. Závažnějším faktem je to, že se zcela ztratil trvalý přehled o situaci před a za 

branou.  

 

4.2.3 Technická ochrana 

Objekt firmy Kempchen s.r.o. je chráněn klasickými mechanickými prvky ochrany, 

avšak s ohledem na relativně nedávný vznik firmy obsahuje technická ochrana také některé 

moderní elektrické a elektronické systémy. 

 

Technické prostředky k ochraně zdraví 

Již dříve byla pro ochranu vrátného zakoupena plynová pistole ráže 9 mm. Pro náboje 

byl vybrán pepřový dráždivý plyn. Použití takovéto zbraně je velmi kontroverzní. Případným 

pachatelem může být tato zbraň považována ze střelnou a jeho protiútok na ostrahu může být 

neadekvátní. K tomuto názoru došlo i vedení firmy a pistoli ze stanoviště vrátného odebralo. 

V současnosti je jediným donucovacím prostředkem obranný pepřový sprej. 

   

Perimetrická ochrana 

Celý areál firmy je chráněn drátěným 200 cm vysokým plotem o celkové délce 405 m. 

Pletivo s čtyřhrannými oky 5 x 5 cm je upleteno z drátu 2,5 mm a připevněno drátem na 

sloupcích z ocelových trubek o průměru 4 cm. K povrchové ochraně před povětrnostními 

vlivy bylo využito pozinkování. Přesto bylo oplocení ještě natřeno spíše z estetických důvodů 

zelenou syntetickou barvou. K vypnutí jsou použity tři napínací dráty a rohové sloupky se 

vzpěrami. Tento levný typ oplocení má výhodu v přehledu o situaci za hranicí areálu. Na 

druhou stranu nabízí případnému pachateli také přehled o situaci uvnitř areálu. Do prostoru 

firmy je zajištěn přístup pouze jednou elektricky ovládanou branou, jejíž výška je 200 cm a 

šíře 500 cm. Ovládání brány zajišťuje pouze vrátný pomocí dálkového ovládání. Z právního 

hlediska lze překonání minimální výšky oploceni 1,8 m považovat za překonání překážky. 

Způsob provedení a výšku lze tedy u tohoto perimetrického prvku považovat za dostačující, 

ne však za zcela ideální. Přes možné zdokonalení zvýšením plotu, případně doplněním 

systému o ostnatý nebo žiletkový drát, bude mít pachatel vždy dostatek času a prostoru 

k mechanickému překonání takovéto ochrany. Namísto zesilování perimetrické ochrany bude 
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věnována větší pozornost detekci a eventuelně identifikaci pachatele před i po překonání této 

překážky. 

 

Elektronický zabezpečovací systém 

Již   při  založení  byl   ve  firmě   nainstalován   elektronický   zabezpečovací   systém 

tuzemského výrobce Jablotron alarms a.s.                                                          

 

Obrázek 9, Stávající elektronický zabezpečovací systém v administrativní budově [6] 

 

Sestava se skládá z hybridní ústředny JA-65K s napájecím a zálohovým zdrojem. 

Ústředna je vhodně umístěna v horním patře v uzavřené technické místnosti. Bohužel se jedná 

o místnost s oknem. Klávesnice JA-60E pro ovládání se nachází spolu s vnitřní sirénou na 
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stanovišti vrátného. Venkovní siréna je umístěna na štítu budovy. V systému jsou použita 

pouze prostorová čidla PIR. Plášťová ochrany zde neexistuje. Komunikace mezi jednotlivými 

prvky je zajištěna pomocí vodičů a modulu JA-65H. 

Jednotlivá čidla jsou zapojena v šesti smyčkách, takže při iniciaci poplachu je 

identifikována pouze odpovídající smyčka. Identifikaci smyček v budově a rozmístění 

jednotlivých prvků elektronického zabezpečovacího systému je možné vidět na obrázku 9. 

Barevné číselné označení místnosti zde reprezentuje odpovídající smyčku. Elektronický 

zabezpečovací systém zcela postrádá prvky protipožární ochrany. 

Bohužel je tento druh zabezpečení použit pouze v administrativní budově. Bez 

elektronického dozoru jsou pak další důležité objekty v areálu, jakými jsou výrobní hala, 

sklad a šrotiště. Například na obrázku 10 je možné vidět nezajištěné šrotiště nedaleko 

vnějšího oplocení.  

 

                          Obrázek 10, Šrotiště 

 

Elektronický docházkový systém 

Tento moderní způsob záznamu docházky funguje ve firmě od roku 2005. Jsou zde 

umístěny dvě záznamové jednotky, jedna v administrativní budově a druhá ve výrobní hale. 

Každý pracovník vlastní čip typu Dallas, kterým provádí záznam o příchodu nebo odchodu. 

Záznamové jednotky jsou přímo napojeny do informační sítě, takže přenos údajů probíhá 

téměř okamžitě. Odpovídající nadřízení pracovníci tak mají kromě usnadnění zpracování 

mzdových výkazů také trvalý přehled o přítomnosti a docházce jednotlivých pracovníků.  

  

Celkově lze současný stav označit za funkční, avšak nikoli za optimální. Přestože jsou 

zde od počátku stanovena určitá pravidla a postupy, původně zamýšlený systém ochrany 

majetku již není díky rozšiřujícímu se objemu výroby vyhovující. Existuje velké riziko 
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odcizení nezajištěného materiálu, který je možné snadno a výhodně zpeněžit. Velmi drahá 

fyzická ochrana není plně využita a postrádá trvalý přehled o situaci v areálu firmy a okolí. 

Moderní elektronický zabezpečovací systém funguje pouze v prostoru administrativní 

budovy, kde se beztak nachází stanoviště fyzické ochrany. Zbývající části areálu jsou bez 

elektronického dohledu. Nelze zpětně provádět kontrolu činnosti fyzické ochrany,  pohybu  

osob a vozidel v areálu. Na druhou stranu se vedení firmy nikdy nebránilo změnám 

v organizaci a zavádění novějších a moderních systémů.   
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5 NAVRŽENÁ ZLEPŠENÍ V OCHRANĚ MAJETKU FIRMY KEMPCHEN s.r.o. 

SE SÍDLEM V OČIHOVĚ 

 

Z popisu současného stavu je patrné, že bude nutné učinit nápravu jak v organizačně 

administrativní, tak i v technické ochraně.  

 

5.1 Režimová ochrana 

Přestože tato část ochrany majetku byla na počátku fungování firmy relativně funkční, 

je dnes nutné tento prvek ochrany zdokonalit. 

 

5.1.1 Skladování a výdej materiálu 

K odstranění závažného nedostatku, jímž je skladování materiálu na volných 

prostranstvích, byl učiněn důležitý krok již před rokem. V současné době se dokončuje 

výstavba nového skladu. Tento sklad bude, stejně jako starý, vybaven regálovým systémem 

od firmy Proman, s.r.o. S ohledem na menší rozměry nového skladu budou do tohoto prostoru 

přesunuta pouze ocelová mezikruží, určená pro výrobu spirálových těsnění. Starý sklad pak 

bude využíván pro ostatní surovinu. Dle předběžného propočtu zde bude reálné umístit 

veškerý materiál, který se dnes skladuje ve výrobní hale nebo v horším případě na volném 

prostranství. Ve výrobní hale se pak bude nacházet malá materiálová zásoba, která bude 

pokrývat pouze několikadenní potřebu výroby.   

Samotný výdej materiálu bude probíhat pouze na základě vystavení písemného 

požadavku od mistra výroby. Na tiskopis výdejky zapíše mistr datum, označení materiálu a 

požadované množství. Skladník pak zde zaznamená skutečně vydané množství a minimálně 

jedenkrát denně provede záznam do informačního systému. Zaúčtovaný dokument následně 

předá k případné kontrole a archivaci na oddělení nákupu. Výdej materiálu bude prováděn 

pouze během ranní směny skladníkem nebe pracovníkem nákupního oddělení. Pouze ve 

výjimečných případech bude moci ze skladu v odpoledních nebo nočních hodinách odebrat 

materiál i mistr výroby. Opět provede záznam odebraného množství. Úpravu stavu 

v informačním systému provede skladník až následující den. Přístup dalších neoprávněných 

osob do skladu bude přísně zakázán. Tento postup a odpovědnosti jednotlivých pracovníků je 

nutné zapracovat do dokumentace v podobě skladového řádu nebo pracovní návodky. O 

provedeném proškolení odpovědných osob je nutné provést záznam v podobě prezenční 

listiny. 
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5.1.2 Archivace dokumentů 

Volný přístup do archivu je dále nepřípustný. Bude jmenovaná odpovědná osoba 

zodpovědná za činnost archivu a dodržování skartačního řádu. Archiv bude trvale uzamčen a 

přístup bude umožněn pouze této osobě, jednateli společnosti a jen ve výjimečném případě 

ostraze.     

 

5.2 Fyzická ochrana 

Lepší využitelnosti fyzické ochrany bude dosaženo především její kombinací s novými 

prvky technické ochrany. V prvé řadě je nutné pracovníky fyzické ochrany důkladně proškolit 

v používání těchto prvků. V ideálním případě se sami přesvědčí o užitečnosti nových systémů 

a najdou v nich dobré pomocníky. Je nutné vyhotovit novou pracovní návodku, jejíž součástí 

budou jednotlivé postupy, odpovědnosti ostrahy, důležitá telefonní čísla, ale i základní 

informace o ovládání nových prvků technické ochrany. O provedeném proškolení je nutné 

opět provést záznam v podobě prezenční listiny. 

Díky instalaci kamerového systému získá mimo jiné oprávněný pracovník možnost 

kontrolovat činnost ostrahy během celého dne a především řádné provádění kontrolních 

obchůzek.  

Vzhledem k tomu, že jediným obranným prostředkem ostrahy je dráždivý plyn, bude 

vhodné zakoupit typ vyšší kvality a většího obsahu. Na trhu jsou dostupné obranné spreje 

s dosahem až 4 m a obsahu téměř 500 ml. Tyto spreje obsahují i UV barviva, která umožňují 

pozdější identifikaci případného pachatele. 

Ve firmě Kempchen s.r.o. ostraha nikdy nevyužívala stejnokroje. K označení ostrahy  

však bude vhodné využít alespoň visačky. Ke zlepšení identifikace přispěje i nově umístěná 

směrová tabule „Recepce“ na administrativní budově.  

  

5.3 Technická ochrana 

V otázce technické ochrany je největší potenciál ke zlepšení. Stávající moderní 

technické systémy ochrany nabízejí významná zlepšení ochrany za přijatelnou cenu. 

 

5.3.1 Elektronický zabezpečovací systém 

Hlavním cílem zlepšení tohoto systému je rozšíření střežených prostor na ostatní 

objekty v areálu firmy. Nově je nutné mezi takovéto prostory zahrnout starý sklad, nový 

sklad, výrobní halu a rizikové venkovní prostory, kterými jsou šrotiště a přípravna plechu. 
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Tyto venkovní prostory nelze vzhledem ke své povaze a z organizačních důvodů  přemístit do 

uzavřených prostor výrobní haly nebo skladů. 

Naštěstí byl hned na počátku zvolen variabilní systém od dlouholetého tuzemského 

výrobce Jablotron alarms a.s. Přestože se u stávajícího systému jedná o starší model, existuje 

zde stále možnost další nástavby a modernizace. 

Základem systému je hybridní ústředně JA-65K. Ke komunikaci s čidly je v ústředně 

využito modulu JA-65H. Tento modul obsahuje 8 drátových smyček. Vzhledem k tomu, že 

v administrativní budově jsou PIR čidla zapojena do celkem 6 smyček, je tento modul téměř 

obsazen. Pro další rozšíření je nutné do ústředny zakomponovat další modul. V tomto případě 

se však již nebude jednat o drátový, nýbrž o radiový modul JA-65R. Tento modul zajistí 

dalších 16 vstupů komunikujících na úrovni frekvence 433 MHz. Bezdrátové spojení výrazně 

zjednoduší další instalaci nových prvků a uspoří náklady za případné vedení kabeláže. 

Ani samotnou administrativní budovu nelze považovat za optimálně zabezpečenou. 

Zcela zde chybí plášťová ochrana a některé vnitřní prostory menšího významu nejsou 

střeženy PIR čidly. Instalace plášťové ochrany v již zařízených kancelářských prostorách by 

však již byla velmi komplikovaná. V každém případě však bude vhodné tento prvek ochrany 

doplnit do místnosti, ve které se nachází ústředna elektronického zabezpečovacího systému. 

Dveře do místnosti a okna budou opatřena magnetickým kontaktem SA-200A. Vedení 

kabeláže do ústředny zde bude velice krátké. K zapojení bude využito některé ze zbývajících 

drátových smyček starého modulu  JA-65H. Administrativní budova dále postrádá prvky 

požární ochrany. Vzhledem k velkému počtu kanceláří a dalších místností byly vybrány pouze 

klíčové prostory, v kterých se mohou u stropu hromadit zplodiny. Konkrétně se jedná o 

chodbu v přízemí a obě chodby v prvním patře, kde bude na strop umístěn vždy jeden 

bezdrátový požární detektor JA-63S. V ústředně je pak nutné tato čidla naprogramovat na 

vstupy, které budou trvale aktivní i v případě deaktivovaného systému.  

Pro starý i nový sklad byl vybrán bezdrátový PIR detektor JA-60P, který bude umístěn 

nedaleko vstupních vrat, popřípadě doplněn ještě o další na protilehlé straně. Svým dosahem    

12 m nepokryje celý sklad. Lze však předpokládat, že by pro vniknutí pachatel použil  právě 

vstupní vrata, nebo by některý z aktivních prostorů protnul během svého pohybu ve skladu. U 

některého z čidel lze ke zvýšení dosahu použít chodbové čočky JS-7904. 

Výše jmenované venkovní prostory budou zabezpečeny dvěma bezdrátovými PIR 

detektory JA-60V. Umístěny budou na samostatných sloupcích a orientovány směrem 

k výrobní hale, aby bylo eliminováno vyhlášení planého poplachu vlivem případného pohybu 

osob za hranicí objektu, kde se nedaleko nachází polní cesta. Svým dosahem 12 m budou pro 



 28 

tento prostor dostačující. Pro výrobní halu byly opět vybrány bezdrátové PIR detektory      

JA-60P v případné kombinaci s chodbovou čočkou JS-7904. V takto velkém prostoru bude 

problematické plné pokrytí. Pozornost zde bude věnována především prostoru v okolí vstupu 

přes soustružnu a vjezdovým vratům. 
     

 
Obrázek 11, Plánované pokrytí rozšířeného elektronického zabezpečovacího systému 

 

Schématicky je pokrytí nového elektronického zabezpečovacího systému zobrazeno na 

obrázku 11.  Celkové náklady na inovaci systému jsou dle následujícího rozpisu odhadovány 

na zhruba 30 tisíc Kč bez DPH. [21] 

 
Typ Popis Cena / ks Cena celkem

JA-65R Radiový modul - 16 vstupů 1 ks 2 440,00 Kč    2 440,00 Kč       
JA-60P PIR snímač vnitřní 8 ks 1 145,00 Kč    9 160,00 Kč       
JS-7904 Chodbová čočka 4 ks 50,00 Kč         200,00 Kč          
JA-60V PIR snímač venkovní 2 ks 5 000,00 Kč    10 000,00 Kč     
JA-63S Bezdrátový detekror kouře a teploty 3 ks 935,00 Kč       2 805,00 Kč       
SA-200 Magnetický kontakt 2 ks 78,00 Kč         156,00 Kč          

Montáž 1 4 000,00 Kč    4 000,00 Kč       
Programování ústředny 1 1 000,00 Kč    1 000,00 Kč       
Školení obsluhy 1 500,00 Kč       500,00 Kč          
Cena celkem bez DPH 30 261,00 Kč     

Množství
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Navržené technické změny v elektronickém zabezpečovacím systému nezajistí  

stoprocentní pokrytí celého objektu. Za cenu velice nízkých nákladů však zajistí materiál 

v hodnotě desítek miliónů korun. Zanedbatelný není ani přínos alespoň částečné ochrany 

administrativní budovy před začínajícím požárem. Pokud se během montáže nebo až následně 

v praxi najdou slabiny v nově navrženém systému, nabízí kompatibilní prvky firmy Jablotron 

další možná řešení těchto úskalí. [8] 

 

5.3.2 Kamerový systém 

Kamerové systémy patřily dlouhou dobu z hlediska pořizovacích nákladů k jedním z 

nejdražších systémů technické ochrany. Díky pokroku v elektrotechnice a výraznému poklesu 

cen v posledním desetiletí jsou již tyto technické prostředky dostupné i menším právnickým, 

ale i fyzickým osobám. Původní analogový systém snímání a záznamu je dnes již téměř 

vytlačen digitalizací, čímž se výrazně zvýšila kvalita, zjednodušilo se ovládání a vyhledávání 

záznamů.  

Vzhledem k charakteru objektu firmy Kempchen s.r.o. bude vhodné využit tento 

systém i zde. Získá se tak monitoring zbývajících prostorů nepokrytých elektronickým 

zabezpečovacím systémem. Ostraha dále získá přehled o situaci u elektricky ovládaných vrat, 

která bude moci pohodlně kontrolovat a obsluhovat ze svého stanoviště.  

Základ celého systému bude tvořit digitální záznamové zařízení HD-9 LAN, které 

bude umístěno na stanovišti ostrahy. Vrátnému pak bude umožněno pouze přepínání 

jednotlivých pohledů pomocí dálkového ovladače. Vypínání nahrávacího režimu a zasahování 

do již pořízených záznamů musí být chráněno heslem a prováděno pouze kompetentní 

osobou. Na tento typ zařízení lze připojit až 9 kamer. Velkou předností tohoto systému je 

schopnost komunikovat s místní počítačovou sítí, ale i možnost připojení prostřednictvím 

internetu. Oprávnění pracovníci tak budou mít vzdálený přístup ke sledování aktuální situace 

v areálu firmy popřípadě k prohlížení záznamů na pevném disku. Také tyto vstupy do systému 

musí být chráněny minimálně heslem. Délka záznamu je ovlivněna kapacitou instalovaného 

pevného disku a zvolenou frekvencí snímkování. V případě použití disku velikosti 1000 GB 

by se měla délka záznamu u navrhovaného systému pohybovat na úrovni jednoho měsíce. Pro 

zobrazení situace bude na stanovišti ostrahy použito běžného LCD monitoru velikosti 22“. 

K převodu obrazu ze záznamového zařízení na LCD monitor bude využito VGA převodníku 

HD-101-V01. Zařízení umožní na monitoru sledovat pouze jednu, čtyři nebo všech devět 

kamer najednou.   
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Pro snímání budou využity dva typy barevných kamer s IR reflektorem, který těmto 

kamerám umožňuje i relativně dobrý černobílý obraz v noci. Na obrázku 12 je znázorněno 

plánované rozmístění kamer. Pro větší vzdálenosti bude použita bezpečnostní kamera typu 

SONY ccd NK-XP16MMA, která má dosah IR reflektoru až 90 metrů. Na výše jmenovaném 

obrázku se konkrétně jedná o pozice 1, 4, 6, 7 a 8. Zbývající pozice 2, 3 a 5 budou osazeny 

kamerou SONY ccd HD635R. Zde se dosahuje dosvitu IR reflektoru 40 metrů. Oba druhy 

kamer se vyrábějí v širokém rozsahu úhlů objektivu 20 - 85o. Až při samotné instalaci bude 

dle konkrétních podmínek vybrán vyhovující druh objektivu. Z hlediska sledování pohybu 

vozidel bude důležitá kamera číslo 1, která bude monitorovat vjezdovou bránu. Další 

významná kamera se bude nacházet na pozici 2. Ta bude zaznamenávat osoby vstupující do 

administrativní budovy. Veškeré kamery je nutno nasměrovat tak, aby nezasahovaly do 

soukromí okolních objektů. S ohledem na dráhu pohybu slunce během dne by bylo vhodné 

orientovat kamery ve směru z jihu na sever, což ve většině případů nebude zhledem 

k rozmístění staveb v areálu možné. Současná technologie však dokáže negativní účinky 

slunečního záření do značné míry snížit. U některých kamer tyto nežádoucí účinky napomůže 

eliminovat jejich vysoké umístění pod přesahem sedlové střechy nebo použití stínícího štítku. 

Pro maximální pokrytí se některé snímané pohledy překrývají nebo dokonce kříží. Přesto zde 

zůstanou menší nemonitorovaná prostory. Ty však nejsou až tak strategicky významné nebo 

se nacházejí uprostřed sledované oblasti. 

 

Obrázek 12, Plánované rozmístění a záběr kamer 
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Celý systém bude napájen a komunikovat pomocí vodičů. Vzhledem k větší náročnosti 

drátových rozvodů bude vhodné maximum kamer umístit na administrativní budovu, kde se 

nachází záznamové zařízení a stanoviště ostrahy. Kabelové vedení pak bude možné provést 

půdními prostory, které nejsou volně přístupné. Samotné napojení vodičů ke konkrétní 

kameře z těchto prostor bude velice krátké, zhruba do 50 cm. Kabeláž ke zbývajícím třem 

kamerám situovaných na výrobní hale již bude nutné umístit do plastových lišt, které budou 

uchyceny na vnějším plášti budovy zhruba 4 metry nad zemí. Tedy mimo dosah 

nepovolaných osob. Stejně vysoko by měly být umístěny i kamery. Pro přechod z jedné 

budovy na druhou bude využito vedení kabelů vzduchem, nebo se naopak provede zahloubení 

tohoto vedení v kombinaci s ochranou hadicí nebo trubkou. Posledním krokem instalace 

systému bude umístění tabulek informujících o existenci kamerového systému v objektu. 

Konkrétně se bude jednat o umístění na vjezdová vrata a k hlavnímu vstupu do 

administrativní budovy.  

Celkové náklady na kamerový systém lze dle následujícího rozpisu předběžně stanovit 

na zhruba 60 tisíc Kč. [22] 

 

Typ Popis Cena / ks Cena celkem

HD 9 LAN Digitální záznamové zařízení 1 ks 7 999,00 Kč      7 999,00 Kč       
HD 1000 Pevný disk SATA 1000 GB 1 ks 2 090,00 Kč      2 090,00 Kč       
HDAS-635A Barevná IR kamera, 30-40m 3 ks 2 590,00 Kč      7 770,00 Kč       
HDAS-XP16 Barevná IR kamera, 70-90m 5 ks 3 299,00 Kč      16 495,00 Kč     
HD-101-V01 VGA převodník pro LCD 1 ks 1 399,00 Kč      1 399,00 Kč       
G2220HD LCD monitor BENQ 22" 1 ks 2 649,00 Kč      2 649,00 Kč       

Držák kamer 8 ks 200,00 Kč         1 600,00 Kč       
Informační tabulky 2 ks 150,00 Kč         300,00 Kč          
Vodiče a vedlejší materiál 1 8 000,00 Kč      8 000,00 Kč       
Montáž 1 10 000,00 Kč    10 000,00 Kč     
Programování zařízení 1 1 000,00 Kč      1 000,00 Kč       
Školení obsluhy 1 500,00 Kč         500,00 Kč          
Cena celkem bez DPH 59 802,00 Kč     

Množství

 

Instalací kamerového systému získá ostraha, ale i ostatní k tomu oprávnění pracovníci 

trvalý přehled o aktuální situaci v areálu. Záznamové zařízení umožní kontrolu provádění 

kontrolních pochůzek ostrahy. Díky dlouhodobému záznamu bude možné provádět zpětné 

kontroly pohybu vozidel a osob během vytypovaných kritických okamžiků. Kamerový systém 

sám o sobě nedokáže zabránit možnému narušení. V kombinaci s elektronickým 
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zabezpečením však sehraje z psychologického hlediska významnou roli, případně napomůže 

k zadržení nebo identifikaci pachatele. [9] 

 

5.3.3 Videovrátný 

Přestože bude dle předcházejícího bodu zajištěn dohled na vjezdová vrata kamerovým 

systémem, stále zde neexistuje možnost komunikace se vstupující osobou. Brána se nachází 

přibližně 60 metrů od stanoviště vrátného. Ne každé vstupující osobě je zcela jasné, kde se 

toto stanoviště nachází a že se zde musí nahlásit. Vrátný pak musí opouštět své stanoviště a 

zajistit tak řádný vstup a komunikaci osobně přímo u vjezdu. V nejhorším případě by mohlo 

dojít i k úmyslnému vylákání vrátného ze stanoviště. Tento nedostatek v komunikaci je 

možné vyřešit elektronickým videovrátným. Současný trh nabízí velké množství typů 

takovéhoto zařízení v černobílém i barevném provedení přenosu obrazu. Pořizovací ceny zde 

začínají na pouhých tisíci korunách. V našem případě však bude vhodné instalovat poněkud 

dražší, ale i kvalitnější zařízení od firmy Commax, které je zobraceno na obrázku 13. 

Konkrétně se jedná o zvonkové tablo DRC-4CAN s mluvítkem a barevnou kamerou. Tato 

CCD kamera velikosti 1/3" snímá prostor v úhlu 50° horizontálně a 90° vertikálně. Oproti 

jiným typům má výhodu v možnosti nasměrování kamery během montáže. Noční provoz je 

umožněn přisvícením infračervenými LED diodami. Na stanoviště vrátného pak bude 

umístěno monitorovací zařízení CDV-50. Barevný monitor velikosti 14 cm zajistí dostatečnou 

čitelnost obrazu. Na tento přístroj bude zapojeno i stávající ovládání otevírání vrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 13, Sestava Commax, monitor CDV-50 a kamera DRC-4CAN [23] 

 

Komunikaci obou zařízení je nutno zajistit pomocí vodičů. K vedení kabeláže bude 

využito z velké  části stávajícího telefonního vedení. Sloup tohoto vedení se nachází nedaleko 

vjezdu a samotné vedení končí na štítu administrativní budovy. Zbývající část kabeláže bude 

v hadicové ochraně přivedena zemí ke sloupu. Pokud by byl přenos videosignálu na tuto 
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vzdálenost něčím rušen, bude využito stíněného koaxiálního kabelu. Pořizovací cena včetně 

montáže bude představovat zhruba 13 tisíc Kč.  

Tento systém výrazně usnadní komunikaci mezi ostrahou a vstupující osobou. 

Významným přínosem bude i další posílení monitoringu v prostoru vjezdu do objektu. 

 

5.3.4 Monitorování pohybu vozidel pomocí GPS 

Současný stav svévolného používání služebních vozidel je nepřípustný. Prvním 

krokem musí být obnovení schvalovacího postupu a to pomocí tiskopisu. Bez schválené 

žádanky o přepravu neumožní ostraha opuštění areálu firmy. Již dříve se ve firmě uvažovalo o 

zakoupení zapisovací GPS jednotky, které zanáší informace o pohybu vozidla na paměťovou 

kartu. Informace o trase je pak možné za pomoci čtečky karet a odpovídajícího softwaru 

načíst do osobního počítače. 

 

 

 

Obrázek 14, Kniha jízd CCS iMonitor [24] 

 

Z dnešního pohledu lze však tento způsob záznamu a přenosu dat považovat za 

zastaralý. Daleko výhodnějším se dnes jeví využití aktivního záznamového a sledovacího 

systému. Firma Kempchen s.r.o. používá pro tankování paliv služeb společnosti CCS Česká 

společnost pro platební karty s.r.o. Mezi dalšími nabízenými produkty této firmy je i služba 

CCS iMonitor. Základním pořizovaným zařízením pro tento systém sledování vozidel bude 

mobilní jednotka Standard Fleet GC073 s čipovou čtečkou Dallas. Ta je instalována ve 
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vozidle a vyhodnocuje polohu pomocí GPS navigace. Konkrétní naměřená data a tedy 

informaci o pozici vozidla pak předává do systémového serveru pomocí radiového signálu 

GPRS. Aktuální pozici popřípadě záznam o předcházejícím pohybu vozidla pak může 

oprávněná osoba sledovat na internetovém portálu. Příklad možného výstupu je možné vidět 

na obrázku 14. 

 Pro tento systém budou využity i stávající docházkové čipy Dallas. Mobilní jednotky 

ve vozidle budou naprogramovány tak, že bez přiložení čipu nebude možné vozidlo 

nastartovat. Kromě sledování pohybu vozidla tím získáme i informace o konkrétním řidiči. 

Výsledkem tedy bude i zcela automatické vedení knihy jízd.  

Základní pořizovací náklady na instalaci tří mobilních jednotek budou dle následující 

cenové kalkulace činit zhruba 35 tisíc Kč. [25] 

 

Typ Popis Cena / ks Cena celkem

GC 073 331F Mobilní GPS jednotka 3 ks 8 900,00 Kč    26 700,00 Kč     
ED 001 002 GSM anténa 3 ks 250,00 Kč       750,00 Kč          
ED 060 615 Přepínač jízdy soukr./služební 3 ks 65,00 Kč         195,00 Kč          
ED 060 550 Identifikační klíč Dallas 3 ks 160,00 Kč       480,00 Kč          

Montáž 3 1 200,00 Kč    3 600,00 Kč       
Aktivace 3 199,00 Kč       597,00 Kč          
Školení 1 500,00 Kč       500,00 Kč          
Ostatní poplatky 1 2 000,00 Kč    2 000,00 Kč       
Cena celkem bez DPH 34 822,00 Kč     

Množství

 

 

K samotnému provozu je nutné provádět pravidelnou měsíční nebo roční paušální 

platbu za přenos dat.  Roční poplatek za využívání tři jednotek představuje částku zhruba     

10 tisíc Kč. 

Přestože takovýto typ monitoringu vozidel s sebou přinese určité trvalé náklady 

v podobě paušálních plateb, v konečném důsledku získáme finanční úsporu díky omezení 

nepovolených soukromých jízd a lepším využití  pracovní doby zaměstnanců. [9]   

 

5.3.5 Ochrana peněžní hotovosti a důležitých dokumentů 

Ačkoli spravovaná pokladní hotovost není příliš vysoká, nelze ji chránit obyčejnou 

zásuvkou kancelářského stolu, jak je tomu doposud. Bude vhodné zakoupit trezor 

s dostatečným rozměrem pro uložení hotovosti a případně dalších cenných dokumentů. 

Vzhledem k tomu, že se nebude jednat o příliš velký trezor, bude vhodné využít stěnový 

trezor. Takového provedení znesnadňuje případné odcizení celého trezoru. Ten pak bude 
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umístěn v kanceláři sekretariátu, kde se nachází jedna stěna tloušťky zhruba 50 cm. Na 

obrázku 15 je vyobrazen zvolený typ stěnového trezoru ST 14/I. Ten dosahuje bezpečnostní 

třídy I. Svým objemem 27 litrů a dvoupatrovým provedením je pro zamýšlené účely vhodný. 

Pro uzamykaní byl vybrán základní typ klíčového zámku. Lze však zakoupit i dražší 

provedení s elektronickým zámkem. V našem případě však bude tento typ plně postačovat. 

Klíče od trezoru bude vlastnit pouze pokladník a jednatel společnosti.  

 

 

Technické parametry: 

Vnější rozměr: 409x449x345 mm 

Vnitřní rozměr: 310x350x245 mm 

Hmotnost:  33 kg 

Objem:  27 l 

Bezpečnostní třída: I 

     

Obrázek 15, Stěnový trezor ST 14/I [26] 

 

Trezor bude využíván především pro ukládání celé pokladny na konci pracovního dne, 

popřípadě vyšších částek peněz i během dne. Pořizovací náklady na trezor a jeho instalaci 

budou představovat částku 9 tisíc Kč. [7] 

 

 

Celkové pořizovací náklady na nové technické prostředky ochrany představují dle 

následujícího rozpisu částku 118 tisíc Kč.  

 
Typ zabezpečení Náklady

Obraný plyn 1 000 Kč       
Elektronický zabezpečovací systém 30 000 Kč     
Kamerový systém 30 000 Kč     
Videovrátný 13 000 Kč     
Monitorovací systém GPS 35 000 Kč     
Stěnový trezor 9 000 Kč       
Náklady celkem 118 000 Kč    

 
Je pravděpodobné, že se tato částka nepatrně navýší o možné vícenáklady spojené 

s realizací jednotlivých projektů. V porovnání s hodnotou chráněného materiálu, ale i dalšího 
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hmotného i nehmotného majetku však půjde i tak o zanedbatelnou částku. Vedení společnosti 

pozitivně přijalo předběžné vyčíslení nákladů. Přestože jsou i ve společnosti Kempchen s.r.o. 

stále zmiňovány neblahé důsledky současné hospodářské krize, budou veškerá navržená 

opatření realizována ještě do konce roku 2010.  
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6 ZÁVĚR 

 

Prvotním úkolem této práce bylo popsání nynějšího stavu technické a organizační 

ochrany majetku firmy Kempchen s.r.o. v Očihově. Při posuzování jednotlivých částí ochrany 

byly nalezeny velké nedostatky především v zabezpečení materiálu, který je nevhodně 

skladován na volném prostranství v areálu firmy nebo ve skladu bez dalšího zabezpečení. Za 

nepřijatelný stav bylo dále možné označit časově i prostorově nedostatečný monitoring 

pohybu osob a vozidel v areálu firmy, ale i mimo něj. Přestože další zjištění nedosahovala 

takové závažnosti, bylo snahou práce nalézt možná řešení i zde. Na druhou stranu lze jako 

relativně funkční vyhodnotit fyzickou a režimovou ochranu, pokud pomineme již zmiňovaný 

režim skladování. Významný vliv na uspokojivou funkčnost ostatních oblastí režimové a 

fyzické ochrany jistě sehrálo již dřívější zavedení a udržování systému managementu kvality.  

S ohledem na zjištěné nedostatky bylo hlavním cílem bakalářské práce posílení 

především v oblasti technické ochrany. Významným přínosem by mělo být zmodernizování a 

rozšíření stávajícího elektronického zabezpečovacího systému na zbývající důležité prostory a 

objekty v areálu firmy. V administrativní budově by měl být již existující systém dále rozšířen 

o prvky protipožární ochrany. V otázce elektronické protipožární signalizace zde však zůstává 

do budoucna velký prostor pro možná zlepšení. Aplikace tohoto systému v objektech 

průmyslové výroby má určitá specifika, díky kterým je bude nutné řešit nezávisle na 

současném elektronickém zabezpečovacím systému. Vzhledem k vyšší pořizovací ceně 

průmyslové elektronické signalizace bude tato otázka řešena až v další etapě modernizace 

technické ochrany. Zajištění téměř stoprocentního monitoringu v areálu s možností archivace 

záznamů pak bylo vyřešeno plánovanou instalací kamerového systému. Oba tyto technické 

prvky mohou významně posílit využitelnost a kvalitu fungování fyzické ochrany. Celkové 

pořizovací a provozní náklady na technické, ale i ostatní prvky ochrany, jsou v poměru 

s hodnotou střeženého majetku zanedbatelné a tento příznivý hodnotový poměr byl vedením 

společnosti pozitivně přijat.  

Pouhou realizaci navržených větších i menších projektů v ochraně majetku však nelze 

považovat za absolutně ideální stav. Jistě by bylo možné dále posílit perimetrickou ochranu, 

rozšířit oblasti střežené elektronickým zabezpečovacím zařízením, nebo eliminovat příjezd 

vozidel do areálu výstavbou záchytného parkoviště. Cílem práce však nebylo vytvořit 

prostředí připomínající věznici, ale navrhnout optimální řešení poměru ceny a úrovně 

zabezpečení. V ideálním případě nalezne fyzická ochrana v nových prvcích ochrany majetku 

skvělého pomocníka. Alespoň někteří zaměstnanci v nich pak budou spatřovat jednoho z 
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ochránců prosperitu zaměstnavatele a tím i jich samotných. A nakonec vzroste i prestiž firmy 

v očích vnímavých zákazníků a dodavatelů.  

S tím, jak se bude firma neustále vyvíjet, bude jistě nutné i v systému ochrany majetku 

nadále vyhledávat nová možná úskalí. Lze předpokládat, že s vývojem nových technologií 

najdeme do budoucna i další možnosti, jak stávající, ale i nově vzniklé nedostatky řešit. Za 

několik let mohou být vnímána dnes navržená opatření jako zastaralá a méně vhodná k řešení 

konkrétních problémů. Z dnešního pohledu se však jeví nově navržené prvky ochrany jako 

moderní a prakticky významně zlepšující rozsah a kvalitu ochrany majetku firmy    

Kempchen s.r.o. 
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