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Anotace 

 

HMILANSKÁ, V. Fyzická ochrana objektu vybrané živnostenské provozovny. Bakalářská 

práce. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2011. 49 s. 
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Bakalářská práce je zaměřená na zabezpečení průmyslového areálu RM KOVO prostředky 

fyzické ochrany. K tomuto účelu jsou v první části práce vytyčeny základní právní předpisy 

a technické normy zabývající se ochranou osob a majetku a na obecné úrovni je popsána 

technická a režimová ochrana a fyzická ostraha. Zásadní část práce je věnována analýzám 

rizik současného zabezpečení, stanovení kritických míst a následnému návrhu bezpečnostních 

opatření, který vede k minimalizaci zjištěných rizik.  
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Bachelor thesis. Ostrava: VSB – TU Ostrava, 2011. 49 p.   
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The thesis is focused on security industrial complex RM KOVO means of physical protection. 

For this purpose, in the first part the basic laws and technical standards, which occupy by 

protecting people and properte, are set out and in general terms the technical and mode 

protection and physical security is described. Major part is devoted to analysis of current 

security risks, determining the critical points and the subsequent proposal of security 

precautions, which leads to minimize the identified risks. 
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1 Úvod 

Lidé odjakživa znali hodnotu svého majetku a s vývojem společnosti získávali stále 

větší tendence svůj majetek chránit. V každé etapě lidského vývoje vznikaly nové nežádoucí 

jevy, na které byla potřeba co nejrychleji reagovat. Zvětšující se rozdíly mezi majetnými 

a nemajetnými vrstvami zapříčinily růst závisti, a především tak daly vzniknout kriminalitě. 

Dalo by se říci, že je to začarovaný kruh. Čím rychleji se společnost vyvíjí, tím snáze hledá 

způsoby obohacování se, a tím opět stoupá potřeba chránit sebe i svůj majetek. Příkladem 

z dnešní společnosti může být dynamický rozvoj techniky, kterým vznikají nepřeberné 

možnosti  v oblasti kriminality.  

V dnešní době je bezpečnost osob, majetku a informací velice konzultované téma. 

Na trhu vzniká poptávka nejen po zabezpečovacích systémech, ale také po službách a osobách 

vyškolených v rámci bezpečnosti. Fyzické i právnické osoby si čím dál tím více uvědomují, 

že jejich bezpečí není pouze v rukou státu, ale musí sebe a svůj majetek zabezpečit sami. 

Způsobů ochrany je mnoho. Je jen třeba říci, čemu je možno věřit více, zda člověku, 

nebo technice. Statisticky je zjištěno, že nejčastější chybou je lidský faktor. Ovšem technika 

je prací člověka, a proto nikdy nemůže být bezchybná. Nejvhodnější je tedy kombinace 

lidského činitele i techniky.  

Ve své bakalářské práci se budu zabývat technickým zabezpečením průmyslového 

areálu RM KOVO, ve kterém se nachází tři společnosti – RM KOVO, s.r.o., O.K. Bagr servis 

a Zámečnictví Jiří Cieciotka. Značným problémem je vysoce nedostatečné zabezpečení zadní 

části areálu, kde se shromažďuje odpad. Tato část areálu se nachází za výrobními halami, 

což je problematické pro kontrolu pouhým okem. Přes nevyhovující plot zde neoprávněně 

vnikají romské dospívající děti, což vede k obavě, aby plotu nevyužila cizí osoba 

k nedovolenému vniknutí na pozemek a zcizení majetku, a zároveň aby nedošlo k újmě 

na zdraví některé osoby. Každá společnost vlastní nákladný movitý majetek potřebný 

k výkonu své pracovní činnosti. Vzhledem k tomu, že současný stav technické ochrany těchto 

aktiv je nedokonalý, je cílem mé bakalářské práce zhodnotit stávající zabezpečení, pomocí 

vybraných metod analýzy rizika odhalit slabá místa a nedostatky a následně navrhnout 

důvěryhodnější systém fyzické ochrany.  
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2 Teoreticko-právní část 

Zde je nastíněn souhrn zákonů a technických norem, kterými je upravena bezpečnost 

osob a majetku.  

 

2.1 Základní právní předpisy 

Ústava České republiky 

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů je soubor 

právních norem s nejvyšší právní silou, které zaručují základní práva občanů a definují 

demokratické principy České republiky. [18]  

 

Listina základních práv a svobod 

 Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod stanovuje zásady 

zásahu státu do práv a svobod jedince, které jsou možné pouze v mezích zákona. Pro práva 

a svobody občana uvedené v Listině základních práv a svobod platí, že jsou nezadatelné, 

nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné a jsou pod soudní ochranou.  

- Článek 7: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být 

jen v případech stanovených zákonem.“ 

- Článek 10: „Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, 

dobrá pověst a chráněno jeho jméno.“ 

- Článek 11: „Každý má právo vlastnit majetek. Vlastnické právo všech vlastníků 

má stejný zákonný obsah a ochranu. Dědění se zaručuje.“ 

- Článek 12: „Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu 

toho, kdo v něm bydlí.“ 

- Článek 40: „Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy.“ [19] 

 

Občanský zákoník 

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

oblast hmotného soukromého práva v takovém rozsahu, v jakém neexistuje zvláštní právní 

úprava. Přispívá k ochraně osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. Procesním soukromým 

právem se zabývá občanský soudní řád.  

- § 6: „Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto 

ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.“ 
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- § 11: „Fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, 

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

povahy.“ 

- § 123: „Vlastník je v mezích zákona oprávněn předmět svého vlastnictví držet, užívat, 

požívat jeho plody a užitky a nakládat s nimi.“ 

- § 415: „Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, 

na majetku, na přírodě a životním prostředí.“ [20] 

 

Trestní zákoník 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů upravuje hmotné 

trestní právo a skládá se z obecné a zvláštní části. Vymezuje znaky trestných činů a stanovuje 

tresty za jejich spáchání. [21] 

 

Trestní řád 

 Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších 

předpisů. Upravuje postupy trestního řízení. Stanovuje činnost orgánů činných v trestním 

řízení při zjišťování trestných činů a potrestání jejich pachatelů. Působí tak k předcházení 

a zamezování trestné činnosti.  

 Aplikace v souvislosti s ochranou objektu je řešena v § 76 odst. 2, který uvádí, 

že: „Osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně poté, 

smí omezit kdokoli, pokud je to nutné ke zjištění její totožnosti, k zamezení útěku 

nebo k zajištění důkazů. Je však povinen tuto osobu předat ihned policejnímu orgánu; 

příslušníka ozbrojených sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci 

posádky. Nelze-li takovou osobu ihned předat, je třeba některému z uvedených orgánů 

omezení osobní svobody bez odkladu oznámit.“ [22] 

 

Zákon o přestupcích 

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

přestupek jako: „Zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti 

a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt 

postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin.“ 

§ 50 Přestupky proti majetku:  

„Přestupku se dopustí ten, kdo 



 

 4 

a) úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením 

či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí, 

b) úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak 

bez přivolení oprávněné osoby,  

c) úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem 

spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.“ [23] 

 

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

ve znění pozdějších předpisů stanovuje, které informace mohou být utajované, podmínky 

pro přístup k nim a další způsoby jejich ochrany, kdo a jak s utajovanými informacemi může 

nakládat a definuje citlivé činnosti a podmínky jejich výkonu. [24] 

 

Zákon o ochraně osobních údajů 

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

je v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními smlouvami, kterými je Česká 

republika vázaná. Vymezuje ochranu osobních údajů před nedovoleným zasahováním 

do soukromí, především při zpracování údajů státními orgány nebo při předávání údajů 

do cizích států.  

- § 5 odst. 1: „Správce je povinen  

e) uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. 

Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely státní 

statistické služby, pro účely vědecké a pro účely archivnictví. Při použití 

pro tyto účely je třeba dbát práva na ochranu před neoprávněným zasahováním 

do soukromého a osobního života subjektu údajů a osobní údaje anonymizovat, 

jakmile je to možné.“ 

- § 13: „Správce a zpracovatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, 

zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému 

zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí 

i po ukončení zpracování osobních údajů.“ 

- § 14: „Zaměstnanci správce nebo zpracovatele a jiné osoby, které zpracovávají osobní 

údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, mohou zpracovávat 



 

 5 

osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu správcem nebo zpracovatelem 

stanoveném.“ [25] 

 

Zákoník práce 

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

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a kolektivní vztahy související s výkonem práce. 

Zaměstnavatel je povinen vyhodnocovat rizika, zkoumat jejich příčiny a důsledky, přijímat 

opatření k jejich minimalizaci, dbát na ochranu zdraví zaměstnanců a informovat 

je o možných rizicích, aby bezpečnost na pracovišti byla co největší. [26] 

 

2.2 Technické normy 

ČSN EN 50131-1 ed. 2  

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové 

požadavky: 2007, Změna: Z1 11.09t, A1 3.10t 

 Specifikuje systémové požadavky vztahující se na poplachové zabezpečovací a tísňové 

systémy – společné prostředky detekce, vzájemné propojování, ovládání a komunikace 

s jinými systémy. Norma dále stanovuje stupně zabezpečení a třídy prostředí. [12] 

 

ČSN EN 50132-5   

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 5: Přenos videosignálu 

  Stanovuje požadavky na přenosové systémy užívané v systémech CCTV (vysílací 

zařízení, přenosový kanál a přijímací zařízení). Zařazuje přenosová zařízení pro přenos 

videosignálu do jedné ze čtyř tříd klimatické odolnosti. Norma je určena především výrobcům 

zařízení pro přenos videosignálu v systémech CCTV a dále zkušebnám pro ověřování splnění 

technických požadavků na tato zařízení. [13] 

.  

ČSN EN 50132-7   

Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - 

Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Vymezuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených televizních 

okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další pomocná 
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zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích.  Pomáhá projektantům a uživatelům 

při volbě optimální varianty zařízení. [14] 

ČSN EN 50133-1  

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

– Část 1: Systémové požadavky: 2001, Změna: A1 6.03t 

 Definuje požadavky na funkčnost systému kontroly vstupů a požadavky 

na komponenty uvnitř a vně budov. Zabývá se také komunikací kontroly vstupů s ostatními 

systémy, např. poplachovými systémy. [15] 

 

ČSN EN 50133-7  

Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích 

– Část 7: Pokyny pro aplikace 

 Stanovuje všeobecné předpoklady pro komponenty systémů kontroly vstupů. [16] 

 

ČSN P ENV 1627  

Okna, dveře, uzávěry - Odolnost proti násilnému vniknutí - Požadavky a klasifikace 

 Upravuje požadavky na odolnost proti násilnému vniknutí u dveří, oken a uzávěrů. 

Nevztahuje se na manipulaci o násilné vniknutí přes elektronické nebo elektromagnetické 

zabezpečovací zařízení. [17] 
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3 Fyzická ochrana objektu  

 Pod pojmem fyzická ochrana chápeme komplexní celek složený z technických, 

organizačních a režimových prvků, jenž má za úkol chránit movitý i nemovitý majetek 

a bezpečí osob. Mělo by tedy být formou fyzické ochrany zabráněno manipulaci s majetkem, 

jeho poškozování či krádeži. Všeobecně jde o vybudování takových podmínek, které zajistí 

bezzávadný a bezpečný stav a v případě narušení zajistí rychlé navrácení do původního stavu. 

Možnosti ochrany by měly vycházet z průzkumu chráněného objektu. Je třeba zaměřit 

se na stanovení hodnoty chráněných aktiv a následné dopady, které by mohly jejich ztrátou 

či poškozením vzniknout.  

 Na obrázku 3.1 je zobrazena Pyramida bezpečnosti, která znázorňuje formy ochrany 

objektu a úroveň zabezpečení. Aby nedošlo k žádnému z nežádoucích jevů, je vhodné 

kombinovat prvky z každé formy ochrany. Klasická ochrana zahrnuje ochranu perimetru 

i pláště objektu. V rámci základní ochrany se jedná o mechanické zábrany, které mají 

znemožnit vstup nepovolaným osobám a slouží k upozornění, že se zde nachází soukromý 

pozemek. Do technické ochrany opět spadá ochrana perimetru a pláště objektu, ale využívá 

se kombinace mechanických zábranných systémů, elektrických zabezpečovacích systémů 

a jiných technických prostředků. Režimovou ochranou zabezpečíme správný chod celé 

organizace a to díky kontrole vstupu, pohybu a výstupu osob, dopravních prostředků 

a informací. Fyzická ostraha znamená zapojení lidského faktoru do celého systému ochrany. 

Už tedy nespoléháme pouze na techniku, která vždy nemusí fungovat, jak bychom si přáli. 

Vzhledem ke skutečnosti, že systém zabezpečení vždy pracuje komplexně, je fyzická ostraha 

zefektivněním technické a režimové ochrany a naopak. 

 

Obr. 3.1 Pyramida bezpečnosti  

1 – základní ochrana, 2 – dostatečná ochrana, 

3 – vysoká ochrana, 4 – velmi vysoká ochrana 

 



 

 8 

3.1 Technická ochrana 

Technická ochrana plní v bezpečnostní praxi dva úkoly – zlepšuje klasickou ochranu 

a napomáhá fyzické ostraze. Jsou využívány mechanické zábranné systémy, elektronické 

zabezpečovací systémy (dále jen EZS), kamerové monitorovací  systémy (dále jen CCTV), 

elektrické požární signalizace (dále jen EPS), prostředky ochrany dat a informací a další 

technické prostředky individuální ochrany. Tyto systémy se rozlišují podle použití na ochranu 

vnějších a vnitřních prostor a měly by být kombinovány s mechanickou ochranou. 

Technickou ochranu lze rozčlenit dle prostorové orientace: 

• Obvodová (perimetrická) ochrana – využívají se venkovní technické prostředky, 

signalizuje narušení perimetru – obvodových zdí, plotu a hranice pozemku. 

• Plášťová ochrana – zaměřuje se na bezpečnost pláště střeženého objektu, především 

se jedná o okna a dveře. 

• Prostorová ochrana – detekuje pohyb narušitele v chráněném prostoru uvnitř objektu. 

• Předmětová ochrana – zabývá se ochranou jednotlivých cenných předmětů (trezor, 

obraz) při jejich napadení či manipulaci s nimi. 

• Klíčová ochrana – orientuje se na klíčová místa, kde největší pravděpodobností hrozí 

narušení pachatelem. [10] 

 

3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

 Jedná se o takové prostředky, které vytyčí hranice pozemku a zabrání pachateli 

vniknutí na pozemek a do objektu přes okna a dveře.   

 

Bezpečnostní ploty 

Bezpečnostní ploty  jsou vyráběny z materiálů, které jsou odolné proti prostřižení 

či jinému poškození. Jedním ze způsobů, jak plot překonat, může být přelezení. Proto jsou 

bezpečnostní ploty zakončeny trny a použitím ostnatého nebo žiletkového drátu se účinnost 

ochrany zvýší. Proti podlezení či podhrabání plotu se můžeme chránit zapuštěním betonových 

desek do terénu, čímž vznikne jednoduchá podezdívka.  

 

Zabezpečení dveří 

Nejkritičtějším místem vniknutí jsou dveře. Zde musíme brát v úvahu řadu věcí 

– dveřní zárubeň, dveřní křídlo, uchycení dveří, ochranné kování a zámek.  
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Bezpečnostní zárubně a dveře 

Pod pojmem zárubeň chápeme rám, ve kterém jsou dveře uchyceny. Prvním krokem 

musí být úprava zárubně proti roztažení. Toho lze docílit vylitím zárubně řídkým betonem. 

Aby nedošlo k vypáčení zapadacího plechu, je třeba jej přichytit dlouhými šrouby k zárubni. 

Nejvíce používaným řešením je instalace bezpečnostní zárubně a bezpečnostních dveří. 

Ty jsou složeny z ocelové konstrukce, požárně–izolační výplně a venkovní povrchové úpravy 

(nejčastěji se používá dřevotříska).  

 

Zámek 

Zvýšená pozornost by se měla věnovat zámkům. Vhodné je užití vícebodového 

rozvorového zámku, kdy jsou zámkový mechanismus a cylindrická vložka chráněny 

ocelovým štítem. V současnosti existuje mnoho způsobů, jak překonat zámek. Jednak 

destrukcí vložky zámku – odvrtáním, vystřelením (např. jateční pistolí) nebo rozlomením, 

jednak použitím nedestruktivních metod – pomocí shodného klíče, vyplanžetováním 

a v poslední době velice oblíbeným bumpingem. Proto je lepší pro zvýšení ochrany spolu 

s bezpečnostními zámky instalovat také dveřní bezpečnostní závory  a další mechanické 

zajištění proti vysazení dveří.   

 

Zabezpečení oken 

Posledním místem vniknutí, které se z hlediska klasické ochrany řeší, jsou okna. 

Nejslabší částí oken je skleněná výplň. Možností zasklívání známe mnoho, 

mezi ty bezpečnější můžeme řadit izolační skla (dvojskla a trojskla), vhodné je zalití 

drátového pletiva do plochy skla, čímž se dá zamezit snadnému rozbití a proniknutí 

do objektu.  

 

Bezpečnostní folie na sklo 

Bezpečnost lze zvýšit aplikací skla s bezpečnostní folií nebo užitím vrstveného skla 

(lepí se ve vrstvách sklo-folie-sklo). Sklo s bezpečnostní folií slouží jako mechanická zábrana 

proti prohození těžkých předmětů (např. dlažební kostka, výbušnina), ale také zpomaluje 

vniknutí pachatele a šíření požáru, jelikož má samozhášecí efekt.  
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Mříže 

Zabezpečení oken se provádí mřížemi a to především v částech budovy, kde se trvale 

nevyskytují osoby. Při použití mříží je důležitý materiál, ze kterého jsou zhotoveny, 

ale také rozměry a konstrukce (je třeba brát v úvahu, že mříže lze překonat prolezením).   

Dělení mříží: 

• Dle konstrukce 

o Pevně ukotvené 

o Odejímatelné 

o Otevírací – otočné, sklopné 

o Posuvné – pevné, nůžkové 

o Navíjecí – s průhledným průzorem, s neprůhledným průzorem 

• Dle umístění – vnější (ploché nebo předsazené), vnitřní, meziokenní 

• Dle materiálu – ocelové, duralové – tvrzený a šlechtěný hliník 

• Dle ovládání – ruční, elektrické [7] 

 

3.1.2 Elektronické zabezpečovací systémy 

   EZS jsou sestaveny tak, aby signalizovaly narušení objektu obsluze, a tím bylo 

zahájeno provedení zabezpečovacích postupů (např. zadržení nebo zahnání pachatele). 

EZS musí detekovat vniknutí nebo i jen pokus o vniknutí do chráněného objektu. Pro zajištění 

spolehlivosti EZS musíme myslet na vlivy z okolního prostředí, měl by být zajištěn 

jednoduchý a správný provoz EZS a v neposlední řadě je třeba správný výběr jednotlivých 

prvků, aby byly vhodné pro požadovaný účel. Každý EZS má určený stupeň zabezpečení, 

rozdělujeme je: 

• Stupeň 1: Nízké riziko – předpokládá se, že narušitelé mají malou znalost 

EZS a že mají k dispozici omezený sortiment snadno dostupných nástrojů. 

• Stupeň 2: Nízké až střední riziko – předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti 

o EZS a že mají k dispozici základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů.  

• Stupeň 3: Střední až vysoké riziko – předpokládá se, že narušitelé jsou obeznámeni 

s EZS a mají úplný sortiment nástrojů a přenosných elektronických zařízení. 

• Stupeň 4: Vysoké riziko – předpokládá se, že narušitelé jsou schopni nebo mají 

možnost zpracovat podrobný plán vniknutí a mají kompletní sortiment zařízení 

včetně prostředků pro náhradu rozhodujících prvků v EZS. [12] 
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Pro správnou funkci jednotlivých částí EZS musí být tyto části zařazeny do třídy 

prostředí, které klasifikujeme podle tabulky 3.1. 

 
 

Třída 
Název 

prostředí 
Popis prostředí, příklady Rozsah teplot 

I Vnitřní 
Vytápěná místnost – místa trvalého 

bydlení, obchodní činnosti 
+5 °C až +40 °C 

II 
Vnitřní 

všeobecné 

Není udržována stálá teplota – chodby, 

haly, schodiště, skladové prostory 
-10 °C až +40 °C 

III 
Venkovní 

chráněné 

Prostředí vně budov, komponenty EZS 

nejsou vystaveny plně vlivům počasí 
-25 °C až +50 °C 

IV 
Venkovní 

všeobecné 

Prostředí vně budov, komponenty jsou 

trvale vystaveny vlivům počasí 
-25 °C až +60 °C 

 

Tab. 3.1 Klasifikace prostředí pro zařízení EZS [12] 

 

Složení EZS: 

• Čidlo (detektor) 

• Ústředna 

• Přenosové prostředky 

• Signalizační prostředky 

• Doplňková zařízení [10] 

 

Detektory jsou základním prvkem systému EZS, které zjišťují narušení chráněného 

prostoru. Fungují na různých fyzikálních principech (např. detektory magnetické, mikrovlnné, 

infračervené apod.). Předávají informaci o narušení pomocí přenosových prostředků ústředně. 

Ústředna je nejdůležitější částí celého elektronického zabezpečovacího systému. 

Mezi její základní funkce patří tedy přijímání a poté vyhodnocování signálů z čidel a ovládání 

signalizace. Jakmile je informace zpracována a vyhodnocena jako reálná (je vyloučena 

porucha či sabotáž), postupuje zpráva na signalizační zařízení. Vyhlášení poplachu může být 

akustické (siréna, houkačka), světelné (žárovky, reflektory) nebo může dojít ke spuštění 

doplňkových zařízení (uzavření vchodů, použití mříží).  
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Pult centralizované ochrany (dále jen PCO) 

Zařízení EZS mohou být napojeny na pult centralizované ochrany. PCO provozují 

Policie České republiky (dále jen Policie ČR) například pro banky a vládní budovy; městská 

nebo obecní policie pro kulturní památky, školy apod.; nebo soukromé bezpečnostní služby 

(dále jen SBS) jako placené služby. PCO přijímají  a vyhodnocují zprávy o poplachu 

z napojených zařízení EZS a obsluha PCO potom vysílá na místo příslušníka Policie ČR, 

městské nebo obecní policie, či SBS, aby zkontroloval stav objektu či náležité zasáhl. 

Zasahující skupina musí mít k dispozici dopředu zpracované zásahové plány s vyznačením 

příjezdových cest a s dalšími potřebnými informacemi. 

 

Čidla EZS 

 Čidla EZS můžeme rozdělovat podle mnoha kritérií: 

• Čidlo napájené 

o Aktivní 

o Pasivní 

• Čidlo nenapájené 

o Destrukční  

o Nedestrukční 

 

Čidlo napájené ke své činnosti potřebuje elektrickou energii. Jedná-li se o aktivní 

čidlo, pak tato čidla vysílají do svého okolí určitý druh energie (záření mikrovlnné, 

magnetické, infračervené apod.) a při narušení toku energie signalizují poplach. Pasivní čidla 

k detekci útoku využívají změny energie okolí (například tepelné vyzařování těles).  

 Čidla nenapájená ke své činnosti nepotřebují elektrickou energii. Destrukční čidla mají 

jednorázovou funkci, což znamená, že jakmile vyhlásí poplach, samy se zničí. 

Kdežto u nedestrukčních čidel nastávají vratné změny.  

 V tabulce 3.2 je pro přehled znázorněno rozdělení prvků EZS. [10] 
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Pasivní 

Plotová vibrační čidla, mikrofonní kabely, seismická 

čidla, čidla magnetických anomálií, perimetrická 

pasivní infračervená čidla 
Prvky 

obvodové 

ochrany 
Aktivní 

Infračervené závory a bariéry, mikrovlnné bariéry, 

štěrbinové kabely, aktivní infračervená čidla, laserové 

závory, kapacitní čidla 

Kontaktní 
Mikrospínače, nášlapné kontakty, závěsné kontakty, 

magnetické kontakty 

Destrukční 
Poplachové folie, tapety a skla; vodičové sítě 

a zátarasy, světlovodné zábranné sítě 

Destrukčních 

projevů 

Čidla otřesová, čidla na ochranu skleněných ploch, 

mikrofonní kabely, mechanické zábrany s detekcí 

narušení 

Tlaková 

akustická 
Infrazvuková čidla 

Prvky plášťové 

ochrany 

Bariérová 
Světelná čidla, laserové aktivní záclony, pasivní 

a aktivní infračervená čidla v podobě záclony 

Prvky 

prostorové 

ochrany 

Čidla pohybu 

VKV čidla (radarová), mikrovlnná čidla, ultrazvuková 

čidla, pasivní infračervená čidla, aktivní infračervená 

čidla, kombinovaná (duální čidla) 

Kontaktní Tlakové, tahové a magnetické kontakty, mikrospínače 

Kapacitní Kapacitní čidla 

Tlaková 

akustická 
Infrazvuková čidla 

Bariérová 
Laserová čidla (záclony), infračervené závory, bariéry 

a záclony, pasivní a aktivní infračervená čidla(záclony) 

Trezorová Seismická čidla,  

Prvky 

předmětové 

ochrany 

Na ochranu 

uměleckých 

předmětů 

Závěsová, polohová, váhová a optická čidla 

Tab. 3.2 Rozdělení prvků EZS 
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3.1.3 Kamerové monitorovací systémy 

CCTV systémy jsou častou podporou EZS, někdy ale mohou být užívány i samostatně. 

Jedná se o uzavřený televizní okruh, což znamená, že může přenášet signál z kamery 

pouze na stanovený počet monitorů. Tímto systémem lze okamžitě kontrolovat příčinu 

poplachu vyvolaného EZS systémem, popřípadě můžeme ihned určit způsob napadení 

chráněných aktiv a počet pachatelů. CCTV systémy mohou být doplněny o videodetekci 

pohybu, což při narušení prostoru automaticky zobrazí konkrétní obraz na monitor. Výhodou 

je možnost pořízení záznamu a uchování tak cenných informací pro pozdější potřeby.   

 

 

Obr. 3.2 Schéma zabezpečovacího CCTV systému 

 

Na obrázku 3.2 je zobrazeno schéma zabezpečovacího CCTV systému, 

který znázorňuje propojenost jednotlivých komponentů. Kamera snímá chráněný prostor 

a tento obraz pak převádí na elektrický signál, který je odesílán na multiplexer. Ovládací 

jednotka umožňuje kameře vertikální a horizontální pohyb, změnu ohniskové vzdálenosti 

a změnu ostření. Multiplexer upraví videosignál a ten pak může být zobrazen na monitoru. 

Zároveň multiplexer umožňuje zobrazit záběry z více kamer na jednom monitoru, popřípadě 

zaznamenat více záběrů na jednom záznamovém zařízení. Jako záznamová zařízení mohou 

být použity videorekordér, videotiskárna a uchování digitálního záznamu na pevném disku. 

 

3.2 Režimová ochrana 

Všeobecně se jedná o takové organizačně administrativní opatření, která vedou 

k bezpečnému fungování celého chráněného objektu. Je třeba tedy kontrolovat příchody 

a odchody zaměstnanců a dalších cizích osob, pohyb těchto osob po objektu a v neposlední 

řadě také oběh dokumentů a informací jak uvnitř společnosti, tak i mimo tuto společnost.  
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Režimová ochrana je v organizaci prováděna prostřednictvím bezpečnostních směrnic 

a řádů a je podporována technickými prostředky sloužícími k zaznamenání příchodů 

a odchodů zaměstnanců a ke kontrole oprávněnosti vstupu. V praxi se používají: 

• Turniket 

• Otočná propust 

• Brána 

• Identifikační prvky – karta, visačka, přívěsek 

• Autentizace heslem – PIN kód 

• Biometrické přístupové senzory 

 

3.3 Fyzická ostraha 

 Neustále se zvyšující kriminalita a vandalismus vyžaduje zabezpečení objektu 

fyzickou ostrahou, pod čímž si můžeme představit zejména hlídací službu. Jedná se sice 

o nejpoužívanější druh ochrany objektu, ale v žádném případě nemůže fungovat bez podpory 

dalších forem zabezpečení. Má za úkol zasahovat v případě narušení střeženého prostoru 

a zajistit tak veřejný pořádek v organizaci.  

Mezi základní činnosti fyzické ostrahy patří: 

• Kontrolní propustková činnost, což je kontrola vstupu a opuštění objektu osobami 

nebo dopravními prostředky. 

• Střežení objektu formou obchůzek a zabránění rozkrádání či ničení majetku. 

• Provedení zásahu při narušení objektu či při mimořádných událostech. 

• Uvědomění příslušných míst podle druhu ohrožení objektu – Policie ČR, Hasičský 

záchranný sbor nebo záchranná služba. [9] 

 

Metody užívané fyzickou ostrahou: 

• fyzické pozorování, 

• osobní prohlídky a kontrola zavazadel, 

• kontrola osob, 

• kontrola dopravních prostředků a nákladů, 

• kontrola stavu (teplota vzduchu, teplota vody, ukazatelé poruch, hlásiče požáru), 

• kontrola dokladů a povolení ke vstupu, 

• nasazení služebního psa, 

• evakuační a ochranná opatření. 
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4 Průmyslový areál RM KOVO 

Letecký snímek areálu RM KOVO je zobrazen na obrázku 4.1. Působí zde tři 

společnosti – RM KOVO, s.r.o., O.K. Bagr servis a Zámečnictví Jiří Cieciotka. Společnosti 

spolu úzce spolupracují a doplňují tak svou výrobu. 

Společnost RM KOVO, s.r.o. působí ve strojírenství již od roku 1997. V roce 2000 

odkoupila areál a zefektivnila tak svou výrobu. Od roku 2009 probíhá projekt rozšíření 

výrobních hal. Ke stávající zateplené hale určené k obrábění přibyla svařovna ocelových 

konstrukcí. V nových prostorách byla zprovozněna horizontální vyvrtávačka, čímž došlo 

k zmodernizování strojního parku a technologických možností firmy. Společnost se zabývá 

strojním obráběním kovů pomocí NC a CNC horizontálních vyvrtávaček, soustruží 

na karuselu, vyrábí svařované ocelové konstrukce a speciální svařence, výpalky a průmyslové 

odlitky pro strojní a stavební průmysl. Specializují se však především na kusovou 

a malosériovou zakázkovou výrobu. Výroba je postavena na zákazníkem dodané výkresové 

dokumentaci. [30] 

Společnost O.K. Bagr servis zahájila svou činnost v listopadu 2007. Zprostředkovává 

prodej strojů pro manipulaci a zpracovávání kovového odpadu, provádí servis, opravy 

a prodej náhradních dílů se zaměřením na nakladače FUCHS, motory Deutz a Perkins a nabízí 

mnoho dalších služeb v oblasti prodeje a oprav pracovních strojů. [28] 

Zámečnictví Jiří Cieciotka vzniklo v roce 2006. Zabývá se výrobou ocelových 

konstrukcí a kovářských a kovodělných výrobků, zpracovává projekty ocelových konstrukcí, 

statické výpočty, projekty spodní stavby a výrobní výkresovou dokumentaci. [36] 
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Obr. 4.1 Areál RM KOVO [30] 

 

4.1 Základní informace o objektu 

  Průmyslový areál RM KOVO se nachází na křižovatce ulice Rudné a Frýdecké 

v Ostravě – Kunčičkách. Poloha v blízkosti průmyslového centra Ostravy zaručuje dobrou 

logistickou dostupnost pro kamionovou přepravu.  

Zabezpečovaný objekt zabírá rozlohu 5 000 m2 a je rozčleněn 

na administrativní budovu, 2 výrobní haly a nově přistavěné dvojhalí, garáže, shromaždiště 

odpadu, venkovní sklad a parkoviště. Venkovní sklad je přidružená část areálu a jeho rozměry 

jsou 25m x 47m x 31m x 43m. Základní areál, jež je na obrázku 4.2 označen zelenou hranicí, 

má rozměry 61m x 78m x 53m x 70m. V přízemí administrativní budovy jsou šatny a sociální 

zařízení pro zaměstnance, do prvního patra se vychází po otevřených schodech a zde jsou 

umístěny kanceláře všech tří firem. Obráběcí hala společnosti RM KOVO, s.r.o., která je 

zobrazena na obrázku 4.3, je zateplená, v zimě vytápěná a se svařovnou ocelových konstrukcí 

je spojena uzavřeným meziskladem.  

Ze strany vjezdu, parkoviště a shromaždiště odpadu sousedí objekt s volným 

prostranstvím. V blízkosti venkovního skladu a garáží se nachází obytné rodinné domy. Areál 

je kompletně vybetonován, za plotem ze strany shromaždiště odpadu a garáží rostou stromy, 

které větvemi zasahují na pozemek. Rovněž v těsné blízkosti administrativní budovy můžeme 

spatřit stromy, což zjednodušuje potencionálnímu pachateli vniknutí na střechu. 
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Obr. 4.2 Náčrt areálu RM KOVO 

1 – Administrativní budova; 2, 3 – Výrobní dvojhalí;   

4, 5 – Výrobní haly; 6 - Garáže; 7 – Shromaždiště odpadu; 

8 - Parkoviště; 9 – Venkovní sklad 

 

 

Obr. 4.3 Výrobní hala [30] 

 

4.2 Současný stav zabezpečení areálu RM KOVO 

 V současnosti je v areálu RM KOVO použita pouze technická a režimová ochrana. 

Fyzickou ostrahu zde nenajdeme vůbec.  

 

4.2.1 Technická ochrana   

Areál je obehnán plotem vysokým tři metry z vlnitého plechu a opatřen ostnatým 

drátem. Venkovní sklad je oplocen zvlášť stejným typem plotu jako základní areál.  
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Vstup do areálu RM KOVO je opatřen jednokřídlou bránou pro pěší přístup doplněnou 

o posuvnou bránu chránící vjezd, který je zobrazen na obrázku 4.4. Jednokřídlá brána 

se na noc zamyká. Posuvná brána nemá automatický pohon, proto kvůli ušetření času 

jak zaměstnanců, tak návštěvníků areálu je během pracovních dní neustále otevřená. Zavírá 

se a zamyká pouze při odchodu na konci pracovní doby. Tři klíče mají k dispozici provozní 

ředitelé každé firmy v areálu a další tři klíče si předávají vedoucí směn. 

 

 

 

Obr. 4.4 Vjezd do areálu a administrativní budova [30] 

 

Venkovní prostor je opatřen dvěma venkovními kamerami. Jsou použity digitální, 

barevné kamery se standardní rozlišovací schopností. Jedna je umístěna na hlavní budově 

a snímá parkoviště a část výrobních hal, druhá se nachází nad vchodem do výrobní haly 

a je zaměřena na prostor před garážemi a vstupní bránu. Uvnitř haly patřící firmě RM KOVO 

je instalována vnitřní, barevná, digitální kamera, která sleduje prostor haly se stroji. Kamery 

jsou usazeny na polohovacích hlavicích a pomocí dálkového řízení objektivů 

tak lze monitorovat celý hlídaný prostor, kde není dopředu možné určit vzdálenost, velikost 

ani pravděpodobný pohyb a rychlost sledovaného předmětu. Výstupy z kamer jsou vedeny 

přes multiplexer na tři monitory, které se nalézají v kanceláři bezpečnostního technika 

v administrativní budově. V rámci projektu rozšíření výrobních hal došlo k napojení CCTV 

na videorekordér. Obraz je nepřetržitě nahráván a uchováván na pevném disku po dobu dvou 

až tří dnů.  

 Zabezpečení prostřednictvím EZS je zajištěno ústřednou, která je ovládána drátovou 

klávesnicí a jsou umístěny v kanceláři bezpečnostního technika. Při spuštění poplachu dojde 

k signalizaci pomocí vnější i vnitřní sirény a informace o narušení hlídaného prostoru přijde 

formou SMS na mobilní telefon majitele objektu. Na ústřednu EZS jsou pak bezdrátově 

připojena pasivní infračervená čidla, magnetické detektory otevření dveří a detektory kouře. 

Dvě PIR čidla střeží chodbu spojující kanceláře a v každé ze tří hal jsou instalována další dvě. 
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Magnetickými detektory otevření dveří jsou hlídány vstupy do hal a jeden se nachází 

na dveřích vedoucích do kanceláře bezpečnostního technika. Detektory kouře najdeme 

ve výrobních halách.  

 

4.2.2 Režimová ochrana 

 Do areálu denně vstupuje mnoho lidí. Funguje zde ručně psaná kniha příchodů 

a odchodů zaměstnanců a kniha návštěv, kde se zaznamenávají dovozci materiálu a jiné cizí 

osoby vstupující na pozemek. Knihu příchodů a odchodů zaměstnanců si vede každá firma 

svou, tudíž ji má uloženou ve své kanceláři, kde se každý zaměstnanec musí hlásit. Kniha 

návštěv je umístěna v kanceláři bezpečnostního technika, který dovozce materiálu a ostatní 

návštěvy eviduje díky kamerového systému. 

 

 Stávající zabezpečení je dle mého názoru nedostatečné, když vezmu v úvahu hodnotu 

výrobních strojů a uskladněného materiálu. První a největší riziko spatřuji ve vstupní bráně, 

která je celý den otevřená a tím jako by vyzývala k vstupu osoby, které jsou v areálu 

nežádoucí. I když je brána zavřená, tak je snadné ji přelézt, podhrabat nebo s pomocí 

destruktivních či nedestruktivních metod překonat jednoduchý zámek. S otevřenou bránou 

souvisí nekontrolovaný vstup. Sice je brána monitorována kamerou, a tak by měla evidence 

návštěv fungovat, ale předpokládám, že bezpečnostní technik má na práci důležitější věci, 

než celý den sledovat monitory se záznamy z kamer. A co se týká evidence příchodů 

a odchodů zaměstnanců, tak zřejmě taky nebude kvalitní, neboť závisí 

na tom, kdy se zaměstnanci nahlásí zaměstnavateli.  

 Další nevýhodu vidím v nezabezpečených oknech výrobních hal. Okna jsou dostupná 

pro prohození kamene či jiného předmětu a uvnitř se nachází drahé průmyslové stroje, 

které sice není možno ukrást, ale mohl by je případný narušitel poškodit a znesnadnit 

tak výrobní činnost.  

 Vzhledem k důležitosti kanceláře bezpečnostního technika a k informacím 

nacházejících se v dalších kancelářích, které obsahují plány a strategie potřebné pro celkovou 

výrobu, považuji za chybu nezajištění dveří oddělujících schodiště s kancelářemi.  

 V současné době je k bezporuchovému fungování jakéhokoli bezpečnostního opatření 

vhodné kombinovat technické prvky s lidským faktorem. Proto v areálu RM KOVO 

postrádám fyzickou ostrahu. Mám na mysli jak střežení vstupního prostoru, tak pravidelné 
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obchůzky areálu či osobní prohlídky a kontroly zavazadel zaměstnanců, zda do areálu 

nebo z areálu nepronáší věci. 

 V následující kapitole budu své hypotézy ověřovat pomocí analytických metod, 

na jejichž základě navrhnu důkladnější bezpečnostní opatření.   
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5 Analýza fyzické ochrany areálu RM KOVO 

 V dnešní době se čím dál tím více rozšiřuje používání analytických metod. Pomocí 

analýzy se dá rozebrat jakýkoli složitý problém na jednodušší prvky a na základě pochopení 

základních principů dospějeme k řešení. Pro účely mé bakalářské práce budu užívat analýzy 

rizik, a proto je třeba odlišovat čtyři základní pojmy. Na obrázku 5.1 je nastíněna vzájemná 

vazba mezi nebezpečím, ohrožením, rizikem a opatřením.  

 

 

Obr. 5.1 Schéma nebezpečí – ohrožení – riziko – opatření 

 

 Nebezpečí je zdroj potencionálního poškození, což může být škoda na životě, zdraví, 

majetku či životním prostředí. Ohrožení je stav, kdy dochází ke změně bezpečného stavu 

vlivem nebezpečí na nový stav a míra ohrožení je vyjádřena rizikem. Nemůžeme hovořit 

o ohrožení v situaci, kde neexistuje nebezpečí. Riziko můžeme chápat jako kombinaci 

pravděpodobnosti vzniku negativního jevu a jeho následků. V zásadě je však nebezpečí 

zdrojem rizika. Po identifikaci rizika následuje stanovení opatření.  

 
Při analýze rizika se využívá čtyř základních kroků: 

• identifikace zdrojů rizika, 

• hodnocení pravděpodobnosti, 

• hodnocení následků, 

• stanovení rizika. 

 

Spolu s analýzou rizika je úzce spojeno krizové řízení, což je souhrn řídících činností, 

které mají předcházet a zdolávat nepříznivé situace: 

• analýza bezpečnostních rizik, 

• vyhodnocování bezpečnostních rizik, 
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• plánování, 

• organizování, 

• realizace a kontrola. 

 

5.1 Analýza stromem poruch 

 Analýza stromem poruch (dále jen FTA) je nástrojem pro identifikaci rizika. FTA je 

přehledný grafický model, který umožňuje kombinovat poruchy zařízení a lidské chyby. 

Stanovím vrcholovou událost, tedy hlavní poruchu, a řetězením jednotlivých příčin 

této poruchy zjistím primární příčiny, tedy základní rizika, která budu analyzovat dalšími 

metodami. Na obrázku 5.2 je znázorněna legenda analýzy FTA potřebná k pochopení 

grafického zobrazení této metody.  

 

 

Obr. 5.2 Legenda analýzy FTA

Logické hradlo NEBO 
 
 
Mezilehlá událost 
 
 
Základní událost 
 

 
Událost nerozvíjena 
s ohledem na 
podrobnost analýzy 
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Obr. 5.3 Grafické modelování bezpečnostních rizik metodou FTA 
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 Vzhledem k znalostem stávajícího zabezpečení areálu RM KOVO z analýzy FTA, 

která je uvedena na obrázku 5.3, usuzuji, že největší riziko při narušení perimetru je vniknutí 

na pozemek bránou, kdy otevření brány, přelezení nebo podhrabání není problémem 

pro žádného člověka a není přitom potřeba zvláštních znalostí či zkušeností. Jako další 

bezpečnostní riziko spatřuji vniknutí do výrobních hal a administrativní budovy okny, 

která nejsou nijak zabezpečena. Větší ohled by se měl vzít na ohrožení zaměstnanců 

ať už požárem, pracovním prostředím, či jejich vlastním zaviněním. Jelikož je analýza FTA 

jednoduchým grafickým modelem bezpečnostních rizik, rozhodla jsem se pro větši přesnost 

použít i diagram příčin a následků.  

 

5.2 Diagram příčin a následků 

 Diagram příčin a následků,také nazývaný Ishikawův diagram nebo diagram rybí kosti, 

umožňuje systematicky popsat všechny existující příčiny daného problému. Jedná 

se o týmovou analýzu, při které se využívá metoda brainstormingu. Pomocí grafického 

znázornění  se určují základní příčiny, které vyvolávají řešený problém. V mém případě 

podrobněji identifikuji bezpečnostní rizika objektu RM KOVO. Grafický model Ishikawova 

diagramu je zobrazen na obrázku 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5.4 Grafické zobrazení Ishikawova diagramu
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Obr. 5.5 Grafické modelování bezpečnostních rizik metodou Ishikawova diagramu 
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 Pomocí Ishikawova diagramu, jenž je zobrazen na obrázku 5.5, jsem dospěla k názoru, 

že největší pozornost budu věnovat narušení perimetru, především tedy zabezpečení vstupu 

do areálu a narušení pláště objektu, zejména dveřím a oknům. Dále se zaměřím 

na zaměstnance a další osoby pohybující se v areálu a na režimovou ochranu. Jako následující 

analýzu jsem zvolila analýzu příčin a následků poruch, jež je metodou k výpočtu rizika.  

 

5.3 Analýza příčin a následků poruch 

 Analýza příčin a následků poruch (dále jen FMEA) je analytická metoda, jejímž cílem 

je zviditelnit a řešit potenciální problémy v průběhu vývoje jakéhokoli problému. FMEA je 

vysoce individuální, konečné řešení závisí na znalostech a zkušenostech hodnotitele. Pomocí 

analýzy FMEA se sestaví tabulka, která obsahuje příčiny a následky poruchy. 

 V analýze FMEA budu hodnotit rizika, která jsem identifikovala metodou FTA 

a metodou Ishikawova diagramu. K výpočtu rizikového čísla (dále jen R), 

které stanovuje důležitost bezpečnostních rizik, je potřeba ohodnotit každé riziko třemi 

indexy. Každý index může nabývat hodnoty od jedné do pěti. Prvním hodnotícím indexem je 

pravděpodobnost vzniku rizika a hodnoty, kterých může nabývat, jsou zobrazeny v tabulce 

5.1.  

 

P Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2  Spíše nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobný vznik 

5 Trvalá hrozba 

Tab. 5.1 Pravděpodobnost vzniku rizika 

 

 Druhý index, jehož hodnoty jsou znázorněny v tabulce 5.2, vyjadřuje závažnost 

následků v rámci analyzovaného objektu a dopady na zdraví a život osob a majetek. 
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N Závažnost následků 

1 Malý delikt, malý úraz, malá škoda 

2 Větší delikt, úraz s pracovní neschopností, větší škoda 

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

4 Těžký delikt, těžký úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

Tab. 5.2 Závažnost následků 

 

 Třetím indexem je odhalitelnost rizika, tedy jak rychle a snadno zjistíme, že nastala 

riziková situace. Hodnoty, kterých třetí index nabývá, jsou vyjádřeny v tabulce 5.3. 

 

H Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho spáchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

Tab. 5.3 Odhalitelnost rizika 

 

 Následně se vypočte číslo R užitím rovnice 5.1, minimum tohoto číslo je 1 maximum 

pak může být 125. R je bezrozměrné číslo. 

 

Rovnice 5.1 Výpočet rizikového čísla 

R = P x N x H 

R – Rizikové číslo 

P – Pravděpodobnost vzniku rizika 

N –  Závažnost následků 

H – Odhalitelnost rizika 

 

 Po vypočtení rizikového čísla se určuje výsledná míra rizika. Podle toho, jaké hodnoty 

číslo R nabývá, se výsledná míra rizika člení na pět kategorií, které jsou zobrazeny v tabulce 

5.4.  
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R (MPR) Výsledná (porovnatelná) míra rizika 

0 – 3 Bezvýznamné riziko 

4 – 10 Akceptovatelné riziko 

11 – 50 Mírné riziko 

51 – 100 Nežádoucí riziko 

101 – 125 Nepřijatelné riziko 

Tab. 5.4 Výsledná míra rizika 

 

 V tabulce 5.5 je zpřehledněn výčet bezpečnostních rizik. Po stanovení výsledné míry 

rizika jednotlivých faktorů se určí Paretův princip dle rovnice 5.2, který dále slouží 

ke zpracování Paretova diagramu v obrázku 5.6. Ten pomáhá oddělit důležité faktory 

řešeného problému od těch méně důležitých a umožňuje názorně demonstrovat problém. 

Sestrojením Lorenzovy křivky, která je součástí Paretova diagramu v obrázku 5.6 a určením 

životně důležité menšiny na základě zvoleného kritéria (budu užívat kritérium 80/20) 

se vymezí nejzávažnější rizika.  

 Rizika, jejichž rizikové číslo dosahuje hodnoty vyšší než 51, jsou hodnocena 

jako nežádoucí, a proto je pro tato rizika potřeba stanovit nová bezpečnostní opatření. 

Pro rizika, která se v Paretově diagramu nachází pod hranicí 80%, je nutno také určit nová 

opatření.  

 

Rovnice 5.2 Vypočet Paretova principu (dále jen PP) 

PP = (100 / ∑R) x R 

PP – Paretův princip (%) 

R – Výsledná míra rizika 
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Objekt Subsystém Identifikace nebezpečí P N H R PP

1. Přelezení plotu 2 4 5 40 3,33

2. Podhrabání plotu 3 3 3 27 2,25

3. Mechanické poškození plotu 2 4 3 24 2,00

4. Přelezení brány 3 4 5 60 5,00

5. Podhrabání brány 3 3 3 27 2,25

6. Zneužití otevřené brány 5 4 5 100 8,33

7. Překonání zámku brány 3 4 3 36 3,00

8. Vniknutí na střechu 3 4 4 48 4,00

9. Rozbití výplně okna 4 5 1 20 1,67

10. Otevření okna 3 5 2 30 2,50

11. Vysazení dveří 3 5 2 30 2,50

12. Vypáčení dveří 4 5 2 40 3,33

13. Odvrtání zámku 3 5 2 30 2,50

14. Rozlomení vložky zámku 3 5 2 30 2,50

15. Bumping 2 5 5 50 4,16

16.Nedovolené vynášení majektu 5 4 4 80 6,66

17. Vpuštění cizích osob do objektu 4 3 2 24 2,00

18. Úmyslná nedbalost 2 5 5 50 4,16

19. Neúmyslná nedbalost 3 5 4 60 5,00

20. Neznalost bezpečnostních předpisů 1 5 5 25 2,08

21. Kouření na pracovišti 3 5 2 30 2,50

22. Neoprávněný vstup 4 4 4 64 5,33

23. Krádež 2 3 2 12 1,00

24. Poškození majetku 4 4 2 32 2,66

25. Sabotáž 3 4 4 48 4,00

26.Nedostatečná evidence návštěv 5 3 4 60 5,00

27. Chybějící interní předpisy 5 1 4 20 1,67

28.Nedodržení bezpečnostních předpisů 4 2 3 24 2,00

29. Únik informací 4 5 4 80 6,66
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Tab. 5.5 Výčet bezpečnostních rizik  
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Obr. 5.6 Paretův diagram a Lorenzova křivka 

 

Identifikace nebezpečí R PP

1. Přelezení plotu 40 3,33
4. Přelezení brány 60 5,00

6. Zneužití otevřené brány 100 8,33

7. Překonání zámku brány 36 3,00
8. Vniknutí na střechu 48 4,00
10. Otevření okna 30 2,50
11. Vysazení dveří 30 2,50
12. Vypáčení dveří 40 3,33
13. Odvrtání zámku 30 2,50
15. Bumping 50 4,16
16.Nedovolené vynášení majektu 80 6,66

18. Úmyslná nedbalost 50 4,16
19. Neúmyslná nedbalost 60 5,00

22. Neoprávněný vstup 64 5,33

24. Poškození majetku 32 2,66
25. Sabotáž 48 4,00
26.Nedostatečná evidence návštěv 60 5,00
29. Únik informací 80 6,66  

Tab. 5.6 Výsledná rizika  

 

 V tabulce 5.6 jsou seřazena výsledná rizika, která se v Paretově diagramu nachází 

pod hranicí 80%. Tato výsledná rizika jsou analýzou FMEA vyhodnocena jako nejzávažnější.   
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5.4 Analýza souvztažnosti 

 Jako metodu verifikace výsledků analýzy FMEA jsem zvolila analýzu souvztažnosti. 

Metoda je vhodná pro hodnocení objektu jako celku a její příznivou vlastností je vyhledávání 

vzájemných vazeb mezi jednotlivými riziky. Pro identifikaci rizik použiji bezpečnostní rizika 

vymezená předchozími analýzami FMEA, FTA a Ishikawova diagramu.  

 Vybrala jsem dvacet rizik, ze kterých je sestavena matice rizik a která jsou zaznačena 

v tabulce 5.7 Identifikace a hodnocení rizik. Na svislé a vodorovné ose jsou zaznamenána 

rizika a jestliže se vzájemně ovlivní, zapisujeme do příslušného řádku 1. Jestliže se nijak 

neovlivňují, zapisujeme 0. Na diagonále je vždy X, protože příslušné riziko nemůže ovlivnit 

samo sebe. Na konci každého řádku a sloupce jsou sečteny hodnoty náležející jednotlivým 

rizikům. Následně se vypočítají koeficienty Kar a Kpr  pro každé riziko za užití rovnic 5.3 a 5.4 

a výsledné hodnoty jsou poznamenány v tabulce 5.8 Stanovení koeficientů rizik. Číselné 

hodnoty koeficientů potom slouží jako podklad pro grafické zpracování. Hodnoty koeficientu 

Kar se vynáší na ose x, hodnoty koeficientu Kpr na ose y. Grafické zobrazení matice rizik, 

jež je znázorněno na obrázku 5.7, je rozděleno osami O1 a O2 na čtyři kvadranty. Osy jsou 

vypočítány podle rovnic 5.5 a 5.6 za předpokladu spolehlivosti systému S = 80%. Každý 

ze čtyř kvadrantů symbolizuje závažnost rizika a ty jsou uvedeny v tabulce 5.9. 
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Identifikace rizik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
∑K 
ar

1 Požár X 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 9

2 Zranění 1 X 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 9

3 Zneužití otevřené brány 0 0 X 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3

4 Vniknutí na střechu 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

5 Vniknutí oknem 0 0 1 0 X 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

6 Vniknutí dveřmi 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2

7
Nedovolené vynášení 

majektu
0 0 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 11

8
Vpuštění cizích osob do 

objektu
0 0 0 0 1 1 0 X 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10

9 Úmyslná nedbalost 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2

10 Neúmyslná nedbalost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3

11
Neznalost 

bezpečnostních předpisů
0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

12 Kouření na pracovišti 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 X 0 0 0 0 0 1 1 0 7

13 Neoprávněný vstup 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 X 0 0 0 1 0 1 1 9

14 Krádež 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 X 0 1 0 1 1 0 12

15  Poškození majetku 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 X 1 0 1 1 0 15

16 Sabotáž 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 X 0 1 0 1 13

17
Nedostatečná evidence 

návštěv
0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 X 0 0 0 3

18 Chybějící interní předpisy 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 3

19
Nedodržení 

bezpečnostních předpisů
0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 X 0 6

20 Únik informací 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 X 10

∑K rb 2 2 9 6 8 8 4 10 9 9 11 3 12 3 3 6 2 12 11 2

Rb Ra

 

Tab. 5.7 Identifikace a hodnocení rizik  

 

Rovnice 5.3 Výpočet koeficientů Kar 

Kar = [(∑ Kar  / (x-1))] . 100 

 

Rovnice 5.4 Výpočet koeficientu Kpr 

Kpr = [(∑ Krb  / (x-1))] . 100 
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Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

K ar  [%] 
x 

47 47 16 11 11 11 58 53 11 16 16 37 47 63 79 68 16 16 32 53 

K pr [%] 
y 11 11 47 32 42 42 21 53 47 47 58 16 63 16 16 32 11 63 58 11 

Tab. 5.8 Stanovení koeficientů rizik 

 

Rovnice 5.5 Výpočet osy O1 

O1 = 100 - [(Kar max  - Kar min) / 100] . S [%] 

 

Rovnice 5.6 Výpočet osy O2 

O2 = 100 - [(Kpr max  - Kpr min) / 100] . S [%] 

 

Kar max  = 79  Maximální hodnota koeficientu Kar, 

Kar min = 11  Minimální hodnota koeficientu Kar, 

Kpr max  = 63  Maximální hodnota koeficientu Kpr, 

Kpr min = 11  Minimální hodnota koeficientu Kpr, 

S = 80%  Spolehlivost systému 

O1  = 45%  Osa O1 

O2  = 58%  Osa O2 
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Obr. 5.7 Grafické zobrazení matice rizik stanovené analýzou souvztažnosti 
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Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech 

I. kvadrant Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. kvadrant Sekundárně nebezpečná rizika 

III. kvadrant Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. kvadrant Relativní bezpečnost 

Tab. 5.9 Závažnost rizik v jednotlivých kvadrantech analýzy souvztažnosti 

 

 Analýzou souvztažnosti byla jako závažná rizika určena ta, která se nacházejí v I. a II. 

kvadrantu. Jedná se o rizika číslo 11, 13, 18 a 19, tedy neznalost bezpečnostních předpisů, 

neoprávněný vstup, chybějící interní předpisy a nedodržení bezpečnostních předpisů. 

Z analýzy vyplývá, že největší dopad na komplexní fungování areálu RM KOVO mají vnitřní 

vlivy s čímž se váže nedostatečná režimová ochrana.  

 

5.5 Zhodnocení výsledků analytických metod 

 K analýze bezpečnostních rizik v areálu RM KOVO jsem použila dvě metody graficky 

analytického modelování rizik (FTA, Ishikawův diagram), metodu výpočtu rizika (FMEA) 

a metodu verifikace (analýza souvztažnosti). V další kapitole se budu zaměřovat na nápravu 

těchto nedostatků: 

• Vstup do areálu je vybaven nedostatečnou bránou. Fakt, že je jednoduché její zdolání 

zároveň podporuje to, že je celý den otevřená a bez dohledu.  

• Slabým místem výrobních hal jsou nezabezpečená okna. 

• Chybějící interní předpisy, ať už se jedná o bezpečnost při práci nebo o pohyb 

zaměstnanců po areálu, především při vstupu a opuštění areálu.  

• Nekontrolují se cizí osoby vstupující a opouštějící areál, můžou cokoli pronést dovnitř 

a cokoli odnést ven. 

• Není zabezpečen únik informací, které se přístupně nacházejí v kancelářích.  

• Chybí celková ostraha areálu ve dne a zejména v noci.  
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6 Návrh bezpečnostních opatření 

 V předchozí kapitole jsem pomocí analytických metod odhalila slabá místa 

v současném zabezpečení areálu RM KOVO. Nyní se zaměřím na návrh opatření vedoucích 

k zajištění bezpečné a funkční fyzické ochrany. Součástí mých doporučení bude také finanční 

rozvaha.  

 

6.1 Technická ochrana 

  Jako základ pro zlepšení zabezpečení vstupu doporučuji nainstalovat dvojdílnou 

teleskopickou bránu, kdy je jedno křídlo posouváno pohonem a druhé křídlo se potom 

posouvá prostřednictvím pomocného převodu. Tímto se ušetří místo, které by jinak bylo 

potřeba pro otevřená vrata. Součástí teleskopické brány je vykopání a vybetonování základů 

pro kolejnice, po kterých se brána posouvá. Abych zachovala přístup pro pěší, zvolím 

variantu s brankou pro pěší.  

 Do kanceláří, které se nacházejí v prvním patře administrativní budovy, se vstupuje 

po otevřených schodech. Kanceláře jsou sice od schodiště oddělené dveřmi, ale nejsou nijak 

zabezpečeny. V rámci zvýšení bezpečnosti informací, které se v kancelářích nacházejí 

a také k zajištění kanceláře bezpečnostního technika, kde můžeme najít ústřednu a klávesnici 

EZS a výstupy z bezpečnostních kamer, se budu věnovat zvýšení odolností dveří. Zvolím 

instalaci celokovových dvouplášťových dveří. Konstrukce je zpevněná šesti svislými a osmi 

příčnými kovovými výztuhami a je montována do speciální zárubně SHERLOCK®, 

která je v místě zámku a jistících bodů zesílená. Dveře doplním bezpečnostní vložkou 

se zdvojenými teleskopickými stavítky, která je chráněná proti odvrtání a vyhmatání. Celý 

zámek je oboustranně krytý kovovými štíty, které jsou opět chráněny proti sekání a vrtání. 

 Dalším nezajištěným prvkem spadajícím do technické ochrany jsou okna výrobních 

hal. Použiji bezpečnostní třívrstvé folie o šířce 0,3 mm. Zabráním tak prohození nežádoucích 

předmětů a zároveň proniknutí případného útočníka do haly. Při rozbití skla potaženého 

bezpečnostní folii nehrozí vysypání výplně, takže nemohou být zraněny osoby v blízkém 

okolí.  

 V rámci zabezpečení areálu systémem EZS bych zvýšila počet PIR čidel 

kombinovaných s mikrovlnným signálem, která jsou vhodná pro venkovní použití. Vybrala 

jsem venkovní detektor TriTech řady OD850 od firmy Bosch. Pasivní infračervený signál 

zpracovává tepelné záření z okolí, ale nespustí se přímým slunečním zářením nebo bleskem. 

Mikrovlnný signál potom reaguje na lineární pohyb, nedetekuje tedy například pohyb větví 
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stromů. Doporučené umístění detektorů je vidět na obrázku 6.1. Systém EZS bude napojen 

na pult centralizované ochrany přes centrální počítač bezpečnostního technika. Jestliže dojde 

ke spuštění poplachu, obsluha PCO je o tom informována a posílá do objektu zásahovou 

skupinu. Zásahová skupina stanoví příčiny poplachu a o zjištěných skutečnostech informuje 

majitele objektu, popřípadě Policii ČR nebo další potřebné skupiny.  

 

Obr. 6.1 Doporučené umístění detektorů PIR + MW 

 

 Kamerový monitorovací systém je od roku 2009 na dobré úrovni, pouze bych zvýšila 

počet kamer. Na obrázku 6.2 je znázorněna modrou barvou současná lokalizace kamer 

a zelenou barvou doporučená instalace.  

 

 

Obr. 6.2 Současné a doporučené umístění kamer 
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6.2 Režimová ochrana 

 Pro kontrolu vstupu navrhuji otevírání brány GSM klíčem. Na GSM modem bude 

připojen pohon brány a ta pak bude řízena elektrickým impulsem. Jako ovladač GSM klíče je 

užíván mobilní telefon. Jakmile je GSM klíč prozvoněn mobilním telefonem, spustí 

se elektrický impuls a tím dojde k zapnutí pohonu a otevření brány. Číslo mobilního telefonu 

každého zaměstnance a častého návštěvníka areálu bude evidováno v databázi oprávněných 

uživatelů, je možno zaznamenat až tisíc čísel. Jestliže bude GSM klíč provolávat telefonní 

číslo nezaznamenané v této databázi, nebude na něj GSM klíč reagovat. Tím se docílí 

pravidelné kontroly osob vstupujících do areálu a vyloučí se nežádoucí osoby. Zároveň bude 

možné přesně evidovat příchody a odchody zaměstnanců. 

  

6.3 Fyzická ostraha  

 Jelikož jsem kontrolu vstupu vyřešila prostřednictvím GSM klíče, budu se zaměřovat 

pouze na ostrahu areálu v noci. Systém EZS bude napojen na PCO bezpečnostní agentury 

pomocí komunikačního zařízení, které zprostředkuje spojení s objektem. Pracovník zásahové 

skupiny bude dvakrát za noc (v jedenáct hodin večer a ve tři hodiny ráno) provádět obchůzku 

areálu. V areálu budou rozmístěny snímače čipů. Jakmile pracovník zásahové skupiny dojde 

k snímači a přiloží k němu čip, do snímače se uloží jeho identifikační kód s přiřazeným datem 

a časem. Kdyby se tak nestalo, obsluha PCO bude o neprovedení obchůzky informována 

a na místo vyšle celou zásahovou jednotku.  

 

 V tabulce 6.1 je nastíněna finanční rozvaha doporučených opatření. Zvolené 

bezpečnostní prvky jsou pouze demonstrativní. Dle mého návrhu bezpečnostních opatření 

jsou celkové pořizovací náklady 248 343 Kč, což zdaleka nepřekračuje 10% hodnoty 

chráněných aktiv.  
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Popis Množství Cena / ks Cena celkem 

Dvojdílná teleskopická posuvná brána 1 96 000 Kč 96 000 Kč 

Protipožární bezpečnostní dveře – 

EXCELENT – F6/4 

(v ceně bezpečnostní zárubeň) 

1 25 636 Kč 25 636 Kč 

Bezpečnostní vložka Mul-T-Lock classic 1 2 331 Kč 2 331 Kč 

Bezpečnostní fólie SCX 20 990 Kč 19 800 Kč 

Venkovní detektor PIR + MW 3 2 610 Kč 7 830 Kč 

Služby PCO  12  
800 Kč 

(měsíčně) 

9 600 Kč 

(ročně) 

Průmyslová kamera AVC 6672 4 3 199 Kč 12 796 Kč 

GSM klíč PROFI 2 + GSM klíč ADMIN 1 6 750 Kč 6 750 Kč 

Snímač KOS 1000 2 8 800 Kč 17 600 Kč 

Datový čip 2 1 000 Kč 2 000 Kč 

Rozšířené služby PCO 12 
4 000 Kč 

(měsíčně) 

48 000 Kč 

(ročně) 

  
Cena celkem 

bez DPH 
248 343 Kč 

Tab. 6.1 Finanční rozvaha doporučených opatření 
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7 Závěr 

 Cílem mé bakalářské práce bylo zhodnotit současné zabezpečení průmyslového areálu 

RM KOVO a navrhnout nová opatření vedoucí k zajištění bezpečného provozu firem 

RM KOVO, s.r.o., O.K. Bagr servis a Zámečnictví Jiří Cieciotka působících v areálu.  

 První část bakalářské práce se zabývá vymezením právních předpisů a technických 

norem vztahujících se k ochraně osob a majetku. Součástí teoretické stránky bakalářské práce 

je obecný popis možností ochrany objektu a majetku prostřednictvím fyzické ochrany. 

V této kapitole se seznámíme s bezpečnostními prvky technické ochrany, s funkcí režimové 

ochrany vzhledem k chodu organizace jako celku a s činností a metodami fyzické ostrahy.  

 V další kapitole charakterizuji zabezpečovaný objekt. Jedná se o historii a profil 

jednotlivých firem, které v areálu RM KOVO provozují svou výrobní činnost. Popisuji 

zde uspořádání areálu a okolní prostředí doplněné o fotografie a schémata pro lepší 

představení areálu. V poslední řadě se věnuji současnému zabezpečení celého objektu, které 

je zakončeno mým subjektivním pohledem na situaci. 

  Současný stav zabezpečení je následně zhodnocen analýzami rizik s jejichž pomocí 

jsem identifikovala kritická místa. Použila jsem analýzu stromem poruch a Ishikawův 

diagram pro prvotní identifikaci rizik, analýzu příčin následků a poruch pro výpočet rizika 

a analýzu souvztažnosti pro verifikaci dřívějších výsledků.  

 Na základě výsledků analýz rizik jsem navrhla doporučující opatření. První krok 

k zvýšení bezpečnosti areálu byla instalace nové teleskopické brány. Vhodná je kvůli 

vybetonování základů pro kolejnice, čímž se znemožní podhrabání brány. 

V rámci technických opatření byly na okna výrobních hal nasazeny bezpečnostní fólie, které 

zabrání prohození cizích předmětů a v případě pokusu o vniknutí nepustí pachatele 

do objektu. Posledním mechanickým zábranným systémem je montáž bezpečnostních dveří 

spojujících otevřené schodiště a kanceláře. Bezpečnostní dveře jsou doplněny o bezpečnostní 

vložku a celý zámek je krytý bezpečnostním kováním. Jelikož elektronický zabezpečovací 

systém byl vhodně sestavený již předtím a ani s pomocí analýz rizika jsem neodhalila žádné 

chyby, doporučila jsem pouze zvýšit počet pasivních infračervených čidel. Ovšem pokroky 

techniky jsou čím dál tím větší, proto jsem si dovolila vybrat infračervená pasivní čidla 

kombinována s mikrovlnnými čidly, která jsou vhodná pro střežení i v nepříznivém 

venkovním prostředí. Pro mé další záměry jsem nechala elektronický zabezpečovací systém 

připojit na pult centralizované ochrany u bezpečnostní agentury. Kamerovému 
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monitorovacímu systému taky nelze nic vytknout, opět jsem pouze doporučila zvýšit počet 

kamer, aby tak došlo k celkovému pokrytí střeženého prostoru.  

 Režimová ochrana je dnes téměř nejdůležitější částí celého zabezpečení jakéhokoliv 

objektu. Jestliže totiž nefunguje organizace uvnitř, nemůže fungovat ani navenek. 

A tento problém právě řeší režimová ochrana. Pro kontrolu vstupu do areálu jsem nechala 

na pohon brány připojit GSM klíč, který vpustí do areálu pouze osoby zaevidované v databázi 

oprávněných uživatelů. Tím se bude vědět, kdo a kdy do areálu vstoupil. Cizí osoby potom 

bude třeba pouštět osobně, čímž se zachová přehled o vstupujících. Režimová ochrana 

se dále zabývá interními předpisy a směrnicemi, bohužel v této oblasti nedovedu říct, 

co je pro firmy nejlepší.  

 Jak jsem v práci již několikrát zmiňovala, technické prvky ochrany nemohou bezpečně 

působit bez lidského činitele. Jedná se tak o komplexní systém, kdy technické prvky ochrany 

zjistí problém a lidský faktor se postará o následky a opačně – člověk by nemohl zjistit 

a zajistit všechny problémy bez technické podpory. K zvýšeni účinnosti bezpečnostních 

opatření jsem se rozhodla zajistit pravidelné noční obchůzky prostřednictvím bezpečnostní 

agentury, na kterou je zároveň napojen elektronický zabezpečovací systém. 

Zda mnou navržený bezpečnostní systém bude efektivní, by bylo vhodné ověřit dalším 

souborem analýz rizik. 

 Závěrem bych chtěla podotknout, že oblast fyzické ochrany se stále více modernizuje 

a reaguje na potřeby a nároky zákazníka, které souměrnou řadou rostou. Proto bude 

i do budoucna neustále potřeba zvyšovat své znalosti na poli ochrany osob a majetku 

a současně se bránit zastarání bezpečnostního systému. 
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