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Anotace 

LANT, Radek. Zabezpečení perimetrické ochrany výrobního závodu Kofola a.s.: diplomová 

práce, Ostrava: VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2012 počet stran 67. 

 

Diplomová práce je zaměřena na zabezpečení perimetrické ochrany společnosti Kofola a.s. 

v Krnově. Úvodní část práce je věnována charakteristice společnosti. Hlavní část je zaměřena 

na analyzování bezpečnostní lokality společnosti, současného zabezpečení a zpracování 

analýz pomocí vybraných metod. Na základě výsledků analýz jsou navrženy varianty 

zabezpečení perimetrické ochrany, včetně cenových kalkulací. V závěru práce je provedeno 

zhodnocení a výběr nejvhodnější varianty zabezpečení, které je podrobněji rozpracováno. 
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Annotation 

LANT, Radek. Ensuring of the perimetric security for production company Kofola a.s.: 

the Thesis, Ostrava: VŠB-TUO, Faculty of Safety Engineering, 2012, 67 pages.  

 

The Thesis is focused on the Ensuring of the perimetric security for production company 

Kofola a.s. in Krnov. The first part of the thesis deals with the characteristic of the company. 

The main part concentrates on the analysis of the security localization within the company, 

the current security and evaluation of the analysis using chosen methods. On the base of the 

result there are suggested versions of perimeter security including the budget. The last part 

of the work evaluates and sums the best and most suitable version which is described 

in details. 
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1 Úvod 

V současné době ekonomických krizí, zvyšující se nezaměstnanosti a stále 

výraznějších sociálních problémů je kriminalita v celé společnosti na vysoké úrovni. Jedná 

se především o majetkovou kriminalitu, která v České republice stejně jako ve vyspělých 

zemích představuje zhruba dvě třetiny registrované kriminality. Lze ji charakterizovat jako 

útok proti cizímu majetku. Nejčastější formou jsou krádeže, zpronevěry a podvody. 

 Po otevření hranic a vstupu České republiky do Evropské unie a Schengenského 

prostoru se vytvořily lepší podmínky pro migraci osob a tím i větší možnost páchaní různých 

přestupků a kriminality. 

Základním cílem diplomové práce je navrhnout varianty perimetrické ochrany 

při zabezpečení objektu výrobního závodu Kofola a.s. Krnov, Za drahou. Vytipovat slabé 

články systému a navrhnout inovativní řešení v aplikované bezpečnostní praxi. 

Úvodní část diplomové práce je věnována charakteristice společnosti Kofola a.s. 

a finančnímu ohodnocení chráněných aktiv. Následující kapitola bude zaměřena na analýzu 

bezpečnostních rizik a posouzení současného stavu zabezpečení společnosti. Další kapitola 

bude zaměřena na vypracování tří variant zabezpečení perimetrické ochrany výrobního 

závodu Kofola a.s., včetně cenových kalkulací a na zhodnocení a výběru vhodné varianty. 

V následující kapitole bude vybraná varianta zabezpečení podrobně rozpracována 

a zakreslena do půdorysu areálu společnosti, spolu se znázorněním rozmístění 

zabezpečovacích prvků. 

Společnost, pro kterou navrhuji zabezpečení perimetrické ochrany, se potýká 

s drobnou kriminalitou. Jedná se především o majetkovou kriminalitu (krádeže přepravek, 

kegů, balených nápojů atd.). Důvod k páchání této kriminality je dle mého názoru 

v nedostatečné perimetrické ochraně společnosti a nedodržováním režimových opatření, která 

tím vytváří vhodné podmínky pro její páchání. V práci se pokusím svůj názor potvrdit příp. 

vyvrátit provedením analýz. 

Z důvodu zachování bezpečnosti společnosti byly některé specifikace zabezpečení 

úmyslně mírně pozměněny a zjednodušeny tak, aby byly postačující pro zpracování zadané 

diplomové práce a zároveň nebyla ohrožena bezpečnost firmy. 
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2 Rešerše 

FRYŠAR, M.: Bezpečnost pro manažery, podnikatele a politiky. Praha: Public History ve 

spolupráci s Českou asociací bezpečnostních manažerů, 2006, 176s. ISBN 80-864-4522-4. 

Kniha je věnována problematice ochrany osob a majetku. Pozornost je zaměřena nejen 

na oblast zabezpečení hmotného majetku, ale také na nehmotný majetek, tedy informace. 

Z této knižní publikace byly čerpány informace o fyzické ochraně. 

 

KŘEČEK, S.: Příručka zabezpečovací techniky. Vyd. 2., Blatná: Blatenská tiskárna, 

2003, 351 s. ISBN 80-902-9382-4.  

Tato odborná literatura, určená jako studijní materiál pro výuku Bezpečnostních systémů 

na školách a pro technické pracovníky působící v oblasti technického zabezpečení objektů, 

se zabývá oborem poplachových zabezpečovacích systémů. Jsou v ní popsány jednotlivé 

systémy a jejich funkce. Při tvorbě mé práce byly z této publikace čerpány informace o PZTS. 

 

ŠČUREK, R.: Studie analýzy rizika protiprávních činů na letišti. Skriptum,                  

VŠB-TU Ostrava. Ostrava, 2009. 115 s. 

Tento studijní text určený pro studenty Fakulty bezpečnostního inženýrství se zabývá 

komplexní analýzou a zabezpečením letiště. V textu je podrobně provedena komplexní 

analýza rizik na letišti a také možná technická opatření vedoucí ke snížení rizik. Tento studijní 

materiál posloužil jako návod při tvorbě analýz přizpůsobených objektu výrobního závodu.   

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: I. díl, Mechanické zábranné systémy. Vyd. 1. 

Praha: PA ČR, 2004, 179 s. ISBN 80-725-1172-6.  

Učební text určen pro studenty Policejní akademie ČR a příbuzných oborů. V textu jsou 

popsány druhy mechanických zábranných systémů a možnosti zabezpečení pomocí nich. 

Skriptum mi posloužilo k získání základních informaci o možnostech zabezpečení 

mechanickými zabranými systémy, které byly aplikovány na výrobní závod.  

 

UHLÁŘ, J.: Technická ochrana objektů: II. díl, Elektrické zabezpečovací systémy. Vyd. 1. 

Praha: PA ČR, 2005, 229 s. ISBN 80-725-1189-0.  

Druhý díl skript Policejní akademie ČR. V tomto textu najdeme druhy a možnosti použití 

elektrických zabezpečovacích systémů (dále jen EZS) pro zabezpečení objektů, včetně popisu 

principu funkce jednotlivých částí systému. Skriptum mi posloužilo k získání přehledu v EZS, 

které byly dále využity při realizaci zabezpečení pro výrobní závod. 
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3 Základní informace o společnosti Kofola a.s. 

3.1 Historie společnosti 

Historie společnosti Kofola se datuje od roku 1993, kdy v Krnově rodina Kostase 

Samarase odkoupila sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc. Začala zde vyrábět 

pod původním názvem SP Vrachos s.r.o. běžné sycené nápoje. Firma SP Vrachos převedla 

aktiva firmy na akciovou společnost SANTA NÁPOJE Krnov a.s. v roce 1996, tento rok 

je považován za oficiální vznik společnosti Kofola. 

Výrobní program se neustále rozvíjel a konzumní sirupy se začaly stáčet 

do skleněných lahví. Společnost se stala předním českým výrobcem a distributorem 

nealkoholických sirupů, nápojů a koncentrátů. Vzhledem k rozvoji firmy byl výrobní závod 

přemístěn do nově koupeného areálu. Následovalo založení dceřiné dopravní společnosti 

SANTA – TRANS s.r.o. V roce 2000 firma spojila svůj výrobní program s nápojem Kofola, 

uzavřením smlouvy na jeho stáčení s farmaceutickou společností Ivax. O rok později začala 

výstavba závodu na Slovensku v Rajecké Lesné díky velice kvalitnímu zdroji vody v její 

dolině a v červenci 2002 byla zahájena výroba. V témže roku byla na Slovensku založena 

dceřiná společnost SANTA DRINKS a.s. a obchodní aktivita společnosti SANTA NÁPOJE 

SLOVAKIA spol. s.r.o. byla převedena na novou společnost. 

Důležitým krokem byl nákup registrované obchodní známky a původní receptury 

nápoje Kofola od společnosti Ivax za 215 milionů korun. Obchodní jméno společnosti a její 

dceřiné společnosti na Slovensku bylo přejmenováno na Kofola a.s. Společnost založila 

dceřiné společnosti v Polsku pod názvem Kofola Sp. z o. o. a dceřinou společnost Kofala Rt 

v Maďarsku. Společnost zahájila výstavbu výrobního závodu v polském Kutnu u Lodže a také 

nových skladovacích prostor a renovaci vozového parku v ČR.  

Rok 2006 byl rokem velkých stěhování. Holding společnosti se přesunul z Krnova 

do Ostravy a český marketing, obchod a část holdingového marketingu byl přemístěn 

do Prahy. V listopadu byla založena společnost s názvem Kofola Holding a.s., která vznikla 

oddělením holdingu. Společnost koupila nápojářskou společnost Klimo s.r.o. a na trhu 

představila džusy a ovocné nápoje Jupí. 

Akcionáři společnosti Kofola Holding a.s. a polské trojky Hoop s. a. uzavřeli v roce 

2007 dohodu o sloučení obou firem s kapitálem okolo 6 mld. Kč. Společnost získala nového 

investora. Stala se jim společnost Enterprise Investor, která získala 42,45% podíl 

ve společnosti. Majoritní podíl mají stále čeští majitelé.     [46] 
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3.2 Charakteristika společnosti 

Společnost Kofola a.s., identifikační číslo 277 67 680 byla zapsána do obchodního 

rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 3021 dne 3. ledna 2007. Sídlo 

společnosti se nachází v Krnově, Pod Bezdušovým vrchem, Za drahou 165/1, PSČ 794 01.  

Společnost Kofola je součástí skupiny Kofola, jednoho z nejvýznamnějších výrobců 

nealkoholických nápojů se sedmi výrobními závody na čtyřech trzích střední a východní 

Evropy. Celkově společnost v České republice zaměstnává na 700 lidí, výrobní závod 

Kofola a.s. se sídlem v Krnově zaměstnává 340 zaměstnanců. 

Do produktového portfolia společnosti patří tradiční kolový nápoj s originální 

recepturou Kofola, řada ovocných nápojů, sirupů a koncentrátů Jupí, přírodní pramenitá voda 

Rajec, hroznový nápoj Top Topic a Vinea, pravá americká RC Cola a Chito Tonic.  [46] 

 

Skupinu Kofola tvoří: 

Společnosti, závody a obchodní zastoupení: 

 Kofola Holding a.s., Kofola S.A. - Ostrava (CZ), Varšava (PL) 

 Kofola a. s. - Krnov, Mnichovo Hradiště, Praha (CZ) 

 Kofola a.s. - Rajecká Lesná, Senec, Malý Šariš, Zvolen (SK) 

 Hoop Sp. z o. o. - Kutno, Bielsk Podlaski, Grodzisk Wielkopolski, Varšava (PL) 

 OOO Megapack - Moskva (RU) 

 

Distribuční společnosti: 

 Santa trans spol. s r. o. (CZ) 

 Santa trans spol. s r. o. (SK) 

 PCD Hoop Sp. z o. o. (PL) 

 Transport Spedycja Handel Sulich Sp. z o. o. (PL) 

 OOO Trading House Megapack (RU)       [46] 

 

 

Obrázek 1: Působení společnosti v Evropě [46] 
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3.3 Popis a rozloha objektů 

Společnost Kofola a.s. Krnov je umístěna v areálu o celkové rozloze přibližně 

3500 m
2
. Areál společnosti sousedí se společnostmi popsanými v kapitole č. 3.5. Společnost 

vlastní a využívá ke své podnikatelské činnosti administrativní budovu, ředitelství, 3 výrobní 

haly, halu chlazení a mrazení, mezisklad expedice, pomocné provozy, správu objektu, sklad, 

garáže a dílny údržby, vrátnici, přístřešek manipulace a objekty s tekutým dusíkem a LPG. 

Rozmístění a označení jednotlivých budov je znázorněno na obrázku 2. 

 

 

 

Obrázek 2: Rozmístění a označení budov Kofola a.s., Krnov [autor] 

 

 

Legenda: 

A Vrátnice  H Ředitelství 

B Administrativní budova  CH Garáže, dílny údržby 

C Hala chlazení a mrazení  I Výrobní hala 

D Mezisklad expedice  J Přístřešek manipulace 

E Výrobní hala  K Výrobní hala 

F Pomocné provozy  L LPG 

G Správa objektů, sklad  M Tekutý dusík, CO2 

 

 

  Areál společnosti 

  Brány 

  Hlavní vstup 

 

S 

A 

B 

L CH 

C 

G 

H 

K 

D 
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3.4 Přístup k společnosti 

Společnost Kofola a.s. se nachází v severním okraji města Krnov. Jedná se o dobrou 

polohu z hlediska přístupnosti, protože nedaleko podniku vede hlavní tah na Opavu a také 

do Polska a dále je v těsné blízkosti vlakové nádraží Krnov-Cvilín. Naproti tomu všemu 

je zde hledisko, že společnost se nachází v sociálně problémové lokalitě s velkou 

nezaměstnaností a v okrajové části města se zvýšeným rizikem kriminální činnosti. 

K objektu vede jen jedna přístupová cesta a to přes hlavní bránu, která se nachází 

v jižní části areálu. Hlavní brána slouží pro vjezd a výjezd nákladní dopravy, což znamená 

pro dovoz materiálu a odvoz hotových výrobků, a také pro vjezd osobních vozidel. 

Vstup zaměstnanců a návštěv je přes vrátnici, přilehlou budovu hlavní brány. 

Všechny komunikace v podniku jsou asfaltované. Některé z nich jsou jednosměrné. 

Provoz se řídí dle stávajících pravidel silničního provozu. Maximální rychlost v celém areálu 

byla stanovena na 5 km/hod. Poloha společnosti je znázorněna na obrázku 3. 

 

 

Obrázek 3: Přístup k společnosti Kofola a.s. [48] 

 

 

Kofola a.s. 
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3.5 Okolí společnosti 

Okolí společnosti Kofola a.s. je z velké části tvořeno zahrádkářskou kolonií a cestou 

pro pěší kolem řeky Opavice, která protéká kolem společnosti v severní části. Nejbližší okolí 

po zmíněné zahrádkářské kolonii dále tvoří Vzdělávací centrum Krnov, kde Slezská 

univerzita Opava zřídila Univerzitu třetího věku. V přilehlé blízkosti také najdeme prostory 

firmy Stavoremont a.s., která se zabývá projektovou činností ve výstavbě, silniční nákladní 

dopravou, prováděním staveb, jejich změnou a odstraňováním, montáží, opravou a revizí 

vyhrazených elektrických zařízení a zemědělskou výrobou. Také zde najdeme firmu 

Ing. Vladislav Uličný – INTEXT, která podniká v navrhování, projektování, výrobě, 

dodávkách a kompletaci interiérů, nábytků a zařízení pro organizace, firmy a soukromé 

osoby. Okolí společnosti společně s vyznačením nejvýznamnějších okolních společností 

je znázorněno na obrázku 4. 

 

 

Obrázek 4: Okolí společnosti Kofola a.s. [48] 

 

Legenda: 

1 - zahrádkářská kolonie 

2 - Vzdělávací centrum Krnov 

3 - Stavoremont a.s. 

4 - Ing. Vladislav Uličný 

 

1 

2 3 

4 
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3.6 Finanční ohodnocení majetku společnosti 

Chráněným zájmem je celá společnost, to znamená všechny její aktiva. 

Majetek společnosti dělíme na hmotný a nehmotný. Soupis a finanční ohodnocení společnosti 

Kofola a.s. k 31. 12. 2010 se nachází v tabulce 1. 

 
Tabulka 1: Aktiva společnosti Kofola a.s. [13] 

Majetek společnosti Kofola a.s. 
(údaje v tis. Kč) 

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Software 7 181 

Licence k softwaru (up-grade ročně) 46 

Ocenitelná práva 113 

Nedokončený DNM 204 

Know – how, Goodwill nevyčíslitelné 

DNM celkem 7 544 

 
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Pozemky 11 483 

Stavby 479 600 

Samostatné movité věci 907 697 

• Stroje a zařízení 892 591 

• Dopravní prostředky 3 740 

• Inventář 11 365 

Jiný DHM 16 471 

Nedokončený DHM 84 035 

Zálohy na DHM 12 800 

Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 71 991 

DHM celkem 1 584 077 

 
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

Pokladna, ceniny 1 197 

Běžné účty 15 769 

Krátkodobý finanční majetek celkem 16 966 

  

Celková cena aktiv společnosti 1 608 587 
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Majetek společnosti popsaný v tabulce 1 lze rozdělit: 

 Movitý – movitým majetkem společnosti jsou stroje a zařízení, dopravní prostředky, 

inventář, finanční hotovost, software a jiný dlouhodobý hmotný majetek. 

Cena celkového movitého majetku je vyčíslena na 1 117 504 000 Kč. 

 Nemovitý – mezi nemovitý majetek patří pozemky, budovy a stavby. Celková cena 

nemovitého majetku je 491 083 000 Kč. 

Výnosy z běžné činnosti podle hlavních činností (stav k 31. 12. 2010) jsou uvedeny 

v tabulce 2. 

Tabulka 2: Tržby společnosti [13] (údaje v tis. Kč) 

Tržby za prodej zboží 358 587 

Tržby za prodej vlastních výrobků 2 028 564 

Tržby za prodej služeb 8 877 

Změna stavu vnitropodnikových zásob 17 768 

Celkem tržby za prodej zboží a výkony 2 413 796 

 

V roce 2010 společnost dosáhla zisku po zdanění ve výši 52 290 000 Kč.  
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4 Analýza bezpečnostních rizik společnosti Kofola a.s. 

V následující kapitole a podkapitolách provedu analýzu bezpečnostních rizik 

společnosti Kofola a.s., která je základem každého nově navrhovaného bezpečnostního 

systému. Posoudím zde lokalitu areálu, vývoj kriminality, stávající opatření ve společnosti 

a na závěr provedu analýzy a hodnocení kritických míst společnosti.  

 

4.1 Analýza bezpečností lokality společnosti 

Provedení analýzy bezpečnostní lokality společnosti Kofola a.s. je jedním z důležitých 

kroků, které je nutno provést než přejdeme k  samotnému navrhování zabezpečení. 

Musíme se nejprve seznámit s bezpečnostními riziky v okolí společnosti. 

 

4.1.1 Urbanistická charakteristika 

Město Krnov je situováno v severovýchodní části České republiky na soutoku řeky 

Opavy s Opavicí, v podhůří Nízkého Jeseníku v těsné blízkosti česko-polské hranice v okrese 

Bruntál v Moravskoslezském kraji. Dle počtu obyvatel se jedná o 48. největší město v ČR.  

Krnovsko má charakter průmyslově – zemědělské oblasti. Společnost je situována 

v rovinném terénu v okrajové části města. V širším okolí se nachází pole, louky 

a zahrádkářské kolonie. Firmy sousedící se společností jsou popsány v kapitole č. 3.5.  [49] 

 

4.1.2 Počet obyvatel 

Počet obyvatel města Krnov byl podle sčítání provedeného k 1. lednu 2011 

Českým statistickým úřadem 24 940 obyvatel, z toho 12 017 mužů a 12 923 žen. 

V produktivním věku se ve městě nachází 17 376 obyvatel.     [33] 

 

Tabulka 3: Vývoj počtu obyvatel [33] 

Rok Celkem počet obyvatel Počet mužů Počet žen V produktivním věku 

2007 25 141 12 178 12 963 17 970 

2008 25 211 12 193 13 018 17 879 

2009 25 090 12 109 12 981 17 689 

2010 25 059 12 080 12 979 17 513 

2011 24 940 12 017 12 923 17 376 
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Z následujícího grafického výstupu zobrazeného v obrázku 5 lze vyčíst postupný 

klesající trend počtu obyvatel v letech 2007 – 2011. 
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Obrázek 5: Grafický vývoj počtu obyvatel ve městě Krnov [33] 

 

4.1.3 Stav nezaměstnanosti 

Okres Bruntál patří k nejvíce postiženým oblastem v ČR trpící nejvyšší 

nezaměstnaností. Ta je ovlivňována sezónními pracemi. Po jejich ukončení narůstá míra 

nezaměstnanosti a v prosinci dosahuje nejvyšších hodnot z celého roku. K 31. prosinci 2011 

byl zaznamenán celkový počet 16,5% evidovaných uchazečů o zaměstnání na úřadu práce 

Bruntál, což je 8 368 uchazečů. Krnov patří k obcím s nejmenší nezaměstnaností v okrese 

Bruntál. Její míra se pohybuje v průměrných hodnotách, jako v celé ČR. K 31. prosinci 2011 

činila 14,4% obyvatel, což je 1 886.         [50] 

 
Tabulka 4: Vývoj nezaměstnanosti [50] 

Rok 
Počet nezaměstnaných v okrese Bruntál Počet nezaměstnaných v Krnově 

V procentech (%) V číslech V procentech (%) V číslech 

2007 10,7 5 483 8,8 1 158 

2008 11,1 5 565 7,9 1 032 

2009 15,4 7 977 12,3 1 608 

2010 17,9 8 673 13,9 1 821 

2011 16,5 8 368 14,4 1 886 
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Z následujícího grafického výstupu zobrazeného v obrázku 6 lze vyčíst vývoj 

nezaměstnanosti v okrese Bruntál a městě Krnov v letech 2007 – 2010. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

p
ro

c
e
n

ta

2007 2008 2009 2010 2011

čásová období

Nezaměstnanost v letech 2007 - 2011

Krnov Okres Bruntál Moravskoslezský kraj Celkem ČR

 

Obrázek 6: Grafický vývoj nezaměstnanosti v okrese Bruntál a městě Krnov [50] 

 

4.1.4 Vývoj kriminality 

Z následující tabulky 5 získáme statistický přehled o vývoji trestné činnosti v letech 

2007 - 2011 v okrese Bruntál a městě Krnov. Statistiky jsou zpracované pro majetkové trestné 

činy v dané lokalitě. Rozdělení majetkové TČ s vyčíslením způsobené škody je uvedeno 

v tabulce 6. Výstupy zpracovaných dat jsou znázorněny na obrázcích 7, 8, 9 a 10. 

 

Tabulka 5: Vývoj kriminality v okrese Bruntál a Krnově [6] 

Rok 
Celkem TČ u 

okresu / objasněnost 

Z toho 

majetková TČ 

Nápad OOP 

Krnov / objasněnost 

Z toho majetková 

TČ / škoda v tis. Kč 

2007 2 221 / 1 391 802 600 / 375 239 / 5 648 

2008 2 347 / 1 366 985 681 / 401 284 / 8 750 

2009 2 247 / 1 435 955 661 / 413 270 / 8 942 

2010 2 228 / 1 375 945 603 / 375 237 / 7 035 

2011 2 559 / 1 475 1 265 727 / 432 329 / 7 787 
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Obrázek 7: Kriminalita v okrese Bruntál [6] 
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Obrázek 8: Kriminalita ve městě Krnov [6] 

 

Tabulka 6: Rozdělení majetkové TČ v rámci OOP Krnov [6] 

Rok Krádeže vloupáním/ škoda v tis. Kč Krádeže prosté/ škoda v tis. Kč 

2005 51 / 951 187 / 2 772 

2006 67/ 1 691 162 / 3 044 

2007 71 / 1 254 132 / 2 892 

2008 101 / 2 728 146 / 3 052 

2009 95 / 1 985 133 / 2 283 

2010 90 / 1 455 95 / 1 663 

2011 122 / 2 273 152 / 2 922 

 



 

 14 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

p
o

č
e
t 

m
a
je

tk
o

v
é
 T

Č

2007 2008 2009 2010 2011

časová období

Rozdělení majetkové TČ v rámci OOP Krnov

Krádeže vloupáním Krádeže prosté

 
Obrázek 9: Rozdělení majetkové TČ v rámci OOP Krnov [6] 
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Obrázek 10: Škoda způsobená majetkovou TČ v Krnově [6] 

 

Statistiky páchané kriminality v prostředí společnosti Kofola a.s. nejsou dle možných 

dostupných informací k dispozici. Zhodnocení statistik kriminality ve společnosti je tudíž nad 

rámec možností tvorby této práce, ale na základě zjištěných skutečností, mohu konstatovat, 

že kriminalita má nejčastěji charakter krádeží či vandalismu. 

4.1.5 Stav na úseku veřejného pořádku a ochrany majetku: 

• Policie ČR se nachází 2 km od společnosti, 

• Městská policie je vzdálená 1,1 km od společnosti, 

• Hasičský záchranný sbor ČR se nachází 1 km od společnosti, 

• Dobrovolní hasiči města Krnov se nachází 3,7 km od společnosti, 

• Zdravotnické zařízení je vzdáleno 2,5 km od společnosti. 
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4.2 Stávající opatření ve společnosti 

Stávající zabezpečení perimetru je znázorněno na obrázku 11. Pro bližší a podrobnější 

popis stávající fyzické ochrany perimetru společnosti rozdělím ochranu na následující 

kategorie: 

 Technická ochrana, 

 Organizační a režimová opatření, 

 Fyzická ostraha.         [3] 

 

 

Obrázek 11: Stávající zabezpečení perimetru [autor] 

 

 

4.2.1 Technická ochrana 

Mechanické zábranné prostředky 

Obvod areálu společnosti Kofola a.s. je chráněn kolem celého obvodu plotem, který 

zabraňuje neoprávněnému vstupu do prostoru areálu společnosti, kde jsou uskladněny hotové 

výrobky, prázdné obaly od nápojů a technika. Celková délka perimetru společnosti 

je přibližně 890 m. Oplocení je převážně provedeno zdí z betonových panelů, délka 

stávajícího oplocení je 718 m a výška oplocení je min. 2 m. Na jihovýchodní straně, 

kde se nacházejí rodinné domky se zahradami, je areál společnosti zabezpečen pomocí 

drátěného oplocení o celkové délce 140 m, výšce 1,4 m s velikostí ok 5x5 cm. V jižní části 

u vrátnice je oplocení tvořeno panelovým plotem o celkové délce 15 m a výšce 2 m. Součást 
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oplocení tvoří dvě železné brány o délce 4 m a výšce 2 m, hlavní brána o délce 10 m a výšce 

1,4 m a vrátnice. Po celém obvodu perimetru je nainstalováno osvětlení, které má odstrašující 

charakter a také napomáhá k rychlému odhalení pachatele ostrahou podniku, která provádí 

pravidelné obchůzky. Vstup a vjezd do areálu je možný jen přes vrátnici a hlavní bránu, zbylé 

dvě brány jsou uzamčeny visacími zámky a v současnosti se nevyužívají.  

Vstup pro pěší se nachází na jižní straně areálu a je možný pouze skrze budovu 

vrátnice přes otočný tříramenný turniket, kde se přicházející osoby identifikují. Nachází 

se zde i fyzická ostraha, která eviduje vstup návštěv a kontroluje zaměstnance. Vstup navíc 

kontroluje a umožňuje docházkový systém. Hlavní brána, která slouží jak pro vjezd osobních 

automobilů tak nákladní dopravy do areálu firmy, je zabezpečena dálkově ovladatelnou 

závorou, která se dá ovládat i manuálně a také fyzickou ostrahou.  

 

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém 

V současnosti není oplocení společnosti Kofola a.s. zabezpečeno žádnými prvky 

poplachového systému. Proto zde existuje reálné riziko, že pokud se do areálu dostane 

pachatel a nezpozoruje ho fyzická ostraha, může se v něm volně pohybovat a vyhlídnout 

si nejjednodušší kořist. Na základě toho je potřeba navrhnout zcela nové komplexní 

zabezpečení perimetru poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy (dále jen PZTS), 

které zvýší bezpečnost celého podniku a zamezí drobným krádežím, ke kterým v areálu 

společnosti dochází.  

V prostoru vrátnice se nachází ústředna HONEYWELL GALAXY DIMENSION, 

na kterou jsou napojeny pomocí koncentrátorů G8P čidla a detektory instalované v budovách 

společnosti. Ústředna se nachází v místnosti určené pro fyzickou ostrahu, stejně jako 

kamerový systém a monitor. Ústředna a systém je každoročně kontrolována a je prováděna 

revize. Záznamy o provedených revizích a zkouškách jsou zapisovány do provozní knihy.  

 

Kamerový systém 

V celém venkovním areálu je nainstalován kamerový systém (dále jen CCTV = Closed 

Circuit Television) pouze na jednom místě a to v prostoru hlavní brány. Systém CCTV 

sleduje pohyb osob a vozidel do areálu i při jeho opouštění. K sledování se využívá jedna 

venkovní Dome kamera, která nedisponuje infračerveným přísvitem a musí se spoléhat jen 

na instalované venkovní osvětlení. Kamera je umístěna na fasádě vrátnice a je napojena 
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pomocí koaxiálního kabelu na vrátnici u hlavní brány, kde je nepřetržitě sledována ostrahou 

podniku na monitoru. Ostatní prostory areálu jsou střeženy pouze fyzickou ostrahou, která 

provádí pravidelné obchůzky po areálu. 

 

Systémy kontroly vstupu 

V budově vrátnice se nachází otočný tříramenný turniket se zabudovanou čtečkou 

čipových karet, která slouží k zaznamenání přístupu zaměstnance do areálu a na základě 

oprávnění umožňuje volný průchod přes turniket. 

 

4.2.2 Organizační a režimová opatření 

Společnost Kofola a.s. má zpracována následující režimová opatření: 

 Vstup a výstup osob do areálu společnosti 

 Vjezd a výjezd vozidel do areálu společnosti 

 

Vstup a výstup osob do areálu společnosti 

 Vstup a výstup osob je povolen pouze vrátnicí a za použití odpovídající čipové karty. 

 Každý průchod vrátnicí (příchod i odchod) jsou osoby povinny zaznamenat čipovou 

kartou. 

 Při vstupu a výstupu vrátnicí jsou osoby povinny na požádání člena ostrahy provádějícího 

ochranu podniku podrobit své osobní zavazadlo kontrole, popř. se podrobit prohlídce 

podle § 248, odst. 2 Zákoníku práce. 

 

a) Vedení společnosti 

Členové představenstva, vrcholového managementu a dozorčí rady Kofola a.s. mají 

umožněn volný vstup (vjezd) do areálu Kofola. Ostraha podniku má právo o prokázání 

totožnosti vstupující osoby. 
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b) Zaměstnanci společnosti 

Zaměstnanci společnosti využívají ke vstupu do areálu prostor vrátnice, 

kde se prokazují přidělenou čipovou kartou, kterou obdrželi při nástupu do zaměstnání proti 

podpisu zdarma. Zapomenou-li čipovou kartu, musí se prokázat dokladem totožnosti a poté 

jim je umožněn vstup do podniku. Ztrátu nebo odcizení čipové karty jsou zaměstnanci 

povinni neprodleně nahlásit, aby byla co nejdříve karta zablokována a nedošlo k jejímu 

zneužití. Po zablokování karty je jim vystavena nová čipová karta proti podpisu, tentokrát 

již na jejich vlastní náklady. 

 

c) Zaměstnanci externích a najatých firem 

Zaměstnancům externích a najatých firem je umožněn vstup do areálu společnosti přes 

prostor vrátnice. Externím a najatým zaměstnancům, kteří jsou uvedeni v seznamu firem, 

je umožněn vstup na základě prokázání kartou, kterou získají uzavřením smluv se společností 

Kofola a.s., nebo po prokázání totožnosti a zapsáním do knihy návštěv. 

 

d) Návštěvy 

Soukromé či služební návštěvy společnosti používají stejně jako zaměstnanci prostor 

vrátnice ke vstupu. Osoby vstupující do společnosti se prokáží na vyžádání zaměstnance 

ostrahy průkazem totožnosti (občanským průkazem, pasem). Ostraha zaznamená vstup 

do knihy návštěv, kde uvede datum, čas a zaměstnance za kterým návštěva přišla. Po zapsání 

do knihy návštěv informuje člen ostrahy telefonicky zaměstnance o návštěvě. 

 

e) Exkurze 

Exkurze probíhají na základě předcházející dohody v úterý, ve středu anebo ve čtvrtek, 

vyjma 1. pracovního týdne v měsíci. Minimální počet osob ve skupině je 10, maximální 

počet 25 osob. Za průběh a bezpečnost odpovídá pověřený zaměstnanec, který o povolení 

ke vstupu exkurze musí informovat zaměstnance ostrahy v předstihu. Do výrobní části 

provozu nesmí návštěvník vstoupit v civilním oděvu a nosit s sebou osobní věci nesouvisející 

s výrobní činností. Před vstupem do výroby si návštěvníci odloží osobní věci v místnosti 

k tomu určené a dostanou od členů ostrahy jednorázové pláště a čepice. V celém areálu 

je přísný zákaz kouření. Vstup a výdej ochranných pomůcek je povolen jen v přítomnosti 

zaměstnance vykonávající exkurzi.  
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Vjezd a výjezd vozidel do areálu společnosti 

 Vjezd a výjezd silničních motorových vozidel je povolen hlavní bránou. 

 Provoz v podniku se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla řízení provozu 

na pozemních komunikacích. 

 Vjezd a výjezd silničních motorových vozidel je povolen pouze za použití karty 

pro silniční motorová vozidla a osobní čipové karty. 

 Každý průjezd hlavní bránou (vjezd i výjezd) je povinen řidič zaznamenávat osobní 

čipovou kartou. 

 Při vjezdu a výjezdu silničních motorových vozidel je řidič povinen na požádání člena 

ostrahy provádějícího ochranu podniku podrobit své osobní zavazadlo nebo zavazadlový 

prostor kontrole, popř. se podrobit prohlídce podle § 248, odst. 2 Zákoníku práce. 

 Parkování silničních motorových vozidel je v celém areálu společnosti povoleno pouze 

na k tomu určených parkovištích. 

 

a) Osobní služební automobily společnosti 

Vjezd osobních služebních automobilů do společnosti je umožněn použitím karty 

pro dané osobní motorové vozidlo. Tato karta je nepřenosná a slouží jen pro daný automobil. 

Vydává se na základě technického listu, je na ní uveden typ automobilu a státní poznávací 

značka. Řidič osobního služebního automobilu je povinen na žádost ostrahy umožnit kontrolu 

osobních zavazadel a také prostory automobilu. Parkování osobních služebních automobilů 

je umožněno na vyhrazených parkovacích prostorech uvnitř areálu. 

 

b) Osobní soukromé automobily zaměstnanců společnosti 

Vjezd soukromých osobních automobilů do společnosti je zakázán. Zaměstnancům 

společnosti slouží pro odstavení a zaparkováni svého osobního automobilu přilehlé parkoviště 

společnosti nacházející se před vrátnicí.  
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c) Osobní automobily externích a najatých firem 

Vozidlům externích a najatých firem je umožněn vjezd na základě seznamu 

automobilů externích a najatých firem a prokázání kartou daného motorového vozidla, kterou 

získají uzavřením smluv se společností Kofola a.s. V případě, že pro automobil nebyla karta 

umožňující vjezd vystavena, ale nachází se v seznamu firem umožňující vjezd, provede 

ostraha kontrolu totožnosti, technického průkazu vozidla a účelu vjezdu. Poté vydá povolenku 

pro vjezd, kterou řidič viditelně umístí za přední sklo a nechá jí tam po celou dobu pobytu 

v areálu. Po výjezdu ji předá zpět ostraze společnosti. Parkování vozidel externích a najatých 

firem je umožněno na vyhrazených parkovacích prostorech uvnitř areálu. 

 

d) Osobní automobily návštěv 

Vjezd osobních automobilů návštěv do společnosti je zakázán. Pro automobily návštěv 

je určeno stejně jako pro zaměstnance společnosti vyhrazené parkoviště nacházející se před 

budovou vrátnice. Jednorázový vjezd osobního automobilu návštěv může být umožněn 

po předem nahlášené návštěvě od vedení společnosti. Zaměstnanec ostrahy vydá 

po zkontrolování totožnosti a technického průkazu vozidla povolenku k vjezdu, kterou řidič 

viditelně umístí za přední sklo a nechá jí tam po celou dobu pobytu v areálu. Po výjezdu 

ji předá zpět ostraze společnosti. 

 

e) Podnikové nákladní automobily 

Vjezd podnikových nákladních automobilů do společnosti se řídí stejnými směrnicemi 

a pokyny jako vjezd osobních služebních aut. 

 

f) Nákladní automobily externích a najatých firem 

Nákladním vozidlům externích a najatých firem je umožněn vjezd na základě seznamu 

automobilů externích a najatých firem a prokázání kartou daného motorového vozidla, kterou 

získají uzavřením smluv se společností Kofola a.s. V případě, že pro automobil nebyla karta 

umožňující vjezd vystavena, ale nachází se v seznamu firem umožňující vjezd, provede 

ostraha kontrolu totožnosti, technického průkazu vozidla a účelu vjezdu. Poté vydá povolenku 

pro vjezd, kterou řidič viditelně umístí za přední sklo a nechá jí tam po celou dobu pobytu 

v areálu. Po výjezdu ji předá zpět ostraze společnosti. Parkování vozidel externích a najatých 

firem je umožněno na vyhrazených parkovacích prostorech uvnitř areálu. 
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4.2.3 Fyzická ostraha 

Fyzickou ostrahu ve společnosti Kofola a.s. provádí externí firma – Centr Group a.s., 

která poskytuje následující služby: 

 Fyzickou ostrahu objektů, 

 Úklidové služby, 

 Zimní údržbu.  

 

Fyzická ostraha objektů 

Fyzickou ostrahu objektů zajišťují strážní ve 12 hodinových denních a nočních 

směnách. Jejich stanovištěm je vrátnice u hlavní brány areálu. 

 

Základní povinnosti a účel strážní služby: 

a) Ochrana majetku, osob (zaměstnanců i návštěv) a oprávněných zájmů Kofola formou 

střežení objektu, kontrolou pohybu osob a vozidel a dodržování zásad stanovených 

interním předpisem o strážní službě.  

b) Ochrana proti vniknutí neoprávněných osob do areálu Kofola. 

c) Provádění odborných posouzení problematiky ochrana osob a majetku a předkládání 

návrhů na zlepšení stávajícího stavu. 

d) Realizace aktivních a bezodkladných opatření v případě vzniku mimořádných opatření 

jako je např. narušení areálu nebo stanovených zásad, které povedou k zamezení jejich 

opakování. 

e) Zajištění recepční služby na vrátnici. 

f) Pomoc při likvidaci ekologických havárií a při zdolávání případných požárů či jiné 

mimořádné situace. 

g) Přijímání a doprovod návštěv. 

h) Provádění obchůzek trvale ve stanovených intervalech. Harmonogram obchůzek je dán 

vnitřním předpisem a je korigován pracovníkem pověřeným spoluprací s bezpečnostní 

agenturou. 

 



 

 22 

Úklidové služby 

Úklidové práce jsou zajišťovány stejně jako fyzická ostraha objektů pracovníky firmy 

Centr Group a.s., na které jsou uplatňována stejná bezpečnostní kritéria jako při výběru 

pracovníků divize fyzické ostrahy. Pracovníci úklidu splňují mj. podmínky bezúhonnosti.  

 

Úklid je prováděn v následujících prostorech: 

 kanceláře a konferenční místnosti, 

 kuchyňky, 

 sociální zařízení + šatny zaměstnanců, 

 schodiště a chodby, 

 vnitřní prostory. 

 
 

Zimní údržba 

Zimní údržba je provozována v období od 1. 11. – 15. 4. a rozumí se jí zejména: 

 Zajištění sjízdnosti komunikací určených k provozu výlučně motorovými vozidly. 

 Zajištění bezpečné schůdnosti komunikací se smíšeným určením. 

 Zajištění bezpečné schůdnosti hlavních přístupových komunikací, včetně vchodů 

do objektu a parkovacích míst. 

 Zajištění bezpečné schůdnosti chodníků. 

4.2.4 Pojištění 

Společnost Kofola a.s. má svá aktiva pojištěna u následujících pojišťoven: 

 Kooperativa pojišťovna, a.s. - pojištění hospodářských rizik (majetek), 

 Chartis - pojištění odpovědnosti za škodu, 

 ČSOB pojišťovna - havarijní pojištění.      [13] 
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4.2.5 Zhodnocení stávajícího opatření 

Perimetrická ochrana na mě nepůsobí dostatečně bezpečným dojmem. Největší 

slabinou perimetru je podle mě jeho jihovýchodní část, může za to stáří a typ plotu. V těchto 

místech je areál společnosti obehnán pletivem s betonovými sloupky. Horní část plotu zde 

postrádá umístění vrcholové ochrany. Potencionální pachatel tudíž může snadno překonat 

stávající oplocení a ukrýt se před ostrahou mezi postavené palety s nápoji či v porostu kolem 

oplocení a administrativní budovy.  

Západní a část jižní strany, kde se areál dotýká se zahrádkami, je také lehce 

překonatelná a to díky stromům v těsné blízkosti plotu, na které lze bez většího úsilí vylézt 

a z nich pak přeskočit betonovou zeď. Samotná betonová zeď, která tvoří obvodovou ochranu 

kolem téměř celého areálu, taktéž nepůsobí zcela bezpečně. Je to zapříčiněno absencí 

vrcholové ochrany a detekčních systémů identifikujících neoprávněné překonání oplocení 

případně kamerového systému.  

Celá severní část oplocení je volně přístupná veřejnosti z cesty pro pěší, která vede 

kolem protékající řeky. V těchto místech se nacházejí dvě železné brány, které nejsou 

dostatečně zabezpečeny. Také zde hrozí stejné riziko jako v předešlém případě. 

Kontrola u vstupu hlavní brány a režimová opatření jsou dostačující. Jediným 

nedostatkem je dle mého mínění slabé pokrytí areálu kamerovým systémem. Ten by pro 

zvýšení bezpečnosti bylo vhodné modernizovat a rozšířit. 

Díky provedenému zhodnocení stávajícího opatření můžu říct, kde má výrobní závod 

Kofola a.s. své silné a slabé místa. Jeho slabá místa je nutno lépe zabezpečit a věnovat jim 

vyšší pozornost při kontrole. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Betonové oplocení Kamerový systém 

Organizační a režimová opatření Absence vrcholové ochrany 

Pojištění Nepřehledný terén v okolí perimetru 

Fyzická ostraha Drátěné oplocení 

Docházkový systém Absence detekčních systémů u oplocení 

Blízká stanice městské policie Krnov Skladování hotových výrobků/obalů v areálu 

 

Na závěr hodnocení stávajícího stavu zabezpečení bych chtěl poznamenat, že se jedná 

pouze o subjektivní hodnocení, které bude dále potvrzeno nebo vyvráceno provedenými 

analýzami rizik. Na jejich základě se pokusím zjištěné nedostatky odstranit. 
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4.3 Analýza a hodnocení kritických míst zabezpečení 

Pro analýzu současného zabezpečení společnosti Kofola a.s. jsem zvolil a zpracoval 

celkem tři metody, které podrobněji představím v následujících podkapitolách. Jedná se o:  

 Kontrolní seznam (CheckList), 

 Analýza selhání systému a dopady na společnost (FMEA), 

 Metoda souvztažnosti.  

 

4.3.1 Identifikace ohrožení společnosti metodou kontrolních seznamů 

Kontrolní seznam je postup založený na systematické kontrole plnění předem 

stanovených podmínek a opatření. Seznamy kontrolních otázek (CheckLists) jsou zpravidla 

vytvořeny na základě seznamu charakteristik sledovaného systému nebo činností, které 

souvisejí se systémem a potenciálními dopady, selháním prvků systému a vznikem škod. [8] 

 

Analýza rizik byla systematicky provedena pomocí kontrolních seznamů. Pro potřeby 

identifikace rizik ve společnosti Kofola a.s. byl sestaven Kontrolní seznam uvedený 

v příloze 1 s vyhodnocením v tabulce 7.  

 

Tabulka 7: Vyhodnocení sledovaného kritéria kontrolním seznamem [8] 

Kladné odpovědi v % Hodnocení sledovaného kritéria 

95 a více Stav zabezpečení společnosti je vynikající  

70 – 94 Stav zabezpečení společnosti je uspokojivý  

50 – 69 Stav zabezpečení společnosti je dobrý  

20 – 49 Stav zabezpečení společnosti je špatný  

5 – 19 Stav zabezpečení společnosti je velmi špatný  

do 5 Stav zabezpečení společnosti je katastrofální  

 

Počet kladných odpovědí na položené otázky uvedené v příloze 1, kontrolní seznam, 

je 67,2%. Podle tabulky 7 je stav zabezpečení společnosti dobrý. Kontrolní seznam nám 

posloužil také jako screeningová metoda. 
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4.3.2 Analýza způsobů a následků poruch na společnost (FMEA) 

K analýze hrozeb a rizik byla zpracována metoda FMEA v souladu s ČSN EN 60812 

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů – Postup analýzy způsobů a důsledků poruch. 

Název metody FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) se v české odborné literatuře 

překládá různým způsobem. Jedním z nich je Analýza způsobů a následků poruch. 

FMEA je systematický postup analýzy systému za účelem zjištění potenciálních způsobů 

poruch, jejich příčin a důsledků na technické parametry systému.    [15] 

 

Závažnost 

Hodnocení závažnosti následků rizika je vyjádřeno číselnou hodnotou při projevení 

se hrozby. Závažnost je posuzována z hlediska finančního, materiálního, ohrožení zdraví osob 

nebo ŽP. Způsob hodnocení závažnosti následků je uveden v tabulce 8.   [15] 

 

Tabulka 8: Závažnost následků [7] 

S Závažnost následků 

1 Malý delikt, úraz nebo škoda 

2 Větší delikt, úraz nebo škoda 

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

4 Těžký delikt, úraz s trvalými následky, vysoká škoda 

5 Smrt osob, velmi vysoká škoda na majetku 

 

Pravděpodobnost 

Hodnocení pravděpodobnosti vzniku rizika udává číselná hodnota pravděpodobnosti 

projevení se hrozby od nahodilé až po téměř jistou a vysoce pravděpodobnou hrozbu. Způsob 

hodnocení pravděpodobnosti je uveden v tabulce 9.      [15] 

 

Tabulka 9: Pravděpodobnost vzniku rizika [7] 

O Pravděpodobnost vzniku rizika 

1 Nahodilá, velice nepravděpodobná 

2 Nepravděpodobná 

3 Pravděpodobná, reálná hrozba 

4 Velmi pravděpodobná 

5 Trvalá hrozba 
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Odhalitelnost 

Hodnocení odhalitelnosti je taktéž číselná hodnota, která nastane při projevení 

se hrozby. Určuje se jak rychle a jak snadno lze dané riziko nebo událost zjistit a odhalit. 

Možnost odhalení může být okamžité v době spáchání činu nebo se tato doba odhalení 

prodlužuje na několik hodin, dní nebo může být riziko neodhalitelné. Způsob hodnocení 

odhalitelnosti je uveden v tabulce 10.       [15] 

 

Tabulka 10: Odhalitelnost rizika [7] 

D Odhalitelnost rizika 

1 Riziko odhalitelné v době jeho páchání 

2 Snadno odhalitelné riziko během pár minut 

3 Odhalitelné riziko do jednoho dne 

4 Nesnadno odhalitelné riziko (den a více) 

5 Neodhalitelné riziko 

 

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

číslo priority rizika (RPN) tj. míra rizika podle vzorce (1).  

 

RPN = S * O * D  (1) 

kde: 

RPN míra rizika O pravděpodobnost rizika 

S závažnost následků D odhalitelnost rizika 

 

Vypočítaná hodnota RPN se nachází v intervalu (0; 125> podle tabulky 11 zjistíme 

výslednou míru rizika. 

 
Tabulka 11: Výsledná míra rizika [7] 

RPN Výsledná míra rizika 

1 - 10 Bezvýznamné riziko 

11 - 20 Akceptovatelné riziko 

21 - 50 Mírné riziko 

51 - 100 Nežádoucí riziko 

101 - 125 Nepřijatelné riziko 
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Konečné vyhodnocení míry rizika, zvlášť pro strukturální a procesní rizika, se provede 

výpočtem tzv. míry tolerance, která určuje hranici mezi přijatelnými a nepřijatelnými riziky. 

Výpočet se provede podle Paterova principu 80/20, kdy se vypočítá výsledná míra rizika 

součtem všech jednotlivých rizik, konečný výsledek je 100%. Poté se jednotlivým rizikům 

přiřadí procentuální vyjádření, tzv. kumulativní četnost. Po seřazení rizik podle kumulativní 

četnosti od největší po nejmenší a sečtením rizik až do hodnoty 80% se tato rizika označí jako 

nepřijatelná a budou muset být pro ně navrženy opatření. Zbylých 20% je vyhodnoceno jako 

přijatelná rizika a jejich opatření je teda dostačující. Výstupem systematické analýzy je také 

grafické znázornění rizik pomocí Paterova diagramu doplněného Lorenzovou křivkou.  [7] 

 

Pro přehlednější hodnocení jednotlivých rizik byla tato rizika rozdělena 

na dvě kategorie. První tvoří rizika strukturálního a druhou kategorii rizika procesní. 

 

Strukturální rizika tvoří: 

 Perimetr, 

 Prostorová ochrana, 

 Předmětová ochrana, 

 Kamerový systém. 

 

Procesní rizika tvoří: 

 Režimová opatření, 

 Fyzická ostraha, 

 Zaměstnanci, 

 Cizí osoby. 
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Strukturální rizika 

Seznam strukturálních rizik spolu s hodnotou RPN obsahuje tabulka 12, která 

představuje zkrácenou verzi pracovního listu uvedeného v příloze 2. V tabulce 12 jsou 

nepřijatelní rizika pro lepší přehlednost zvýrazněna červeně. 

 

 

Tabulka 12: Strukturální rizika [autor] 

V
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Subsystém Strukturální riziko S O D RPN 

Perimetr 

1. Přelezení oplocení 4 4 5 80 

2. Podhrabání oplocení 3 2 3 18 

3. Prostřižení oplocení 4 3 4 48 

4. Proražení oplocení 4 2 2 16 

5. Díra v oplocení 4 3 4 48 

6. Nekontrolovatelný průchod vrátnicí 4 3 5 60 

7. Nepřítomnost vrátného na vrátnici 4 3 5 60 

8. Selhání SKV 4 2 2 16 

9. Přelezení brány 4 4 5 80 

10. Brána je otevřená (má být zavřená) 4 2 2 16 

Prostorová 

ochrana 

11. Neoprávněný vstup osob do areálu 4 4 5 80 

12. Požár/výbuch 5 1 2 10 

13. Krádeže 4 4 4 64 

14. Výpadek elektrického proudu 4 5 2 40 

15. Zaplavení prostoru vodou 4 2 2 16 

Předmětová 

ochrana 

16. Poškození techniky, zařízení 4 3 3 36 

17. Krádež materiálu 3 3 3 27 

18. Krádež hotových výrobků 2 3 3 18 

Kamerový 

systém 

19. Výpadek elektrického proudu 2 5 2 20 

20. Úmyslné poškození 4 3 1 12 

21. Neúmyslné poškození 3 2 1 6 

22. Neodborný servis 3 1 3 9 

23. Nevhodná instalace 2 2 4 16 

24. Špatná obsluha 4 2 2 16 
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Vyhodnocení provedené analýzy FMEA na strukturální rizika znázorňuje graf 

na obrázku 12, ve kterém jsou zaneseny všechny vypočítané hodnoty. Jedná se o Paretovu 

analýzu doplněnou o Lorenzovu křivku, která byla vytvořena na základě kumulativních 

četnosti jednotlivých rizik. 

 

Paretova analýza STRUKTURÁLNÍ hledisko
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Obrázek 12: Paretova analýza Strukturálních rizik [autor] 

 

Vyhodnocením strukturálních rizik metodou FMEA za použití Paterova principu 

a Lorenzovy křivky, lze za nepřijatelná rizika označit rizika s čísly 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 

16, 17 a 19. Teda přelezení oplocení, prostřižení oplocení, díra v oplocení, nekontrolovatelný 

průchod vrátnicí, nepřítomnost vrátného na vrátnici, přelezení brány, neoprávněný vstup osob 

do areálu, krádeže, výpadek elektrického proudu, poškození techniky, zařízení, krádež 

materiálu, výpadek elektrického proudu u CCTV systému 
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Procesní rizika 

Seznam procesních rizik spolu s hodnotou RPN obsahuje tabulka 13, která představuje 

zkrácenou verzi pracovního listu uvedeného v příloze 3. V tabulce 13 jsou nepřijatelní rizika 

pro lepší přehlednost zvýrazněna červeně. 

 
Tabulka 13: Procesní rizika [autor] 

V
ý
ro

b
n

í 
zá
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.,
 K
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o
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Subsystém Procesní riziko S O D RPN 

Režimová 

opatření 

1. Nedodržení režim. opatření pro vstup/výstup 4 4 4 64 

2. Nedodržení režim. opatření pro vjezd/výjezd 4 4 4 64 

3. Nedodržení interních předpisů 3 2 4 24 

4. Vyzrazení interních předpisů 1 2 5 10 

Fyzická 

ostraha 

5. Spolupráce fyzické ostrahy s pachatelem 4 4 4 64 

6. Selhání fyzické ostrahy 5 2 3 30 

7. Nepozornost fyzické ostrahy 4 3 4 48 

8. Nedbalost fyzické ostrahy 4 3 4 48 

9. Nezkušenost fyzické ostrahy 4 1 4 16 

10. Neuzamčení přístupové brány 4 2 2 16 

Zaměstnanci 

11. Nespokojený zaměstnanec 1 4 4 16 

12. Nedbalost zaměstnance 3 3 3 27 

13. Úmyslné poškození zabezpeč. systému 4 3 2 24 

14. Nedbalostní poškození zabezpeč. systému 3 2 2 12 

15. Vyzrazení kódů a hesel 4 2 4 32 

16. Vyzrazení receptury 3 1 4 12 

17. Ztráta ID karty, klíčů 1 3 3 9 

18. Vynesení majetku 4 3 4 48 

19. Neuvedení PZTS v činnost 4 2 2 16 

20. Neuzamčení objektu 3 2 3 18 

21. Neuzavření oken 2 3 3 18 

22. Kouření na pracovišti 1 4 4 16 

Cizí osoby 

23. Neoprávněný vstup do areálu 5 3 3 45 

24. Krádež 3 4 4 48 

25. Poškození techniky, zařízení 4 3 3 36 

26. Zneužití ID karty 3 1 4 12 
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Vyhodnocení provedené analýzy FMEA na procesní rizika znázorňuje graf 

na obrázku 13, ve kterém jsou zaneseny všechny vypočítané hodnoty. Jedná se o Paretovu 

analýzu doplněnou o Lorenzovu křivku, která byla vytvořena na základě kumulativních 

četnosti jednotlivých rizik. 

 

Paretova analýza PROCESNÍ hledisko
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Obrázek 13: Paretova analýza Procesních rizik [autor] 

 

Vyhodnocením procesních rizik metodou FMEA za použití Paterova principu 

a Lorenzovy křivky, lze za nepřijatelná rizika označit rizika s čísly 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 

15, 18, 23, 24 a 25. Teda nedodržení režim. opatření pro vstup/výstup osob, nedodržení režim. 

opatření pro vjezd/výjezd vozidel, nedodržení interních předpisů, spolupráce fyzické ostrahy 

s pachatelem, selhání fyzické ostrahy, nepozornost fyzické ostrahy, nedbalost fyzické ostrahy, 

nedbalost zaměstnance, úmyslné poškození zabezpeč. systému zaměstnancem, vyzrazení 

kódů a hesel, vynesení majetku zaměstnancem, neoprávněný vstup do areálu, krádež, 

poškození techniky, zařízení cizí osobou. 
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4.3.3 Hodnocení rizik společnosti metodou souvztažnosti 

Pro verifikaci zjištěných výsledků z předcházející analýzy rizik FMEA byla 

na nepřijatelná strukturální a procesní rizika použita metoda hodnocení rizik, konkrétně 

metoda souvztažnosti. Aplikace této metody je vhodná k posuzování celého areálu společnosti 

Kofola a.s. Podstatou metody souvztažnosti je hledání vazeb mezi zdroji rizik a objekty rizik. 

Po určení možných zdrojů rizik následuje ohodnocení jednotlivých rizik a vyhledávání 

možných vzájemných vazeb mezi sebou. Pro ohodnocení je sestavena tabulka s maticí 

možných zdrojů rizik, kde se na osu X a Y zanesou shodné prvky systému rizika. Pokud 

se rizika vzájemně ovlivní, zapíšeme do tabulky jedničku, v opačném případě zapíšeme nulu. 

Po zanesení všech hodnot do tabulky se provede součet jedniček a nul ve sloupcích 

i řádcích a vypočítají se koeficienty Kar a Kpr podle vzorců (2) a (3), což jsou procentní 

vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána rizikem Ra. Koeficienty jsou 

výchozí pro grafické zpracování a jsou uvedeny v tabulce.      [7] 

 

100
1

  *









 

x

Kar
Kar   (2) 

 

100
1

  *









 

x

Krb
Kpr   (3) 

kde: 

Kar procentní vyjádření počtu návazných rizik Rb, která mohou být vyvolána 

rizikem Ra 

Kpr procentní vyjádření počtu vyvolaných rizik 

ΣKar suma každého řádku matice 

ΣKrb suma každého sloupce matice 

x Počet hodnocených rizik (celkem) 

  

 Graf je vytvořen na základě dat z tabulky a následně je rozdělen do čtyř kvadrantů 

podle polohy os O1 a O2. Hodnoty os O1 a O2 jsou vypočítány podle vzorců (4) a (5) 

na základě stanovení spolehlivosti systému s = 80 %. Vzniklé 4 kvadranty představují 

závažnost uvedených rizik. Charakteristika závažnosti jednotlivých oblasti v matici 

je uvedena v tabulce 17.          [7] 
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Výpočet souřadných os: 

 

    %*:minmax      sKarKarO 1001001    (4) 

 

    %*:minmax      sKprKprO 1001002    (5) 

kde: 

O1 pomocná osa rovnoběžná s osou „x“ v souřadnicovém systému (x, y) 

Karmax maximální hodnota Kar 

Karmin minimální hodnota Kar  

 

O2 pomocná osa rovnoběžná s osou „y“ v souřadnicovém systému (x, y) 

Kprmax maximální hodnota Kpr 

Kprmin minimální hodnota Kpr  

s spolehlivost systému 

 

Seznam nepřijatelných rizik, která budou podrobena analýze metodou souvztažnosti, 

je v tabulce 14. Vzájemné vazby rizik představuje tabulka 15. 

 

Tabulka 14: Nepřijatelná rizika pro analýzu metodou souvztažnosti [autor] 

1 Nedodržení režim. opatření pro vstup/výstup  14 Poškození techniky, zařízení 

2 Nedodržení režim. opatření pro vjezd/výjezd 15 Přelezení oplocení 

3 Nedodržení interních předpisů 16 Prostřižení oplocení 

4 Spolupráce fyzické ostrahy s pachatelem 17 Díra v oplocení 

5 Selhání fyzické ostrahy 18 Nekontrolovatelný průchod vrátnicí 

6 Nepozornost fyzické ostrahy 19 Nepřítomnost vrátného na vrátnici 

7 Nedbalost fyzické ostrahy 20 Přelezení brány 

8 Nedbalost zaměstnance 21 Neoprávněný vstup osob do areálu 

9 Úmyslné poškození zabezpeč. systému 22 Výpadek elektrického proudu 

10 Vyzrazení kódů a hesel 23 Poškození techniky, zařízení 

11 Vynesení majetku 24 Krádež materiálu 

12 Neoprávněný vstup do areálu 25 Výpadek elektrického proudu CCTV 

13 Krádež 14 Poškození techniky, zařízení 
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Tabulka 15: Identifikace a hodnocení rizik metodou souvztažnosti [autor] 

Rb 
Ra 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ΣKar 

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

2 0 X 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 10 

3 1 1 X 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 10 

4 1 1 1 X 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 

5 1 1 1 1 X 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 17 

6 1 1 1 0 1 X 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 18 

7 1 1 1 0 1 1 X 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 19 

8 0 0 1 0 0 0 0 X 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 12 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 

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

12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 X 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 10 

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 X 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 6 

14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 4 

15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 X 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 8 

16 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 X 1 0 0 0 1 1 1 1 0 9 

17 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 X 0 0 0 1 1 0 1 0 6 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 X 0 0 1 1 1 1 0 9 

19 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 X 0 1 0 1 1 0 14 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 X 1 1 1 1 0 8 

21 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 X 1 1 1 0 10 

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 X 1 0 1 6 

23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 X 0 0 4 

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 2 

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 

ΣKrb 6 6 8 7 7 2 4 0 17 4 11 17 18 16 5 5 3 13 4 5 17 14 16 16 5 X 

 

Po vyplnění tabulky 15 vypočítáme koeficienty a osy podle vzorců (2), (3), (4) a (5). 

Koeficienty jsou zobrazeny v tabulce 16 a hodnoty os jsou O1=37 a O2=37. Výsledná matice 

rizik provedená metodou souvztažnosti je na obrázku 14. 

 

Tabulka 16: Koeficienty rizik [autor] 

Riziko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Kar [%] 42 42 42 92 71 75 79 25 50 17 4 42 25 

Kpr [%] 25 25 33 29 29 8 17 0 71 17 46 71 75 
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Riziko 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Kar [%] 17 33 38 25 38 58 33 42 25 17 8 4 

Kpr [%] 67 21 21 13 54 17 21 71 58 67 67 21 

 

Karmin = 4  Kprmin = 0  O1 = 30  s = 80% 

Karmax = 92  Kprmax = 75  O2 = 40 
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Obrázek 14: Výsledná matice rizik [autor] 

 

Pomocí této metody jsem odhalil nejzávažnější rizika. Jedná se o rizika umístěna 

v I. a II. oblasti, tedy rizika označena čísly 9, 11, 12, 13, 14, 18, 22 a 24. 

 

Tabulka 17: Závažnost rizik v jednotlivých oblastech [7] 

 Závažnost rizik v jednotlivých oblastech 

I. oblast Primárně a sekundárně nebezpečná rizika 

II. oblast Sekundárně nebezpečná rizika 

III. oblast Žádná primárně nebezpečná rizika 

IV. oblast Relativní bezpečnost 

 

III.oblast IV.oblast 

I.oblast II.oblast 
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5 Návrh perimetrické ochrany Kofola a.s. 

Po vyhodnocení bezpečnostních analýz, které byly provedeny v předchozí kapitole, 

jsme zjistili slabá místa stávajícího perimetrického zabezpečení. Na základě těchto výsledků 

se pokusím navrhnout tři varianty perimetrické ochrany společnosti Kofola a.s., které by měly 

minimalizovat možná rizika.  

Zabezpečení perimetrické ochrany výrobních závodů je nutné řešit komplexně. 

Nestačí zabezpečit perimetr pouze mechanickými zábrannými prostředky (dále jen MZP) bez 

návaznosti na další prvky zabezpečení. MZP tvoří viditelnou hranici (plot, brána závora, 

ostnatý drát, atd.), která zajišťuje bezpečnost vyhrazeného území a prostor kolem chráněného 

objektu. MZP stěžují, zabraňují pachateli nebo nepovolané osobě vniknout do chráněného 

prostoru nebo manipulovat s chráněnými předměty, ale nedokáží detekovat a ohlásit případný 

nedovolený vstup osob do střeženého prostoru. K tomu slouží prvky poplachového systému, 

konkrétně PZTS, CCTV a systémy kontroly vstupu (dále jen SKV). Tento druh ochrany 

stejně jako předchozí působí odstrašujícím a preventivním dojmem. Hlavním úkolem 

je podpora MZP a zefektivnění fyzické ostrahy. Pojítkem mezi oběma druhy ochrany jsou 

organizační a režimová opatření a fyzická ostraha.       [1] 

Spolehlivé a účinné zabezpečení společnosti lze dosáhnout pouze vzájemnou 

kombinací všech zmíněných druhů ochrany. Jejich průnik je znázorněn na obrázku 15. [9] 

 

 
Obrázek 15: Optimální bezpečnost [3] 

 
 

Následující návrhy zabezpečení budou zaměřeny na fyzickou ochranu perimetru, 

zkvalitnění organizačních a režimových opatření a fyzické ostrahy ve společnosti. Veškeré 

zabezpečovací prvky budou navrženy s ohledem na ekonomickou stránku věci a na úsporu 

elektrické energie.  

Technická 

ochrana 

Fyzická 

ostraha 

Organizační a 

režimová opatření 
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5.1 Varianta zabezpečení „I“ 

Ekonomická varianta zabezpečení, využívající mechanických zábranných prostředků 

a prvků poplachových systémů. 

 

5.1.1 Zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky 

Navrhuji instalaci nového oplocení v jihovýchodní části areálu. Bude použito 

pozinkované pletivo 200 cm se zapleteným napínacím drátem. Na oplocení bude 

nainstalována vrcholová ochrana, kterou budou tvořit tři řady ostnatého drátu v zinkovaném 

provedení pro větší odolnost. Brány do areálu budou doplněny o vrcholovou ochranu 

tvořenou pevnými ostrými hroty. 

 

 Pozinkované pletivo 200 cm se zapleteným napínacím drátem od firmy Wire Metal. 

Čtyřhranné pletené plotové pletivo o průměru 2,2 mm se zapleteným napínacím 

drátem průměru 3,15 Zn. Velikost oka 50 mm. Cena jednoho 1 bm je 76,3 Kč.  [45] 

 Ocelový sloupek 250 cm je vyroben ze švové trubky průměr 48mm, stěna 2,0mm. 

Výška je určena pro 200 cm vysoké pletivo. Cena jednoho sloupku je 166 Kč.  [41] 

 Ostnatý drát zinkovaný slouží k zvýšení zabezpečení oplocení. Drát průměru 1,8 mm 

zinkovaný. Montuje se buď přímo na plotové sloupky, které musí být vyšší, nebo 

pomocí držáku ostnatého drátu (pod úhlem 45°). Cena balení 398 Kč.   [42] 

 Hrot kovaný – špička, délka 150 mm, základna 12 x 12 mm. Cena jednoho 

hrotu 14 Kč.           [47] 
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5.1.2 Zabezpečení poplachovými systémy 

Na stávající betonové oplocení areálu navrhuji nainstalovat klasické analogové 

IR závory od výrobce VAR-TEC. Na nově vybudovaný pozinkovaný plot doporučuji dále 

nainstalovat plotovou ochranu. 

 

Infrazávory 

 IR závora venkovní DUAL PB-40D od firmy VAR-TEC. Dvou paprsková IR závora 

s dosahem max. 40 m. Infračervený paprsek je vysílán pulzně, což zvyšuje odolnost 

proti povětrnostním podmínkám a narušení. Poplach je vyvolán jen při přerušení obou 

paprsků současně. Cena jedné IR závory je 2 079 Kč.    [34] 

 IR závora venkovní DUAL PB-60D od firmy VAR-TEC. Dvou paprsková IR závora 

s dosahem max. 60 m. Infračervený paprsek je vysílán pulzně, což zvyšuje odolnost 

proti povětrnostním podmínkám a narušení. Poplach je vyvolán jen při přerušení obou 

paprsků současně. Cena jedné IR závory je 2 495 Kč.    [35] 

 Držák VAR-TEC B SET. Plastový držák je vhodný pro všechny typy IR závor řady 

VAR-TEC a je určen k instalaci na zeď nebo zem. Cena držáku je 99 Kč.  [37] 

 Venkovní kovový kryt pro IR závory PB. Hliníkový kryt se montuje nad detektory 

a IR závory typu PB. Cena jednoho krytu je 103,2 Kč.    [36] 

 

Ochrana plotová 

 FP 300 vyhodnocovací jednotka plotové ochrany do 300m. Systém slouží k obvodové 

ochraně plotu. Je detekováno jeho přelezení, stříhání a ohýbání. Detekční kabel 

se připevní na plot a je vyhodnocováno jeho chvění a otřesy. Cena jednoho kusu 

FP 300 je 22 190 Kč.         [38] 

 FP END zakončovací modul plotové ochrany. Modul pro zakončení detekčního 

kabelu plotové ochrany, lze jej použít pro jednotku plotové ochrany FP 300 i FP 600. 

Cena jednoho kusu FP END je 1 248 Kč.      [39] 

 DK kabel detekční kabel plotové ochrany. Cena 1 m kabelu je 119 Kč.  [40] 

http://www.digieshop.cz/index.php?75,infrazavora-venkovni-dual-pb-40d
http://www.digieshop.cz/index.php?75,infrazavora-venkovni-dual-pb-60d
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5.1.3 Cenová kalkulace varianty zabezpečení „I“ 

Celková předpokládaná cenová kalkulace pro realizaci varianty zabezpečení „I“ 

perimetrické ochrany společnosti Kofola a.s. je uvedena v tabulce 18. 

 

Tabulka 18: Předběžná cenová kalkulace varianty "I" [autor] 

Mechanické zábranné prostředky   

Materiál Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Pozinkované pletivo 200cm s nap. drátem 140 76,30    10 682,00 

Zinkovaný drát 3,15mm Zn napínací 10 28,00    280,00 

Zinkovaný drát 1,8mm Zn vázací 4 31,00    124,00 

Napínací ráčna zelená 16 16,00    256,00 

Ocelový sloupek 250cm délka 59 166,00    9 794,00 

Ocelová vzpěra 250 cm 18 126,00    2 268,00 

Ostnatý drát zinkovaný 100m návin 5 398,00    1 990,00 

Držák ostnatého drátu standart 59 78,00    4 602,00 

Plastový úchyt PVC vč. šroubku 354 3,00    1 062,00 

Hrot kovaný - špička 100 14,00    1 400,00 

Cena bez DPH     32 458,00 

* Množství: 6 kg drátu = 100m 

  ** Množství: 2 kg drátu = 100m 

 Stavební a montážní práce Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Vykolíkování a zaměření pozemku 140 12,00    1 680,00 

Vrtání děr pro sloupky a vzpěry 77 120,00    9 240,00 

Betonování sloupků a vzpěr 77 190,00    14 630,00 

Montáž vzpěry (zavrtání) 18 20,00    360,00 

Napínání pletiva výšky 200 cm 140 65,00    9 100,00 

Montáž držáku ostnatého drátu 59 5,50    324,50 

Montáž ostnatého drátu 140 28,00    3 920,00 

Montáž hrotu 100 10,00    1 000,00 

Cena bez DPH     40 254,50 
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Prvky poplachového systému       

Infračervené závory Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

IR závora venkovní DUAL PB-40D 14 2 079,20    29 109,00 

IR závora venkovní DUAL PB-60D 26 2 495,00    64 870,00 

Plastový držák pro IR závoru 40 99,00    3 960,00 

Venkovní kryt pro IR závoru 40 103,20    4 128,00 

Kabeláž    30 000,00 

Práce   50 000,00 

Cena bez DPH     182 066,80 

     

Ochrana plotová Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

FP 300 1 22 190,00    22 190,00 

FP END 1 1 248,00    1 248,00 

DK kabel 200 119,00    23 800,00 

Práce   10 000,00 

Cena bez DPH     57 238,00 

    

Celková cena zabezpečení pro variantu "I" bez DPH 312 017,30 

DPH 20%   62 403,46 

Celková cena zabezpečení pro variantu "I" s DPH   374 420,76 

 

 



 

 41 

5.2 Varianta zabezpečení „II“ 

Varianta zabezpečení, využívající mechanických zábranných prostředků a prvků 

poplachových systémů s kamerovým systém CCTV bez záznamu obrazu. 

 

5.2.1 Zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky 

Navrhuji instalaci nového oplocení v jihovýchodní části areálu. Budou použity 

průmyslové panely PRUMATIK. Brány do areálu budou doplněny o vrcholovou ochranu 

tvořenou pevnými ostrými hroty. 

 

 Průmyslový panel PRUMATIK 200 cm od společnosti Wire Metal. Průmyslový panel 

je vyroben z ocelových zinkovaných drátů průměru 5,0 mm svislé, 4,00 mm 

vodorovné, oka 50 x 200 mm. Zakončení panelu: boční hladké, vrchní části panelu 

bezpečnostní ostny. Rozměry panelu: výška 200 cm, délka 250 cm, barva dle výběru. 

Cena jednoho panelu je 800 Kč.        [43] 

 Sloupek EURO I 250 cm zinkovaný od společnosti Wire Metal. Sloupky pro panel 

PRUMATIK, mají zinkovanou povrchovou úpravu vč. plastového víčka. Rozměry 

sloupku: 60 x 40 mm, síla stěny 2 mm. Výška je 200 cm. V ceně 3 průběžné objímky. 

Barevné provedení dle výběru. Cena jednoho sloupku je 551 Kč.    [44] 

 Hrot kovaný – špička, délka 150 mm, základna 12 x 12 mm. Cena jednoho 

hrotu 14 Kč.           [47] 
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5.2.2 Zabezpečení poplachovými systémy 

Na stávající betonové oplocení areálu navrhuji nainstalovat klasické analogové 

IR závory od výrobce TAKEX. Na nově vybudovaný průmyslový panelový plot PRUMATIK 

a stávající panelový plot u vrátnice doporučuji dále nainstalovat perimetrické senzor. 

Dále doporučuji rozšíření kamerového systému CCTV. 

 

Infrazávory 

 Dvoupaprsková venkovní IR závora PB-20TE s dosahem 20 m, synchronizovaná 

od firmy TAKEX. Montáž se provádí na zeď, trubku (průměr 42-45 mm) nebo do 

sloupů. Cena jedné IR závory je 5 140 Kč.      [23] 

 Dvoupaprsková venkovní IR závora PB-40TE s dosahem 40 m, synchronizovaná 

od firmy TAKEX. Montáž se provádí na zeď, trubku (průměr 42-45 mm) nebo do 

sloupů. Cena jedné IR závory je 5 420 Kč.      [24] 

 Dvoupaprsková venkovní IR závora PB-60TE s dosahem 60 m, synchronizovaná 

od firmy TAKEX. Montáž se provádí na zeď, trubku (průměr 42-45 mm) nebo do 

sloupů. Cena jedné IR závory je 5 680 Kč.      [25] 

 

Perimetrický senzor 

 Perimetrický senzor Mamba 102. Senzor je vhodný k instalaci na všechny druhy plotů, 

ostnatého a vinutého žiletkového drátu. Cena jedné sady je 28 800 Kč.  [51] 

 DK kabel detekční kabel plotové ochrany. Cena 1 m kabelu je 119 Kč.  [40] 

 

Kamerový systém CCTV 

 Vnitřní dome kamera ADKCD543DIP od výrobce Ademco. Cena jedné vnitřní dome 

kamery je 3 090 Kč.         [18] 

 Venkovní dome kamera ADKCD543VRP s IR přísvitem do 25 m od výrobce 

Ademco. Cena jedné venkovní dome kamery je 3 390 Kč.    [19] 

 LCD TFT monitor 19" SMT-1912P od výrobce Samsung. Cena jednoho monitoru 

je 5 690 Kč.          [29] 
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5.2.3 Cenová kalkulace varianty zabezpečení „II“ 

Celková předpokládaná cenová kalkulace pro realizaci varianty zabezpečení „I“ 

perimetrické ochrany společnosti Kofola a.s. je uvedena v tabulce 19. 

 

Tabulka 19: Předběžná cenová kalkulace varianty "II" [autor] 

Mechanické zábranné prostředky   

Materiál Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Panel průmyslový 200cm zinkovaný 55 800,00    44 000,00 

Sloupek EURO I 250cm zinkovaný 58 551,00    31 958,00 

Průběžná objímka zinkovaná 108 58,00    6 264,00 

Koncová objímka zinkovaná 10 61,00    610,00 

Rohová objímka zinkovaná 10 68,00    680,00 

Hrot kovaný - špička 100 14,00    1 400,00 

Cena bez DPH     84 912,00 

    

Stavební a montážní práce Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Vykolíkování a zaměření pozemku 140 12,00    1 680,00 

Vrtání děr pro sloupky a vzpěry 58 120,00    6 960,00 

Betonování sloupků a vzpěr 58 190,00    11 020,00 

Montáž panelu PRUMATIK  55 220,00    12 100,00 

Montáž hrotu 100 10,00    1 000,00 

Cena bez DPH     32 760,00 

    

Prvky poplachového systému       

Infračervené závory Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Dvoupaprsková IR závora PB-20TE 12 5 140,00    61 680,00 

Dvoupaprsková IR závora PB-40TE 2 5 420,00    10 840,00 

Dvoupaprsková IR závora PB-60TE 26 5 680,00    147 680,00 

Kabeláž     30 000,00 

Práce   50 000,00 

Cena bez DPH     300 200,00 
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Perimetrický senzor Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Perimetrický senzor Mamba 102 1 28 800,00    28 800,00 

DK kabel 200 119,00    23 800,00 

Práce   10 000,00 

Cena bez DPH     62 600,00 

    

Kamerový systém CCTV Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Vnitřní dome kamera ADKCD543DIP  1 3 090,00    3 090,00 

Venkovní dome kamera ADKCD543VRP 3 3 390,00    10 170,00 

LCD TFT monitor 19" SMT-1912P 1 5 690,00    5 690,00 

Kabeláž   8 000,00 

Práce   10 000,00 

Cena bez DPH     36 950,00 

    

Celková cena zabezpečení pro variantu "II" bez DPH 517 422,00 

DPH 20%   103 484,40 

Celková cena zabezpečení pro variantu "II" s DPH 620 906,40 
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5.3 Varianta zabezpečení „III“ 

Varianta zabezpečení, využívající mechanických zábranných prostředků, prvků 

poplachových systémů s kamerovým systémem CCTV se záznamem obrazu. 

 

5.3.1 Zabezpečení mechanickými zábrannými prostředky 

Navrhuji instalaci nového oplocení v jihovýchodní části areálu. Ke stavbě betonové 

zdi budou použity prefabrikované dílce o rozměru 200x50x4,5 cm. Brány do areálu budou 

doplněny o vrcholovou ochranu tvořenou pevnými ostrými hroty. 

 

 Betonová deska rovná 200 cm od společnosti Beves. Přední strana desky betonového 

plotu je vzorovaná, zadní strana je hladká. Rozměry betonové desky: délka 200 cm, 

šířka 4,5 cm a výška 50 cm. Cena jedné betonové desky je 229,9 Kč.  [32] 

 Betonový sloupek průběžný 275 cm od společnosti Beves. Sloupek má dvě drážky 

na bocích, každá na jednu desku. Každý sloupek má v sobě zapuštěny čtyři 

průmyslové ocelové armatury. Cena jednoho sloupku je 387,2 Kč.  [32] 

 Betonový sloupek koncový 275 cm od společnosti Beves. Sloupek má jednu drážku 

na jednu desku. Každý sloupek má v sobě zapuštěny čtyři průmyslové ocelové 

armatury. Cena jednoho sloupku je 423,5 Kč.     [32] 

 Hrot kovaný – špička, délka 150 mm, základna 12 x 12 mm. Cena jednoho 

hrotu 14 Kč.           [47] 

 

5.3.2 Zabezpečení poplachovými systémy 

Na stávající a nově postavené betonové oplocení areálu navrhuji nainstalovat 

IR závory pro bezdrátové aplikace od výrobce OPTEX. Také navrhuji rozšíření kamerového 

systému CCTV. 

 

Infrazávory 

 Dvoupaprsková venkovní IR závora AX-100TFR s dosahem 30 m, synchronizovaná 

od firmy OPTEX. IR závora je bateriově napájena (lithiové baterie nejsou součástí 
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dodávky). Montáž se provádí na zeď, trubku (průměr 43-48 mm) nebo do sloupů. 

Cena jedné IR závory je 10 980 Kč.       [20] 

 Dvoupaprsková venkovní IR závora AX-200TFR s dosahem 60 m, synchronizovaná 

od firmy OPTEX. IR závora je bateriově napájena (lithiové baterie nejsou součástí 

dodávky). Montáž se provádí na zeď, trubku (průměr 43-48 mm) nebo do sloupů. 

Cena jedné IR závory je 12 380 Kč.       [21] 

 Lithiová baterie pro napájení bezdrátových IR závor AX-TFR. Pro 1 ks IR závory jsou 

třeba 4 baterie. Cena jedné baterie je 740 Kč.     [22] 

 

Kamerový systém CCTV 

 Vnitřní dome kamera SCD-2080P od společnosti Samsung. Cena jedné vnitřní dome 

kamery je 4 890 Kč.         [26] 

 Venkovní dome kamera SCV-2081RP s IR přísvitem do 20 m od společnosti 

Samsung. Cena jedné venkovní dome kamery je 8 190 Kč.    [28] 

 Venkovní PTZ kamera SCP-2250HP od společnosti Samsung. Otočná SpeedDome 

kamera vhodná pro sledování velkých ploch nebo v kombinaci s perimetrickým 

systémem. Cena jedné SpeedDome kamery je 23 590 Kč.    [27] 

 Klávesnice pro kamery Samsung SPC-1010. Cena jedné klávesnice je 8 790 Kč.  [30] 

 DVR digitální videorekordér SRD-850DCP5G od výrobce Samsung. 

DVR má 8 vstupů, HDD 500GB, 200obr./s, je dodávaný se SW Net-i. 

Cena DVR je 37 990 Kč.        [31] 

 LCD TFT monitor 19" SMT-1912P od výrobce Samsung. Cena jednoho monitoru 

je 5 690 Kč.          [29] 
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5.3.3 Cenová kalkulace varianty zabezpečení „III“ 

Celková předpokládaná cenová kalkulace pro realizaci varianty zabezpečení „I“ 

perimetrické ochrany společnosti Kofola a.s. je uvedena v tabulce 20. 

 

Tabulka 20: Předběžná cenová kalkulace varianty "III" [autor] 

Mechanické zábranné prostředky    

Materiál Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Betonová deska rovná 280 229,90    64 372,00 

Betonový sloupek průběžný 2,75 m 76 387,20    29 427,20 

Betonový sloupek koncový 2,75 m 6 423,50    2 541,00 

Hrot kovaný - špička 100 14,00    1 400,00 

Cena bez DPH     97 740,20 

    

Stavební a montážní práce Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Vykolíkování a zaměření pozemku 140 12,00    1 680,00 

Vrtání děr pro sloupky a vzpěry 84 120,00    10 080,00 

Betonování sloupků a vzpěr 84 190,00    15 960,00 

Montáž plotu 2 m  140 600,00    84 000,00 

Montáž hrotu 100 10,00    1 000,00 

Cena bez DPH     112 720,00 

    

Prvky poplachového systému       

Infračervené závory Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

IR závora AX-100TFR  12 10 980,00    131 760,00 

IR závora AX-200TFR 28 12 380,00    346 640,00 

Lithiová baterie  160 740,00    118 400,00 

Práce     50 000,00 

Cena bez DPH     646 800,00 
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Kamerový systém CCTV Množství Cena/jednotku Cena v Kč 

Vnitřní dome kamera SCD-2080P  1 4 890,00    4 890,00 

Venkovní dome kamera SCV-2081RP 3 8 190,00    24 570,00 

Venkovní PTZ kamera SCP-2250HP 3 23 590,00    70 770,00 

Klávesnice Samsung SPC-1010 1 8 790,00    8 790,00 

LCD TFT monitor 19" SMT-1912P 2 5 690,00    11 380,00 

DVR 8 vstupů, HDD 500GB 1 37 990,00    37 990,00 

Kabeláž   15 000,00 

Práce   30 000,00 

Cena bez DPH     203 390,00 

    

Celková cena zabezpečení pro variantu "III" bez DPH 1 060 650,20 

DPH 20%   212 130,04 

Celková cena zabezpečení pro variantu "III" s DPH 1 272 780,24 
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5.4 Zhodnocení a výběr varianty zabezpečení 

Zhodnocení navržených variant bude provedeno multikriteriálním rozhodováním, 

pro daný případ jsem použil metodu rozhodovací matice. Metoda spočívá v posouzení 

navržených variant podle stanovených kritérií. Hodnoty kritérií jsou v rozmezí od 1 – 10, 

kde jednička nejméně splňuje dané kritérium a desítka nejvíce. Vítězná varianta je ta, která 

má nejvyšší součet dosažených hodnot, viz tabulka 21.  

 

Kritéria: 

 K1 – fyzická ochrana - spolehlivost, 

 K2 – investiční náklady (cena), 

 K3 – kamerový systém CCTV - pokrytí, 

 K4 - estetika, 

 K5 - záruka, 

 K6 – servis. 

 

Tabulka 21: Hodnocení variant dle kritérií [autor] 

Kritérium Varianta „I“ Varianta „II“ Varianta „III“ 

K1 6 7 9 

K2 8 6 2 

K3 2 6 9 

K4 5 7 9 

K5 6 7 9 

K6 5 6 8 

Součet kritérií 32 39 46 

 

Po dosažení kritérií do tabulky č. 21 jsme vypočítali výslednou sumu kritéria 

jednotlivých navržených variant. Jako nejvhodnější varianta nám vyšla varianta „III“. 

Za ní se umístila varianta „II“ a variant „I“ je pro zabezpečení perimetrické ochrany nejméně 

vhodná. 
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6 Popis vybrané varianty zabezpečení 

Na základě předchozího zhodnocení navržených variant zabezpečení nyní přistoupím 

k podrobnějšímu rozpracování vybrané varianty fyzické ochrany. Pro bližší a podrobnější 

popis perimetrického zabezpečení rozdělím ochranu na následující kategorie: 

 Technická ochrana, 

 Organizační a režimová opatření, 

 Fyzická ostraha.          

 

6.1 Prvky technické ochrany 

V počáteční fázi zabezpečení doporučuji odstranění porostu kolem celého obvodu 

areálu, který by mohl posloužit jako úkryt nebo podpůrný prvek pro překonání oplocení 

pachatelem a také by mohl rušit instalované detektory a způsobovat plané poplachy. 

 

6.1.1 Mechanické zábranné prostředky 

Při navrhování mechanických zábranných prostředků bychom měli postupovat 

dle normy ČSN EN 1627. 

 

Stávající drátěné oplocení v jihovýchodní části areálu bude nahrazeno novým 

betonovým oplocením. Ke stavbě betonové zdi budou použity prefabrikované desky 

o rozměru 200x50x4,5 cm od společnosti Beves. Díly budou usazeny do betonových sloupků 

výšky 275 cm. Ukázka usazení je znázorněna na obrázku 16. 

 

 

Obrázek 16: Betonové ploty Beves [32] 
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Brány do areálu společnosti nacházející se v severní části podniku budou doplněny 

o vrcholovou ochranu tvořenou pevnými ostrými hroty zobrazenými na obrázku 17.  

 
Obrázek 17: Hrot kovový – špička [47] 

 

6.1.2 Poplachové zabezpečovací systémy 

Při navrhování, montáži, provozu a údržbě komponentů pro zabezpečení 

poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy se doporučuji řídit normou 

ČSN CLC/TS 50 131-7. Cílem je zajistit u navržených prvků PZTS splnění požadovaných 

funkčních vlastností při minimálním množství planých poplachů.    [14]  

 

Infračervené závory 

Dalším krokem by byla instalace infračervených (dále jen IR) závor kolem celého 

obvodu areálu, které by okamžitě zjistily přítomnost nežádoucí osoby při nedovoleném 

překonání plotu. Tyto IR závory budou umístěny v těsné blízkosti plotu z vnější strany 

na držácích pro IR závory. Výhodou využití těchto detektorů je, že po estetické stránce působí 

mnohem lépe než vrcholová ochrana tvořena např. žiletkovým drátem nebo ostnatým drátem. 

Také by se zde ušetřilo za vrcholovou ochranu a držáky pro její uchycení. 

Z důvodu, že téměř celý areál společnosti je pokryt asfaltovým povrchem a tudíž 

by při instalaci klasických IR závor muselo dojít k výkopovým pracím a eventuálnímu 

omezení nebo odstavení provozu, byly zvoleny bezdrátové IR závory OPTEX AX-100TFR 

a OPTEX AX-200TFR, které budou umístěny, jak již bylo zmíněno, v těsné blízkosti plotu 

z vnější strany. Jedná se o dvoupaprskové IR závory s dosahem 30m a 60m, které jsou 

zobrazeny na obrázku 18. IR závory budou instalovány dle instalačních pokynů uvedených 

v návodu pro montáž. Budou napojeny na stávající ústřednu PZTS v prostoru vrátnice. 
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Obrázek 18: IR závory OPTEX [20] 

 

Kamerový systém CCTV 

V prostorech areálu společnosti navrhuji instalaci kamerového systému 

se záznamovým zařízením. Doporučuji postupovat dle stávající normy ČSN EN 50 132-7. 

Při zřízení systému CCTV musí být respektován zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů, ve znění pozdějších předpisů, neboť dle stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů 

č. 1/2006 a příslušné judikatury je provozování kamerového systému považováno 

za zpracování osobních údajů, pokud je vedle kamerového sledování prováděn záznam 

pořizovaných záběrů, nebo jsou v záznamovém zařízení uchovávány informace a zároveň 

účelem pořizovaných záznamů, případně vybraných informací, je jejich využití k identifikaci 

fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.      [5] 

 

Do interiéru vrátnice bude nainstalována fixní vnitřní Dome kamera od firmy 

Samsung. K instalaci bude použita vnitřní dome kamera typu SCD-2080P zobrazena 

na obrázku 19. Kamera bude namontována naproti hlavnímu vstupu do vrátnice, kde bude 

snímat prostor otočného tříramenného turniketu se zabudovanou čtečkou čipových karet. 

Jejím cílem bude kontrolovat vstup a výstup osob do areálu společnosti. Kamera bude 

napojena na DVR digitální videorekordér koaxiálním kabelem pomocí hvězdicové struktury.  

 

 

Obrázek 19: Vnitřní dome kamera [26] 
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Venkovní areál společnosti bude zabezpečen kamerami od firmy Samsung. 

Obě železné brány do společnosti v severní části areálu navrhuji střežit dvěma pevnými 

venkovními Dome kamerami. K instalaci budou použity dvě kamery typu SCV-2081RP  

zobrazené na obrázku 20. Kamery budou umístěné na stávajícím sloupu venkovního osvětlení 

a budou střežit daný prostor bran. Stejně jako v předešlém případě i tyto kamery budou 

napojeny na DVR digitální videorekordér koaxiálním kabelem pomocí hvězdicové struktury. 

 

 

Obrázek 20: Venkovní dome kamera [28] 

 

Ostatní skladovací a jiné prostory areálu společnosti budou sledovány za pomocí tří 

otočných SpeedDome kamer od firmy Samsung. Konkrétně budou nainstalovány tři venkovní 

PTZ kamery SCP-2250HP zobrazené na obrázku 21. Tyto kamery budou opět napojeny 

na DVR digitální videorekordér koaxiálním kabelem pomocí hvězdicové struktury. Umístění 

kamer je znázorněno v příloze 4.  

 

 

Obrázek 21: Venkovní PTZ kamera [27] 

 

K ovládání otočných SpeedDome kamer bude sloužit klávesnice pro kamery Samsung 

SPS-1010 zobrazená na obrázku 22.  

 

 

Obrázek 22: Klávesnice pro kamery Samsung SPC-1010 [30] 
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Konfigurace zapojení CCTV systému SpeedDome kamer, vnitřní Dome kamery, 

venkovních kamer a ovládací klávesnice Samsung SPS-1010 je znázorněna na obrázku 23. 

 

 

 

Obrázek 23: Konfigurace systému CCTV [autor] 

 

Záznam z kamerového systému je pořizován ze všech instalovaných kamer na DVR 

digitální videorekordér zobrazený na obrázku 24. DVR digitální videorekordér je umístěn 

v místnosti určené pro fyzickou ostrahu v prostoru vrátnice společně s ústřednou 

poplachového zabezpečovacího systému a monitorů. Součástí dodávaného videorekordéru 

je i programový software Net-i. 

 

 

Obrázek 24: DVR digitální videorekordér [31] 

 

Ke sledování online záběrů z instalovaných kamer a pro zpětné dohledávání budou 

pořízeny dva ekonomické LCD TFT monitory s úhlopříčkou 19" s rozlišením 1280x1024. 

Jedná se o monitor od společnosti Samsung, použit bude typ SMT-1912P, který je zobrazen 

na obrázku 25. Monitor je určen speciálně pro kamerové systémy k připojení DVR přes VGA 

vstup. Má odolné provedení s ochranným sklem.  

Klávesnice SPC-1010 

Venkovní Dome kamera Vnitřní Dome kamera Venkovní SpeedDome kamera 

DVR videorekordér 

Video linka 

Linka ovládání: RS-485/422 
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Obrázek 25: Monitor Samsung 19" [29] 

 

 Systémy technické ochrany by měly být po instalaci podle normy 

ČSN CLC/TS 50 131-7 předány uživateli do zkušebního provozu. Zkušební provoz 

má za úkol prověřit spolehlivost systému a také obsluhy. Nezbytnou součástí předání 

funkčního systému je předávací protokol a předání návodů k obsluze, technické dokumentace, 

provozní knihy a výchozí revize zařízení. Písemná revizní zpráva by měla být vyhotovena 

ve dvou vydáních. Společně s implementací fyzické ochrany do společnosti by měla být 

přijata odpovídající režimová opatření a zakomponována do interních předpisů.  [14] 

 

6.2 Organizační a režimová opatření 

Režimová ochrana je souborem organizačně administrativních opatření a postupů 

směřujících k zajištění požadovaných podmínek pro funkci ostatních systémů fyzické ochrany 

a jeho sladění s provozem chráněného objektu.      [5] 

 

V areálu společnosti Kofola a.s. jsou zpracovány následující režimová opatření: 

 Vstup a výstup osob do areálu společnosti 

 Vjezd a výjezd vozidel do areálu společnosti 

 

Náležitosti jednotlivých režimových opatření jsou popsány v podkapitole 4.2.2. 

 

V důsledku instalace kamerového systému se záznamovým zařízením navrhuji 

zpracování interního předpisu, který by sloužil k praktickému naplnění požadavků 

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

předpisů. 
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V předpisu bude mimo jiné uvedena lhůta pro uchovávání záznamů. Tato doba 

uchovávání dat by neměla být delší než je potřeba pro splnění účelu provozování kamerového 

systému, který je v tomto případě ochrana majetku před krádežemi. Tuto dobu stanoví Úřad 

pro ochranu osobních údajů po obdržení písemné žádosti, ve které bude uvedena oznamovací 

povinnost. V podmínkách společnosti Kofola a.s., kde je fyzická ostraha prováděna externí 

firmou Centr Group a.s. nepřetržitě, bude doba záznamu v rámci maximálně několika dnů. 

Po uplynutí doby umožňující uchovávat záznamy budou všechna uložená data vymazána. 

Výjimku budou tvořit případy, kdy dojde k bezpečnostnímu incidentu (např. krádeži). 

V tomto případě by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo 

jinému oprávněnému subjektu.  

Zaměstnanci i osoby vstupující do areálu společnosti musí být o užití kamerového 

systému vhodným způsobem informováni, tuto povinnost nařizuje § 11 odst. 5 

zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.     [16] 

 

Pro společnost Kofola a.s. doporučuji následující kontrolní činnosti: 

 Technická ochrana  

- průběžně vedoucím pracoviště, 

- pravidelné revize dle TNI 334591–3, 

- interní audit 1x ročně, 

- pravidelné školení obsluhy, 

 Dodržování organizačních a režimových opatření 

- průběžně vedoucím pracoviště, 

- interní audit 1x ročně. 

 Výkon fyzické ostrahy  

- průběžně vedoucím pracoviště, 

- interní audit 1x ročně. 
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6.3 Fyzická ostraha 

V současnosti je fyzická ostraha v areálu společnosti Kofola a.s. prováděna externí 

firmou Centr Group a.s., její činnost je popsána v podkapitole 4.2.3. 

 

Doporučuji, aby byli členové fyzické ostrahy vykonávající ostrahu areálu vybaveni 

elektronickým systémem kontroly obchůzek strážných (dále jen PES). Tímto opatřením 

bychom vyloučily rizika, že strážní provádějící obchůzku areálu neplní svou práci poctivě, 

v předepsané míře a určeném čase.  

Princip systému PES je jednoduchý. Na určená kontrolní místa v areálu budou 

umístěny identifikační čipy, které v sobě obsahují unikátní kód. Členové fyzické ostrahy 

provádějící pravidelné obchůzky areálu budou vybaveni elektronickým snímačem. 

Při provádění obchůzek přiloží ostraha elektronický snímač k rozmístěným identifikačním 

čipům, tím dojde k načtení unikátního kódu čipu společně s datem a časem. Správné 

zaznamenání je signalizováno akusticky – pípnutím i opticky – bliknutím. Zaznamenaná data 

z obchůzek jsou jednoduše přenositelná do počítače, kde dochází k jejich vyhodnocení.  

 

 

Obrázek 26: PES - elektronický systém kontroly obchůzek strážných 

 

Rozsah poskytovaných služeb bezpečnostní agenturou Centr Group a.s. je dostačující. 

Kromě zmíněného doporučení není dle mého názoru zapotřebí žádných změn v uzavřené 

smlouvě mezi společností Kofola a.s. a soukromou bezpečnostní agenturou Centr Group a.s. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo posoudit stávající zabezpečení perimetrické ochrany 

společnosti Kofola a.s., konkrétně výrobního závodu v Krnově, Za Drahou 1 a navrhnout 

varianty zabezpečení pro minimalizaci možných rizik.  

Na základě místní obhlídky areálu, systémů technické ochrany, řízeného rozhovoru 

s odpovědnou osobou a poskytnutých informací, byla provedena analýza a přehled 

o stávajícím stavu zabezpečení perimetrické ochrany společnosti. Pro identifikaci možných 

rizik byla nejprve provedena screeningová metoda Kontrolní seznam, která posloužila pro 

přehled stávající úrovně zabezpečení. Následně byly v analýze FMEA podrobeny kontrole 

samostatně strukturální a procesní rizika ohrožující společnost. Pro verifikaci výsledků byla 

zpracována analýza metodou souvztažnosti. Po vyhodnocení analýz byly navrženy tři varianty 

zabezpečení perimetrické ochrany společně s cenovou kalkulací, které byly podrobeny 

multikriteriálnímu rozhodování.  

Vyhodnocením provedených analýz bylo zjištěno následující. Technická ochrana 

perimetru je nedostačující. Jedná se především o nevyhovující drátěné oplocení, absenci 

vrcholové ochrany na oplocení a prvků poplachového systému, která umožňuje 

neoprávněnému vniknutí cizích osob do areálu. Proto bylo navrženo nové zabezpečení areálu 

pomocí betonového plotu, IR závor a rozšíření stávajícího CCTV systému. Organizační 

a režimová opatření firmy jsou zavedena do interních předpisů a jejich rozsah a úroveň jsou 

pro společnost dostačující. Proto bylo zapotřebí pouze doplnění a vypracovaní nového 

interního předpisu, který by sloužil k praktickému naplnění požadavků na CCTV systém 

se záznamem obrazu, který byl navrhnut v technické ochraně. Fyzická ostraha společnosti 

je prováděna firmou Centr Group a.s., která má se společností Kofola a.s. uzavřenou smlouvu 

na vykonávání fyzické ostrahy objektů, úklidové činnosti a zimní údržby. Rozsah 

poskytovaných služeb bezpečnostní agentury je dostačující. Jediným doporučením 

je vybavení fyzické ostrahy provádějící obchůzkovou činnost systémem PES. 

Celkové náklady na nové zabezpečení společnosti jsou vyčísleny na 1 060 650,20 Kč 

bez DPH. 

Pokud by navrhovaná opatření byla realizována, lze očekávat minimalizaci 

pravděpodobnosti uplatnění hrozeb a eliminaci jejich následků. Přínosem by mělo být 

zlepšení zabezpečení celého podniku. Tato práce bude sloužit jako podklad pro vypracování 

realizačního projektu na rozšíření technické ochrany posuzovaného areálu. 
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9 Seznam použitých zkratek 

 

a.s.   Akciová společnost 

bm  Běžný metr 

CCTV   Uzavřený televizní okruh (z anglického Closed circuit television)  

ČR   Česká republika  

ČSN   Česká technická norma 

EN   Evropská norma 

EPS   Elektrická požární signalizace 

EZS   Elektrické zabezpečovací systémy  

FMEA Analýza způsobů a následků poruch (z anglického Failure Modes and Effects 

Analysis)  

ID   Identifikace  

IR   Infračervená 

Kč   Korun českých 

Ks   Kus 

MZP   Mechanické zábranné prostředky 

OPP   Obvodní oddělení Policie  

PES   Elektronickým systém kontroly obchůzek strážných 

PPC   Poplachové přijímací centrum 

PZTS  Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

RPN  Míra rizika (z anglického Risk Priority Number)  

SBS   Soukromá bezpečnostní služba 

SKV   Systém kontroly vstupu 

s.r.o.   Společnost s ručením omezeným 

TČ   Trestný čin 

ŽP   Životní prostředí 
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Příloha 1 – Kontrolní seznam (CheckList)          Bc. Radek Lant 

 

Následující seznam byl zpracován na základě předběžných údajů, které byly obdrženy 

a týkají se stávajícího zabezpečení společnosti. Tento formulář obsahuje návrhy na informace, 

které mají být získány. Jedná se o data, která jsou nezbytná pro bezpečnostní analýzu a která 

dále poslouží k návrhu inovativního řešení zabezpečení společnosti. 

Kontrolní seznam je sestaven obecně, a proto obsahuje výrazně více žádostí 

o informace. Jsou kontrolovány ty položky, které jsou relevantní pro projednávanou věc. 

 

OPLOCENÍ ANO NE 

Je použito vnější oplocení?   

• Jak vysoké je oplocení? 

• Z jakého materiálu je oplocení? 
  

Je oplocení vybaveno ostnatým drátem nebo žiletkovým drátem?   

Je na oplocení nainstalován senzor, nebo jiný poplachový systém?   

Je oplocení vybaveno popisnými/informativními tabulemi?   

Jsou zabezpečeny vstupní brány?   

• Zámky 

• Visací zámky 
  

Je zde venkovní parkoviště?   

Je venkovní parkoviště oploceno?   

Je venkovní parkoviště vybaveno popisnými/informativními tabulemi 

upozorňující na soukromí pozemek a možností parkováni jen pro společnost 

a její zákazníky? 

  

   

OSVĚTLENÍ ANO NE 

Je použito venkovní osvětlení?   

• Počet venkovních lamp.   

Je osvětlení dostačující?   

Jsou vnější světla napojeny na náhradní generátor elektrického proudu, nebo 

opatřeny bateriemi při výpadku proudu? 
  

Je parkoviště dostatečně osvětlené?   

   



 

  

SYSTÉM KONTROLY VSTUPU ANO NE 

Je zaveden systém kontroly vstupu?   

Je zaveden klíčový režim?   

Je umožněn vstup bez ID karty?   

• Za jakých podmínek?   

   

KAMEROVÝ SYSTÉM ANO NE 

Je ve venkovním areálu nainstalován kamerový systém CCTV?   

• Počet kamer a jejich umístění. 

• Počet monitorů a jejich umístění. 

• Typ kamer. 

  

Je zde kamerový systém CCTV se záznamem obrazu?   

Je pokryt celý areál kamerovým systémem CCTV?   

Je parkoviště střeženo kamerovým systémem?   

   

FYZICKÁ OSTRAHA ANO NE 

Je v areálu společnosti zřízena fyzická ostraha?   

• Vlastní zaměstnanci. 

• Soukromá bezpečnostní služba (SBS). 
  

Je fyzická ostraha vykonávána 24hod. denně?   

Je areál napojený na Poplachové přijímací centrum (PPC)?   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy společnosti ozbrojeni?   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy vybaveni komunikátory, radiovým 

spojením? 
  

Je parkoviště hlídáno fyzickou ostrahou?   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy školeni v poskytování první pomoci?   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy školeni v požární ochraně a prevenci?   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy školeni v právních aspektech ochrany osob 

a majetku? 
  

Nosí zaměstnanci fyzické ostrahy uniformu?   

Provádí zaměstnanci fyzické ostrahy obchůzku areálu?   

• Uveďte jak často.   

Jsou zaměstnanci fyzické ostrahy vybaveni výjezdovým vozidlem?   



 

  

Vykonává fyzická ostraha další činnost mimo seznam?   

• Uveďte, o jakou činnost se jedná.   

   

Počet odpovědí ANO - NE 21 11 

 

Počet kladných odpovědí na položené otázky je 21 z celkového množství 32 otázek, 

což je 67,2%. Vyhodnocení podle tabulky 7 je stav zabezpečení společnosti dobrý. Kontrolní 

seznam nám posloužil také jako screeningová metoda. 

 



 

 

Příloha 2 – FMEA – pracovní list pro strukturální rizika               Bc. Radek Lant 

 

S
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ém

 

Riziko Následek Příčina Aktuální opatření 

Hodnocení 

Míra 

rizika 
Doporučená opatření 

zá
v

a
žn

o
st

 

v
ý
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y

t 

o
d

h
a

le
n

í 

P
E

R
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E
T

R
 

1. Přelezení oplocení 

Nekontrolovatelný průnik nežádoucí osoby do 

areálu společnosti, narušení bezpečnosti, 

ohrožení zaměstnanců, krádež majetku, 

úmyslné poškození techniky 

Špatný stav oplocení, absence 

vrcholové ochrany, přítomnost 

podpůrných prostředků 

Pravidelné obchůzky 4 4 5 80 
Vrcholová ochrana, 

detektory PZTS 

2. Podhrabání 

oplocení 

Absence podhrabových 

překážek, špatná viditelnost 
Pravidelné obchůzky 3 2 3 18 

Posoudit instalaci 

podhrabových desek 

3. Prostřižení oplocení 

Špatný stav oplocení, nízká 

odolnost, použití nástrojů, 

špatná viditelnost 

Pravidelné obchůzky 4 3 4 48 
Posoudit instalaci nového 

oplocení, PZTS 

4. Proražení oplocení 

Špatný stav oplocení, nízká 

odolnost, nepozorovaný 

přístup těžké techniky 

Pravidelné obchůzky 4 2 2 16 Detektory PZTS 

5. Díra v oplocení 

Špatný stav oplocení, působení 

klimatických podmínek, vnější 

náraz 

Pravidelné obchůzky 4 3 4 48 
Podrobná kontrola celého 

oplocení 

6. Nekontrolovatelný 

průchod vrátnicí 

Nedbalost, nepozornost, 

nezkušenost fyzické ostrahy 

SKV – turniket 

s čtečkou ID karet, 

fyzická ostraha 

4 3 5 60 CCTV systém 

7. Nepřítomnost 

vrátného na vrátnici 
Plnění jiné činnosti, nedbalost 

Školení ostrahy, 

kontrola 
4 3 5 60 Školení ostrahy, kontrola 

8. Selhání SKV 
Výpadek elektrické proudu, 

poškození 
Fyzická ostraha 4 2 2 16 CCTV systém 

9. Přelezení brány 

Absence vrcholové ochrany, 

přítomnost podpůrných 

prostředků 

Pravidelné obchůzky 4 4 5 80 
Vrcholová ochrana, 

detektory PZTS 

10. Brána je otevřená 

(má být zavřená) 
Nedbalost fyzické ostrahy Pravidelné obchůzky 4 2 2 16 CCTV systém 
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Míra 

rizika 
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11. Neoprávněný 

vstup osob do areálu 

Neoprávněné vstup nežádoucí osoby, narušení 

bezpečnosti, ohrožení zaměstnanců, krádež 

majetku, úmyslné poškození techniky 

Nedostatečná kontrola, špatná 

perimetrické ochrana 
SKV, fyzická ostraha 4 4 5 80 

CCTV systém, školení 

ostrahy 

12. Požár/výbuch 
Přerušení výroby, poškození zařízení, zranění 

osob, vniknutí do objektu 

Zkrat, nedopalek, úmyslné 

založení, porucha el. zařízení, 

únik NL 

Hasicí přístroje, EPS, 

pravidelné kontroly, 

revize 

5 1 2 10 

Pravidelné revize a kontroly, 

pravidelné obchůzky, 

školeni v PO 

13. Krádeže Škoda na majetku, finanční ztráta 

Neoprávněný vstup osob do 

areálu, vidina zisku 

zaměstnance, finanční 

problémy zaměstnance 

Režimová opatření 

v interních 

předpisech, kontrola 

zavazadel 

4 4 4 64 

Školení ostrahy, CCTV 

systém, namátkové kontroly, 

zvýšení platu, finanční 

postihy 

14. Výpadek 

elektrického proudu 

Přerušení výroby, poškození zařízení, 

nefunkčnost venkovního osvětlení a 

poplachových prvků 

Výpadek u distributora, chyba 

na zařízení 
- 4 5 2 40 

Posoudit instalaci 

náhradních zdrojů el. energie 

15. Zaplavení prostoru 

vodou 
Přerušení výroby, škoda na majetku Povodeň - 4 2 2 16 - 

P
Ř

E
D

M
Ě

T
O

V
Á
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C

H
R

A
N
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16. Poškození 

techniky, zařízení 

Omezení nebo přerušení výroby, vandalismus, 

škoda na majetku 

Nedbalost, nepozornost, 

nezkušenost zaměstnance, 

úmyslné poškození techniky, 

sabotáž 

Pravidelné obchůzky 4 3 5 60 
CCTV systém, pravidelné 

obchůzky fyzické ostrahy 

17. Krádež materiálu 
Omezení výroby, škoda na zařízení a 

technologii Neoprávněný vstup osob do 

areálu, vidina zisku 

zaměstnance, finanční 

problémy zaměstnance 

Pravidelné obchůzky 4 3 3 36 
CCTV systém, pravidelné 

obchůzky fyzické ostrahy 

18. Krádež hotových 

výrobků 

Finanční ztráta na majetku, nedodržení splnění 

sjednané objednávky 
Pravidelné obchůzky 3 3 3 27 

CCTV systém, pravidelné 

obchůzky fyzické ostrahy 
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19. Výpadek 

elektrického proudu 
Nefunkčnost CCTV systému 

Výpadek u distributora, chyba 

na zařízení 
- 2 3 3 18 

Posoudit instalaci náhradních 

zdrojů el. energie 

20. Úmyslné 

poškození 
Nefunkčnost CCTV systému 

Snadná dostupnost prvků 

CCTV systému 
- 2 5 2 20 

Použití prvků v provedení 

antivandal, skrytá zařízení, 

instalace na těžko 

dostupných místech 

21. Neúmyslné 

poškození 
Nefunkčnost CCTV systému 

Nepozornost zaměstnanců 

vykonávající práci v blízkosti 

CCTV systému 

- 4 3 1 12 

Dbát zvýšené pozornosti 

v blízkosti prvků CCTV 

systému 

22. Neodborný servis Nefunkčnost CCTV systému 
Servis provedený 

neklasifikovanou osobou 

Revize renovovanou 

firmou 
3 2 1 6 - 

23. Nevhodná 

instalace 
Omezení funkce CCTV systému 

Špatně zpracovaný projekt, 

instalace neodbornou osobou 
- 3 1 3 9 

Audit projektové 

dokumentace 

24. Špatná obsluha 
Omezená funkce CCTV systému, nefunkčnost 

CCTV systému 

Nezkušenost osoby obsluhující 

CCTV systém, nezaškolení 

obsluhy 

Školení obsluhy 2 2 4 16 - 



 

  

Příloha 3 – FMEA – pracovní list pro procesní rizika           Bc. Radek Lant 
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Riziko Následek Příčina Aktuální opatření 

Hodnocení 

Míra 

rizika 
Doporučená opatření 
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a
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t 
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d

h
a
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n

í 
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E
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P
A

T
Ř
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1. Nedodržení režim. 

opatření pro 

vstup/výstup  
Nekontrolovatelný průnik nežádoucí osoby do 

areálu společnosti, narušení bezpečnosti, ohrožení 

zaměstnanců, krádež majetku, úmyslné poškození 

techniky 

Nedbalost, nepozornost 

fyzické ostrahy Režimová opatření 

v interních předpisech, 
školení zaměstnanců 

4 4 4 64 
Školení fyzické ostrahy, 

CCTV systém 

2. Nedodržení režim. 

opatření pro 

vjezd/výjezd  

Nedbalost, nepozornost 

fyzické ostrahy 
4 4 4 64 

Školení fyzické ostrahy, 

CCTV systém 

3. Nedodržení 

interních předpisů 
 

Nedbalost, nespokojenost 

zaměstnanců 
Školení zaměstnanců 3 2 4 24 

Finanční postih, školení 

zaměstnanců 

4. Vyzrazení 

interních předpisů 

Usnadnění vniknutí do objektu z důvodu znalosti 

chodu společnosti  
Nedodržení mlčenlivosti Uzavření mlčenlivosti 1 2 5 10 

Finanční postih, školení 

zaměstnanců 

F
Y

Z
IC

K
Á

 O
S

T
R

A
H

A
 

5. Spolupráce 

fyzické ostrahy 

s pachatelem 

Nekontrolovatelný průnik nežádoucí osoby do 

areálu společnosti, narušení bezpečnosti, ohrožení 

zaměstnanců, krádež majetku, úmyslné poškození 

techniky 

Dobrovolná s vidinou 

zisku, pod nátlakem 

Školení ostrahy, 

kontrola 
4 4 4 64 

Školení ostrahy, finanční 

postih 

6. Selhání ostrahy 
Nedbalost, nepozornost, 

nezkušenost 

Školení ostrahy, 

kontrola 
5 2 3 30 

Školení ostrahy, finanční 

postih 

7. Nepozornost 

ostrahy 

Podcenění situace, 

odlákání, mnoho úkolů 

najednou 

Školení ostrahy, 
kontrola 

4 3 4 48 Navýšení členů ostrahy 

8. Nedbalost ostrahy Nedbalost 
Školení ostrahy, 

kontrola 

4 3 4 48 Školení ostrahy 

9. Nezkušenost 

ostrahy 
Špatné proškolení 4 1 4 16 Zaškolení ostrahy 

10. Neuzamčení 

přístupové brány 
Nedbalost Pravidelné obchůzky 4 2 2 16 CCTV systém 
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11. Nespokojený 

zaměstnanec 
Krádež majetku, úmyslné poškození techniky 

Nízké mzdové 

ohodnocení, spory 
s vedením společnosti 

- 1 4 4 16 Zvýšení mzdy 

12. Nedbalost 

zaměstnance 

Ohrožení zaměstnanců, narušení bezpečnosti, 

poškození zařízení nebo techniky 

Únava, osobní nebo 

zdravotní problémy 
Školení zaměstnanců 3 3 3 27 - 

13. Úmyslné 

poškození zabezpeč. 

systému 

Nefunkčnost zabezpečovacího systému 
Snadná dostupnost prvků 

zabezp. systému 
- 4 3 2 24 

Použití prvků v provedení 

antivandal, instalace na 

těžko dostupných místech 

14. Nedbalostní 

poškození zabezpeč. 

systému 

Nefunkčnost zabezpečovacího systému 

Nepozornost 

zaměstnanců 

vykonávající práci v zab. 

systému 

- 3 2 2 12 

Dbát zvýšené pozornosti 

v blízkosti prvků zab. 

systému 

15. Vyzrazení kódů a 

hesel 
Usnadnění vniknutí do objektu 

Nedbalost, spolupráce 

s pachatelem 
Uzavření mlčenlivosti 4 2 4 32 

Finanční postih, školení 

zaměstnanců 

16. Vyzrazení 

receptury 
Vyzrazení know-how 

Nespokojený 

zaměstnanec 
Uzavření mlčenlivosti 3 1 4 12 

Finanční postih, školení 

zaměstnanců 

17. Ztráta ID karty, 

klíčů 
Usnadnění vniknutí do objektu Nedbalost zaměstnanců Nahlášení ztráty 1 3 3 9 - 

18. Vynesení 

majetku 
Krádež majetku Vidina zisku Kontrola zavazadel 4 3 4 48 - 

19. Neuvedení PZTS 

v činnost 
Nefunkčnost systému PZTS 

Nedbalost, úmysl 

zaměstnance 
Školení zaměstnanců 4 2 2 16 - 

20. Neuzamčení 

objektu 
Neoprávněné vniknutí nežádoucí osoby, narušení 

bezpečnosti, ohrožení zaměstnanců, krádež 

majetku, úmyslné poškození techniky 

Nedbalost zaměstnanců Kontrola fyz. ostrahou 3 2 3 18 - 

21. Neuzavření oken Nedbalost zaměstnanců - 2 3 3 18 - 

22. Kouření na 

pracovišti 
Neúmyslné založení požáru 

Porušení interních 

předpisů 

Režimová opatření 

v interních předpisech 
1 4 4 16 

Finanční postih, školení 

zaměstnanců 
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23. Neoprávněný 

vstup do areálu 

Neoprávněné vstup nežádoucí osoby, narušení 

bezpečnosti, ohrožení zaměstnanců, krádež 

majetku, úmyslné poškození techniky 

Nedostatečná kontrola, 

špatná perimetrické 

ochrana 

SKV, fyzická ostraha 5 3 3 45 
CCTV systém, školení 

fyzické ostrahy 

24. Krádež Škoda na majetku, finanční ztráta 
Neoprávněný vstup osob 

do areálu 
Pravidelné obchůzky 3 4 4 48 CCTV systém 

25. Poškození 

techniky, zařízení 

Omezení nebo přerušení výroby, vandalismus, 

škoda na majetku 

Úmyslné poškození 

techniky, sabotáž, 

neoprávněný vstup osob 

Pravidelné obchůzky 4 3 3 36 CCTV systém 

26. Zneužití ID karty Usnadnění vniknutí do objektu Ztráta ID karty 
Zablokování ID karty po 

nahlášení ztráty 
3 1 4 12 - 
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