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bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová.  

 

Tématem bakalářské práce je fyzická ochrana společnosti CS CABOT. Vzhledem k rozsáhlosti 

tohoto objektu, ve kterém se nachází velký počet provozních budov a pomocných obslužných 

objektů, jsem nová opatření z hlediska fyzické ochrany aplikovala na administrativní budovu. 

Teoretickou část práce jsem věnovala technickým normám a právním předpisům souvisejícím      

s danou problematikou, teorii fyzické ochrany a charakteristice společnosti. V praktické části jsem 

zhodnotila stávající stav zabezpečení administrativní budovy a provedla analýzu rizik. Na základě 

výsledků této analýzy jsem navrhla nová bezpečnostní opatření, která minimalizují následky 

zjištěných nedostatků. 
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The subject of this bachelor thesis is the physical protection of the company CS CABOT. I 

applied the new measures in terms of physical protection only to the administrative building due 

to the extensiveness of the premises which consist of a large number of business premises and 

auxiliary service buildings. The theoretical part deals with technical standards and legislation 

related to this issue, the physical protection theory and the company´s characteristics. The 
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with risk analysis. On the basis of this anysis results, I proposed new security measures to 

minimize the consequences of the identified shortcomings. 
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1 Úvod 

 Závist je považována za jednu z nejhorších vlastností člověka. Nezkrotná touha    

vlastnit cizí majetek lidem zastírá mysl natolik, že jsou schopni udělat téměř vše, jen proto 

aby se obohatili, ublížili nebo pomstili. Lidé si začali uvědomovat existenci určitého          

nebezpečí, které ohrožuje nejen jejich osobu a majetek, ale i jejich blízké. Možnost připustit  

si tento fakt vedl společnost k utváření různých forem zabezpečení proti krádežím a proti   

zneužití nástrojů a zbraní.  

 Princip technické ochrany osob a majetku je v současné době zaměřen i na ochranu 

písemností a citlivých údajů, které jsou v nich zaneseny. Potřeba chránit a zabezpečovat        

je úzce spojena nejen se sociální situací jedince, ale i celé společnosti. V důsledku selhání 

sociálních jistot dochází k nárůstu kriminality v oblasti zabezpečení osob a majetku. 

 Vzhledem k tomu, že je areál společnosti CS CABOT velice rozsáhlý a nachází         

se v něm velký počet provozních budov a pomocných obslužných objektů, z nichž většina     

je v nepřetržitém provozu, není možné všechny tyto objekty pro účely bakalářské práce 

vyřešit. Zvolila jsem si tedy pro zabezpečení z hlediska fyzické ochrany administrativní 

budovu. V této budově není trvalá přítomnost zaměstnanců a to je hlavní důvod, proč jsem     

si tuto budovu vybrala. 

 V bakalářské práci tedy popíšu a zhodnotím stávající stav fyzické ochrany              

administrativní budovy CS CABOT a protože se jedná o firmu, budu věnovat  pozornost          

i jejímu perimetru. 

 V současné době je objekt zabezpečen hned několika systémy, které spadají do oblasti 

fyzické ostrahy, režimové a technické ochrany. Cílem této práce je navrhnout nová opatření 

pro administrativní budovu z hlediska fyzické ochrany. Provedu také identifikaci a analýzu 

kritických míst a podám odůvodněný návrh nových změn a doporučení.  

 Práce je rozdělena do osmi kapitol. První kapitolu tvoří úvod. Následuje        

teoreticko-právní část obsahující zákony, vyhlášky a technické normy, které se určitým 

způsobem dotýkají  problematiky fyzické ochrany osob a majetku. Další kapitola zahrnuje 

teorii fyzické ochrany osob a majetku. Následuje kapitola popisující základní informace          

o společnosti CS CABOT (historie, charakteristika společnosti, stavební konstrukce a popis 

okolí), včetně informací o administrativní budově. Poté následuje kapitola, která se zabývá 

popisem současného stavu zabezpečení objektu. Na základě posouzení stávajícího stavu 

zabezpečení, provedu v následující kapitole analýzu rizik. Díky této analýze identifikuji          
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a vyhodnotím možné nedostatky ohrožující fyzickou ochranu administrativní budovy. Pro tyto 

zjištěné nedostatky navrhnu v předposlední kapitole nová opatření, která by měla vést k jejich 

minimalizaci. Poslední kapitolu tvoří závěr, jehož obsahem je shrnutí celé bakalářské práce     

s přínosy, které se vztahují k dané problematice. 
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2 Teoreticky - právní část 

  V České republice neexistuje žádný právní předpis, který by komplexně upravoval  

fyzickou ochranu osob a majetku. K řešení této problematiky je tedy nutné využít řadu      

zákonů, vyhlášek a technických norem, které se jí určitým způsobem dotýkají. 

 

2.1 Zákony 

  Jedná se pouze o základní výčet některých zákonů upravujících problematiku ochrany 

objektu. 

 

Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky 

 Ústava je nejvyšším a základním zákonem státu. Všechny zákonné normy s ní musí 

být v souladu. Je souborem právních norem, které vymezují základní práva občanů. Skládá   

se z preambule a osmi hlav o 113 článcích. Podle Ústavy České republiky je Česká republika 

svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát.[19]  

 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů  

 Listina základních práv a svobod je součástí Ústavy České republiky. Obsahuje      

základní práva a svobody, jež vyjadřují vztah mezi státem a občanem. Základní lidská práva  

a svobody deklaruje jako nezrušitelná a nedotknutelná.[20] 

 

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

 Vymezuje, co je trestným činem, podmínky trestní odpovědnosti a jaké tresty či jiné 

sankce lze za spáchání trestných činů uložit. Jsou zde vyjmenovány okolnosti vylučující    

protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, svolení poškozeného, přípustné riziko a oprávněné 

použití zbraně).[22] 

 

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

předpisů  

 Účelem tohoto zákona je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, 

aby trestné činy byly náležitě zjištěny a jejich pachatelé podle zákona spravedlivě potrestáni. 

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti, k předcházení a zamezování trestné 
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činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachovávání zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti.[25] 

 § 76 odst. 2 zadržení osoby podezřelé zní: 

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

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

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

sil může též předat nejbližšímu útvaru ozbrojených sil nebo správci posádky. Nelze-li takovou 

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

odkladu oznámit.[25] 

 

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

(od 1.1.2013 novelizován) 

 Upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, vztahy mezi těmito       

osobami a státem, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Je zde mimo 

jiné uvedeno, že pokud hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo        

je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah odvrátit.[21] 

 

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

 Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a některé 

jiné vztahy, které souvisejí s podnikáním.[28] 

 

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

 Tento zákon pojednává o ochraně práv osob před neoprávněných zasahováním          

do soukromí  a upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.[24] 

 Podle § 4 písmena a) citovaného zákona se osobním údajem rozumí jakákoliv        

informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje    

za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo nebo nepřímo identifikovat zejména 

na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou,            

fyziologickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.[24]  

 Podle § 4 písmena b) citovaného zákona se citlivým údajem rozumí údaj vypovídající 

o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 

organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním 
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stavu a sexuálním životě subjektu údajů a jakýkoliv biometrický nebo genetický údaj subjektu 

údajů.[24] 

 

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

ve znění pozdějších předpisů  

 Zákon upravuje zásady pro stanovení informací utajovaných, podmínky pro přístup    

k těmto informacím a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení citlivých    

činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy. Komplexně řeší 

bezpečnost zvláštního druhu informace.Bezpečnost informace je zajištěna prostřednictvím 

personální, administrativní, fyzické, průmyslové bezpečnosti, bezpečnosti informačních     

systémů a kryptografickou bezpečností.[27]  

 Podle § 2 písmena a) se utajovanou informací rozumí informace v jakékoliv podobě, 

bez ohledu na nosič informace, jejíž neoprávněné nakládání s ní může přivodit újmu zájmů 

České republiky.[27] 

   

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

 Tento zákon upravuje právní vztahy, které vznikají při výkonu závislé práce mezi  

zaměstnanci a zaměstnavateli, které jsou vztahy pracovněprávními, upravuje právní vztahy 

kolektivní povahy, které souvisejí s výkonem závislé práce a jsou vztahy 

pracovněprávními.[26]  

 

Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými                

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky, ve znění pozdějších 

předpisů 

 Tento zákon zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví systém 

prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná 

látka nebo chemický přípravek s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky   

závažných havárií na zdraví a životy lidí, hospodářská zvířata, životní prostředí a majetek      

v objektech a zařízeních a v jejich okolí.[23] 
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2.2 Vyhlášky 

 Níže uvádím vyhlášku související s danou problematikou.  

 

Vyhláška č. 250/2006 Sb. 

 Tato vyhláška stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu 

nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B.[18]  

 

2.3 Technické normy 

 Níže uvádím technické normy související s danou problematikou.  

 

ČSN EN 50131-1 ed. 2 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové       

systémy – Část 1: Systémové požadavky  

 Norma stanovuje systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů. Norma  

stanovuje také stupně zabezpečení a třídy prostředí.[6] 

 

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

v  bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

 Norma stanovuje doporučení pro výběr, plánování a instalaci systémů uzavřených   

televizních okruhů, které zahrnují kamery s monitory a/nebo s videorekordéry, řídicí a další 

pomocná zařízení nutná pro použití v bezpečnostních aplikacích.[7]  

 

ČSN 91 6012 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody 

zkoušení odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností  

 Tato evropská norma platí pro zkoušení a klasifikaci mobilních trezorů se základní 

bezpečností a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti      

vloupání. Dělají se zkoušky, na základě jejich výsledků se klasifikuje odolnost proti 

vloupání.[3] 
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ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou 

bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolanému otevření  

 Tato norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti vloupání                          

a neoprávněnému otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se zkušebními metodami. 

Rovněž uvádí schéma pro klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě klasifikace 

jejich průlomové odolnosti proti destrukčnímu napadení a skrytému - neoprávněnému 

otevření.[4] 

 

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

Požadavky a klasifikace  

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

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

a sklápění, posunování (vodorovné a svislé) a navinování jakož i na pevné konstrukce.[9] 
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3 Fyzická ochrana 

 Fyzickou ochranu lze chápat jako systém technických, organizačních a režimových 

opatření, která zabraňují neoprávněné nakládání s majetkem.[1] 

 Vzhledem k tomu, že pojem ochrana u nás nebyl doposud přesně definován,           

vycházíme zatím z obecně přijaté terminologie amerických specialistů G. Greena                    

a R. J. Fishera použité v práci INTRODUCTION TO SECURITY, U.S.A.: Security World 

Publishing Co., Inc. 1993. „Ochrana znamená stabilní, relativně předvídatelné prostředí,        

ve kterém může jedinec nebo skupina sledovat své cíle bez rušení a ohrožení, bez strachu 

z vměšování nebo násilí.“[16] 

 

Předmětem zájmu fyzické ochrany je:  

1. ochrana osob, 

2. ochrana nehmotného majetku, 

3. ochrana hmotného majetku. 

 

Fyzickou ochranu členíme do 3 skupin:  

1. fyzickou ostrahu,  

2. technickou ochranu,  

- mechanické zábranné systémy,  

- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy,  

- ostatní zabezpečovací systémy,  

3. režimovou ochranu. 

 

3.1 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je nejstarší, nejpoužívanější a zároveň nejdražší metodou ochrany 

osob a majetku. Činnosti fyzické ostrahy mohou vykonávat pouze způsobilé osoby, které  jsou 

pověřené ostrahou. Hlavním úkolem fyzické ostrahy je zabezpečit ochranu osob a majetku, 

bezpečnost střežených objektů a veřejný pořádek. Lze ji provádět buď vlastními silami,  

strážnými, zaměstnanci soukromých bezpečnostních služeb, respektive policií či armádou.[1]   
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Formy fyzické ostrahy: 

 strážní služba, 

 bezpečnostní dohled, 

 bezpečnostní ochranný doprovod, 

 bezpečnostní průzkum, 

 kontrolní propustková služba, 

 bezpečnostní výjezd – zásah.[1]   

 

Strážní služba   

 Strážní služba vykonává svou činnost buď na stálých pracovištích nebo formou       

pochůzky. Pracovník strážní služby zajišťuje vnější ochranu osob a majetku, pozoruje objekt 

včetně komunikací a parkovišť, zabraňuje nedovoleným činnostem, jenž směřují proti       

objektu, prostoru či osobám a plní další úkoly na základě pracovně právního vztahu                

a v rozsahu povinností daných zaměstnavatelem, případně objednatelem této služby.[1]  

 

Bezpečnostní dohled   

 Jedná se buď o celoplošný dohled nebo o dohled nad vyčleněnými prostory, osobami 

atd. Sleduje se zejména oprávněný pohyb a činnosti osob, zda je dodržován stanovený vnitřní 

režim, doprovod osob a dozor nad vykonávanými pracemi, zabezpečení objektu a další úkoly. 

Bezpečnostní dohled se provádí buď přímo nebo prostřednictvím kamerových systémů.[1] 

 

Bezpečnostní ochranný doprovod   

 Bezpečnostní ochranný doprovod se provádí buď pěším způsobem, ve vozidle nebo 

kombinovaně. Patří zde ochranný doprovod osob (bodyguard), ochranné doprovody          

peněžních hotovostí a cenností, ochranné doprovody kamionové přepravy a přepravy zásilek 

po železnici, lodí a letadlem, případně další formy doprovodu zásilek.[1] 

 

Bezpečnostní průzkum   

 Bezpečnostní průzkum slouží zejména k seznámení se s terénem, pro který mají být 

provedeny jiné činnosti. Jedná se zpravidla o okamžité zjišťování bezpečnostní situace      

(veřejného pořádku) osob a majetku v určitém čase a prostoru.[1] 

 



18 

 

Kontrolní propustková služba   

 Kontrolní propustková služba zajišťuje vstupní a výstupní režim osob, věcí                  

a dopravních prostředků.[1] 

 

Bezpečnostní výjezd - zásah 

 Jde o formu fyzické ostrahy vykonávané na základě zabezpečení osob a majetku    

poplachovými zabezpečovacími a tísňovými systémy. Výjezdová skupina vyjíždí na místo 

narušení indikované na pultu centralizované ochrany. Podle § 76 odst. 2 trestního řádu,         

je možné při narušení pachatele zadržet, respektive zjistit, zda nešlo o planý poplach. Fyzická 

ostraha by měla zajistit napadený objekt do příjezdu policie, popřípadě odpovědné osoby   

objektu či prostoru.[1] 

 

Metody fyzické ostrahy 

 Metody fyzické ostrahy udávají způsob či postup k dosažení určitého cíle. Jedná        

se o systém principů, zákonů a teoretických pouček, kterými je charakterizován objekt            

a proces poznání. Fyzická ostraha využívá tyto metody: 

 metodu fyzického pozorování, 

 metodu osobní prohlídky a kontroly zavazadel, 

 metodu kontroly osob, 

 metodu kontroly vozidel a nákladů, 

 metodu kontroly stavu, 

 metodu kontroly dokladů, 

 metodu fyzických zábran a bariér, 

 metodu nasazení cvičeného psa, 

 metodu přesvědčování,  

 metodu obranných a ochranných zákroků, 

 metodu evakuačních a ochranných opatření.[1] 

 

3.2 Mechanické zábranné systémy 

 Jedná se zejména o prostředky pro ohraničení prostor, vstupní bezpečnostní systémy 

dveří a oken, mříže, bezpečnostní skla a fólie a vlastní uzamykací systémy.[12] 
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 Mechanické zábranné systémy pachateli znemožňují  snadné vniknutí do objektu. 

Mechanické zábranné systémy jsou základní zabezpečovací prvky, které na základě své 

mechanické pevnosti poskytují ochranu majetku a osob.[15] 

 Mechanické zabezpečení představuje zabezpečení proti vniknutí nepovolaných osob 

na pozemek nebo do budovy a je účinnou překážkou proti jejich vykradení nebo 

poškození.[13] 

 

Mechanické zábranné systémy dělíme do čtyř skupin na prostředky: 

 obvodové ochrany, 

 plášťové ochrany (objektové ochrany), 

 prostorové ochrany, 

 předmětové ochrany. 

 

Obvodová ochrana 

 Obvodová ochrana, též nazývána perimetrickou ochranou, chrání vnější venkovních 

prostor. Jednotlivé objekty, obytné zóny a areály je nutné chránit již od hranice jejich 

pozemků. Hlavními představiteli obvodové ochrany jsou ploty.[12] 

 

Plášťová ochrana  

 Prostředky plášťové ochrany zabezpečují vstupy do všech stavebních otvorů v objektu. 

Stavebními otvory rozumíme dveře, okna, balkónová okna, sklepní okna, vikýře, zásobovací  

a energetické šachty.[12] 

 

Prostorová ochrana 

 Prostředky prostorové ochrany slouží k zabezpečení vnitřních prostorů. 

 

Předmětová ochrana 

 Prostředky předmětové ochrany mohou sloužit samostatně, zejména jako úschovné 

objekty. Tyto prostředky slouží pro úschovu finančních hotovostí, šperků cenností, sbírek, 

cenných papírů a dokumentů. Z tohoto důvodu musejí být na nejvyšším stupni bezpečnosti. 

Hlavními představiteli těchto prostředků jsou mobilní i stabilní trezory, trezorové skříně, 

ohnivzdorné skříně, příruční pokladny, manipulační schránky, přenosové kontejnery                

a kufry.[12] 
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3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

 Společně s mechanickými zábrannými systémy poskytuje tato ochrana nejvyšší 

možnou ochranu. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy umožňují vyšší formu 

indikace narušení objektu, což umožňuje rychlejší zásah ochranných složek.[16]  

 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy dělíme na prvky: 

 obvodové (perimetrické) ochrany,  

 plášťové ochrany,  

 prostorovou ochrany,  

 předmětové ochrany,  

 klíčové ochrany.  

 

   Všechny tyto ochrany signalizují narušení obvodu, pláště, vnitřních prostor objektu 

nebo bezprostřední přítomnost pachatele u chráněného předmětu ať už v případě jeho 

napadení nebo při neoprávněné manipulaci s tímto předmětem. Klíčová ochrana nám zase 

signalizuje narušení klíčových míst v objektu.[16]  

 Na obrázku číslo 1 je znázorněn zabezpečovací řetězec poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému, který je složený ze základních prvků, které plní své 

funkce.[16] 

 

 

Obrázek 1: Zabezpečovací řetězec [16] 

 

 Podstatnou částí kvalitního bezpečnostního systému jsou čidla. Čidlo je zařízení, 

které reaguje na jevy související s narušením střeženého objektu či předmětu.[16] 

 Ústředna zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými prvky systému. V integrované 

paměti  má uložené nejdůležitější nastavení. Na základě připojených prvků pak může reagovat 

na narušení objektu.[16] 
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 Přenosové prostředky zabezpečují přenos výstupních informací z ústředny do místa 

signalizace.[16] 

 Signalizační zařízení, které ve většině případů představuje siréna, zabezpečuje 

převedení předaných informací na vhodný signál.[16] 

 Doplňková zařízení umožňují snadné ovládání systému a realizaci některých 

speciálních funkcí.[16] 

 

3.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Do skupiny ostatních zabezpečovacích systémů řadíme kamerové systémy a systémy 

pro kontroly vstupů. 

 Kamerové systémy (CCTV – Closed Circuit Television) neboli uzavřené televizní 

okruhy umožňují monitorování definovaných prostor za účelem vyhodnocení 

nestandardních událostí. Kamerové systémy, které jsou vhodným doplňkem 

zabezpečovacího systému, zajišťují důkazy v podobě obrazových materiálů i zvukových 

nahrávek. Systémy CCTV umožňují sledovat i konkrétní definované procesy a plní 

důležitou úlohu ve formě prevence trestné činnosti.[2] 

 Kamerové systémy se skládají z:  

 kamery,  

 monitor,  

 záznamové médium.  

 Kamery jsou nejdůležitějším prvkem kamerového systému, které vytvářejí obraz 

přenášený do kontrolní jednotky. V dřívějších dobách se často používaly černobíle kamery, 

které jsou v současné době nahrazovány barevnými kamerami s různou rozlišovací schopností 

a citlivostí.[2] Objektiv kamery zobrazuje objekty v zorném poli na světlocitlivou snímací 

elektroniku. Před mechanickým poškozením a povětrnostními vlivy slouží pro ochranu kamer 

povětrnostní kryt.[17] 

 Monitory neboli zobrazovací jednotky se využívají k zobrazování dějů, které jsou 

snímány kamerou nebo zaznamenávány na videorekordéru. Dle druhu snímací kamery          

se používají černobílé nebo barevné televizní monitory.[17] 
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 Pro archivaci monitorovaných dějů je dobré zařadit do videořetězce záznamové 

zařízení. Při udělování přístupových práv k záznamu je velice důležité vytvořit systémová 

opatření proti zneužití těchto citlivých informací.[17] 

 

3.5 Režimová ochrana 

 Režimovou ochranou rozumíme administrativní, organizační a věcné uspořádání 

vztahů mezi lidmi, jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu i řízení za účelem 

sladění všech prvků s cílem dosahování harmonického stavu v dané organizaci. Režimová 

ochrana zajišťuje: 

 vstupní a výstupní režim osob a dopravních prostředků, který sestává z kontroly 

vstupu zaměstnanců, klientů, návštěv do objektu a jeho částí, z kontroly odchodu osob 

a vozidel z objektu, z oprávněnosti vynášení a vyvážení předmětů materiálu z objektu, 

 režim pohybu zaměstnanců v objektu, který mimo jiné  vymezuje i určení částí 

objektu s omezeným přístupem pro zaměstnance a označení příslušnosti pracovníků 

k určitým provozům, pracovištím apod., 

 materiálový a expediční režim určující postup při příjmu, uskladňování, výdaji 

a pohybu materiálu 

 provozní režim zajišťující plynulost a bezpečnost provozu, který je spojený 

s fungováním systémů zabezpečovací techniky. 

 klíčový režim určující označení, přidělování a odevzdávání klíčů, způsob jejich 

použití, výrobu náhradních klíčů, výměna zámků v důležitých částech objektu 

apod.[1] 
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4 Základní informace o společnosti CS CABOT 

 Firma CS CABOT se nachází v průmyslovém areálu akciové společnosti DEZA,        

se kterou je vzájemně propojen jak technologicky a tak i službami.  

 

4.1 Historie 

 Historie firmy CS CABOT se začala psát v březnu roku 1991, kdy byla podepsána 

smlouva o založení společného podniku mezi zástupci obou budoucích vlastníku,           

DEZA, a.s. VM a CABOT Corporation Boston. 

 Výstavba nového závodu s kompletní technologií byla uskutečněna v letech          

1992 - 1994. V květnu 1994 byla zahájena samotná výroba na dvou výrobních linkách            

a ke stejnému datu byla ukončena výroba sazí na původních výrobních linkách v a.s. DEZA, 

které pocházely z konce 60. let. 

 Areál původně patřil akciové společnosti DEZA. Ta však tento prostor nevyužívala. 

Nacházely se zde tři výrobní linky U-1, U-2 a U-3. Během výstavby však byly výrobní linky 

U-1 a U-2 zrušeny a linka U-3 byla zcela rekonstruována a pro účely podnikání slouží dodnes. 

Přistavěny byly pouze linky U-4 a U-5.  

 Prvotní zabezpečení představovaly ploty, které dodnes slouží jako ochrana              

před vniknutím nežádoucího subjektu.  

 

4.2 Charakteristika společnosti 

 Objekt, v němž se společnost nachází, je umístěn na ulici Masarykova 753                  

ve Valašském Meziříčí. Valašskomeziříčský závod spadá pod jednu ze šesti evropských 

sazoven firmy CABOT. Ústředí CABOTU se nachází v Bostonu v USA a hlavní výzkumné    

a vývojové středisko je v Billerice, nedaleko Bostonu. Společnost CABOT má 36 závodů        

ve 21 zemích rozmístěných téměř po celém světě. V ČR se však nachází pouze jedna. 

 Firma CS CABOT, spol. s r.o. se po celou dobu svého podnikaní zabývá výrobou 

gumárenských sazí retortovým procesem. Suroviny, které používá v tomto procesu, jsou těžké 

uhlovodíky získávané při destilaci ropy, výrobě ethylenu a destilací kameno-uhelného dehtu. 

Výstupem výroby jsou tedy retortové saze různých druhů. 
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 Největšího využití nacházejí tyto výrobky v gumárenském průmyslu, kde se používají 

především v pneumatikárenském sektoru. Používají se také jako přísada pro výrobu technické 

pryže. Kromě gumárenského průmyslu nacházejí své uplatnění též v plastikářském průmyslu, 

v tiskařských aplikacích, v průmyslu barviv atd. Na obrázku číslo 2 je zobrazen letecký 

snímek areálu společnosti CS CABOT. 

 

 

Obrázek 2: Letecký snímek areálu společnosti CS CABOT s označením administrativní budovy [11] 

 

4.3 Stavební konstrukce  

 Objekt, v němž se společnost nachází, je nepravidelného tvaru a celková rozloha činí 

96 000 m
2
 . Je zde umístěno 34 provozních budov a pomocných  obslužných objektů, jejichž 

stavební řešení jsou si velice podobná. Jejich výčet uvádím níže v tabulce. V areálu 

společnosti se mimo jiné nachází i osobní a nákladní parkoviště pro zaměstnance, návštěvy, 

dodavatele apod.  
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 Objekty jsou zděné nebo montované s opláštěním a jsou zajištěny uzavíratelnými okny 

a vstupními dveřmi či vraty. Související komunikace a manipulační plochy jsou tvořeny 

betonovým nebo živičným povrchem. Do areálu společnosti je přivedena z a.s. DEZA 

železniční vlečka. Seznam všech budov nacházejících se v objektu s uvedením jejich účelu    

je v tabulce číslo 1.  

 Vzhledem k tomu, že je areál firmy velice rozsáhlý a nachází se v něm velký počet 

budov a pomocných obslužných objektů, z nichž většina je v nepřetržitém provozu, vybrala 

jsem si pro zabezpečení z hlediska fyzické ochrany administrativní budovu, kde není trvalá 

přítomnost zaměstnanců.  

 

4.4 Popis stavebního řešení administrativní budovy  

 Jedná se o zděnou dvoupodlažní budovu bez suterénu s orientací delších stran na  

sever - jih. Půdorysný rozměr je 47,0 x 13,5m. Budova má sedlovou střechu, která má funkci 

nevětrané dvouplášťové střechy. Hřeben střechy je ve výšce 9,6m nad úrovní podlahy 1.NP. 

Konstrukční výška místností je přibližně 3,5m. Strop zahrnuje i snížený podhled, nad kterým 

je umístěna elektroinstalace a potrubní rozvody. Obvodové zdi o celkové tloušťce 300mm 

jsou vyzděny z dřevocementových tvarovek se zabudovanou vrstvou PST, označení - Izoblok. 

Železobetonové ztužující věnce jsou z vnější strany obložené vrstvou PST tloušťky 80mm. V 

podlaze, přilehlé k zemině, je zabudováno pouze 15mm tepelné izolace - Fibrex. Okna a dveře 

jsou dvojité v plastových rámech. Stavba této budovy byla ukončena v roce 1995. 

 Administrativní budovu vidíme na obrázcích číslo 3 a 4. 

 

Obrázek 3: Pohled na administrativní budovu [autor] 
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Obrázek 4: Pohled na administrativní budovu z přední části [autor] 

 

4.5 Popis okolí 

 Společnost CS CABOT je umístěna na okraji Valašského Meziříčí v průmyslovém 

areálu akciové společnosti DEZA, která ji obklopuje ze tří stran. Podle katastru nemovitostí 

však plocha společnosti spadá pod území Mštěnovic u obce Lešná. 

 Do objektu vede příjezdová cesta, která je napojena na silnici E 442. Firma je tedy 

dobře dostupná jak automobilovou, tak městskou hromadnou dopravou. 

 Administrativní budova je umístěna v blízkosti vrátnice, jak je vidět na obrázku 2. 
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 Tabulka 1: Seznam budov s uvedením jejich účelu 

Pořadí 
Označení 

objektů 
Účel budovy 

1. U-11 SILA 4. A 5. LINKY 

2. U-12 KOMPRESOROVNA 

3. U-13 ROZVODNA 

4. U-14 DÍLNY A SKLAD 

5. U-15 POTRUBNÍ MOST 

6. U-16 ČERPACÍ STANICE 

7. U-17 VELÍN 

8. U-18 HALA BALÍCÍ LINKY 

9. U-19 SILNIČNÍ VÁHA 

10. U-31 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA 

11. U-32 SOCIÁLNÍ BUDOVA 

12. U-33 VYKLÁDACÍ STANICE SAZÍ 

13. U-34 VRÁTNICE 

14. U-35 DIESELAGREGÁT 

15. U-36 SKLAD OLEJŮ A BAREV 

16. U-37 PŘÍSTŘEŠEK PRO MOBILNÍ VÁHU 

17. U-39 STANICE KYSLÍKU 

18. U-41/51 REAKTORY 4. A 5. LINKY 

19. U-42/52 PROCESNÍ BUDOVA 

20. U-106 ČERPACÍ STANICE 

21. U-107 TANKOVIŠTĚ 

22. U-115 SKLAD ÚDRŽBY 

23. U-125 SKLAD EXPEDICE 

24. U-131 U3 MUF 

25. U-132 SHROMAŽDIŠTĚ ODPADŮ 

26. U-133 ODLUČOVÁNÍ A REAKTOR U3 

27. U-134 VELÍN 3. LINKY 

28. U-135 GRANULACE 3. LINKY 

29. U-136 SUŠENÍ 3. LINKY 

30. U-137 SILA A OBJ. EXPEDICE 3. LINKY 

31. U-139 STÁČIŠTĚ LIGNA 

32. U-226 STÁČECÍ RAMPA PYO 

33. U-254 ČERPACÍ ST. A ZÁSOBNÍKY LIGNA 

34. U-314 SKLAD DEZA WPS 
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5 Popis stávajícího stavu zabezpečení administrativní budovy 

 Ve společnosti CS CABOT nejsou vytyčeny žádné budovy nebo zařízení, které          

by se měly chránit primárně. 

 V této kapitole popíšu stávající stav zabezpečení administrativní budovy                      

a to z hlediska mechanických zábranných systému obvodové, plášťové a prostorové ochrany, 

fyzické ostrahy a režimové ochrany. Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy nejsou       

v této budově instalovány.  

 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

 Z mechanických zábranných systémů jsou v budově použity pouze prvky 

perimetrické, plášťové a obvodové ochrany. 

5.1.1 Perimetrická ochrana 

 Celý areál společnosti je obehnán dvěma druhy oplocení. Z přední strany objektu    

jsou použity betonové ploty a zbylá část podniku je ohraničena klasickými drátěnými ploty. 

Betonové ploty jsou tvořeny betonovými sloupky s drážkami, do který jsou nasunuty 

betonové tvárnice. Pro zvýšení spolehlivosti ochrany jsou tyto ploty doplněny a navýšeny o tři 

řady ostnatého drátu. 

 Vstup a vjezd do objektu CS CABOT je možný přes vrátnici. Ta je určena                 

jak pro motorová vozidla, tak pro chodce. Vjezd (brána č. 1) je trvale kontrolován strážní 

službou. Mimo jiné je opatřen trvale sklopenou mechanickou závorou ovládanou z vrátnice a 

v případě nepřítomnosti strážní služby na vrátnici je vjezd uzavřen automatickou pojezdovou 

bránou.   U vstupu pro chodce (branka č. 1) se nachází čtečka karet pro evidenci příchodů a 

odchodů zaměstnanců. Branku je v době nepřítomnosti strážní služby rovněž možné uzavřít. 

 Automatická silniční brána do a.s. DEZA (brána č. 6) je trvale uzavřena a dálkově 

otevírána z vrátnice a to zejména pro potřeby průjezdů vozidel CS CABOT ke stáčecí rampě 

pyrolýzních olejů nebo tankovišti. Je zde zřízena i branka pro chodce, která je opatřena 

elektronickým zámkem se systémem vstupu na elektronické identifikační karty. Tato branka 

slouží pouze pro pracovníky CS CABOT.  

 Výčet všech brán a branek, které jsou v podniku zřízeny uvádím níže v tabulce 2. 
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 Tabulka 2: Výčet všech vstupních brán a branek 

Číslování 

brán/branek 
Označení bran 

Brána č. 1 
hlavní brána, trvale kontrolována strážní službou, opatřena 

závorou 

Brána č. 2 slepá kolej vlečky, trvale uzavřena 

Brána č. 3 silniční brána u spalovny a.s. DEZA, trvale uzavřena 

Brána č. 4 
železniční brána na vlečce u spalovny a.s. DEZA, otevírá 

předák expedice 

Brána č. 5 silniční brána u elektrorozvodny a.s. DEZA, trvale uzavřena 

Brána č. 6 
automatická silniční brána do a.s. DEZA, otevírána z vrátnice 

CS CABOT 

Brána č. 7 silniční brána u plochy pro dodavatele, trvale uzavřena 

Brána č. 8 silniční brána u skladu a.s. DEZA, trvale uzavřena 

Branka č. 1 branka pro chodce, trvale kontolována strážní službou 

Branka č. 5 
branka pro chodce, u elektrorozvodny a.s. DEZA, trvale 

uzavřena 

Branka č. 6 
branka pro chodce, pouze pro pracovníky CS CABOT, trvale 

otevřena 

 

5.1.2 Plášťová ochrana 

 Plášťová ochrana se zaměřuje na zabezpečení obvodových částí budov a jejich 

otvorových výplní. 

 Do administrativní budovy jsou dva možné vstupy. Hlavní vstupní dveře se nachází v 

přední části budovy. Jedná se o dvoukřídlé plastové automaticky posuvné dveře s elektrickým 

pohonem usazené v plastových zárubních a doplněné o dvojsklo. V době jejich nefunkčnosti 

jsou používány dvoukřídlé plastové dveře s dvojsklem v plastových zárubních, které jsou 

instalovány po obou stranách těchto dveří. Vstup do budovy dále umožňují jednokřídlé 

plastové dveře s dvojsklem v plastových zárubních s orientací na výrobní část. Vedle těchto 

dveří jsou instalovány dvoukřídlá plastová vrata v plastových zárubních, kterýma se vchází do 

místnosti vzduchotechniky. Dveřmi na opačné straně budovy, s orientací na vrátnici, které 
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jsou ve stejném provedení jako vstupní dveře na druhé straně budovy, vstupují řidiči 

odběratelských firem do místnosti prodejního oddělení, kde u podacího okýnka předkládají 

doklady potřebné k odběru materiálu. V této místnosti není zřízen přímý vstup do budovy. 

 Automatické posuvné dveře jsou otevřené pouze v době od 7:15 do 15:15 hodin, poté 

se automaticky uzavřou na základě stanoveného režimu. Z tohoto důvodu jsou vstupní dveře 

opatřeny elektronickým zámkem dveří se systémem vstupu na elektronické identifikační 

karty, které vlastní zaměstnanci administrativní budovy a jenž je opravňují ke vstupu do 

budovy i po uzavření vstupních dveří. Všechny ostatní dveře jsou opatřeny zadlabávacími 

zámky s cylindrickou vložkou. V 1. patře jsou po bočních stranách budovy instalovány 

jednokřídlé plastové balkónové dveře.  

 V celé budově jsou  plastová okna s izolačním dvojsklem.  

5.1.3 Prostorová ochrana 

 Jednotlivá podlaží jsou od vstupní haly a schodiště vyvedeného do 2.NP odděleny 

dvoukřídlými plastovými dveřmi s dvojskly, osazenými v plastových zárubních. Ve 2.NP  

jsou tyto dveře po obou stranách schodiště. Stejné dveře jsou i v jídelně v 1.NP a to hned 

dvakrát.  

 V kancelářích jsou použity plné jednokřídlé dveře vyrobené z dřevotřísky, které jsou 

osazeny v ocelových zárubních. V kanceláři pro IT techniky jsou dveře vybaveny 

elektronickým bezpečnostním zámkem. Kancelář personálního oddělení je opatřena 

bezpečnostní cylindrickou vložkou s bezpečnostním kování. Jinak jsou všechny ostatní dveře 

opatřeny zadlabávacími zámky s cylindrickou vložkou. 

 

5.2 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Pro efektivnější ochranu venkovních prostor areálu podniku jsou zde nainstalovány 

průmyslové kamery. Čtyři kamery jsou nainstalovány přímo na administrativní budově. Tyto 

kamery monitorují například vrátnici, bránu a branku č. 6, výrobní části, parkoviště a další 

důležitá místa. Výstupy z kamer jsou vyvedeny na vrátnici, kde jsou průběžně kontrolovány 

strážným. Jedná se o kamerový systém se záznamem, který je archivován po dobu 7 dní pro 

účely vyšetřování nehod, mimořádných událostí apod. Přístup k těmto datům má pouze 

manažer SH&E.  
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5.3 Fyzická ostraha 

 Fyzickou ostrahu celého objektu včetně administrativní budovy zajišťuje komerční 

soukromá bezpečnostní agentura, jejíž povinností je provádět činnosti propustkové 

(vykonávané na vrátnici), dohledové (pochůzky v areálu podniku) a přehledově-dozorové 

(kamerový systém, EPS). 

 Pracovníci strážní služby jsou povinni vykonávat strážní službu na základě interní 

směrnice, kterou je Pracovní řád této bezpečnostní agentury a podle požadavků a předpisů 

společnosti, se kterými jsou prokazatelně seznámeni před nástupem služby. 

 O průběhu své služby vedou pracovníci záznamy na určených formulářích                   

a v elektronické databázi na PC. 

 Pracovní doba pracovníků strážní služby je nepřetržitá. Fyzickou ostrahu celého 

objektu vykonávají vždy dva strážní, kteří se střídají podle pracovního řádu této bezpečnostní 

agentury. Pravidelné obchůzky kolem objektů vykonává strážný na nočních službách v době 

mezi 22:00 - 6:00 hodinou a ve dnech pracovního klidu také na denních službách              

mezi 8:00 - 14:00 hodinou. Strážný provádí kontrolu areálu nepravidelně, ale vždy v rámci 

stanovených intervalů. 

 

5.4 Režimová ochrana 

 Činnost zaměstnanců v celém areálu je dána vnitřními směrnicemi, organizačním         

a pracovním řádem. 

 Vstupní a výstupní režim osob, věcí a dopravních prostředků zajišťují pracovníci 

strážní služby na vrátnici, která se nachází u vjezdu do areálu podniku. 

 Při vstupu do areálu podniku se zaměstnanci CS CABOT a externí pracovníci 

prokazují platnými průkazy zaměstnanců, identifikačními kartami, které je mimo jiné 

opravňují ke vstupu do jim povolených budov, popřípadě k otevření brán či branek. 

 Návštěvám přicházejícím v době od 7:15 - 15:15 hodin, předá strážný visačku          

CS CABOT s označením NÁVŠTĚVA č. XX (VISITOR n.XX) a zároveň dohlédne, aby byla 

viditelně upevněna a doprovodí návštěvníka na recepci. Pokud je na vrátnici strážný sám, 

ohlásí návštěvu telefonicky na recepci, kam ji následně odešle. Pracovník recepce pak 

dohlédne na to, aby se návštěva zapsala do knihy návštěv a kontaktuje pracovníka podniku,  

za kterým návštěva přišla.  
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 V mimopracovní dobu v pracovní dny (od 15:15 - 7:15 hod) a ve dnech pracovního 

klidu, plní funkci pracovníka recepce se stejným postupem pro převzetí návštěvy strážný. 

 Výdej a vrácení klíčů od jednotlivých budov, respektive bran zajišťuje vrátný             

na požádání oprávněných pracovníků CS CABOT. O výdeji a vrácení klíčů si vede záznamy 

na určených formulářích. Klíče jsou k dispozici také v bezpečnostní skříňce u manažera 

útvaru SH&E. 

 Strážný je povinen dohlédnout na to, zda je budova uzavřena. Vstupní dveře               

se uzavírají automaticky, podle stanoveného režimu, vždy po odchodu posledního pracovníka, 

nejpozději však ve 22:00 hodin a v 5:00 hodin se budova opět otevírá. Administrativní budova 

je v mimopracovní době nepřetržitě uzamčená automatickým systémem dle Rozhodnutí 

ředitele o autorizaci osob pro vstup do Administrativní a Sociální budovy/Laboratoře.            

V tomto čase není možný vstup na identifikační karty. Ovšem strážný umožňuje vstup do této 

budovy na požádání. Musí však o tom provést opět zápis do mimořádných událostí. 

 

5.5  Subjektivní zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení budovy radnice  

 Z hlediska mechanických zábranných systémů obvodové ochrany považuji současný 

stav oplocení, včetně zabezpečení brán a branek za dostačující. U plášťové ochrany jsou 

největším nedostatkem okna, která nejsou nijak zabezpečena. I když jsou okenní výplně 

tvořeny dvojsklem, nepředstavují pro případné pachatele nijak velkou překážku. Vstupní 

dveře jsou velice dobře zabezpečeny elektronickými zámky, ale u ostatních dveří jsou dveřní 

zámky opotřebené a potřebovaly by vyměnit za nové. Všechny dveře jsou navíc z části 

tvořené sklem, které se dá rovněž snadno rozbít. Prostorová ochrana je dle mého úsudku 

rovněž dostačující. Jediné co bych zde vytkla jsou zámky u dveře všech místností, které        

by vzhledem k opotřebení potřebovaly vyměnit. Pro lepší prostorovou ochranu bych zvolila 

instalaci PZTS, která v budově není. 

 Fyzickou ostrahu společnosti vykonává komerční bezpečnostní agentura, která          

by měla být proškolená v oblasti fyzické ochrany. Tím pádem by neměla společnost 

ohrožovat. 

 Režimovou ochranu považuji taky za dostačující, jediným rizikem jsou pro ni samotní 

zaměstnanci. 
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6  Analýza bezpečnostních rizik spojených s fyzickou ochranou 

administrativní budovy 

 V současné době existuje velká řada metod pro analýzu rizik, na jejichž základě 

můžeme identifikovat možné hrozby, kterým je společnost vystavena.  

 Na to, abych dokázala posoudit, která rizika jsou pro společnost přijatelná a která už 

ne a následně mohla stanovit potřebná opatření, aplikovala jsem pro vyhotovení analýz 

stávajícího zabezpečení dvě metody. Jedná se o metodu FMEA a Ishikawův diagram.  

 

6.1 Ishikawa diagram 

 Autorem Ishikawova diagramu je japonský univerzitní profesor Kaoro Ishikawa. Pro 

tento diagram se používá i dalších označení a to diagram příčin a následku a podle svého 

grafického znázornění připomínající rybí kost, diagram "rybí kosti". [5] 

 Jedná se o velmi jednoduchou metodu, která umožňuje systematický popis všech 

možných příčin daného problému. Na obrázku číslo 5 je vidět grafické znázornění příčin  

a následků, které tato metoda využívá. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 5: Ishikawa diagram [autor] 

 

 Pro účely mé bakalářské práce jsem si za následek zvolila překonání fyzické ochrany 

administrativní budovy společnosti CS CABOT. Na obrázku číslo 6 je znázorněn Ishikawův 

diagram aplikovaný na administrativní budovu. 

Následek 

Příčina  

Příčina Příčina 
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Obrázek 6: Ishikawův diagram aplikovaný na administrativní budovu [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

 Tato metoda, označována pod zkratkou FMEA (Failure and mode effect analysis), 

identifikuje způsoby selhání součástí, systémů nebo procesů, jenž jsou určeny ke splnění 

záměru jejich návrhu. [5], [8].  

 Na základě této metody se nejdříve sestaví přehledná tabulka, do které se zanesou 

všechny příčiny a následky poruchy. V dalším kroku se provede výpočet míry rizika R podle 

vzorce (1) 

 

         

            (1) 

kde: R – míra rizika  

P – pravděpodobnost vzniku rizika 

  N – závažnost následků rizika  

  H – odhalitelnost rizika 

 

 Pro výpočet míry rizika R, je nutné ohodnotit každé riziko P, N a H indexem, jejichž 

hodnoty se pohybují v rozmezí 1 - 5. Výčet těchto parametrů uvádím níže v tabulce 3. 

 

   Tabulka 3: Jednotlivé parametry metody FMEA [14] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků rizik 

0 - 3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4 - 10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11 - 50 mírné riziko 3 vyšší 

51 - 100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

101 - 125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnost vzniku rizika H Odhalitelnost rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné během pár minut 

3 Pravděpodobná 3 odhalitelné do jednoho dne 

4 velmi pravděpodobná 4 nesnadno odhalitelné riziko 

5 trvalá hrozba 5 neodhalitelné riziko 
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Vlastní postup při provádění metody FMEA 

 Do tabulky jsem si nejdříve zapsala možná rizika, která jsem identifikovala na základě 

Ishikawova diagramu. Poté jsem každé riziko ohodnotila jednotlivými parametry P, N a H. 

Nakonec jsem všechny parametry každého rizika vynásobila a získala tak výslednou míru 

rizika R. Seznam všech rizik s výpočty R uvádím v tabulce číslo 4.  

 

 Tabulka 4: Identifikované nebezpečí 

Subsystém Číslo Identifikace nebezpečí P N H R 

Perimetrická 

ochrana 

1 poškození oplocení 2 3 2 12 

2 podhrabání oplocení 1 4 3 12 

3 přelezení oplocení 1 4 3 12 

4 vniknutí přes brány/branky 1 4 2 8 

Plášťová 

ochrana 

5 
vniknutí na střechu administrativní 

budovy 
1 2 4 8 

6 
překonání dveří administrativní 

budovy 
3 4 3 36 

7 
překonání oken administrativní 

budovy 
4 5 3 60 

Prostorová 

ochrana 

8 
nedovolený pohyb osob v 

administrativní budově 
2 4 2 16 

9 překonání dveří kanceláří 4 5 3 60 

Fyzická 

ostraha 

10 nespolehlivost fyzické ostrahy 1 5 4 20 

11 nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 2 2 3 12 

12 nedbalost fyzické ostrahy 2 4 4 32 

13 selhání počítačové techniky 2 4 1 8 

Režimová 

ochrana 

14 zneužití identifikačních karet 1 4 3 12 

15 nespolehlivost zaměstnanců 2 4 4 32 

16 nedodržení bezpečnostních nařízení 3 4 3 36 
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Paretův diagram s Lorenzovou křivkou 

 Pro sestrojení Paretova diagramu je důležité nejdříve si sestupně seřadit hodnoty 

výsledné rizikovosti R. Dále potřebujeme znát kumulativní četnost R (slouží pro sestrojení 

histogramu) a relativní kumulativní četnost R (%), která je důležitá pro sestrojení Lorenzovy 

křivky. Tyto hodnoty vypočítáme pomocí vzorců (2) a (3). Výsledky těchto četností uvádím  

v tabulce číslo 5. 

 Paretův princip nám umožňuje oddělit podstatné faktory řešeného problému od těch 

méně podstatných. 

 

       

 

   

              

         (2) 

 

 kde: Ni - kumulativní četnost R 

  n1 - ni - hodnoty R 

 

   
  

 
          

            (3) 

 

 kde: Fi - relativní kumulativní četnost R [%] 

  Ni - kumulativní četnost R 

  N - kumulativní četnost všech hodnot R 
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Tabulka 5: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost výsledné rizikovosti R 

Číslo Identifikace nebezpečí R 
Kumulativní 

četnost R 

Relativní 

kumulativní 

četnost R (%) 

7 překonání oken administrativní budovy 60 60 15,95744681 

9 překonání dveří kanceláří 60 120 31,91489362 

6 překonání dveří administrativní budovy 36 156 41,4893617 

16 nedodržení bezpečnostních nařízení 36 192 51,06382979 

12 nedbalost fyzické ostrahy 32 224 59,57446809 

15 nespolehlivost zaměstnanců 32 256 68,08510638 

10 nespolehlivost fyzické ostrahy 20 276 73,40425532 

8 
nedovolený pohyb osob v administrativní 

budově 
16 

292 77,65957447 

1 poškození oplocení 12 304 80,85106383 

2 podhrabání oplocení 12 316 84,04255319 

3 přelezení oplocení 12 328 87,23404255 

11 nedostatečné znalosti fyzické ostrahy 12 340 90,42553191 

14 zneužití identifikačních karet 12 352 93,61702128 

4 vniknutí přes brány/branky 8 360 95,74468085 

5 vniknutí na střechu administrativní budovy 8 368 97,87234043 

13 selhání počítačové techniky 8 376 100 

 

 

 Pomocí výše vypočítaných četností jsem sestrojila Paretův diagram, který je vidět na 

obrázku číslo 7. 

 

 



39 

 

 

Obrázek 7: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

 

 Aplikací pravidla 80/20 jsem zjistila, že 80% všech identifikovaných rizik tvoří rizika 

7, 9, 6, 16, 12, 15, 10, 3 a 8. Na  rizika 7, 9, 6, 16, 12, 15, 10 a 8 budou v následující kapitole 

navržena nová opatření. Ostatní rizika představují pro administrativní budovu jen velmi mírné 

riziko, proto pro ně nebudu navrhovat nová opatření. 
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7 Návrh nových opatření fyzické ochrany administrativní 

budovy 

 Na základě analýzy rizik, kterou jsem provedla v předchozí kapitole nyní udělám 

návrh nových opatření, která povedou k minimalizaci zjištěných nedostatků. Tento návrh 

doplním o finanční vyjádření. 

 Administrativní budova je ohodnocena na 16.764.610,- Kč. Z této částky aktiva uvnitř 

budovy činí 3.000.000,- Kč. Aby byly splněny cíle této bakalářské práce, hodnota nových 

opatření by neměla přesáhnout 10% z ceny aktiv, což podle výpočtu odpovídá částce 

300.000,- Kč. 

 

7.1 Perimetrická ochrana 

 Vzhledem k dobrému stavu oplocení, které je navíc doplněno o tři řady ostnatého 

drátu, nebudu navrhovat nová opatření. I z toho hlediska, že podle analýzy rizik představují 

možná nebezpečí jen velmi mírné riziko. 

 

7.2 Plášťová ochrana 

 Ve všech vstupních dveřích, kromě automaticky posuvných dveří, doporučuji vyměnit 

současné cylindrické vložky za nové oboustranné bezpečnostní vložky FAB 2000. Vstupní 

dveře pro odběratele externích firem a vrata od místnosti vzduchotechniky navrhuji rovněž 

opatřit oboustrannými bezpečnostními vložkami FAB 2000 s bezpečnostním kováním          

R4 ASTRA od firmy ROSTEX.  

 Na skleněné výplně oken a dveří nacházejících se v přízemí a balkónové dveře            

v 1. patře, doporučuji nainstalovat bezpečnostní fólie SCX. 

 

7.3 Prostorová ochrana 

 Dveře všech kanceláří, včetně dveří recepce, kuchyně, místnosti první pomoci, šatny 

pro uklízečky, místnosti, kde se nachází vzduchotechnika, spisovny a zasedací místnosti 

doporučuji opatřit bezpečnostními cylindrickými vložkami FAB 200 s bezpečnostním 
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kováním R4 ASTRA od firmy ROSTEX. Tyto dveře bych pro účinnější ochranu doplnila       

o pojistky dveřních závěsů také od firmy ROSTEX.  

 Na recepci se mimo jiné nachází prosklená výloha, díky které může recepční 

komunikovat s příchozími návštěvami, dodavateli, odběrateli, respektive zaměstnanci.        

Jsou zde i klíče od všech místností administrativní budovy. Z tohoto důvodu navrhuji          

pro lepší zabezpečení této místnosti instalovat na prosklenou část bezpečnostní fólii SCX. 

 Pro efektivnější zabezpečení administrativní budovy z hlediska prostorové ochrany, 

dále navrhuji instalaci poplachového zabezpečovacího a tísňového systému.                           

Na administrativní budovu jsem aplikovala bezdrátový zabezpečovací systém OASiS od firmy 

Jablotron s r.o. Použila jsem ústřednu JA - 83K [10], která je na obrázku číslo 8, doplněnou           

o rádiový modul JA - 82R [10.] a GSM komunikátor JA - 82Y [10]. Ústřednu doporučuji umístit 

do kanceláře útvaru SH&E, která se nachází v 1. patře. Na tuto ústřednu bude napojeno              

43 bezdrátových PIR detektorů pohybu osob JA - 83P [10] střežících téměř všechny prostory 

administrativní budovy. Umístění těchto prvků a ústředny uvádím v přílohách 1 a 2. Pro ovládání 

celého systému jsem zvolila bezdrátové klávesnice JA - 81 F [10]. Celkově jsem použila dvě 

klávesnice, které budou umístěny uvnitř budovy u vstupních dveří. V poslední řadě doporučuji 

použít bezdrátovou vnější sirénu JA - 80A [10], kterou bych umístila vedle hlavního vstupu        

do administrativní budovy.  

 Instalace tohoto systému vyžaduje odborné znalosti, proto doporučuji najmout firmu 

působící v této oblasti.  
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Obrázek 8: Ústředna JA - 83 K [10] 

7.4 Fyzická ostraha  

 Fyzickou ostrahu celého objektu v současné době zajišťuje komerční soukromá 

bezpečnostní agentura. Nepřetržitou ostrahu objektu vykonávají vždy dva strážní, kteří se 

střídají podle stanoveného režimu uvedeného v pracovním řádu bezpečnostní agentury. 

 Na základě analýzy rizik jsem odhalila možné nedostatky vyplývající z činností této 

fyzické ostrahy. Patří zde nespolehlivost a nedostatečné znalosti fyzické ostrahy. 

 Nespolehlivost strážného může být zapříčiněna například jeho nekvalifikovaností. Zde 

bych navrhovala stanovit přísnější podmínky pro příjem nových zaměstnanců dané 

bezpečnostní agentury. 

 Špatné proškolení  je jedním z důvodů následné nedbalosti fyzické ostrahy. Pracovníci 

strážní služby jsou vždy proškoleni při nástupu na určenou pozici. Za organizaci a výkon 

strážní služby odpovídá vedoucí pracovník bezpečnostní agentury, který mimo jiné 

zabezpečuje potřebná opatření k odstranění zjištěných nedostatků. Aby mohl vedoucí 

pracovník bezpečnostní agentury prověřit Měsíční hlášení a seznámit své zaměstnance            

s novými aktivitami uvnitř objektu, provádí vždy 1x měsíčně s pracovníkem SH&E obchůzku 

celého areálu podniku. Pokud si strážný není jistý správností svého výkonu, může požádat 

pracovníka SH&E o pomoc. Zde bych navrhovala provádět pravidelná školení nejen 



43 

 

bezpečnostní agenturou, ale i pracovníkem útvaru SH&E, na kterých by se ověřovaly              

i vědomosti strážní služby v oblasti spadající do fyzické ochrany společnosti CS CABOT. 

 

7.5 Režimová ochrana 

 Mezi rizika ohrožující režimovou ochranu patří nespolehlivost zaměstnanců                

a nedodržování bezpečnostních nařízení. Tyto skutečnosti jsou velice špatně odhalitelné. 

 Příčinou nespolehlivosti zaměstnanců může být jejich nedostatečné proškolení. 

Školení zaměstnanců se provádí vždy při nástupu do pracovního poměru a poté dle potřeby. 

 Jako opatření proti nespolehlivosti zaměstnanců a nedodržování bezpečnostních 

nařízení navrhuji vytvořit jednotnou směrnici vymezující zásady režimové ochrany, která 

bude závazná pro všechny zaměstnance a jejíž nedodržení bude sankcionizováno.  

 Možnost zneužití identifikačních karet zaměstnanců představuje jen velmi mírné 

riziko, které je snadno odhalitelné, proto je při navrhování nových opatření opomenu. 
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 Celkové náklady navrhovaných opatření, spadajících pouze do technické ochrany,        

činí 263.405,- Kč. Náklady jednotlivých prvků zabezpečení je vidět v tabulce 6. 

 

 Tabulka 6: Cenová kalkulace navrhovaných prvků zabezpečení 

Prvek zabezpečení 
Cena za 

kus [Kč] 

Počet 

kusů 

Celková 

cena 

bezpečnostní kování R4 ASTRA 2570 36 92520 

bezpečnostní vložka FAB 2000 1250 5 6250 

bezpečnostní vložka FAB 200 421 34 14314 

pojistky dveřních závěsů (3 kusy v sadě) 143 34 4862 

bezpečnostní fólie SCX 690 88 60720 

ústředna JA - 83K 2503 1 2503 

rádiový modul JA - 82R 2866 1 2866 

GSM komunikátor JA - 82Y 6631 1 6631 

bezdrátová klávesnice JA - 81 F 2752 2 5504 

bezdrátová vnější siréna JA - 80A 2821 1 2821 

bezdrátový PIR detektor pohybu osob         

JA - 83P 
1498 43 64414 

náklady celkem 
  

263405 
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8 Závěr  

 Cílem bakalářské práce bylo zhodnotit stávající stav zabezpečení společnosti             

CS CABOT z hlediska fyzické ochrany a navrhnout nová opatření v této oblasti.  

 Vzhledem k tomu, že je areál společnosti velice rozsáhlý a nachází se v něm velký 

počet provozních budov a pomocných obslužných objektů, z nichž většina je v nepřetržitém 

provozu, není možné všechny tyto objekty pro účely bakalářské práce vyřešit. Zvolila jsem si 

tedy pro zabezpečení z hlediska fyzické ochrany administrativní budovu. V této budově není 

trvalá přítomnost zaměstnanců a to je i jeden z důvodů, proč jsem si ji vybrala. Protože se 

jedná o firmu, věnovala jsem pozornost i jejímu perimetru. 

 Bakalářská práce zahrnuje jak teoretickou, tak i praktickou část. V teoretické části 

práce se zabývám technickými normami a právními předpisy, které se určitým způsobem 

dotýkají dané problematiky. Závěr teoretické části věnuji teorii fyzické ochrany.   

  Praktickou část práce jsem nejdříve věnovala základním informacím o společnosti CS 

CABOT, kde jsem popsala její historii, charakteristiku, stavební konstrukce, včetně 

stavebních konstrukcí administrativní budovy a okolí. Dále jsem v bakalářské práci popsala 

stávající stav zabezpečení administrativní budovy, na jehož základě jsem vyhodnotila             

a identifikovala možné nedostatky pomocí analytických metod. Pro nedostatky, které nejvíce 

ohrožují fyzickou ochranu společnosti jsem navrhla nová opatření. 

 Nejrizikovější nedostatky ohrožující fyzickou ochranu CS CABOT spadají do oblasti 

mechanických zábranných systémů plášťové a prostorové ochrany, fyzické ostrahy                 

a režimové ochrany. 

 Největším nedostatkem mechanickým zábranných systémů plášťové ochrany je podle 

analýzy rizik možnost překonání oken a dveří administrativní budovy. Okna nejsou                

v současné době nijak zabezpečena a jsou tak snadným terčem pro případné pachatele. Z 

tohoto důvodu jsem navrhla instalovat na okenní výplně bezpečnostní fólie, které zabrání 

vysypání skleněné výplně i po snaze jejího rozbití. Vstupní dveře, kromě automaticky 

posuvných dveří, jsem doporučila opatřit novými bezpečnostními cylindrickými vložkami. 

Pro ostatní dveře instalované v plášti budovy, kromě balkónových dveří, jsem rovněž navrhla 

opatřit bezpečnostními cylindrickými vložkami a bezpečnostním kováním. Balkónové dveře 

mají uzamykací systém ve velmi dobrém stavu a proto jsem zde nenavrhovala žádné opatření. 

Protože jsou všechny tyto dveře tvořeny i skleněnými výplněmi, opět jsem je doporučila 

opatřit bezpečnostními fóliemi. Dalším největším nedostatkem prostorové ochrany jsou podle 
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analýzy rizik dveře kanceláří. Proto jsem všechny dveře, nejen kancelářské, navrhla opatřit 

bezpečnostními vložkami s bezpečnostním kováním a pojistkami dveřních závěsů, které 

zabraňují jejich vysazení. V místnosti, kde se nachází recepce je prosklená výloha, která 

slouží ke komunikaci recepčního s návštěvami, odběrateli, dodavateli, respektive 

zaměstnanci. V této místnosti jsou i klíče od všech místností administrativní budovy, proto  

jsem navrhla na tuto výlohu použít bezpečnostní fólii. 

 Pro efektivnější zabezpečení prostorů administrativní budovy jsem navrhla instalovat 

poplachové zabezpečovací a tísňové systémy. V současné době tyto systémy v budově nejsou 

a jejich přítomnost by vedla ke snížení nedovoleného pohybu osob v administrativní budově 

po jejím uzavření. 

 Na základě analýzy rizik jsem zjistila možné nedostatky i u fyzické ostrahy, jimiž jsou 

nedbalost a nespolehlivost strážní služby. Nespolehlivost strážných může být zapříčiněna 

jejich nekvalifikovaností. Proto zde jako návrh na nové opatření proti tomuto nedostatku 

doporučuji stanovit přísnější podmínky pro příjem nových zaměstnanců dané bezpečnostní 

agentury. Proti nedbalosti fyzické ostrahy navrhuji provádět pravidelná školení nejen 

bezpečnostní agenturou, ale i pracovníkem útvaru SH&E, na kterých by se ověřovaly               

i vědomosti strážní služby v oblasti spadající do fyzické ochrany společnosti CS CABOT. 

 Nedodržení bezpečnostních nařízení a nespolehlivost zaměstnanců představují mírné 

riziko pro režimovou ochranu. Jako opatření zde navrhuji vytvořit jednotnou směrnici 

vymezující zásady režimové ochrany, která bude závazná pro všechny zaměstnance a jejíž 

nedodržení bude sankcionizováno. 

 Celkové finanční náklady pro uskutečnění navrhovaných opatření činí 263.405,- Kč. 

Hodnota nových opatření tedy nepřesahuje 10% z ceny aktiv, které činí 300.000,- Kč.  

 Pokud by společnost CS CABOT přistoupila na můj návrh nových opatření, jsem 

přesvědčena, že dojde k výraznému zvýšení její úrovně fyzické ochrany. 
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Seznam zkratek 

CCTV   Malý televizní okruh (Closed circuit television)  

ČSN   Česká technická norma  

ČSN P  Předběžná česká technická norma  

EN   Evropská norma  

ENV   Předběžná evropská norma  

FMEA  Analýza způsobů a důsledků poruchy (Failure mode and effect analysis)  

LED   Svítivá dioda (Light Emitting Diode)  

MZS   Mechanické zábranné systémy  

PIR čidla Pasivní infračervená čidla  

PTV   Průmyslová televize  

PZTS   Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy  

SH&E  Bezpečnost zdraví a životního prostředí 
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Příloha 3: Označení a účel místností 

 

 

 Označení 

místnosti 
Účel místnosti 

1. kancelář 

2. recepce 

3. vstupní hala 

4. kuchyň 

5. místnost první pomoci 

6. šatna 

7. sociální zařízení 

8. úklidová místnost 

9. chodba 

10. místnost vzduchotechniky 

11. jídelna 

12. místnost pro odběratele 

13. spisovna 

14. kuchyňka 

15. zasedací místnost 


