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Anotace 

Říha, Tomáš. Fyzická ochrana objektu autodopravy. Ostrava, 2014. 55s., 5 s. příloh. 

Bakalářská práce na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB – Technické university 

Ostrava na Katedře bezpečnostních služeb. Vedoucí bakalářské práce Ing. Věra Holubová. 

Předmětem této bakalářské práce je fyzická ochrana objektu dopravy. Práce se skládá 

z jednotlivých částí. Na úvod je popsán souhrn právních předpisů a technických norem, 

podle kterých se fyzická ochrana u nás řídí. Na ni navazuje stručná definice fyzické 

ochrany. Další kapitola již popisuje mnou vybraný objekt, kde je popsán i současný stav 

zabezpečení areálu. Po této kapitole následuje kapitola, ve které jsou vyhotoveny analýzy, 

které mají za cíl ukázat nedostatky v zabezpečení. Poslední závěrečná kapitola se věnuje 

návrhu nového systému zabezpečení navazující na zjištěné nedostatky.  

Klíčová slova: fyzická ochrana, mechanické zábranné systémy, poplachová zabezpečovací 

a tísňové systémy, objekt autodopravy 
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Říha, Tomáš. Physical protection object road transport. Ostrava, 2014. 55p., 5 p. of 

attachments. Bachelor thesis on the Faculty of Safety Engineering of VŠB – Technical 

University os Ostrava at Department of security service. Supervisor of Bachelor thesis Ing. 

Věra Holubová. 

This bachelor thesis deals with a physical protection of a object road transport. The thesis 

consists of single parts. It begins with description of law and technical standarts with 

regulated protection in the Czech republic. The next chapter desribes the definition of 

Physical protection. It is folowed by the object which i chose describing  the current status 

of the protection. I present analysis which aim to show same weak places of the security. 

Last chapter proposes a new system of physical protection based on the research.  

Key word: physical protection, mechanical preventing system, alarm security and distress 

system, object of road transport  

 

 

 

 



 
 

Obsah 

1 Úvod .................................................................................................................................... 1 

2 Teoreticky – Právní část ..................................................................................................... 2 

2.1 Zákony.......................................................................................................................... 2 

2.2 Technické normy .......................................................................................................... 4 

3 Fyzická ochrana osob a majetku ......................................................................................... 6 

3.1 Technická ochrana ....................................................................................................... 7 

3.2. Mechanické zábranné systémy .................................................................................... 7 

3.2.1 Obvodová ochrana ................................................................................................. 7 

3.2.2 Plášťová ochrana ................................................................................................... 8 

3.2.3 Předmětová ochrana .............................................................................................. 8 

3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ............................................................. 9 

3.3.1 Obvodová ochrana ............................................................................................... 11 

3.3.2 Plášťová ochrana ................................................................................................. 11 

3.3.3 Prostorová ochrana .............................................................................................. 12 

3.3.4 Předmětová ochrana ............................................................................................ 12 

3.3.5 Klíčová ochrana ................................................................................................... 12 

3.4 Ostatní zabezpečovací systémy .................................................................................. 13 

3.4.1 Kamerové systémy .............................................................................................. 13 

3.5 Fyzická ostraha ........................................................................................................... 14 

3.6 Režimová ochrana ...................................................................................................... 15 

4 Objekt autodopravy a popis okolí ..................................................................................... 16 

4.1 Historie objektu .......................................................................................................... 16 

4.2 Stavební konstrukce budov v objektu ........................................................................ 17 

4.2.1 Skladní hala ......................................................................................................... 17 

4.2.2 Budova kanceláře ................................................................................................ 17 

4.2.3 Budova dalším využitím ...................................................................................... 17 

4.3 Dispoziční řešení budov ............................................................................................. 17 

5 Současný stav fyzické ochrany objektu autodopravy ....................................................... 19 

5.1 Mechanické zábranné systémy ................................................................................... 19 



 
 

5.1.1 Prvky obvodové ochrany ..................................................................................... 19 

5.1.2 Prvky plášťová ochrany ....................................................................................... 20 

5.1.3 Prvky prostorové ochrany .................................................................................... 22 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy ........................................................... 22 

5.3 Technická ochrana ..................................................................................................... 22 

5.3.1 Kamerové systémy .............................................................................................. 22 

5.4 Fyzická ostraha ........................................................................................................... 23 

5.5 Režimová ochrana ...................................................................................................... 23 

5.6 Subjektivní zhodnocení zabezpečení objektu autodopravy ....................................... 24 

6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik ....................................................................... 25 

6.1 Ishikawův diagram ..................................................................................................... 25 

6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch .......................................................................... 29 

6.2.1 Aplikace metody FMEA ...................................................................................... 30 

6.3 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou ................................................ 31 

7 Návrh inovace opatření fyzické ochrany objektu autodopravy ........................................ 34 

7.1 Nová opatření v mechanických zábranných systémech ............................................. 34 

7.1.1 Prvky obvodové ochrany ..................................................................................... 34 

7.1.2 Prvky plášťové ochrany ....................................................................................... 36 

7.1.3 Prvky prostorové ochrany .................................................................................... 36 

7.2 Prvky PTZS ................................................................................................................ 37 

7.3 Prvky Technické ochrany ........................................................................................... 38 

7.3.1 Kamerové systémy .............................................................................................. 38 

7.4 Režimová ochrana ...................................................................................................... 39 

7.5 Fyzická ostraha ........................................................................................................... 40 

7.6 Ekonomické zhodnocení návrhu zabezpečení ........................................................... 40 

8 Závěr ................................................................................................................................. 41 

Seznam použitých zdrojů ..................................................................................................... 42 

Seznam obrázků ................................................................................................................... 44 

Seznam tabulek .................................................................................................................... 45 

Seznam příloh ...................................................................................................................... 46 



 
 

Seznam zkratek 

CCTV   Kamerový systém (Closed Circuit Television)  

ČR  Česká republika  
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DVD   Digitální video nosič (Digital Video Disc)  

DVR  Digital video recorder 

EN   Evropská norma  

FMEA  Analýza příčin a následků poruch (Failure Mode and Effect Analysis)  

HDD   Pevný disk (Hard Disk Driver) 

LCD  Liquid crystal display  

MZS  Mechanický zábranný systém 

NBÚ  Národní bezpečnostní úřad 

NdOvO  Náraz do oplocení pracovními stroji v objektu 

PIR   Pasivní infračervený (Passive Infrared)  

PZTS   Poplachový zabezpečovací a tísňový systém  

RAID   Vícenásobné diskové pole levných/nezávislých disků (Redundant Array of  

Inexpensive/Indepoendet Disks)  

VCR  Video cassette recorder 

Vsuo  Vyvrácení stromů u oplocení 
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1 Úvod 

 Potřeba chránit, jak sebe, tak svůj majetek či rodinu, je s lidstvem spojena od jeho 

počátku. Stejně tak se s ním však pojí potřeba krást, odcizovat či poškozovat majetek 

druhých. Způsoby vlastnictví a ochrany majetku se postupně vyvíjeli. Od dob, kdy prostí 

lidé v podstatě nemohli nic vlastnit a byli bráni pouze jako věc či nástroj bohatých či 

mocnosti až do doby, kdy nastala rovnoprávnost, právo každého na život a právo vlastnit. 

Mezi prvními způsoby ochrany, byly varovné signály před nebezpečím. Začínali jako 

různé výkřiky či hlasové signály nebo napodobování zvířat. Postupem času se rozšiřovali a 

zdokonalovali, přes bubnování, rozkývávání zvonů, zapalování hranic ze dřeva až po 

způsoby jaké známe dnes. V dnešní době se potýkáme s členěním ochrany do několika 

odvětví, a každé z nich je pro nás svým způsobem přínosné. Vůbec nejlepší varianta je 

kombinace více způsobů ochrany. Bohužel i tak, jako to bylo dříve, i dnes se vše odvíjí od 

finanční situace daného jednotlivce. Nicméně dnešní doba se liší i mnohými rozdílnými 

věcmi než dřív. Zatímco naši předkové měli hlavní starost o ochranu svého dobytka či polí, 

na kterých farmařili, současný trend rozvoje elektroniky nám nabízí nové možnosti 

uchovávání informací či bohatství v podobě počítačových dat. K tomu je potřeba vyvíjet 

nové způsoby ochrany před odcizením či poškozením. 

 Tak jako ochrana se od nepaměti však vyvíjí i způsoby krádeží či poškozování věcí. 

Nástroje si prošli mnoha technickými inovacemi a stejně tak i postupy k provedení 

protiprávního jednání. Nejenže je více možností, jak druhému uškodit, ale současně se 

vyvíjí i nové technologie pro usnadnění překonání ochrany a mnohdy jsou na dokonalejší 

úrovni než samotné prostředky ochrany majetku.  

 V práci se zabývám řešením zabezpečením objektu autodopravy. Je členěna do 

několika kapitol, v jejímž průběhu postupně seznamuji s umístněním mnou vybraného 

objektu. Rozebráním právních předpisů, které se nějak pojí s fyzickou ochranou. Dále je 

provedeno zhodnocení stávajícího stavu zabezpečení objektu. Cílem práce, je provedení 

analýz k zhodnocení kvality zabezpečení objektu, podle nichž se budu dále řídit ve svém 

návrhu na inovaci stávajícího zabezpečení a jeho zdokonalení. Současně se budu snažit 

dodržet trend co nejmenší ekonomické náročnosti pro majitele.  
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2 Teoreticky – Právní část 

 V České republice nemáme žádný právní zákon, který by celkově řešil otázku 

fyzické ochrany. K tomu, aby bylo možno tuto problematiku nějakým způsobem řešit, je 

nutné využít celou škálu zákonů a vyhlášek, které se alespoň okrajově svým zněním naši 

problematiky dotýkají a z nich vyvodit povinnosti a jistá pravidla, podle kterých se řídit. 

2.1 Zákony  

 V následujících podkapitolách je výčet zákonů alespoň okrajově se dotýkajících 

fyzické ochrany a její problematiky. 

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

 Ústava České republiky je základním pramenem veřejného práva ústavního a spolu 

 se Základní listinou práv a svobod tvoří dva základní pilíře ústavního pořádku ČR. Je 

rozdělena do sedmi hlav. V těchto hlavách je postupně definována ČR a to jako 

svrchovaný, demokratický stát. Dále je zde popsána moc zákonodárná, výkonný a soudní. 

Je zde i popis poslanecké sněmovny a senátů [8]. 

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

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

práva a svobody zde uvedené určují vztah mezi občanem a státem. Práv uvedených 

v listině se může zpravidla domáhat každý. Pouze určitá část z nich je vázána na státní 

občanství. Pro všechny práva a svobody platí, že jsou nezcizitelná, nezadatelná, 

nepromlčitelná a nezrušitelná a jsou pod ochranou soudní moci ČR [9]. 

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

 Jedná se o právní předpis, který nám říká co je trestným činem. Určuje také 

podmínky trestní odpovědnosti a sankce za spáchání jednotlivých trestných činů. Čin je 

trestný v případě, že byl spáchán v době, kdy již podléhal trestnosti určené v zákoně. Dále 

také vyjmenovává okolnosti vylučující protiprávnost (krajní nouze, nutná obrana, svolení 

poškozeného, přípustné riziko, oprávněné použití zbraně). Dále podrobněji popíši nutnou 

obranu [10]. 

 Nutná obrana podle § 29 trestního zákoníku jde o čin jinak trestný, kterým někdo 

odvrací přímo hrozící nebo trvající útok na zájem chráněný tímto zákonem, není trestným 

činem. Nejde o nutnou obranu, byla-li obrana zcela zjevně nepřiměřená způsobu útoku. 

 Patří mezi tzv. okolnosti vylučující protiprávnost. Skutek, který by byl za 

normálních okolností posuzován jako trestný čin a ten kdo takový skutek spáchá, by byl 

potrestán, je za splnění určitých podmínek beztrestný. 
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Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších  

předpisů 

 Účelem trestního řádu je upravit postup orgánů činných v trestním řízení tak, aby 

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

Řízení přitom musí působit k upevňování zákonnosti k předcházení a zamezování trestné 

činnosti, k výchově občanů v duchu důsledného zachování zákonů a pravidel občanského 

soužití i čestného plnění povinností ke státu a společnosti [11]. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 Občanský zákoník upravuje občanskoprávní vztahy a přispívá k naplnění 

občanských práv a svobod, zejména k ochraně osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví. 

Dále občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, 

majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na 

ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. Právní vztahy 

vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony [12]. 

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

 Tento zákon v souladu s právem Evropských společenství, mezinárodními 

smlouvami, kterými je České republika vázána, a naplnění práva každého na ochranu před 

neoprávněným zasahováním do soukromí a upravuje práva a povinnosti při zpracování 

osobních údajů [13]. 

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

 Tento zákon upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi 

zaměstnanci a zaměstnavateli; tyto vztahy jsou vztahy pracovními. Upravuje rovněž právní 

vztahy kolektivní povahy. [14]. 

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

způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů 

 Tento zákon upravuje zásady pro stanovení informací jako informací utajovaných, 

podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich ochranu, zásady pro stanovení 

citlivých činností a podmínky pro jejich výkon a s tím spojený výkon státní správy [15]. 

Podle § 2 se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) Utajovanou informací informace v jakékoliv podobě zaznamenaná na jakémkoliv 

nosiči označená v souladu s tímto zákonem, jejíž vyzrazení nebo zneužití může 

způsobit újmu České republiky nebo může být pro tento zájem nevýhodné, a která 

je uvedena v seznamu utajovaných informací (§ 139) 
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Podle § 4 Stupně utajení 

Utajované informace se klasifikují stupněm utajení  

a) Přísně tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužité může způsobit 

mimořádně vážnou újmu zájmům ČR. 

b) Tajné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužité může způsobit 

vážnou újmu zájmům ČR. 

c) Důvěrné, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužití může způsobit 

prostou újmu zájmům ČR. 

d) Vyhrazené, jestliže její vyzrazení neoprávněné osobě nebo zneužité může být 

nevýhodné pro zájmy ČR. 

Zákon č. 90/2012 Sb., obchodní zákoník  

 Tento zákon upravuje postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy, jakož i 

některé jiné vztahy s podnikáním související, a zapracovává příslušné předpisy Evropských 

společenství [16]. 

Podle § 17 

 Předmětem práv náležejících k podniku je i obchodní tajemství. Obchodní tajemství 

tvoří veškeré skutečnosti obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem, 

které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou 

v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle podnikatele utajeny 

a podnikatel odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. 

2.2 Technické normy 

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

systémy – Část 1: Systémové požadavky 

 Norma stanoví systémové požadavky poplachových zabezpečovacích a tísňových 

systémů. Specifikuje požadavky na provedení a vlastnosti instalovaných systémů, 

neobsahuje však požadavky pro návrh, projekci, instalaci, provoz a údržbu. Norma také 

stanoví stupně zabezpečení a třídy prostředí, nestanoví však konkrétní požadavky, kladené 

na jednotlivé komponenty systémů [17]. 

ČSN EN 50131-2-2 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory 

 Tato evropská norma uvádí požadavky na pasivní infračervené detektory 

používaných jako části poplachových zebezpečovacích systémů instalovaných v budovách. 

Funkci detektoru je detekování široké spektra infračerveného záření emitovaného 

narušitelem [18]. 



5 
 

ČSN EN 50131-2-6 Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

-Část 2-6: Detektory otevření (magnetické kontakty)  

 Tato evropská norma uvádí požadavky na detektory otevření používané jako části 

poplachových zabezpečovacích tísňových systémů instalovaných v budovách. Jsou určeny 

pro čtyři stupně zabezpečení a třídy prostředí. Funkcí detektoru otevření je detekování 

změny polohy ovládacího magnetu z definované zavřené pozice instalované na dveřích 

nebo oknech [19]. 

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

bezpečnostních aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci  

 Tato norma poskytuje doporučení a požadavky pro výběr, plánování, instalaci, 

přejímku, údržbu a zkoušení CCTV systémů, zahrnující snímací prvky, propojení a 

zařízení pro zpracování obrazu pro použití v bezpečnostních aplikacích. Cílem této normy 

je poskytnout pracovní rámec umožňující zákazníkům, montérům a uživatelům stanovit 

jejich požadavky, pomoci projektantům a uživatelům při volbě příslušného zařízení, 

potřebného pro danou aplikaci a poskytnout prostředky k objektivnímu hodnocení 

vlastností CCTV systému [20]. 

ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti 

vloupání - Požadavky a klasifikace  

 Tato norma určuje požadavky a systém klasifikace vlastností odolnosti proti 

vloupání u dveří, oken, lehkých obvodových plášťů, mříží a okenic. Vztahuje se na 

následující způsoby otevírání: otevírání, sklápění, skládání, otevírání a sklápění, 

posunování a navinování jakož i na pevné konstrukce. Také zahrnuje výrobky, jako jsou 

kryty dopisních schránek nebo větrací mřížky. Určuje požadavky na odolnost stavebního 

výrobku proti vloupání. Tato norma přímo nezahrnuje odolnost zámků a cylindrických 

vložek proti napadení paklíči. Také nezahrnuje prefabrikované betonové prvky. Tato 

norma také nezahrnuje napadení elektricky, elektronicky a elektromagneticky ovládaných 

stavebních výrobků odolných proti vloupání použitím metod napadení, které by mohly tyto 

charakteristiky zničit [21]. 
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3 Fyzická ochrana osob a majetku 

 Fyzická ochrana, jedná se o určitý druh systému, který je utvořen technickými a 

organizačními opatřeními. Jejich úkolem je co nejvíce minimalizovat jednání, které by 

vedlo k újmě na sledovaném zájmu. Může se jednat o neoprávněné používání, poškození, 

zničení či až odcizení jak hmotného tak i nehmotného majetku. Mezi další činnost patří 

taktéž zabezpečení osob [4]. 

 Fyzická ochrana jako pojem takový doposud nebyl přesně definován, a proto je 

nelehké jej snadno definovat a k řešení dané problematiky je zapotřebí mnoho odborných 

znalostí a znalostí z praxe a to především z právního hlediska. Obecně je ve světě 

využívána terminologie dvou amerických spisovatelů Roberta Fishera a Henryho Grahama 

Greena, kterou prezentovali ve své odborné práci Introduction to security, U.S.A.: Security 

World Publishing Co., Inc. 1993 [3]. 

 Fyzickou ochranu můžeme dále dělit podle zájmu, na kterém se podílí a také do tří 

hlavních skupin dle typu ochrany. 

Dělení podle zájmu fyzické ochrany: 

- Ochrana osob 

- Ochrana nehmotného majetku 

- Ochrana hmotného majetku 

Dělení fyzické ochrany do tří hlavních skupin: 

- Fyzická ostraha 

- Technická ochrana 

- Režimová ochrana 

Tyto jednotlivé části jsou stejně důležité. Jedna neční nad druhou. Důležitost je 

rovnoměrně rozdělena mezi všechny části (obr. č. 1). K tomu, aby fyzická ochrana 

fungovala co nejlépe, je nutno najít optimální slazení všech tří faktorů v jeden celek. 

 

Obr. č. 1: Koláč bezpečnosti [autor] 
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3.1 Technická ochrana 

 Jedná se o skupinu, jejíž hlavní doménou je využití především různých technologií. 

Rozeznáváme v ní mechanické zábranné systémy, poplachové a tísňové zabezpečovací 

systémy a ostatní zabezpečovací systémy. 

3.2. Mechanické zábranné systémy 

 Jde o druh ochrany, který je vývojově nejstarší. Mechanické zábranné systémy by 

měly být základem každého zabezpečovacího systému. Jde o to, že zajistí příslušný objekt 

mechanickými zábrannými systémy, které lépe umožňují daný objekt chránit. Sami o sobě 

nejsou mechanické zábranné systémy schopny objekt zabezpečit. Z tohoto důvodu se proto 

bavíme nejvíce o tzv. "zpožďovacím faktoru". Ten nám říká, po jakou dobu dokáže 

konkrétní vybraný prostředek odolávat proti kvalifikovanému pokusu o jeho překonání či 

poškození vybraným prostředkem pro destrukční činnost [5]. 

  Můžeme je dále dělit na obvodovou ochranu, plášťovou ochranu a ochranu 

předmětnou. 

3.2.1 Obvodová ochrana 

 Obvodová ochrana je ta, která má za cíl zajistit bezpečnost kolem chráněného 

objektu. Obvodem objektu zpravidla chápeme jeho katastrální hranice. Ty jsou obvykle 

realizovány přírodními nebo umělými bariérami na přilehlých pozemcích. Zásadně se vždy 

jedná o mechanické bariéry vyráběné pro tento účel [5]. 

 Většinou přímo vizuálně označují hranici pozemků patřícího např. k budově, a tak 

vytvářejí tzv. právní hranici. Tyto mechanické zábrany mohou být dále dle požadavku 

stupně zabezpečení doplněny i o další zabezpečovací systémy. Obvykle se jedná o detekční 

monitorovacími systémy [5]. 

 Lze jej dělit do šesti hlavních skupin: 

- Klasické drátěné oplocení 

- Bezpečností oplocení 

- Vysoce bezpečnostní oplocení 

- Vrcholové zábrany 

- Podhrabové překážky 

- Vstupy, vjezdy a jiné vstupní jednotky 
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3.2.2 Plášťová ochrana 

 Slouží k zabránění narušení pláště daného objektu a zároveň i všech jeho 

otvorových výplní. Prostorovou ochranu můžeme rozdělit do dvou skupin. A to na stavební 

prvky objektu (podlahy, stěny, stropy a střechy) a dále na otvorové výplně (dveře, okna). 

Právě, tyto otvorové výplně bývají zpravidla nejslabším článkem plášťové ochrany, proto 

na ně musí být brán větší zřetel [5]. 

Stavební prvky 

 Mezi jedny z nejdůležitějších prvků mechanické plášťové ochrany objektů patří 

často opomíjené stěny, podlahy, stropy a střechy budov. Jejich mechanická odolnost proti 

průlomu (narušení) se odvíjí především od použitého materiálu, jeho pevnosti (průlomové 

odolnosti), tloušťce a vlastním provedení [5]. 

 Podle použitého materiálu můžeme stavby dále rozlišit 

- Lehké stavby, ty slouží především k ohraničení prostor, jsou tvořeny 

materiálem, který má nízkou pasivní bezpečnost (sádrokartonové příčky, vlnité 

plechy aj.). 

- Pevné stavební konstrukce, jež díky typu a tloušťce použitých materiálů 

nabízejí velkou škálu odporové odolnosti. Zde je potřeba uvědomit se hodnotu 

chráněného zájmu, aby nebyla ochrana zbytečně přeceněna. 

Otvorové výplně 

 Jde o výplně stavebních otvorů, umístěné v plášti budovy (např. dveře, okna, vikýře 

apod.), bez kterých se objekt zpravidla neobejde. Tyto otvorové výplně představují trvalé 

potencionální nebezpečí, protože bez jejich kvalitního zajištění je lze poměrně snadno 

překonat. Otvorové výplně objektů lze dělit do čtyř hlavních skupin [5]. 

- Vstupní otvorové výplně 

- Okna a balkónové dveře 

- Mříže, rolety a žaluzie 

- Bezpečnostní fólie a skla, vrstvený polykarbonát 

3.2.3 Předmětová ochrana 

 Stará se o zajištění ochrany předmětů v chráněném objektu, ochranu předmětů 

v různých úložných zařízeních či úschovnách nebo ve vybraných místech objektů. Jsou 

doplněním systému zabezpečení prostorové a plášťové ochrany. Jde především tedy o 

zařízení, které mají chránit peníze, cenné papíry, drahé kameny, dokumenty, či umělecké 

artefakty, nebezpečné látky. Požaduje se po nich nejen průlomová odolnost proti vniknutí, 

ale taktéž odolnost požární.  
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V současné době jsou největším hitem různé typy trezorů: 

- Trezory na cennosti 

- Trezory na utajované písemnosti 

- Trezory a sejfy do zdi 

- Nábytkové trezory a sejfy 

- Trezory chránící před požárem 

- Trezory na zálohu dat 

- Trezory na dlouhé zbraně 

- Trezory na krátké zbraně 

- Vhozové trezory 

- Trezory na klíče 

- Trezory na chemikálie 

3.3 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Poplachové zabezpečovací systémy (dále jen PTZS), jsou tvořeny souborem prvků 

schopných dálkově opticky nebo akusticky signalizovat na určeném místě přítomnost, 

vstup nebo pokus o vstup narušitele do střežených objektů nebo prostorů [4]. 

  Každý PTZS musí mít dle normy stanoven stupeň zabezpečení. A to tak, že stupeň 

1 je základní stupeň a stupeň 4 je nejvyšší. Převážná většina objektů patří do stupně 1 a 2. 

Ve stupni 3 se předpokládají objekty typu bank, klenotnictví a objekty s přísně tajnými 

dokumenty a skutečnostmi podle kategorizace Národního bezpečnostního úřadu (NBÚ). 

Stupeň 4 se předpokládá jen zcela výjimečně (jaderné reaktory, raketové zařízení apod.) 

[3]. 

 Každý PTZS je složen z několika základních prvků (obr. č. 2) plnících své 

specifické funkce a v souhrnu vytvářejících tzv. zabezpečovací řetězec. Patří sem: 

- Čidlo (detektor) 

- Ústředna 

- Přenosové prostředky 

- Signalizační zařízení 

- Doplňková zařízení 

       
Obr. č. 2: Zabezpečovací řetězec [3] 
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Čidlo 

 Je zařízení bezprostředně reagující na fyzikální změny (jevy), které souvisejí 

s narušením střeženého objektu, či prostoru nebo na nežádoucí manipulaci se střeženým 

předmětem. Při indikování stavu narušení reaguje čidlo vysláním poplachového signálu 

nebo zprávy [3]. 

Ústředna 

 Přijímá a zpracovává informace z čidel podle stanoveného programu a 

požadovaným způsobem je realizuje. Dále umožňuje ovládání a indikaci, zabezpečovacího 

systému, zajišťuje jeho napájení a inicializaci následného přenosu informací [3]. 

Přenosové prostředky 

 Zajišťují přenos výstupních informací z ústředny do místa signalizace, případně 

povelům opačným směrem [3]. 

Signalizační zařízení 

 Zajišťuje převedení předaných informací na vhodný signál (vyhlašuje poplach nebo 

výstrahu) [3]. 

Doplňková zařízení 

 Usnadňují ovládání systému nebo umožňují realizovat některé speciální funkce [3]. 

  S těmito základními prvky se setkáváme v nejrůznějších podobách, vzájemných 

kombinacích a stupních složitosti. Právě tak jako existují zařízení sdružující všechny 

základní prvky do jednoho pouzdra, existují i systémy, jejichž signalizačním zařízením 

není jednoduchý přístroj, například bzučák, ale počítačové pracoviště, zpracovávající 

informací ze stovek i tisíců zabezpečovacích ústředen [3]. 

 Podle toho, ve které části zabezpečovacího prostoru (zóny) může být pomoci čidel 

detekováno nebezpečí, rozlišujeme střeženou zónu [3]. 

- Obvodovou 

- Plášťovou 

- Prostorovou 

- Předmětovou 

- Klíčovou 
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3.3.1 Obvodová ochrana  

 Jedná se o typ ochrany sloužící k zajištění perimetru objektu (areálu). Jedná se o 

systém mnoho komplikovanější než u systémů vnitřního. Je to způsobeno důvodem, kdy je 

potřeba kombinovat a spojovat mnohem více prvků a postupů k zajištění perimetru než u 

systémů zajišťující vnitřní prostory. Rozeznávám dva typy čidel, aktivní a pasivní [3]. 

 Pasivní obvodová čidla nevyzařují do okolí žádnou znatelnou energii a reagují na 

fyzikální změny v jejich okolí. Bývají těžce identifikovatelná [3]. 

- Plotová vibrační čidla 

- Plotová tenzometrická čidla 

- Systém střežící drátěnou osnovu 

- Mikrofonní kabely 

- Diferenciální tlaková čidla 

- Seismická čidla 

- Čidla magnetických anomálií 

- Vláknově optické systémy 

- Perimetrická pasivní čidla 

- Infračervené termovizní detektory 

Aktivní obvodová čidla do prostoru aktivní zasahují. To znamená, že do něj vysílají 

určitý druh vlastní energie, který posléze vyhodnocují. Nevýhodou je, že je lze díky tomuto 

dobře detekovat, a identifikovat jejich mrtvé zóny [3]. 

- Štěrbinové kabely 

- Infračervené závory a bariéry 

- Aktivní infračervená čidla 

- Laserové závory 

- Laserové radiolokátory 

- Mikrovlnná čidla 

- Dvojité mikrovlnné detektory 

- Kombinované detektory 

- Kombinované bariéry 

- Kapacitní čidla 

- Reflexní detektory dynamických změn elektrického pole 

3.3.2 Plášťová ochrana 

 Jedná se o typ ochrany, jehož cílem je především včasná signalizace o snahy 

pachatele o překonání klasické ochrany chráněného objektu. Jedná se především o vnější 

otvorové výplně (vstupní a balkonové dveře, okna). Dále sem patří i často opomíjené 

stavební prvky budov (obvodové zdivo, podlahy, stropy a střechy).  
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Do skupiny prvků plášťové ochrany patří zejména tato čidla [3]. 

- Kontaktní 

- Destrukční 

- Destrukčních projevů 

- Tlaková akustická 

- Bariérová 

3.3.3 Prostorová ochrana 

Jde o typ ochrany, který se obvykle zaměřuje na pohyb pachatele uvnitř chráněného 

objektu. Využívají se detektory, které jsou schopny reagovat na pohyb osoby uvnitř 

objektu a hlásit nadešlou situaci. I zde máme několik typů pohybových čidel [3]. 

- VKV čidla 

- Mikrovlnná čidla 

- Ultrazvuková čidla 

- Pasivní infračervená čidla 

- Aktivní infračervená čidla 

- Kombinovaná čidla 

3.3.4 Předmětová ochrana 

 Prvky předmětové ochrany jsou určeny především ke střežení cenných, ať již volně 

stojících, samostatně nebo skupinově umístěných předmětů (obrazy, sochy, skříně, trezory 

apod.). Umožňují jejich trvalé střežení i v době, kdy prostorová čidla pohybu musí být 

z důvodů provozu v zájmovém prostoru vypnuta. K předmětové ochraně se používají tato 

čidla [3]. 

- Kontaktní 

- Kapacitní 

- Tlaková akustická 

- Bariérová 

- Trezorová 

- Na ochranu uměleckých předmětů 

3.3.5 Klíčová ochrana 

 Jedná se o typ ochrany, který je zakomponován na klíčová místa střeženého 

objektu. To je tam, kde se očekává nejvíce pravděpodobnostní výskyt narušitele [3]. 
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3.4 Ostatní zabezpečovací systémy 

 Jde především o druh zabezpečení s využitím kamerových systému (dále jen 

CCTV). Tento druh ochrany prochází v posledních letech velkým boomem a stává se 

nedílnou součástí ochrany objektů [6]. 

3.4.1 Kamerové systémy 

 Kamerové systémy neboli CCTV z anglického Closed Circuit Television – 

uzavřený televizní okruh, jsou okruhy, které mohou v reálném čase přenášet jak obrazový 

tak zvukový materiál do místa výstupu. Toto zařízení umožňuje sledovat pohyb 

neoprávněných osob v objektu, stejně tak jako dálkovou kontrolu pracovních postupů nebo 

výskyt neznámých předmětů na místech, kde se dříve nevyskytovaly [6]. 

 Prostor, který využívá CCTV, musí být řádně o této události označen. K tomu se 

obvykle využívá informační cedule s nápisem „Objekt je střežen kamerovým systémem“. 

Obvykle bývá umístěna u vstupu do objektu a dále někde podél obvodové ochrany. Slouží 

k naplnění právních povinností a částečně i upozorněné případnému pachateli, že může být 

monitorován tímto systémem. 

 Zákony, které se zabývají problematikou CCTV je zákon číslo 101/200 Sb., o 

ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a normou ČSN EN 50132 [7]. 

 CCTV systém je tvořen třemi hlavními částmi: 

- Kamerami 

- Monitory 

- Záznamovým zařízením 

 Kamery jsou primárním prvkem CCTV. Slouží k monitorování střežené oblasti. Na 

trhu se vyskytuje několik typu kamer, lišících se navzájem od sebe technickými 

vlastnostmi, které mají vliv na kvalitu přijímaného obrazu na výstupním zařízení. Mezi 

hlavní parametry, které se uvádějí, ke kamerám patří [6]. 

- Počet pixelů (aktivní body) 

- Počet bodů na šířku a výšku 

- Dynamický rozsah 

- Poměr stran 

- Citlivost 

Výše uvedené body ovlivňují možnosti využití kamer do různých typů prostředí, 

k různým účelům a denní době pořizování záznamu. 
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Monitory jsou výstupním zařízením kamerového systému. Mají několik možnosti 

režimů. Můžeme si zobrazit pouze jednu námi vybranou kameru a dívat se na její 

pořizovaný záznam nebo využít zobrazení všech kamer najednou. Taky na něm můžeme 

přehrávat záznam pořízený v záznamovém zařízení. 

 Záznamová zařízení jsou zařízené sloužící k zachování pořízeného záznamu. To 

nám slouží k možnosti pozdějšího dohledání záznamu s určitým materiálem pořízeným 

v minulosti nezbytného pro současnost. I zde máme pár typů záznamových zařízení. 

 Analogové záznamové zařízení, které k vytvoření záznamu využívá magnetickou 

pásku. Jejich označení je VCR (Video Cassette recorder). 

 Digitální záznamová zařízení pracují na principu digitalizace analogově pořízeného 

záznamu a jeho transportaci do číslicové podoby, kde je posléze zkomprimován. Takto 

vytvořený záznam se ukládá buď do externích zařízení instalovaných k záznamovému 

zařízení, anebo na vlastní harddisk obsažen v onom záznamovém zařízení. Označení pro 

tento typ je DVR (Digital video recorder).  

3.5 Fyzická ostraha 

 Jde o typ nejstarší formy ochrany osob a majetku. Již z dávných dob máme 

poznatky, že bohatí či vládnoucí rody měli své strážce, kteří dohlíželi na jejich bohatství. 

Využití faktoru člověk, by mělo být nedílnou součástí správně fungujícího systému fyzické 

ochrany. 

 V dnešní době má za úkol především zajistit bezpečí a ochranu osob a majetku, 

bezpečnost ve střežených objektech potažmo veřejný pořádek či pořádek na společenských 

akcích. Provádí ji buď vlastní školení zaměstnanci, strážníci police ČR nebo městské 

polici, soukromé bezpečnostní služby a armáda ČR. Rozeznáváme několik forem fyzické 

ostrahy [3]. 

- Strážní služba 

- Bezpečnostní dohled 

- Bezpečnostní ochranný doprovod 

- Bezpečnostní průzkum 

- Kontrolní propustková činnost 

- Bezpečnostní výjezd 

Metody fyzické ostrahy prezentují systém principů l dosažení určitého cíle. Taktéž i 

zákony a poučky nezbytné pro správné provozování fyzické ostrahy.  
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Využívá k tomu metody: 

- Fyzického pozorování 

- Osobní prohlídky a kontroly zavazadel 

- Kontroly osob 

- Kontroly vozidel a nákladů 

- Kontroly stavu 

- Kontroly dokladů 

- Fyzických zábran a bariér 

- Nasazení cvičeného psa 

- Přesvědčování 

- Obranných a ochranných zákroků 

- Evakuačních a ochranných opatření [3] 

3.6 Režimová ochrana 

 Jde o soubor organizačně administrativních opatření a postupů směřujících 

k zajištění požadovaných podmínek pro funkci zabezpečovacího systému a jeho sladění 

s provozem chráněného objektu. Ve své podstatě režimová ochrana udává směrnice pro 

objekt, který se zaměřuje na možnosti vstupu a přístupu do jednotlivých částí objektů pro 

určené zaměstnance a možnosti pohybu pro návštěvy či nepovolané osoby. Směrnice 

režimové ochrany zajišťují [3]. 

- Pro vstup, odchod a pohyb osob 

- Pro manipulaci s hodnotami a informacemi 

- Pro provoz a využívání zabezpečovacích systémů  

- Pro výkon služby ostrahy objektu 

- Pro klíčové režimy apod. 

Režimová ochrana se dělí  

- Vnitřní 

- Vnější 

Vnitřní ochrana se zabývá především dodržováním následujících bezpečnostních směrnic: 

- Omezení pohybu osob a vozidel v objektu či v určité oblasti 

- Zvláštního režimu dodržovaného na vnitřní straně vnějšího zobrazení 

- Režimu pohybu materiálu, kontrola výdaje a příjmu  

- Skladových režimů, určující způsob příjmu a výdaje na pozemku objektu 

- Další opatření [3] 

Vnější ochrana se týká především vstupních a výstupních podmínek uchráněného objektu. 

To je prostorů, kterými se osoby a mobilní prostředky dostávají do objektu a kudy jej 

opouštějí.  Různé železniční přejezdy, potůčky s lávkami a příčky, kanály či šachty [3]. 
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4 Objekt autodopravy a popis okolí 

 Objekt je situován v nížinaté části České republiky.  Tato oblast není součástí 

žádného chráněného území ČR, jakými jsou například národní parky nebo chráněné 

krajinné oblasti či chráněné přírodní památky. Objekt, jehož vlastníkem je majitel 

autodopravy, se skládá z několika částí. Dominantou objektu je skladní hala, jež je v zadní 

části od příjezdové cesty. V blízkosti haly je kancelář a budova s dalším vybavením. Dále 

se v areálu nachází celkem tři parkoviště, místo pro skladování vlastního materiálu nového 

a místo pro materiál starý. Součástí areálu je i základní forma zásobníku pohonných hmot, 

a další alternativní zdroje elektrické energie. 

 Celý objekt (areál) je obehnán oplocením. Severozápadní a jihovýchodní strana 

objektu je obklopena sousedícími areály se společným oplocením. Na jihozápadní straně 

objektu se nachází příjezdová cesta, jež vede podél celé stěny a přes cestu se nachází další 

objekt jiné firmy. Jedinou stranou bez dalších budov je strana severovýchodní. Za ní se 

nachází úsek porostů široký asi dva metry a za ním následuje vlaková trať, která je méně 

frekventovanou tepnou.  

4.1 Historie objektu 

 Celý objekt (obr. č. 3), ve kterém, je areál dříve sloužil jako zemědělské družstvo. 

V roce 2005 část pozemku v zemědělském družstvu zakoupil majitel autodopravy a oplotil, 

jej. V té době se na pozemku nacházela pouze zchátraná skladní hala (žlutá barva), která 

nesla známky rozkrádání. K ní vedla příjezdová hliněná cesta a zbytek okolí jevil známky 

zanedbaného pole. Od tohoto roku se postoupnou modernizací areál zkrášloval a dospěl do 

podoby, v jaké ho můžeme vidět dnes včetně skladovacích prostor (modrá barva) a 

parkovacích míst (barva zelená). Tak, jako se však modernizovalo, si v okolí začali 

budovat svá sídla a firmy i jiní živnostníci. Nejčastějšími pokusy záškodnictví zde jsou 

přečerpání paliva, krádeže kovu a pracovního nářadí, které se dají snadno odnést nebo 

pracovních strojů. 

 

Obr. č. 3: Letecká fotka objektu s vyznačením budov [7] 
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4.2 Stavební konstrukce budov v objektu 

 Budovy jsou umístěné v areálu o celkové rozloze 100 x 60 m. Jednotlivé budovy se 

od sebe liší v počtu metru čtverečních, které zabírají. Společné mají, že jejich půdorysy 

jsou obdélníkového tvaru a jsou jednopodlažní. 

4.2.1 Skladní hala 

 Její půdorys tvaru obdélníku má rozměry 30x15xm. Na výšku je potom vysoká 11-

12m. Konstrukce je tvořena nosníky typu I, a to po celé budově. K sobě je buď 

sešroubována anebo navařena. Plášť potom tvoří od země do výšky cca 2m vyzdívka 

z pálených plných cihel, na kterých je nanesena i fajnová omítka. Od 50cm od země je 

pláště tvořen PUR panely o tloušťce 10cm. Stejným typem je tvořena i střecha. Po obvodu 

je rozmístěno 6 plastových oken o rozměrech 2x1,2m  ve výšce 6m. Vstup je tvořen 

elektricky otevíracími garážovými vraty o rozměru 6x5m, které mají ve své konstrukci i 

dveře k projití, aniž by se museli vrata otevírat. (obr. č. 1, žlutá barva).  

4.2.2 Budova kanceláře 

 Je tvořena kancelářskou verzí unimo – buňky o rozměrech 6058 x 2438 x 2600 mm 

se standartním zateplením. Vnitřek je obložen dřevěným dekorem. Vnější plášť je tvořen 

oplechováním. Plech zde má tloušťku 3mm. Dveře jsou ocelové 875x2000 mm. Součástí 

jsou i dvě plastová okna 900x1200 mm s roletami. Z venkovní strany jsou zamřížována. 

(obr. č. 1, červená barva). 

4.2.3 Budova dalším využitím 

 Je to soubor tři k sobě sloučených unimobuněk s rozměry stejnými jako 

kancelářská budova. Tomuto sloučení chybí vnitřní stěna tak, aby mohly být prostory 

využívány jako komplex. Je zde vytvořena přepážka k oddělení kontejneru se sociálním 

zařízením. Objekt obsahuje pouze jedny vstupní ocelové dveře a celkem tři okna 

v umístěný na jednotlivých částech. I tato okna jsou z venkovní strany zamřížovány. (obr. 

č. 1, zelená barva) 

4.3 Dispoziční řešení budov 

 Areál zabírá polohu v rovinatém terénu.  Vede k němu pouze jedna příjezdová 

cesta. Přístupová brána do areálu a je situována na jihozápadní straně. Vchody do 

jednotlivých objektů jsou umístěny různými směry. Každý je však příchozí pouze jedním 

možným způsobem.  

 V budově 4.2.2, se nachází zařízení zajišťující chod společnosti a zároveň slouží i 

jako místo pro přijímání návštěv či obchodních parterů. Vybavení je především 

elektronického rázu. Lze zde však najít rozměry malá, ale důležité, drahé pracovní 
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nástroje, které jsou zde uschovány v době, kdy nejsou využívány. K této budově je z její 

jižní strany přidružena větrná elektrárna. 

 Co se týče budovy 4.2.3, tak ta je rozdělena do dvou částí. V zadní části se nachází 

sociální zařízení. Nicméně přední část již obsahuje aktiva hmotnější a vysoké ceny. Dále 

jsou zde regály, ve kterých jsou uspořádány šanony s dokumenty o platbě, fakturaci tak i 

stálými společníky a partnery firmy, které by neměli až tak velkou finanční ztrátu, jako 

spíš ztrátu v podobě kontaktů a účetnictví, což by též mohlo ohrozit funkčnost firmy. 

 Skladní hala, budova 4.2.1 je mnohem větší než předešlé budovy. Je systematicky 

rozdělena do několika bloků. Jsou zde trvale umístěny pracovní stroje, které slouží 

především při opravách vozového parku nebo ve chvílích rozšiřování a modernizace 

areálu. Dále jsou zde parkovány pracovní stroje, aby byly aspoň částečně chráněny před 

zloději. V levé zadní části haly se nachází dva velké kontejnery, využívané především pro 

sklad pracovního nářadí střední velikosti. Na pravé zadní straně se nachází dva generátory 

pro potřebu elektrické energie v případě výpadku proudu. Zbylé místo slouží jako 

skladovací prostory pro náhradní součástky na vozidla a v případě potřeby se využívá pro 

zaparkování nákladů na autech větší hodnoty.  
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5 Současný stav fyzické ochrany objektu autodopravy 

 Tento objekt slouží jako hlavní a jediné sídlo firmy. Jak jsem se zmiňoval na 

začátku tak krom veškerých budov je součástí areálu i početný vozový park a to nejen 

vozidel nákladních ale i osobních a jiného typového určení. Mimo to, se zde nachází i 

zásobník pohonných hmot rovněž s tankovacím zařízením. Celková cena chráněných aktiv 

dosahuje výše okolo 17,5 miliónů korun. 

 K tomu, abych mohl, co nejpřesněji popsat stávající fyzickou ochranu, využiji 

rozdělení zabezpečení na jednotlivé části fyzické ochrany: 

 Stávající fyzická ochrana bude popsána dle níže uvedeného členění: 

- Mechanické zábranné systémy 

- Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

- Kamerové systémy 

- Fyzická ostraha 

- Režimová ostraha 

5.1 Mechanické zábranné systémy 

 Mechanické zábranné systémy, jsou tvořeny obvodovou, plášťovou a prostorovou 

ochranou. Ochrana předmětová se zde nevyskytuje.  

5.1.1 Prvky obvodové ochrany 

  Jsou zde zastoupeny oplocením po celé délce objektu. Oplocení je tvořeno celkem 

třemi typy plotů a různé délky stáří a funkčnosti. Severozápadní strana má plechové 

oplocení tvořené vlnkovým plechem přišroubované k železným sloupkům zabetonovaných 

do země (obr. č. 4). Severovýchodní plot je zastoupen pletivem starší doby uchyceného ke 

sloupkům zaražených do země (obr. č. 5). Zbylá část je tvořena mobilním plotem, který je 

napojen na zbylé typy oplocení přiražením na doraz a uchycen kovovým tenkým drátkem 

(obr. č. 6). 

       obr. č. 4: Plechový plot [autor]        obr. č. 5: Pletivo [autor]                       obr. č. 6: Mobilní plot [autor]  
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5.1.2 Prvky plášťová ochrany 

 Okenní výplně: 

Jsou tvořeny plastovými okny. Okna na budovách 4.2.2 a 4.2.3 odpovídají 

standardům ISO - norem, které jsou nainstalovány na pracovních unimo-buňkách. 

Jsou dvojitá. Z venkovní strany zabezpečená mřížemi a na vnitřní straně mají 

stahovací kovové rolety sloužící jak k zabezpečení tak ochrana proti slunci. 

(Obrázek č. 7 a č. 8) 

  

          Obr. č. 7: Okno unimo-buňky [autor]         Obr. č. 8: Okno unimo buňky [autor] 

Okna budovy 4.2.1 jsou též plastová, dvojitá. Nejsou nikterak otevírací a 

slouží pouze k prosvětlení místnosti. Jsou pevně zabudována (zapuštěna) do PUR 

panelů tvořící plášť popisované budovy. Vzhledem k jejich poloze nejsou nikterak 

více zabezpečena. (Obrázek č. 9) 

 

Obr. č. 9: Okno skladní hala [autor] 

 Dveřní výplně: 

Dveřní výplně budov 4.2.2 a 4.2.3 jsou stejného typu. Jedná se o zesílené 

jednokřídlé ocelové dveře v ocelové zárubni.  Zámek je tvořen cylindrickou 

vložkou poskytující tu nejvyšší ochranu. Splňuje požadavky na zabezpečení ve 4. 

stupni bezpečnostní třídy. Je dodávána s bezpečnostní kartou (obr. č. 10). 
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Obr. č. 10: Dveře hlavní budovy a budovy s dalším zařízením [autor] 

Garážová vrata budovy 4.2.1 jsou tvořeny bezpečnostními garážovými vraty. Jejich 

členění je na díly. Jsou elektrická a rolovací nahoru. V jejich dolní části jsou zbudovány i 

vstupní dveře standartních rozměrů, obsahující standartní bezpečnostní cylindrickou 

vložku. Ta splňuje 3.stupneň bezpečnostní třídy (obr. č. 11). 

 

Obr. č. 11: Vrata skladní haly [autor] 
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5.1.3 Prvky prostorové ochrany 

 V podstatě jediný prvek, o kterém, by, jsme mohli říci, že jím je, jsou dveře uvnitř 

budovy 4.2.3 vedoucí do místnosti, kde se nachází sociální zařízení, nicméně nejsou tam 

žádná aktiva, jejichž ztráta by poznamenala chod firmy. Ty se nacházejí v místnosti před 

ní. Dalším nástrojem, který lze považovat za prvek prostorové ochrany jsou kontejnery 

umístěny ve skladní hale 4.2.1. Ty mají svůj typický mechanismus zavírání doplněný o 

bezpečnostní visací zámky. 

5.2 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy 

 Forma poplachového zabezpečovacího zařízení a tísňových systému je zastoupení 

formou prostorové ochrany a to dvojím způsobem. Jedním je kamerový systém a druhý 

jsou pasivní infračervená čidla (PIR). V jednom případě, a přístupových dveří do prostorů 

kanceláře s kontaktním čidlem adaptovaným právě na tyto dveře. 

 Zabezpečení PIR je zajištěno na dvou místech. Prvním místem je prostor u 

jihozápadního plotu, kdy jsou čidla umístěna 50 cm od plotu. Druhé umístění je na 

severním rohu haly, kde je paprsek promítán až k oplocení. V obdobné výšce jako čidlo 

předchozí. V případě narušení, (protnutí paprsku), jsou v areálu nainstalována 4 

halogenová svítidla namířena do prostoru čidel, aby v případě narušení automaticky 2krát 

po sobě problikla a pokusila se tím vystrašit pachatele. Zároveň přijde zpráva o narušení na 

mobilní telefon majiteli. 

 Kontaktní čidlo je umístěné pouze na dveřích od kancelářské budovy. Jeho sepnutí 

v poplach se projeví zvukovým signálem a taktéž zasláním zprávy o narušení na mobilní 

zařízení. 

 Výše uvedené zabezpečení má svůj ovládací panel v kancelářské budově, kde se 

mohou jednotlivé části aktivovat či deaktivovat. Zároveň jsou k dispozici dálkové ovladače 

na aktivaci systému po opuštění objektu a zavření příjezdové brány. 

5.3 Technická ochrana  

5.3.1 Kamerové systémy 

 Technická ochrana je v objektu realizována pomocí kamerového systému dále jen 

CCTV. Jde o tzv. uzavřený televizní okruh, který slouží majiteli objektu k monitorování 

prostor za účelem vyhodnocení nestandartních jevů, který by mohli vést k újmě majitele. 

V konkrétním případě je v objektu nainstalováno monitorovací zařízení bez záznamu.  

 Zařízení je tvořeno 8 kamerami, které přenáší svůj signál do hlavní budovy, kde je 

instalováno výstupní zařízení v podobě LCD monitoru a zároveň i obslužný panel pro 

manipulaci s kamerami. Část kamer je instalována směrem k PIR čidlům, které v případě 

jejich narušení přenáší akustický signál v hlavní budově. To umožňuje zkontrolovat 
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cílovou oblast bez potřeby opuštění hlavní budovy. Zbylé kamery jsou instalovány tak, aby 

byl viditelný obraz na strategická místa v areálu. Mezi toto místo patří i vnitřní prostory 

skladní haly.  

 Kamerový systém nemá žádnou trvalou obsluhu. Nicméně obraz je neustále 

přenášen do prostor hlavní budovy. V podobě obsluhy zde vystupují majitel firmy a další 

zaměstnanci, kteří mají náplň práce v hlavní budově. Výstup kamerového systému 

kontrolují pohledem v případech signalizace PIR čidel anebo ve chvílích, kdy jsou v areálu 

další osoby či náhodné kontrole, jestli si jednotlivý pracovníci plní své povinnosti a 

neporušují pracovní řád. 

5.4 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha zde není realizována. 

5.5 Režimová ochrana 

 Firma nemá žádnou speciální směrnici týkající se režimové ochrany, která by 

upravovala chování a práva jednotlivých zaměstnanců. Zaměstnance můžeme rozdělit do 

dvou kategorií. Stálí a brigádníci. Mezi stálé patří řidiči kamiónů a zástupce majitele firmy. 

Tyto osoby mají uzavřené pracovní smlouvy, ze kterých jasně vyplívá, co mohou a co ne 

včetně sankčního řádu. Brigádníci jsou využíváni pouze na sezónní práce a jejich příchod a 

odchod do areálu je zajištěn svozem a odvozem a o svých povinnostech jsou poučeni ústní 

formou. 

 Forma kontrolovaného příchodu a odchodu je zajištěna vedením firmy. Pouze 

majitel a zástupce majitele mají dálkové ovládání od PTZS, čímž se zamezuje 

neoprávněnému vstupu nepovolaným osobám. V ranních hodinách, kdy řidiči vyjíždí, vždy 

přijede jeden z dvojice, aby areál otevřel a následně zavřel. Stejný postup platí i při 

pozdních návratech řidičů z cest. Všeobecně platí, že kdo poslední opouští areál, tak uvede 

PTZS do činnosti. 

 Další metoda je zde využití klíčového režimu. Kdy řidiči mají klíče pouze od svých 

pracovních aut, zástupce majitele má potom klíče od všech budou a kompletní klíče od 

veškerého zařízení má pouze majitel. Tím se redukuje nebezpečí přístupu nepovolaných 

osob. 

 Co se týká úklidu a chodu tak ten je vesměs zajišťován celým personálem. Každý 

ví co má po sobě si uklidit a co kam patří. Různé opravy a modernizace jsou zajištěny buď 

odbornými pracovními firmami, anebo brigádnickým personálem v období jara až 

poloviny podzimu. 

 Provoz zde probíhá jednosměnný. A to jak v době pracovních dní tak i svátků. O 

víkendu se v areálu nezdržuje žádný ze zaměstnanců. Na tuto dobu není ani zajištěna 

forma fyzické ochrany objektu v podobě pochůzkového strážného v podobě soukromé 
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bezpečnostní služby. V tuto dobu se zde vyskytuje pouze majitel a to v ranních brzkých 

hodinách a potom pozdních večerních. Při každé ze svých návštěv prochází areál, zdali, je 

vše jak má být a nevyskytuje se zde nějaký podezřelý či cizí objekt. Grafické znázornění 

současného stavu zabezpečení lze vidět v přílohách A, B, C a D. 

5.6 Subjektivní zhodnocení zabezpečení objektu autodopravy 

 Kladně hodnotím to, že areál je celý oplocený. Jako dalším plusem bych zmínil 

přehledné řešení a rozmístěné věcí po objektu. To znamená, že když se ve venkovních 

prostorech nachází mnoho stavebního materiálu a pracovních strojů, je opravu jen málo 

slepých míst, kde by nebylo ihned pozorovatelné cizí těleso, osoba či nějaký objekt nebo 

zásadní změna v uspořádání.  Ke klíčovému režimu jen krátce. Je nastaven tak, jak to 

vyhovuje všem stranám a je minimalizované riziko zneužití. Myslím, že pozitivem je 

kontaktní poplašné zařízení adaptované na dveřích a dále přítomnost PIR. 

 Mezi nedostatky bych zařadil oplocení, které je tvořeno ze tří různých typů, nemůže 

plnit svoji funkčnost stoprocentně. Oplocení má slabá místa jako jsou díry v plotě, nebo 

mezi jednotlivými částmi montážního plotu. Ne všechny části byly pevně přišroubovány ba 

dokonce někde i úchyty chyběly. Plechové oplocení lze překonat přelezením ze sousedního 

objektu. Co se týká pletiva, lze jej překonat přelezením či průlezem ve vadách způsobené 

stářím. Též lze kombinačními kleštěmi či jiným nástrojem vystříhat do pletiva otvor. 

Mobilní plot lze překonat výše uvedenými způsoby, a dále téže možností jeho demontáže. 

Součástí mobilního plotu je i vstupní brána, kterou lze rychlým přestřihnutím drátku 

otevřít. K PIR čidlům. Jejich rozmístění považuji za nedostatečné, zbytečné. Budova je 

chráněna z jednoho boku, avšak druhým bokem může zloděj klidně přijít. Nedostatky 

shledávám také v kamerovém systému. Zde mi velmi vadí, že není žádný pracovník, který 

by jej obsluhoval a vyhodnocoval. Navíc při podrobnějším se zaměření na kamerový 

systém jsem našel poměrně dostatek slepých míst.  
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 6 Analýza a hodnocení bezpečnostních rizik 

 V odborné terminologii se lze setkat s velkým množstvím definic, které popisují 

riziko. Většinou má význam nebezpečí, určuje nějakou míru pravděpodobnosti ztráty 

anebo nezdaru. V našem případě analýzy bezpečnosti rizik pracujeme s definicí, kdy se 

zjednodušeně snažíme vyjádřit riziko určitou mírou pravděpodobnosti, která vede k určité 

události či nám způsobí nějakou škodu [7] 

 Cílem analýzy je zaměřit se na aktiva firmy, se kterými pracuje a určit jejich míru 

významu pro bezproblémový chod dané organizace. Dále se snaží vyhledat možnosti 

zdroje ohrožení námi chráněných aktiv, zhodnotit jejich stávající zabezpečení a vypracovat 

příslušnou dokumentaci, která nás upozorní na slabá místa v systému. 

 Cílem hodnocení rizik, je zjistit, která místa systému jsou nejranitelnější a jsou pro 

náš objekt největším rizikem pro překonání zabezpečení a možnosti výskytu případné újmy 

[7]. 

 Postup při vytváření analýzy a hodnocení bezpečnostních rizik lze rozdělit: 

 Vytvoření přehledu chráněných aktiv společnosti 

 Analýza stávajícího systému zabezpečení 

 Identifikace skutečných hrozeb 

 Stanovení míry rizika při narušení aktiv firmy 

 Doporučení nápravy – vypracování analýzy na zdokonalení stávajícího 

stavu zabezpečení 

Pro analýzu bezpečnosti rizik souvisejících s překonáním zabezpečení areálu 

autodopravy použiji dvě metody analýzy. Půjde o Ishikawův diagram a analýzu 

příčin a následků (FMEA). 

Při výběru analýz jsem upřednostnil možnost vzájemného propojení analýz. 

Ishikawův diagram je pro mne první volbou, protože se domnívám, že při vytvoření 

diagramu rybí kosti můžu celkem přehledně vytvořit seznam rizik, které mi hrozí a 

zároveň je částečně uspořádat podle rizikovosti. Analýzu FMEA jsem zvolil, neboť 

pozvolně navazuje na Ishikawu a lze ji dobře využít již údajů z ní. Dále mi při 

dokončení této analýzy vznikne i výstupní diagram, kdy přesně uvidím, co je 

potřeba v objektu zlepši a budu se tím moci řídit v následujících kapitolách. 

6.1 Ishikawův diagram 

 Ishikawůw diagram (Ishikawa diagram) nazývaný též diagram příčin a následků, 

diagram rybí kosti, nebo Ishikawa je jednoduchá analytická technika pro zobrazení a 

následnou analýzu příčin a následků, jejímž duchovním otcem je Kaoru Ishikawa. [23] 
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 Princip diagramu Ishikawa vychází z jednoduché kauzality - každý následek 

(problém) má svou příčinu nebo kombinaci příčin. Jeho cílem je tedy analýza a určení 

nejpravděpodobnější příčiny řešeného problému. 

Využití Ishikawa diagramu v praxi: Vzhledem ke své univerzálnosti nachází 

Ishikawův diagram uplatnění v oblasti kvality při hledání příčin nekvality, ale také v 

oblasti rizik či řešení problémů. Často je používán při týmových technikách hledání řešení, 

jako je například brainstorming. Při řešení problému se v diskusi nebo pomocí 

jiné analytické techniky systematicky hledají jeho možné příčiny a znázorňují se formou 

rybí kostry (odtud jeho pojmenování). [23] 

Pro účely konkrétní bakalářské práce jsem si zvolil jako posuzovaný problém 

překonání současného stavu zabezpečení areálu autodopravy. To je jednání, kdy je do 

objektu proveden neoprávněný vstup nepovolanou osobou za účelem páchání 

protiprávního jednání, aniž by byla při něm dotyčná osoba dopadena. 

Základní kategorie příčin, které mohou vést k překonání současného zabezpečení 

areálu: 

 Nedostatečná funkce mechanických zábranných systémů 

 Nedostatečná funkce poplachových systémů 

 Selhání režimové ochrany 

 Pochybení zaměstnanců 

 Neočekávané události 

Nedostatečná funkce mechanických zábranných systémů 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie: 

1. Nedostatečná ochrana proti vniknutí do areálu 

2. Nedostatečná ochrana proti vniknutí do hlavní budovy 

3. Nedostatečná ochrana proti vniknutí do skladní haly 

4. Nedostatečná ochrana proti vniknutí do budovy s dalším využitím 

5. Nedostatečná zabezpečení věcí proti odcizení 

Nedostatečná funkce poplachových zabezpečovacích systémů 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie: 

1. Nedostatečné pokrytí klíčových míst 

2. Špatná funkce poplachového zabezpečovacího systému 

3. Vyřazení zabezpečovacího systému z provozu 

4. Výpadek elektrické energie 

 

https://managementmania.com/cs/rizeni-kvality
https://managementmania.com/cs/reseni-problemu
https://managementmania.com/cs/brainstorming
https://managementmania.com/cs/analyzy-analyticke-techniky
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Selhání režimové ochrany 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie: 

1. Nedostatečná komunikace 

2. Špatná znalost chodu režimové ochrany 

3. Nespolehlivost 

4. Nedostatečné znalosti 

Pochybení zaměstnanců 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie: 

1. Zbrklost 

2. Nepozornost 

3. Nespolehlivost 

Neočekávané události 

 Níže jsou uvedeny příčiny patřící do této kategorie: 

1. Demontáž společného části oplocení (Dsčo) 

2. Vyvrácení stromu u oplocení (Vsuo) 

3. Náraz do oplocení pracovními stroji v objektu (NdOvO) 

 Grafické znázornění výše uvedených příčin překonání systému zabezpečení areálu 

autodopravy pomocí Ishikawy je vidět na obrázku č. 12.  
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Obr. č. 12: Ishikawa – diagram [autor] 
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6.2 Analýza způsobů a důsledků poruch 

 Tato analýza identifikace nebezpečí je založena na rozboru způsobu selhání a jejich 

důsledků, který umožňuje hledání dopadů a příčin na základě systematicky a strukturovaně 

vedených selhání. Metoda selhání a jejich dopadů – Failure Mode and effect Analysis 

(FMEA) slouží ke kontrole prvků systémů a identifikuje jednotlivé poruchy. [7] 

 K tomu, abychom mohli s touto metodou pracovat, je důležité vytvořit si tabulku, 

do které si zapíšeme předpokládané poruchy. Postup je systematický, kdy musíme znát jak 

příčinu poruchy, tak i její předpokládaný důsledek. Z toho se pak vypočítá míra rizika R 

podle vzorce (1). 

  R=P*N*H      (1) 

R – míra rizika     N – závažnost důsledků 

P – pravděpodobnost vzniku a existence rizika H – odhalitelnou rizika 

 K tomu, abychom mohli správně pracovat s našimi údaji, je potřebné znát 

jednotlivé parametry pro výpočet rizika uvedené v tabulce 1. 

 

Tab. 1:Parametry pro výpočet míry rizika R [7] 

R Výsledná míra rizika N Závažnost následků (deliktů a škod) 

0-3 bezvýznamné riziko 1 malá 

4-10 akceptovatelné riziko 2 větší 

11-50 mírné riziko 3 vyšší 

51-100 nežádoucí riziko 4 vysoká 

100-125 nepřijatelné riziko 5 velmi vysoká 

P Pravděpodobnosti vzniku rizika H Odhalitelnou rizika 

1 velice nepravděpodobná 1 odhalitelné v době spáchání 

2 spíše nepravděpodobná 2 snadno odhalitelné do 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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6.2.1 Aplikace metody FMEA 

 Na začátek si musíme vytvořit tabulku, do které zaznačíme jednotlivé poruchy 

vedoucí k překonání fyzické ochrany areálu autodopravy. Použijeme data, které jsme 

uvedli výše již v Ishikawě. Na místě poruch zde vystupují jednotlivé úrovně diagramu. Ty 

jsou navíc logicky doplněny o příčiny a důsledky zmíněných poruch. V krajní části tabulky 

jsou parametry pro přiřazení hodnot k parametrům P, N a H. Z jejich hodnot, se vypočítá 

konečná míra rizika R. Výsledné hodnoty, jsou uvedeny v tabulce 2. 

Tab. 2: Poruchy, jejich příčiny a důsledky [autor] 

Subsystém Porucha Číslo Příčina poruchy Důsledek poruchy P N H R 

Nedostatečná 
funkce 
mechanických 
zábranných 
systémů 

Vniknutí do areálu 1 Poškození plotů 

Poškození majetku, 
jeho následné 
odcizení. Volný 
pohyb nežádoucích 
osob 

4 2 2 16 

Vniknutí do hlavní 
budovy 

2 

Překonání vstupních 
dveří násilnou činností 

2 5 3 30 

Vniknutí do skladní 
haly 

3 3 4 3 36 

Vniknutí do budovy s  
dalším využitím 

4 3 5 3 45 

Nedostatečné 
zabezpečení věcí 

5 Nízké zabezpečení 3 3 3 27 

Nedostatečná 
funkce 
poplachového 
zařízení 

Výpadek el. Energie 6 Přerušení el. Vedení 
Volný pohyb v 
objektu 

5 3 2 30 

Vyřazení systému 
z provozu 

7 Přerušení napájení 
Volný pohyb v 
objektu, odcizení 
věcí 

3 3 2 18 

Špatná funkce 
poplachového 
zařízení 

8 
Špatná instalace, 
poškození 

Možnost vniknutí do 
budov 

3 4 3 36 

Nedostatečné 
pokrytí klíčových 
míst 

9 
Nedostatečná 
instalace 

Pohyb mimo záznam 3 2 4 24 

Selhání 
režimové 
ochrany 

Nedostatečné 
znalosti 

10 
Nedostačující 
proškolení 
zaměstnance 

Poškození vybavení 
objektu 

2 2 2 8 

Špatná znalost RO 11 3 3 3 27 

Nedostatečná 
komunikace 

12 Jazyková bariéra 
Provádění jiné 
pracovní činnosti 

3 1 4 12 

Nespolehlivost 13 Nátura zaměstnance Poškození věcí 3 2 4 24 

Pochybení 
zaměstnanců 

Nepozornost 14 Vrozené chování, 
nerespektování 
autorit, impulsivní 
jednání 

Poškození 
pracovních nástrojů, 
nezavření brán 

3 2 3 18 

Zbrklost 15 4 2 2 16 

Nespolehlivost 16 Ztráta klíčů 3 2 2 12 

Neočekávaná 
událost 

Vsuo 17 
Zpřístupnění vchodu 
do areálu, nenutnost 
překonat oplocení 

Volný pohyb po 
areálu, vniknutí do 
dalších budov, 
odcizení věcí 

1 3 3 9 

Dsčo 18 1 3 3 9 

NdOvO 19 1 3 3 9 
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 Pro jednodušší přehlednost, je níže uveden příklad pro výpočet rizikovosti R pro 

poruchu číslo 12 z tabulky 2. 

 R = P*N*H 

 R = 3*1*2 

 R = 6 

6.3 Vytvoření Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou 

 Paretův diagram s Lorenzovou křivkou sestrojujeme k tomu, abychom zjistili 

velikost závažnosti nalezených poruch a mohli tak určit, které z nich jsou klíčové pro 

bezpečnost objektu. K tomu, abychom, mohli diagram sestrojit, si nejdříve musíme 

vytvořit tabulku, do které zaneseme již zjištěné hodnoty a doplníme je o výpočet nových. 

Jako jsou kumulativní četnost R a relativní kumulativní četnost R (%). Ta je důležitá pro 

sestrojení Lorenzovy křivky. Tyto hodnoty vypočítáme pomocí vzorců (2) a (3). 

 

                                   ∑                
 
                            (2) 

   = kumulativní četnost 

   –    = hodnota poruchy (  ) 

                        

                                                       
  

 
       [ ]                                              (3) 

Fi = relativní kumulativní četnost poruchy 

Ni = kumulativní četnost poruchy 

N = celková kumulativní četnost poruch 

Hodnoty výše uvedených četností rizikovosti R jsou uvedeny v tabulce 3. 

 

 

 

 

 

 



32 
 

Tab. 3: Kumulativní četnost a relativní kumulativní četnost rizikovosti R [autor]  

Číslo Porucha R 
Kumulativní 
četnost R 

Relativní kumulativní 
četnost R (%) 

4 
Vniknutí do budovy s 
dalším využitím 

45 45 11,08 

3 Vniknutí do skladní haly 36 81 19,95 

8 
Špatná fce poplachového 
zařízení 

36 117 28,82 

2 
Vniknutí do hlavní 
budovy 

30 147 36,21 

6 Výpadek el. Energie 30 177 43,60 

5 
Nedostatečné 
zabezpečení věcí 

27 204 50,25 

11 Špatná znalost RO 27 231 56,90 

9 
Nedostatečné pokrytí 
klíčových míst 

24 255 62,81 

13 Nespolehlivost 24 279 68,72 

7 
Vyřazení systému 
z provozu 

18 297 73,15 

14 Nepozornost 18 315 77,59 

1 Vniknutí do areálu 16 331 81,53 

15 Zbrklost 16 347 85,47 

12 
Nedostatečná 
komunikace 

12 359 88,42 

16 Nespolehlivost 12 371 91,38 

17 Vsuo 9 380 93,60 

18 Dsčo 9 389 95,81 

19 NdOvO 9 398 98,03 

10 Nedostatečné znalosti 8 406 100 

 

Pro jednodušší představivost a přehlednost uvádím příklad výpočtu kumulativní 

četnosti a relativní kumulativní četnosti rizikovosti R poruchy číslo 3 hodnot vycházejících 

z tabulky 3. 

Kumulativní četnost      Relativní kumulativní četnost 

    ∑                
 
           

  

 
       [ ] 

    ∑           
 
           

  

 
       [ ] 

    ∑                
           

   

   
       [ ]        
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 Výsledky kumulativní četnosti a relativní kumulativní četnosti jsou zaneseny do 

Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Tento graf je zobrazen na obrázku číslo 11. 

 

Obr. č. 13: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou [autor] 

V diagramu bylo uplatněno pravidlo 80:20, které je na obrázku 11 znázorněno 

zelenou barvou. To nám říká, že poruchy číslo 4,3,8,2,6,5,11,9,13,7,14 a částečně 1 mají 

zásadní vliv na bezpečnost objektu. Poruchy pod čísly 15,12,16,17,18,19 a 10 již tak 

významné pro bezpečnost nejsou a riziko je zde zanedbatelné.  
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7 Návrh inovace opatření fyzické ochrany objektu autodopravy  

 Na základě výsledků analýzy rizik, které byly provedeny v předchozích kapitolách, 

nyní vypracuji návrh nových opatření pro zabezpečení objektu. Mnou provedený návrh 

bude opatřen i finančním vyjádření nového vybavení. 

 Hodnota areálu autodopravy byla vyčíslena na částku okolo 17,5 miliónů korun 

českých. Hodnota všech chráněných aktiv se pohybuje okolo částky 13 – 13,5 miliónů 

korun českých. K tomu, aby došlo k naplnění cílů bakalářské práce, je nutné, aby hodnota 

nových ochranných opatření nepřesáhla částku vyšší než je 10% z částky chráněných aktiv. 

Dle výpočtu to odpovídá částce 1,3 – 1,35 miliónu Kč. Poté, když jsem se dostal k finální 

částce, která vyšla v cenové relaci okolo 1,3 miliónu korun, jsem se sešel s majitelem 

firmy, abych mu cenu sdělil. Z jeho reakce bylo patrné, že takovou částku by do 

zabezpečení zcela jistě neinvestoval, a proto jsme se po kratší debatě shodli, že budeme 

vycházet z částky 250 000 Kč. 

 Při dialogu s majitelem firmy, jsem došel k závěru, kdy jsme se shodli na tom, že 

od posledního protiprávního jednání uplynul již delší čas a že s odcizením věci poslední 

dobou nemá problémy. Proto se budu dále ve svých návrzích spíše zaměřovat na 

protiprávní jednání ve smyslu sabotáže, záškodnictví. Tím je myšleno jednání za 

poškozením majetku majitele buď konkurenčními firmami či osobami, které se vyžívají 

v poškozování cizích věcí. Kdybychom měli v úvahu případ krádeže, museli bychom 

počítat s tím, že by to nejpravděpodobněji musela být skupina více osob, a minimálně 

jeden z nich by musel být na vysoké úrovni, aby byla možnost nějaký ze strojů odcizit. 

Z největší pravděpodobnosti by se jednalo o krádež na zakázku.  

 Z výše uvedených důvodů, se budu zaměřovat na pokrytí venkovních prostor 

areálu, kde je soustředěna větší číst techniky a okrajově se zaměřím na další části. 

7.1 Nová opatření v mechanických zábranných systémech 

 V perimetrické ochraně se zaměřím především na prvky mechanických zábranných 

systémů a to konkrétně na prvky obvodové ochrany. 

7.1.1 Prvky obvodové ochrany 

 Jak jsem uváděl v subjektivním hodnocení v kapitole 5.6 a následné kapitole 

hodnocení rizika, potvrdila, že jednou z nejzásadnějších oblastí, na které je potřeba se 

zaměřit je oplocení objektu. 

 V takovém stavu, v jakém se nachází, nám neposkytuje téměř žádnou ochranu proti 

překonání ztížení vniknutí na pozemek. Při kratší obchůzce lze snadno najít zranitelné 

místo, kde nebude potřeba vyvinutí velké energie při překonání oplocení.  
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Rozhodl jsem se pro zachování jedné strany, kde se nachází neprůhledný plot. Na 

tento úsek se napojí zbytek oplocení, které bude sjednocené kolem zbytku celého objektu. 

Půjde o průhledný typ oplocení, poplastované pletivo výšky 2m, šířky oka 50x50mm (obr. 

č. 14). Tento typ jsem vybral pro jeho téměř nulovou údržbu a dále pro možnost nahlédnutí 

do objektu pro případné zasahující jednotky v případě poplachu. Pletivo bude v délce 

215m. Cenové vyjádření tabulka č. 4. 

 

Obr. č. 14: Pletivo 2m, 50x50mm [24] 

 Zbylých 5 metrů, které schází k dokončení celistvosti obehnání objektu, bude 

využito k realizaci nové vstupní brány do objektu. Současná brána je dvoukřídlá a je 

tvořena montážním oplocením a zabezpečená kusem drátku. Při mé volbě nové vstupní 

brány jsem se rozhodl pro samonosnou posuvnou bránu. Výhoda této brány spočívá v tom, 

že nejezdí po kolejnici, ale pohybuje se nad zemí pomocí vlastního nosníku. Další klad je 

v tom, že je téměř bezúdržbová a to především díky tomu, že se u ní nevyskytuje 

pojezdová kolejnice, po které by se musela pohybovat, a tudíž se zbavujeme povinnosti 

čistění právě oné kolejnice. U tohoto typu brány se vyskytuji i silnější a motorové jednotky 

(obr. č. 15). Jednou s mnoha dalších výhod bude instalace pultu na čtení čipů, pro otevření 

brány. Vyobrazení oplocení a brány lze vidět v příloze DB. Cenové vyjádření lze vidět 

v tabulce č. 4. 

 

Obr. č. 15: Samonosná posuvná brána [25] 
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Tab. 4: Cenové vyjádření MZS [autor] 

Popis Množství [m] Cena za m [Kč] Celková cena 

Pletivo poplastované s ND 215 79 16 985 

Napínací element 6 ks 14 84 

Sloupek 73 ks 180 13 140 

Vzpěry 16 ks 160 2 560 

Brána s el. Motorem 1 ks - 42 000 

              Celková cena 74 769 

 

7.1.2 Prvky plášťové ochrany 

 V této části zaměřené na okenní výplně, se nebudu zabývat jejich inovacemi. 

Současný stav okenních výplní je více než dostatečný a plně splňuje požadavky na 

zabezpečení. Jediné co jsem nezahrnul do neodkladné nápravy, ale pouze do doporučení 

směrem k majiteli, je možnost výměny mříží v oknech u hlavní budovy a budovy s dalším 

využitím. Stav mříží je okno od okna odlišný. Mříže sice drží na svých místech, avšak jsou 

na nich znatelná místa trpící vážnou korozí. 

 V sekci dveří, jsem se rozhodl pro zachování vrat na skladní hale a to včetně kování 

a zámků. U zbylých budov jsem zvolil náhradu dveří za novější bezpečnostní dveře, včetně 

nového kování a bezpečnostní vložky. Ačkoliv dveře byli bez patrného poškození, únava 

materiálu při manipulaci s nimi byla více než znatelná. Cenové vyjádření v tabulce č. 5. 

Nové prvky plášťové ochrany lze vidět v přílohách AB a CB. 

Tab. 5: Cenové vyjádření prvků plášťové ochrany [autor] 

Popis Množství  Cena za ks [Kč] Celková cena 

Bezpečnostní dveře včetně 
příslušenství (kování, 

vložky …) 
2 9 500 19 000 

              Celková cena 19 000 

 

7.1.3 Prvky prostorové ochrany 

 Vzhledem k počtu, který se rovná jednomu prvku prostorové ochrany a je v místě, 

kde se nepředpokládá protiprávní jednání, se již nadále tímto problémem zabývat nebudu. 
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7.2 Prvky PTZS 

 V mém návrhu budou tvořit dominantní postavení spolu s kamerovým systémem, 

kterému se budeme věnovat v následující kapitole. Co se týče prvků PTZS, jsou zde 

zastoupeny PIR detektory v celkovém počtu tří. Avšak jejich situování není výhodné. Proto 

jsem se rozhodl pro jejich přemístění a nahrazení novějším modelem včetně navýšení 

počtu pro celkové pokrytí prostorů mezi plotem a budovami. Ačkoliv budou sloužit 

v kombinaci s kamerovým systémem, jejich rozmístění je důležité, protože právě tyto 

prvky nám budou sdělovat informace o narušení námi střeženého prostoru. Dále jsem na 

původní místa PIR detektorů zakomponoval infračervené závory, u kterých si myslím, že 

danou část prostoru mají mnohem lepší využití. To znamená, že stávající systém zůstane 

zachován, bude jen doplněn o prvky nové a stávající koncové prvky budou inovovány 

novějšími. 

 Jednou z dalších věcí, které jsem se rozhodl nainstalovat, jsou kontaktní 

magnetická čidla, pro střežení prostoru dveří. Na mnou vytipovaná místa jsem se rozhodl 

pro instalaci tzv. foto-pastí.  

 Jako okrajový systém mezi prvky PTZS jsem doporučil využít instalace 4 

halogenových svítidel instalovaných do prostorů, kde snímají čidla tak, aby v případě 

signálu narušení světlo probliklo směrem k narušené části. Cenové vyjádření je uvedeno 

v tabulce č. 6. Přenos o chybě či narušení chráněné oblasti bude přenášen na mobilní 

zařízení majitele a jednatele firmy. 

 Rozmístění a směry čidel jsou k vidění v příloze DB. 

Tab. 6: Cenové vyjádření inovace PTZS [autor] 

Typ Popis Množství  
Cena za 

ks 
Celková cena 

ABH-250 infraplot, 4-paprskový 4 2 400 9 600 

PARADOX DIGIGARD 
85 OUTDOOR 

venkovní pohybové 
čidlo, odolnost proti 
zvířatům a klimatu 

4 1 100 4 400 

Bezdrátová Strobo 
siréna 

červené signální světlo 
a akutický doprovod o 

120dB 
2 724 1 448 

Dálkový GSM ovladač ovladač k ovládání PTZS 2 150 300 

3G-SM-85MET 
polarizovaný masivní 
kovový magnetický 

kontakt 
3 500 1 500 

V 1000/C halogenové svítidlo 4 350 1 400 

- reinstalace - - 7 000 

Celková cena       25 648 
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7.3 Prvky Technické ochrany 

7.3.1 Kamerové systémy 

 V objektu navrhuji nové rozmístění současného kamerového systému a jeho 

doplnění o další prvky. Současný systém má celkem 8 IR kamer s přísvitem. Jejich 

přemístěním bych chtěl docílit celkového pokrytí areálu a částečně i vnitřních prostor 

skladní haly, kde se jedna tato kamera nachází. Jedna z kamer bude namířena na vstup do 

objektu, kde bude monitorovat příjezdy a odjezdy osob. Ostatní kamery budou rozmístěny 

tak, aby snímaly celý prostor. Instalovány budou na současných držácích či místech avšak 

s jinou orientací snímacího prostoru. Dále navrhuji doplnění stávajícího systému. O dvě 

kamery typu DOME, pro prostor hlavní budovy a budovy s dalším využitím. Tyto kamery 

mají velkou výhodu ve své velikosti a odolnosti vůči poškození. V případě vniknutí 

pachatele do vnitřních prostor budov, by musel vyvinout enormní úsilí k zničení těchto 

kamer.  Dále budou instalovány dvě makety kamer.  Rozmístěné kamer je znázorněno 

v příloze CB a DB.  

 Kamerový systému bude tvořen současnými prvky, které jsou video-maticový 

přepínač, monitor, klávesnice pro video-matici a nástěnného napájecího zdroje. Plus bude 

rozšířen materiálem od firmy VACRON. Konkrétně půjde o záznamové zařízení šestnácti 

kanálové, dva kusy kamer DOME, dva kusy maket kamer (obr. č. 16). Typy a cenové 

vyjádření nově použitého vybavení jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

 

Obr. č. 16: DOME IR kamera [26] 

 Kamerový systém bude bez obsluhy. V době od 8 hodin ráno do 19 hodin bude 

CCTV systém v režimu monitorovacím. Nebude mít stálou obsluhu. Jeho výstup však bude 

zachován v hlavní budově, kde se v tuto dobu zdržují osoby. Ty budou mít možnost 

nahlédnout na přenos a vidět tak, jaká se v danou chvíli situace v objektu. V době, kdy je 

v objektu ukončen provoz, navrhuji režim CCTV se záznamem. Záznam bude moci 

následující den shlédnout pracovník pověřený provozovatelem kamerového systému. 

V našem konkrétním případě jde o osobu majitele objektu či jednatele firmy. Doba 

archivace záznamu bude 24hodin. Po uplynutí této doby, bude provedený záznam 
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automaticky smazán. V případě poškození zařízení bude umožněno provést pořízení kopie 

na externí datový nosič. 

 Tento konkrétní navržený kamerový systém podléhá zákonu č. 101/2000Sb., O 

ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů.  

Tab. 7: Cenové vyjádření CCTV [autor] 

Typ Popis Množství  Cena za ks Celková cena 

HD-AV15 barevná 
IR kamera 

Dome IR kamera 
vnitřní 

2 1 190 2 380 

VACRON 16 CH 
D1 

záznamové 
zařízení 16 kamer 

1 8 399 8 399 

DM-IRCAM 30 atrapa IR kamery 2 790 1 580 

- reinstalace - - 19 000 

Celkem       31 359 

 

7.4 Režimová ochrana 

 Režimová ochrana jako taková, jak vyplynulo již z popisu stávajícího stavu 

zabezpečení v kapitole 5.4, není přímo formulována. Neexistuje žádná jednotná směrnice, 

podle které by se personál měl řídit. 

 Je potřeba zavést opatření, která budou vhodně řešit instalaci PTZS. Vzhledem 

k tomu, že jeden z prvků PTZS je instalován přímo u vstupu do objektu, bude potřeba 

nastavit zpožděnou zónu, aby osoby mohli systém deaktivovat a předcházet tak spuštění 

planého poplachu. 

 Bude potřeba zvolit určit zaměstnance, kteří dostanou dálkové ovládání k aktivaci a 

deaktivaci systému. To budou majitel a jednatel firmy. Ti budou mít možnost aktivace a 

deaktivace komplet celého systému a to včetně budov. Vzhledem k tomu, že řidiči 

kamionů musí brzy ráno vyjíždět, v době okolo 5 - té hodiny ranní, měli by dostat 

deaktivační kód k deaktivaci a aktivaci venkovních systémů PTZS. Tím, že jej budou mít, 

zbavíme majitele firmy ranního brzkého vstávání, aby mohl vpustit řidiče do objektu a 

posléze za nimi objekt zabezpečit a odjet se domů dospat, než bude muset opět vstávat. Co 

se týče ostatního personálu, ten nebude mít přístup k žádnému s deaktivačních kódů. 

Vzhledem k tomu, že jejich pracovní doba začíná v době, kdy se v podniku vyskytuje již 

někdo z vedení firmy, není proto potřeba, se tímto zaobírat.  

V případě klíčů, má celý svazek majitel a jednatel firmy. Řidiči mají klíče pouze ke 

svým vozidlům, která využívají. Pro ostatní personál je nutností, žádat a tudíž oznamovat 

braní si klíčů k jednotlivým strojům či vybavení od majitele či jednatele firmy. Tím se dá 

předejít k svévolnému jednání, které by mohlo vést k újmě. 

http://www.hdsystems.cz/bezpecnostni-kamery/hd-av15-barevna-ir-kamera/
http://www.hdsystems.cz/bezpecnostni-kamery/hd-av15-barevna-ir-kamera/
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 Tak jako všude jinde, je zde i lidský faktor, který se nám promítnul do výsledku 

analýzy. Je to jedna z věcí, které jsou jen stěží ovlivnitelné. Je zde riziko vynesení 

informací, nespolehlivost, krádež či spoluúčast na případném protiprávním jednání proti 

danému areálu. V tomto směru se lze bránit jen vhodným výběrem zaměstnanců, kteří 

budou prověřeni a budou rádi, že mají nějakou práci. V případě menším prohřešků se jako 

řešení nabízí udělení finančních sankcí jako prevence pro ostatní personál, kdyby měl 

v úmyslu nějakou činnost, která by vedla k újmě zaměstnavatele. 

7.5 Fyzická ostraha 

 Jak bylo uvedeno již v popisu stávajícího zabezpečení, v mnou chráněném objektu 

se tato forma zabezpečení nevyskytuje. Její absence není nikterak znatelné. Po již výše 

inovovaném zabezpečení objektu a to především systémy PTZS a CCTV jsem se rozhodl, 

že i po mém návrhu nového opatření proti protiprávnímu jednání nevyužiji možnosti 

nasazení školeného personálu od soukromé bezpečnostní služby. Mé rozhodnutí ovlivnil i 

fakt, že v případě sabotáže by byla malá šance na zadržení pachatele a v případě, kdy by 

šla krást větší skupina lidí nějaký ze strojů, by byl jeden člen ostrahy málo. Tudíž se 

domnívám, že by to byl neefektivní způsob využití peněz pro zabezpečení a raději jsem je 

investoval do obvodové ochrany a již zmíněných PTZS a CCTV.  

7.6 Ekonomické zhodnocení návrhu zabezpečení 

 Celkové náklady mnou navrhovaného opatření spadají téměř do všech části 

ochrany. Výjimkou je fyzická ostraha, která v objektu realizována nebyla. Rozpočet 

nejvíce zatěžují MZS a CCTV. Celkové náklady jsou vidět v tabulce č. 8. Jednotlivé 

rozdělení nákladů je potom možnost vidět v kapitolách výše. Jak je vidět celkové náklady 

se podařili stlačit pod hranici dohodnutou s majitelem firmy. I v tomto ohledu je to 

částečný úspěch. Po domluvě s majitelem jsme měli rozpočet okolo 250 000Kč. Do této 

částky nám zbývá stále necelých 100 000Kč. Tento jev přikládám na vrub již částečně 

instalovaným systémům CCTV a PTZS. Zde se ušetřilo dost komponentů, neboť jsme 

většinou inovovali koncové prvky nebo jen dokupovali další součástky. 

Tab. 8: Ekonomické zhodnocení nákladů [autor] 

Typ ochrany     Cena 

Obvodová ochrana     74 769 

Plášťová ochrana     19 000 

PTZS     25 648 

CCTV     31 359 

Celkové náklady     150 776 
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8 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo posoudit stávající stav zabezpečení objektu 

autodopravy, pro mnou sesbírané informace vyhodnotit analýzu, na základě analýzy vybrat 

nejslabší místa stávajícího zabezpečení a vypracovat nový návrh na efektivní zabezpečení 

objektu. Z těchto důvodů, jsem práci rozdělil do čtyř částí. 

 První část, je část obecná. V této části bylo cílem obeznámit, s právními předpisy a 

vyhláškami, které se pojí s problematikou řešenou v bakalářské práci. Dále je v ní 

obsažena i část teoreticky - právní, která blíže pojednává o fyzické ochraně. Vzhledem 

k tomu, jak je tato problematika obsáhlá, proto se ji věnuji jen okrajově. 

 Druhá část práce je spjata především s obeznámením, o jaký objekt se jedná a je 

zde podrobněji rozepsáno v jaké lokalitě se nachází a jeho bližší situování. Zároveň je 

podložen podrobným popisem objektů či prostor, kterými je celý areál tvořen. 

 Třetí část bakalářské práce, se zabývá podrobným popisem objektu k jeho lepšímu 

představení si. Zároveň obsahuje odůvodnění pro vybrání analýz, které byly taktéž 

vypracovány k dosažení zjištění nedostatků.  Vypracovanými analýzami se stali FMEA a 

Ishikawa. Následné hodnocení analýz nám jasně a zřetelně ukázalo místa, které jsou 

v systému nejzranitelnější a jejichž překonání by mohlo mít nepříznivý dopad na objekt. 

 Závěrečná část byla především zaměřena na vyhotovení cíle pro bakalářskou práci, 

kterým bylo zhotovení nového systému zabezpečení areálu autodopravy. K tomu bylo 

nutné postupovat tak, aby byly dodrženy veškeré náležitosti určené zadáním. Bylo potřeba 

efektivně leč dobře provést nový návrh na zabezpečení a zároveň se řídit zdravým selským 

rozumem. 

Mým cílem nebylo dělat kompletně nové zabezpečení, ale vyhodnotit si efektivnost 

toho stávajícího, k čemu jsem využil již zmíněné analýzy FMEA a Ishikawova diagramu. 

Ty mi ukázali, že mezi největší nedostatky patřily prvky perimetrické ochrany a to 

především plot. Jak bylo možno v průběhu práce vidět, plot nebyl zdaleka ucelen a jeho 

stav byl neuspokojivý. Tak jako tak mi vyšli i další prvky, které bylo potřeba zlepšit. 

Zmínkou lze upozornit na stav dveřních výplní, které by asi nebyly schopny dlouho 

vzdorovat nátlaku pachatele. Pro mne však bylo důležité především spojení cílů naplněné 

práce a poznatků majitele, který vzpomenul, že spíše než krádeže, se bojí sabotáže 

konkurence a stanovil i částku, kterou by byl ochotný do zabezpečení investovat. Mohu 

říci, že si myslím, že se mi mnou vybrané cíle povedlo naplnit. Celkové zhodnocení 

nedostatků bylo vcelku přehledné a náprava byla myslím si provedena. Navíc jak klad 

hodnotím velkou rezervu v cenovém stropu. 

 Velkou výhodou, kterou jsem v daném objektu shledal, bylo již částečně zhotovené 

zabezpečení, a proto jsem na něj mohl navázat, částečně ho využít, předělat a inovovat. 

Dobré bylo, že jsem měl možnost objekt navštěvovat dle své vlastní potřeby. 
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