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1 Úvod 

 Ústředním tématem této diplomové práce je inovativní návrh zabezpečení podniku, který 

se nachází na periférii města Karviná. Podnik byl vybrán pro jeho nedostatky v oblasti ochrany. 

Samotná firma se zabývá výrobou chirurgických balíčků na operační sály nemocnic. Jejím 

největším nedostatkem je současný stav zabezpečovací techniky, která se zaměřuje především na 

rizika související s výrobou podniku. 

Obsahová část této diplomové práce je členěna do osmi kapitol. První tři kapitoly se 

zabývají především teorií. Obsahuje mimo jiné fyzickou ochranu a všechny její formy. Čtvrtá 

kapitola poukazuje na podnik vzhledem k historii a současného stavu zabezpečení. Popisuje 

charakteristiku objektu a jeho okolí. Dále popisuje, čím se podnik zabývá. Pátá kapitola popisuje 

současnou kriminalitu moravskoslezského kraje, a také jak tento kraj ovlivňuje celorepublikové 

statistiky spáchaných majetkových trestných činů. Šestá kapitola je věnována analýzám, které 

slouží k identifikaci rizik. V kapitole jsou uvedena ta nejzávažnější rizika bezprostředně ohrožující 

areál podniku. V sedmé a osmé kapitole dochází k návrhu inovativního bezpečnostního projektu 

v závislosti na výstupech provedených analýz. Dále je nový bezpečnostní projekt rozložen do tří 

etap výstavby. Rozložení do etap má za cíl minimálně zatížit rozpočet podniku. 

Hlavním cílem této diplomové práce je návrh nového bezpečnostního systému podniku, 

majícího výrazné nedostatky. Projekt jako takový si klade za cíl zvýšenou ochranu zdraví a života 

zaměstnanců a vůbec všech osob, které se mohou ve vybrané firmě vyskytovat. Dále je třeba 

věnovat zvýšenou ochranu hmotného a nehmotného majetku. Je nutné si uvědomit, že rizika není 

možno, ve většině případů, zcela eliminovat, ale snaha inovativních návrhů spočívá ve snížení 

následků vybraných rizik na nejnižší možnou mez. Návrh nových opatření v této diplomové práci 

je zdůvodněn a je provedena ekonomická analýza, kde jsou vyčísleny všechny položky nového 

bezpečnostního systému.  
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2 Technicko – právní posouzení zabezpečení objektu 

Desítky zákonů a vyhlášek mluví o fyzické bezpečnosti. Zvláštními zákony je ošetřena 

ochrana utajovaných informací, ochrana osobních údajů, požární ochrana, BOZP, krizové řízení, 

prevence závažných havárií, nakládání s bezpečnostním materiálem, manipulace a skladování 

výbušnin, zbraně a střelivo a další oblasti. Ochrana majetku je však řešena pouze rámcově, 

v obecné rovině. A to zejména Ústavou ČR, novým občanským zákoníkem, zákonem o majetku  

a po stránce právního postihu Trestním řádem. [1] 

Právní systém České republiky postrádá komplexní právní předpis upravující oblast 

technického zabezpečení objektů. Nicméně tuto problematiku zastřešuje řada zákonů, vyhlášek  

a také technických norem. Předpisy, které vytvářejí právní základnu pro oblast zabezpečení, jsou 

úzce spjaty s ochranou majetku a osob. Vždy je nutné vycházet z platných právních předpisů a to, 

jak při samotném návrhu, tak i při montáži a samotném zprovoznění veškerých prvků fyzické 

ochrany.   

Po vstupu České republiky do Evropské unie dne 15. května 2004 začaly upravovat oblast 

zabezpečení také směrnice Evropského společenství, které stanovují určité základní požadavky. 

Povinností každé členské země EU je zásady uvedené v těchto směrnicích zapracovat do národní 

legislativy. Povinnosti technického charakteru, které ustanovují směrnice, jsou dále závazné pro 

výrobce, dovozce a distributory zabezpečovací techniky. Pro splnění požadavků uvedených ve 

směrnicích jsou využívány Evropské harmonizované normy. V České republice jsou technické 

směrnice EU přejímány formou Nařízení vlády České republiky. [2] Výčet stěžejních právních 

předpisů a stručná charakteristika jsou uvedeny dále v této kapitole. 

2.1 Právní předpisy 

Ústava České republiky 

Ústava je základní zákon s nejvyšší právní silou. Společně s Listinou základních práv  

a svobod tvoří ústavní pořádek České republiky. Byla přijata jako ústavní zákon dne 16. prosince 

1992 Českou národní radou. Ústava České republiky je do právního systému začleněna jako zákon 

č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. V tomto ústavním zákoně jsou deklarovány 

základní práva občanů a definovány demokratické principy České republiky jako svrchovaného, 

jednotného a výkonného demokratického státu. Skládá se z preambule a 8 hlav.  Na její dodržování 

dohlíží ústavní soud. Ochranu majetku a osob v Ústavě České republiky upravuje zejména článek 
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2, který uvádí, že každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen 

činit, co zákon neukládá. [3] 

Listina základních práv a svobod 

Jak již bylo zmíněno, Listina základních práv a svobod je spolu s Ústavou České republiky 

součástí ústavního pořádku. Listina má stejnou právní sílu jako Ústava ČR. Základní práva  

a svobody, které jsou v Listině uvedené, upravují především vztah mezi státem a občanem. Hlavní 

předpoklad, ze kterého Listina vychází je, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti a právech  

a základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Listina 

deklaruje, že každý je způsobilý mít práva, a to především právo na život, který má být chráněn 

již před narozením. S tímto právem se pojí vyloučení trestu smrti. Mezi další práva a svobody 

deklarované Listinou patří: právo nedotknutelnosti člověka a jeho soukromí, právo na ochranu 

před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života, právo na osobní svobodu  

a také právo na nedotknutelnost obydlí člověka. [4] 

Nový občanský zákoník 

 V roce 2014 došlo k rekodifikaci soukromého práva. V této souvislosti byl původní 

občanský zákoník nahrazen novým občanským zákoníkem.  Tento zákoník byl zveřejněn ve sbírce 

zákonů pod číslem 89/2012. Hlavní myšlenkou bylo především sjednocení dosavadní značně 

roztříštěné úpravy a také začlenění většiny soukromoprávních vztahů do jednoho kodexu. Nový 

občanský zákoník je rozdělen do pěti částí, kdy první část upravuje základní zásady soukromého 

práva. Druhá část upravuje komplexně rodinné právo, a to včetně práva majetkového. Třetí část 

upravuje tzv. absolutní majetková práva (práva věcná a právo dědické), čtvrtá část rozvíjí relativní 

majetková práva, tedy především závazkové právní vztahy. Poslední část je věnována přechodným 

a závěrečným ustanovením. [5] 

Trestní řád 

 Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád ve znění pozdějších předpisů. Tento právní předpis 

upravuje postup a činnost orgánů činných v trestním řízení při zjišťování trestných činů. Dále tento 

zákon vymezuje postup a činnost pachatelů trestných činů a jejich následné potrestání. Tímto 

zákonem jsou také stanovena práva a povinnosti osob, proti kterým se řízení vede a dalších osob 

zúčastněných na řízení. Problematika ochrany majetku je řešena především v § 76 odstavci 2, kde 

je uvedeno, že osobní svobodu osoby, která byla přistižena při trestném činu nebo bezprostředně 
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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. [6] 

Trestní zákoník 

 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů ze dne 8. ledna 2009. 

Tento zákon uceleným způsobem upravuje hmotné trestní právo. Vymezuje společensky závadná 

jednání, která jsou posuzovány jako trestné činy. V obecné části trestního zákoníku v § 1 až § 139 

jsou uvedeny především základy trestní odpovědnosti a trestní sankce (tresty a ochranná opatření). 

Tato část také obsahuje všechny obecné znaky trestných činů (společenská škodlivost činu, věk 

pachatele a jeho příčetnost, účastenství na trestném činu atd.). Pro oblast zabezpečení objektů jsou 

důležité okolnosti, které vylučují protiprávnost. Těmito okolnostmi jsou krajní nouze a nutná 

obrana ošetřeny v § 28 a § 29 tohoto zákona.  

Druhá část trestního zákoníku, tedy v část zvláštní (§ 140 až § 418) je věnována skutkovým 

podstatám trestných činů. Mezi trestné činy spáchané proti majetku patří krádež, zpronevěra, 

neoprávněné užívání cizí věci, podvod, zatajení věci a poškození cizí věci. Tyto trestné činy jsou 

vymezeny v § 205 až § 228 tohoto zákona. 

Zákon o ochraně osobních údajů 

 Oblast ochrany osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon se vztahuje na 

osobní údaje, které zpracovávají státní orgány, orgány územní samosprávy, jiné orgány veřejné 

moci, jakož i fyzické a právnické osoby. Z hlediska zabezpečení je stěžejní § 13, který uvádí, že 

správce a zpracovatel osobních údajů jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít 

k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, 

neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních 

údajů. Tato povinnost platí i pro ukončení zpracování osobních údajů. [7] 
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Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 

 Tato oblast je upravována zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací  

a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon řeší zásady pro stanovení 

informací jako informací utajovaných, podmínky pro přístup k nim a další požadavky na jejich 

ochranu. Dále také zásady pro stanovení citlivých informací a podmínky pro jejich výkon a s tím 

spojený výkon státní správy. Stěžejní ustanovení týkající se fyzické ochrany je ustanovení § 5 

písm. d), který definuje fyzickou bezpečnost utajovaných informací, kterou tvoří opatření, která 

mají neoprávněné osobě zabránit nebo ztížit přístup k těmto informacím a popřípadě přístup nebo 

pokus o něj zaznamenat. [8] 

Zákon o přestupcích 

 Tento zákon je evidován pod č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon lze rozdělit do třech částí. První část (obecná) je věnována především definici přestupku  

a stanovení odpovědnosti za přestupek a popřípadě postihu. Druhá část (zvláštní) rozvíjí již 

konkrétní druhy přestupků a třetí část je věnována samotnému řízení o přestupcích. Z hlediska 

zabezpečení jsou důležité přestupky proti majetku, které jsou řešeny v ustanovení § 50 tohoto 

zákona. 

Zákon o požární ochraně 

 Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů stanovuje 

podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry. Dále stanovuje 

podmínky poskytování pomoci při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech. 

Podnikající fyzické osoby a právnické osoby musí dodržovat a plnit povinnosti v oblasti požární 

ochrany ve všech prostorách sloužících k provozování své činnosti. 

Zákoník práce 

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

primárně pracovněprávní vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Rovněž jsou stanovena práva 

a povinnosti účastníků těchto pracovněprávních vztahů. Mezi základní povinnosti zaměstnavatele 

patří vytváření podmínek pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a přijímání opatření k prevenci 

potencionálních rizik. Zaměstnavatel má také povinnost tyto případná rizika vyhledávat, zjišťovat 

jejich zdroje a podniknout vhodná opatření pro jejich následné odstranění. 
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2.2 Vyhlášky 

Vyhláška o fyzické bezpečnosti 

 Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků ve 

znění vyhlášky č. 19/2008 Sb. A vyhlášky č. 454/2011 Sb. Tato vyhláška stanoví bodové 

ohodnocení jednotlivých opatření fyzické bezpečnosti, nejnižší míru zabezpečení zabezpečené 

oblasti a jednací oblasti, základní metodu hodnocení rizik, další požadavky na opatření fyzické 

bezpečnosti a náležitosti certifikace technického prostředku. [9] 

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti 

 Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti ve znění vyhlášky č. 416/2013 Sb. 

Tato vyhláška definuje především vzory pro vypracování a také stanovuje seznamy písemností  

a náležitostí nutné k ověření a splnění podmínek pro vydání osvědčení o způsobilosti podnikatele. 

[10] 

Předpis č.250/2006 Sb.  

 Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany 

objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B, ve znění pozdějších předpisů. 

Základem této vyhlášky je analýza množství neoprávněných činností a provedení útoku na objekty 

nebo zařízení. Výsledkem je výčet toho, co má být zahrnuto v bezpečnostním opatření. Dle 

vyhlášky se může jednat o režimová opatření, fyzickou ostrahu a technické prostředky. [11] 

 

2.3 Technické normy 

 Při zajišťování bezpečnosti je vhodné řídit se také odbornými technickými normami. Tyto 

normy jsou navrhovány tak, aby splňovaly aktuální technické požadavky. V rámci České republiky 

jsou normy vnímány pouze jako doporučení, avšak natolik silné doporučení, že se vyplatí tyto 

normy respektovat. Velmi důležitou roli hrají normy při následném hodnocení odpovědnosti za 

ohrožení životů a zdraví osob nebo vzniklé hmotné škody. Při tomto hodnocení je posuzováno 

naplnění odborných technických norem. Na některé odborné technické normy se odvolává rovněž 

platné legislativa, v těchto případech pak nejde o doporučení, ale o povinnost. [10]  
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ČSN 73 0810 Požární bezpečnost – společná ustanovení 

Tato norma upřesňuje požadavky na stavební výrobky a stavební konstrukce, popř. na 

požárně bezpečnostní zařízení ve vztahu k ČSN 73 0802:2000, ČSN 73 0804:2002 a k navazujícím 

normám, podle kterých je navrhována požární bezpečnost stavebních a technologických objektů 

v ČR. [12] 

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty 

 Tato norma platí pro projektování požární bezpečnosti nových stavebních objektů, jejich 

částí a prostorů určených pro výrobu. Dále také platí pro projektování změn staveb stávajících 

výrobních objektů a prostorů. [13] 

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

odolnosti proti vloupání – Trezory se základní bezpečností 

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

a vestavěných trezorů se základní bezpečností podle jejich odolnosti proti vloupání. Používá se 

pro trezory se základní bezpečností, jejichž parametry (hodnota průlomové odolnosti pro částečný 

průlom, úplný průlom, pevnost ukotvení a požadavky na zámky) nejsou řešeny ČSN EN 1143 – 

1. [14] 

ČSN EN 179 Stavební kování – Nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou nebo zařízením 

s tlačnou plochou pro používání na únikových cestách – Požadavky a zkušební metody 

Tato evropská norma specifikuje požadavky pro výrobu, provedení a zkoušení nouzových 

dveřních uzávěrů mechanicky ovládaných buď klikou, nebo zařízením s tlačnou plochou pro účel 

dosažení bezpečného úniku v nouzové situaci na únikových cestách. Vhodnost nouzového 

dveřního uzávěru pro požívání protipožárních/protikouřových dveřních sestavách je určena 

zkouškami požárního provedení prováděných navíc ke zkouškám provedení požadovaným v této 

evropské normě. [15] 

ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví – Bezpečnostní zasklení – Zkoušení a klasifikace odolnosti 

proti ručně vedenému útoku 

Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkušební metody pro bezpečnostní zasklení, 

určená k tomu, aby po krátké časové období odolala působení vnější síly. To spočívá ve zpoždění 
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vniknutí předmětů nebo osob do chráněného prostoru. Norma klasifikuje výrobky pro 

bezpečnostní zasklení do kategorií odolnosti proti působení síly. [16] 

ČSN EN 949 Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti dveří 

proti nárazu měkkým a těžkým tělesem 

Tato evropská norma platí pro všechny dveře a určuje zkušební metodu pro zjištění 

poškození dveřního křídla upevněného do dveřní zárubně, jako součásti dveřního kompletu, 

následkem nárazu měkkým a těžkým tělesem na plochu zavřeného dveřního křídla. [17] 

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 (vodorovné a svislé)  

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. 

[18] 

ČSN EN 1143 – 1 Bezpečnostní úschovné objekty – Požadavky, klasifikace a metody zkoušení 

odolnosti proti vloupání – Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové 

trezory 

Tato evropská norma stanoví základ pro zkoušení a klasifikaci mobilních skříňových 

trezorů, vestavěných trezorů, ATM trezorů a ATM podstavců, trezorových dveří a komorových 

trezorů podle hodnoty jejich odolnosti proti vloupání. Tato evropská norma neplatí pro zkoušení  

a klasifikaci depozitních systémů a ATM systémů. [19] 

ČSN EN 1300 Bezpečnostní úschovné objekty – Klasifikace zámků s vysokou bezpečností 

vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření 

Tato evropská norma stanoví požadavky na spolehlivost, odolnost proti neoprávněnému 

otevření zámků s vysokou bezpečností spolu se způsoby zkoušek. Rovněž uvádí schéma pro 

klasifikaci zámků s vysokou bezpečností na základě ocenění jejich odolnosti proti vloupání  

a neoprávněnému otevření. Vztahuje se na mechanické a elektronické zámky s vysokou 

bezpečností.[20] 
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ČSN EN 50130 – 4 ED. 2 Poplachové systémy – Část 4: Elektromagnetická kompatibilita – 

Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, poplachových 

zabezpečovacích a tísňových systémů a systémů CCTV, kontroly vstupu a přivolání pomoci 

Tato norma skupiny výrobků se používá pro komponenty poplachových systémů určených 

pro použití uvnitř a v okolí budov, v obytných prostředích, obchodních prostředích, v prostředích 

lehkého průmyslu a průmyslových prostředích. Jedná se o systémy kontroly vstupů pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, poplachové přenosové systémy, CCTV sledovací systémy pro použití 

v bezpečnostních aplikacích, elektrická požární signalizace, poplachové tísňové systémy, 

poplachové zabezpečovací systémy a poplachové systémy přivolání pomoci. [21] 

 

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. Systémové požadavky se 

vztahují na poplachové zabezpečovací a tísňové systémy, mající společné prostředky detekce, 

vzájemného propojování, ovládání, komunikace a napájecích zdrojů s jinými systémy. Norma 

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

jednotlivé komponenty systémů. [22] 

 

ČSN CLC/TS 50131 – 7 Poplachové systémy – Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy – 

Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tyto pokyny pro aplikace poskytují návod pro navrhování, montáž, provoz a údržbu 

poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů (Intruder and Hold-up Alarm Systems – 

I&HAS). Účelem tohoto dokumentu je zajistit, aby systémy I&HAS splňovaly požadované 

funkční vlastnosti při minimálním množství planých poplachů.[23] 

 

ČSN EN 50132 – 7 Poplachové systémy – CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikaci 

Záměrem této normy je poskytnout pokyny pro zajištění funkce systémů uzavřených 

televizních okruhů (closed circuit television – CCTV) a pro jejich plně vyhovující činnost. Tato 

norma je užitečná těm, kteří jsou zodpovědní za stanovení provozních požadavků, formulování 
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specifikací, zadávání zakázek, výběr, instalaci, prověření systému, užívání a údržbu systému 

CCTV.[24] 

 

ČSN EN 50133 – 1 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 1: Systémové požadavky 

Tato norma definuje požadavky na automatizované systémy kontroly vstupů a komponenty 

uvnitř a vně budov. Zahrnuje systémovou architekturu a všeobecné požadavky na systém kontroly 

vstupů pro zabezpečovací aplikace, funkční požadavky, definice podmínek okolního prostředí  

a elektromagnetické kompatibility, požadavky na komunikaci kontroly vstupů s ostatními 

systémy, jako jsou například ovládací prvky místa přístupu a senzory, poplachový systém, atd.[25] 

 

ČSN EN 50133 – 7 Poplachové systémy – Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních 

aplikacích – Část 7: Pokyny pro aplikace 

Tato norma uvádí pokyny k použití automatizovaných systémů kontroly vstupů a 

komponentů uvnitř a vně budov na základě souboru norem EN 50133. Zahrnují návrh systému, 

instalaci, předávání, provoz a údržbu systémů kontroly vstupů. Pokyny jsou určeny pro systémy 

kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích. Zahrnuje oblasti od jednoduchých 

systémů pro řízení jednoho přístupového místa až po složité systémy s mnohanásobnými 

přístupovými místy. [26] 

 

ČSN EN 50134 – 1 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 1: Systémové 

požadavky 

Tato norma specifikuje minimální požadavky na systém přivolání pomoci. Pro postižené 

lidi (např. zrakově nebo sluchově) mohou být aplikovány požadavky, které nejsou zahrnuty v této 

normě. [27] 

 

ČSN EN 50134 – 2 Poplachové systémy – Systémy přivolání pomoci – Část 2: Aktivační zařízení 

Tato norma specifikuje požadavky a zkoušky na ručně spouštěná aktivační zařízení tvořící 

část systému přivolání pomoci. Týká se pouze ručně spouštěných aktivačních zařízení, která 

přenášejí aktivační poplachový signál k místní nebo řídicí jednotce po kabelu nebo bezdrátově 

rádiovým přenosem tj. zařízení představují pevný tlačítkový spínač, pevný tahový spínač, 
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přenosný tlačítkový spínač a přenosný tahový spínač. Norma také poskytuje doporučení na 

automaticky spouštěná aktivační zařízení. [28] 

 

ČSN EN 50136 – 1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 1: 

Obecné požadavky na poplachové přenosové systémy 

Tato evropská norma stanovuje požadavky na charakteristiky výkonnosti, spolehlivosti  

a bezpečnosti poplachových přenosových systémů. Zahrnuje obecné požadavky na propojení 

poskytnuté signalizace mezi poplachovým systémem ve střežených prostorech a ohlašovacím 

zařízením v poplachovém přijímacím centru. [29] 

 

ČSN EN 50136 – 2 – 1 Poplachové systémy – Poplachové přenosové systémy a zařízení – Část 

2-1: Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení 

Tato norma specifikuje všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, která se 

používají v poplachových přenosových systémech. Norma neuvádí zařízení, která se používají 

k zobrazení informací v poplachovém přijímacím centru, nebo požadavky na instalaci těchto 

zařízení.[30]  
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3. Fyzická ochrana osob a majetku 

 Fyzickou ochranou se rozumí soubor metod a opaření sloužící k zabezpečení hodnot, na 

které je fyzická ochrana cílena. Zpravidla to bývá hmotný a nehmotný majetek společnosti, jehož 

zneužití, odcizení či poškození může způsobit újmu podniku. Fyzická ochrana působí jako celek 

zahrnující technické prostředky sloužící k realizaci ochrany, ale i opatření a směrnice, jež navádí 

zaměstnance k určitým předem předepsaným postupům. Tyto postupy mají za následek 

minimalizování možnosti narušení bezpečnosti. Další složka, pomocí které lze realizovat 

bezpečnost, je ostraha objektu. Fyzická ostraha je zajišťována lidmi (například pracovníky vlastní 

podnikové ochrany nebo bezpečnostních služeb) a popřípadě i psy. Ostraha působí jako dohled 

nad správným fungováním celého systému. Fyzickou ochranou tedy rozumíme bezpečnostní 

systém skládající se ze tří primárních prvků, které spolu musí koexistovat v určité symbióze. Tento 

systém je tak slabý, jak je slabý jeho nejslabší článek. Proto je důležité všechny jeho prvky nastavit 

tak, aby ani jeden výrazně nepřevyšoval ostatní nebo naopak, aby žádný prvek nebyl v systému 

opomíjen. 

V dnešní době existuje mnoho bezpečnostních prvků, které vynikají vysokou mírou 

zabezpečení a spolehlivostí. Ani tyto prvky nezaručí sto procentní spolehlivost a úplné odstranění 

rizika. Riziko je tak nutné snižovat na přijatelnou hranici, která je dána cenou bezpečnostních 

prvků a hodnotou chráněného zájmu. V rámci zabezpečení objektu se přihlíží i k pojištění majetku, 

a to jak proti odcizení, úmyslnému poškození, nedovolenému užívání, poškození v důsledku 

havárií atd. Některým podnikům pojištění vyplývá ze zákona a míra zabezpečení ve společnosti 

udává výši pojistného plnění. Řada pojišťovacích subjektů přímo ukládá společnostem, jakým 

stupněm zabezpečení musí být společnost vybavena, aby bylo pojištění sjednáno. Zabezpečení 

v rámci fyzických a právnických osob není vždy dobrovolným úkonem, ale v řadě případů dokonce 

zákonnou povinností. 

Z výše uvedeného textu tedy vyplývá, že ochrana objektu je realizována vhodnou 

kombinací bezpečnostních opatření, které se dělí na technické bezpečnostní systémy, režimová 

opatření a fyzickou ostrahu. Od všech těchto složek fyzické ochrany se očekává, že budou působit 

jednak preventivě, ale v případě nutnosti reakce na konkrétní čin také represivně. Inovativní  

a moderní zabezpečení by se mělo vyznačovat velmi vysokou bezpečnostní úrovní, ale také co 
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nejmenším omezením zaměstnanců a celkového provozu podniku. Následující podkapitoly jsou 

věnovány jednotlivým druhům fyzické ochrany. 

3.1 Technická ochrana 

Ochrana realizována pomocí technických bezpečnostních prvků je nazývána technická 

ochrana. Cílem této ochrany je odradit potenciálního pachatele od napadení objektu. V případě 

napadení je cílem maximalizovat čas potřebný ke zdolání ochrany a tím umožnit povolaným 

osobám včasnou reakci na tento nežádoucí stav. Technická ochrana se dělí na elektronické  

a mechanické systémy. Podle prostorového zabezpečení lze rozlišovat perimetrickou ochranu, 

plášťovou ochranu, prostorovou ochranu a předmětovou ochranu. 

Perimetrická ochrana se zabývá prostorem kolem objektu a vymezuje hranice chráněného 

území. Využívá se technických prostředků, jejichž cílem je zamezení přístupu nepovolaných osob 

do střeženého prostoru, nebo signalizace vzniklého narušení. Často se využívá přírodních bariér 

nebo okolní zástavby. Přírodními bariérami se rozumí například vodní příkopy či skály atd. 

V případě využití jiných prvků perimetrické ochrany je nutno brát zřetel na odolnost prvků proti 

vnějším vlivům. Do této skupiny prvků patří ploty, pohybová čidla, nášlapné koberce a jiné. 

Plášťová ochrana chrání samotnou budovu proti vniknutí nepovolané osoby. Má za úkol 

odradit potencionální pachatele od jeho záměru vloupání se do budovy. V případě vniknutí má tato 

ochrana za úkol včasnou signalizaci na určená místa. Pří instalaci těchto prvků se dbá na estetičnost 

exteriéru budovy, především jedná-li se o mříže. Představiteli plášťové ochrany jsou například 

dveře, okna a samotné zdi. 

Prostorovou ochranou rozumíme technické prostředky, které detekují pohyb uvnitř 

chráněného objektu. Těmito detektory jsou zejména detektory pohybu založené na principu 

infračerveného nebo mikrovlnného spektra záření.  

Předmětová ochrana má za cíl ochranu určitého předmětu. Je realizována zátěžovými, ale 

i pohybovými čidly. Její cíl spočívá v detekci pachatele v blízkosti chráněného předmětu nebo 

v detekci odcizení tohoto předmětu. 
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3.1.1 Mechanické zábranné systémy 

Mechanické zábranné systémy jsou považovány za základ každého zabezpečení. Toto 

postavení vyplývá z historického vývoje, kdy zcela nepopiratelně světu nejdříve dominovaly 

mechanické principy. Využívání principů elektřiny a dalších fyzikálních jevů (magnetismus, 

optika, atd.) je datováno až do novověku. Vznik mechanických zábran byl vynucen především 

požadavkem na ochranu života, zdraví a později i majetku. Nejprve vznikaly ploty, příkopy, dveře, 

ochrany okenních otvorů, skříně a konečně i zámky a klíče. Naprosto stěžejní je pro vývoj 

mechanických zábranných systému byl především vznik zámkařské techniky, datované již do doby 

řecké a římské kultury. 

Aplikace těchto systémů je nejjednodušší způsob ochrany proti narušitelům. Její význam 

spočívá převážně ve znemožnění narušiteli vniknout do chráněného objektu. Také zapůsobit na 

narušitele tak, aby od svého jednání upustil. V případě, kdy se potencionální pachatel pokusí 

překonat tento zábranný systém, je důležité zadržet jej na dobu nezbytně nutnou pro reakci 

povolaných osob. Při pokusu překonat tento systém vzniká i řada stop, které mohou obsahovat 

informace o pachateli a povedou k jeho identifikaci. 

Každý prvek mechanického zábranného systému musí být výrobcem certifikován. 

Certifikace zajišťuje, že daný prvek bude splňovat funkce, pro které byl vyroben. Bezpečnostní 

prvky jako jsou například dveře, mříže, zámky, zámkové vložky a kování mají dle norem ČSN EN 

1627 až ČSN EN 1630 vždy označení bezpečnostní třídy. Stupeň bezpečnostní třídy je určen tím, 

co musí vydržet bezpečnostní prvek při případné snaze o jeho překonání. Dle evropské normy 

ČSN EN 1627 existuje 6 bezpečnostních tříd. 
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Obrázek 1: Bezpečnostní třídy (vlastní zpracování) 

 

 

Tabulka 1: Bezpečnostní třídy a předpokládaný způsob napadení (ČSN EN 1627) 

Bezpečnostní 

třída 

Odporový čas Předpokládaný způsob napadení 

RC 1 Zkouška 

manuálního 

pokusu o 

násilné vniknutí 

se neprovádí. 

Příležitostný zloděj se pokouší o vloupání s použitím 

malého jednoduchého nářadí a fyzickým násilím, např. 

kopáním, narážením ramenem, zdviháním, 

vytrháváním. Zloděj nemá žádné zvláštní znalosti o 

úrovni odolnosti MZS, má málo času a snaží se 

nezpůsobit hluk. 

RC 2 3 minuty Příležitostný zloděj se navíc pokouší o vloupání 

s použitím jednoduchého nářadí a fyzickým násilím. Má 

malé znalosti o úrovni odolnosti MZS, má málo času a 

snaží se nezpůsobit hluk. 

RC 3 5 minut Zloděj se pokouší překonat MZS při použití páčidla 

délky 710 mm a dalšího šroubováku, ručního nářadí, 

jako malé kladívko, důlčíky a mechanická ruční vrtačka. 

Zloděj má určité povědomí o systému uzávěru a s tímto 

nářadím je schopen těchto znalostí využít. Při použití 

páčidla délka 710 mm lze aplikovat zvýšené fyzické 

násilí. 

6. Speciální nadstandartní 
ochrana

5. Nadstandartně vysoká 
ochrana

4. Velmi vysoká ochrana

3. Vysoká ochrana

2. Zvýšená ochrana

1. Základní ochrana
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RC 4 10 minut Zkušený zloděj používá navíc zámečnické kladivo, 

sekeru, dláta, sekáče, přenosnou akumulátorovou 

vrtačku atd. Toto další nářadí umožňuje zloději rozšířit 

počet způsobů napadení, případně jejich kombinace – 

vrtání, sekání, páčení, atd.  Problém hluku zloděj neřeší. 

RC 5 15 minut Velmi zkušený zloděj používá navíc jednoruční 

elektrické nářadí např. úhlovou brusku do průměru 

kotouče 125 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem. 

RC 6 20 minut Velmi zkušený zloděj používá navíc dvouruční 

elektrické nářadí např. úhlovou brusku do průměru 

kotouče 230 mm, přímočarou pilu atd. Neznepokojuje se 

hlukem. 

 

Výše uvedená tabulka je nedílnou součástí normy ČSN EN 1627 a charakterizuje 

jednotlivé bezpečnostní třídy, označované jako RC, předpokládané způsoby napadení 

bezpečnostního prvku a minimální dobu průlomové odolnosti. Z tabulky jasně vyplývá, že každý 

mechanický zábranný systém je překonatelný v určitém reálném čase. Úkolem zabezpečovací 

techniky je posunout tento časový termín do pásma bezpečnosti, tedy do doby, kdy je ohrožený 

zábranný systém již pod další kontrolou (většinou fyzickou ostrahou). Odporový čas, hodnota času 

pro překonání mechanického zábranného systému, záleží na několika parametrech. Zejména na 

kvalitě a umístění samotného mechanického systému, znalosti konstrukce překonávaného zařízení, 

druhu a kvalitě použité techniky použité pro zdolání systému, atd. 

Mechanické zábranné systémy lze rozdělit do tří oblastí: 

1) Prostředky perimetrické ochrany – tyto prostředky zajišťují bezpečnost vytýčeného 

území a také prostor kolem tohoto chráněného území. Nejsou přímou součástí 

zabezpečovaného objektu a jsou umístěny zpravidla ve větší vzdálenosti od objektu. 

Mohou vyhrazovat nejen fyzickou, ale i právní hranici pozemku. Typickými představiteli 

prostředků perimetrické ochrany jsou zdi, ploty, vrata, branky, závory, průchody či 

turnikety, ale i retardéry a zátarasy. Charakteristickým rysem je pevné umístění těchto 

prostředků, některé prostředky perimetrické ochrany mohou být však i přenositelné. Jde 

například o mobilní zátarasy. 

2) Prostředky plášťové ochrany – jedná se o prostředky zabraňující nežádoucímu přístupu 

do objektu prostřednictvím zabezpečení vstupu do všech otvorů v objektu. Prostředky 
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objektové ochrany jsou například dveřní systémy, bezpečnostní okenní systémy, 

bezpečnostní sklo, fólie, mříže, bezpečnostní zámky, cylindrické vložky, atd. 

3) Prostředky předmětové ochrany – tyto prostředky obvykle slouží samostatně jako 

úschovné objekty, ale mohou být zařazené i do předchozích systémů ochrany. Slouží 

především pro úschovu peněžní hotovosti, cenností, cenných papírů a dokumentů, 

utajovaných a citlivých informací, atd. Zde se řadí mobilní i stabilní trezory, trezorové 

skříně, pokladny, bezpečnostní kufry a kontejnery. Z charakteru chráněných předmětů 

vyplývá i vysoká úroveň zabezpečení, která je požadována pro prostředcích předmětové 

ochrany. Proto jsou tyto prostředky nezřídka vybaveny zámkovou technikou 

kombinovanou nebo posílenou elektronickou zabezpečovací technikou. 

3.1.2 Elektronické a elektrotechnické zabezpečovací systémy 

 Elektronické zabezpečovací systémy patří k základním prvkům moderních 

zabezpečovacích systémů. Termín zabezpečovací systémy je v mnoha případech zavádějící, a to 

převážně z toho důvodu, že tyto zabezpečovací systémy neplní funkci zabezpečení v tom pravém 

smyslu slova. Hlavním úkolem elektronických zabezpečovacích systémů je především identifikace 

možné bezpečnostní hrozby a následné upozornění na tuto hrozbu v požadované podobě.  

Nedochází tedy k zadržení pachatele, ale pouze k předání informací obsluze těchto elektronických 

zařízení a vyvolání akce zaměřené na provedení zabezpečovacích úkonů (například zahnání 

pachatele). Tato informace může mít podobu zvukového signálu, obrazového signálu, světelného 

signálu apod. 

V porovnání s mechanickými zábrannými systémy jsou elektronické zabezpečovací 

systémy relativně nové prvky zabezpečovací techniky. První zásadní zvrat v problematice 

elektronických zabezpečovacích systému přinesla až průmyslová revoluce na pomezí 18. a 19. 

století. Zvyšující se koncentrace obyvatelstva ve městech a s tím i zvyšující se frekvence požárů 

vznesly požadavek na vybudování spolehlivých poplachových hlásek. Spolehlivost těchto 

poplachových hlásek byla však značně závislá na lidském činiteli. První síť hlásek propojených 

telegrafem byla vybudována v roce 1847 v New Yorku. Tímto počinem se výrazně zkrátila doba 

výjezdu zásahových vozidel hasičů a zejména byl položen základ pultu centralizované ochrany. 

První zabezpečovací systém na elektronickém principu byl patentován v roce 1853 vědcem 

Augustem Popem. Jednalo se o systém využívající kombinaci kontaktů, které byly instalovány na 
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dveřích a oknech s baterií a zvonkem. Skutečným průkopníkem v oblasti elektronických 

zabezpečovacích systémů se stal Edwin T. Holmes, který velice aktivně tuto oblast rozvíjel  

a podporoval. 

Elektronické zabezpečovací systémy jsou souhrnným pojmem zahrnujícím dílčí zařízení, 

jako například zařízení pro hlášení požárů, zařízení pro hlášení vloupání či přepadení. V praxi se 

využívají integrovaná signalizační zařízení, která spojují více uvedených zařízení.  

Poplachová zabezpečovací a tísňová signalizace (PZTS) 

  Tento druh signalizačního zařízení se skládá z detektorů, tísňových hlásičů, ústředen, 

prostředků poplachové signalizace a přenosových zařízení. PZTS slouží k optické či akustické 

signalizaci na narušení střeženého objektu nebo prostoru. Jednotlivé prvky PZTS mají své 

specifické funkce a dohromady tvoří zabezpečovací řetězec. Následující obrázek znázorňuje 

příklad tohoto řetězce. 

 

 

 

Obrázek 2: Blokové schéma PZTS [31] 

Zabezpečovací řetěz se skládá z těchto základních komponentů: 

1) Detektor 

 V zabezpečovacím řetězci má významné postavení hned primární článek, kterým je 

detektor. Detektor je definovaný jako periferní zařízení určené k rozeznání loupeže, sabotážního 

jednání ale i technické poruchy a k předání těchto informací ústředně. Cílené spuštění poplachu 

není realizováno ve většině případů automatickými detektory, ale stisknutím tísňového hlásiče. 

Detektor je tedy zařízení, které reaguje předem na předepsané změny v jeho okolí. Informace  

o této změně, která má podobu výstupního elektrického signálu, předává dalšímu komponentu 

sytému PZTS. Komponentem, který přijímá informaci od detektoru je ústředna. 

Detektor Ústředna
Přenosové
prostředky

Signalizační
zařízení

Doplňkové 

zařízení 
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Podle fyzikálních vlastností lze rozlišit elektromechanické, elektroakustické a elektrooptické 

detektory. Dále lze rozlišovat detektory aktivní a pasivní. 

 Aktivní detektor – vyhodnocuje sám vyslaný signál. Skládá se z vysílače a přijímače, 

přičemž výpadek vysílače nebo přijímače vede k poplachu. Vysílač detektoru do prostoru 

vysílá signál, který při reakci s narušitelem způsobí změnu hodnoty, kterou hodnotí 

přijímač. 

 Pasivní detektor – je schopen vyhodnotit pomocí technického měření určité změny 

fyzikálních hodnot, například jde o tepelné vyzařování živých objektů nebo zvuk 

rozbíjeného skla. Technický výpadek nevede automaticky k poplachu. 

2) Ústředna 

Přijímá a vyhodnocuje stanoveným způsobem výstupní elektrické signály od detektoru a podle 

stanoveného programu je signalizuje. Ovládá signalizační, přenosová, zapisovací a jiná zařízení, 

která indikují narušení. Pomocí elektromechanických nebo kódových zámků, popřípadě vlastních 

ovládacích klávesnic umožňuje uvedení celého systému PZTS do stavu střežení nebo klidu. 

Umožňuje také diagnostiku systému PZTS a zajišťuje jeho napájení elektrickým proudem. [32] 

Je možné rozdělit ústředny do čtyř hlavních skupin, a to ústředny smyčkové, s přímou adresací 

detektorů, smíšeného typu a ústředny s bezdrátovým přenosem poplachového signálu od detektorů. 

3) Přenosové prostředky 

Zajišťují přenos signálu z ústředny do místa signalizace a také pokynu v opačném směru 

[32]. 

4) Signalizační zařízení 

Zajišťuje převedení předaných informací do vhodné formy (optické, akustické či jiné) [32]. 

Poplachové výstupy lze rozdělit na lokální, autonomní a dálkové. Lokální poplachové výstupy 

se vyznačují tím, že výstup signalizace je veden na vnější část. Je počítáno s tím, že osoby, 

které se vyskytují v blízkém okolí, předají informaci o narušení bezpečnosti daného objektu či 

prostoru dále. Tento poplachový výstup je sice ekonomicky nenáročný, avšak jeho účinnost je 

nízká. Autonomní poplachový výstup je charakterizován signalizací vedoucí do prostor stálé 

kontrolní služby, která může na případné narušení bezpečnosti zasáhnout nebo může předat 

informaci příslušným orgánům. U dálkových poplachových výstupů je signál veden mimo 

objekt do prostor stálé služby. Příkladem je pult centrální ochrany. 



20 

 

5) Doplňkové zařízení ústředen PZTS 

Slouží k usnadnění ovládání systémů a také k realizování specifických požadavků [33]. 

Pojem doplňková zřízení ústředen PZTS představuje všechna samostatná zařízení, které jsou 

umístěna v krytu ústředny nebo jsou řešena externě (tedy mimo samotnou ústřednu). Doplňková 

zařízení jsou řízena řídícími výstupy ústředny. Podoba těchto doplňkových zařízení ústředny PZTS 

závisí na výrobci a technickém provedení ústředny (jejím typu, míře rizik a mimo jiné i na ceně).   

Tímto doplňkovým zařízení může být akustická signalizace (siréna), optická signalizace (světelný 

maják), obrazovka řídícího počítače či grafické tablo sloužící k usnadnění orientace obsluhy, 

poplachová přenosná zařízení (komunikátory) atd. 

Elektrická požární signalizace (EPS) 

 Elektrická požární signalizace je komplex technických zařízení, které se skládá z ústředny 

EPS, hlásičů požáru a doplňujících zařízení. Úkolem EPS je zaznamenávat a vyhodnocovat požár 

ihned při jeho vzniku. Případný požár je signalizován opticky či akusticky na ústředně EPS. 

Signalizace se obvykle nachází v místě stálé služby, která je schopná na tuto situaci včasně 

zareagovat likvidací požáru nebo přivolání další pomoci. Důležitým úkolem EPS je rovněž 

identifikace místa požáru již v samém počátku zahoření, vyhlášení poplachu, aktivace a řízení 

evakuačního systému v zasažených oblastech a také ovládání a signalizace stavu dalších požárně 

bezpečnostních zařízení. EPS v některých případech může také realizovat automatickou 

komunikaci s hasičským záchranným sborem prostřednictvím zařízení dálkového přenosu.  

EPS vytváří výstupní elektrický signál buď samočinně při dosažení stanovené hodnoty 

reakce, kdy se jedná o samočinný hlásič, nebo uvedením do činnosti osobou, kdy se jedná  

o tlačítkový hlásič. Samočinné hlásiče se dále dělí na hlásiče tepelné, vyzařovací (hlásiče tepelného 

vyzařování nebo hlásiče vyzařování plamene), kouřové, s laserovým nebo infra – paprskem, 

případně hlásiče, které pracují na jiných principech. Samočinné hlásiče reagují na změnu teploty 

okolního prostředí. Kouřové hlásiče lze dále rozdělovat na opticko – kouřové, ionizační, kouřové 

a polovodičové s přímou interakcí. Tlačítkové hlásiče musí být vybaveny aretací, která zajistí 

trvání výstupního elektrického signálu od začátku působení na ovládací prvek až do doby zrušení 

aretace obsluhou. [33] 

Nepostradatelným prvkem EPS je ústředna, která přijímá a vyhodnocuje výstupní 

elektrické signály hlásičů nebo ústředen nižšího stupně. Dále signalizuje a vysílá informace  
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o svých stavech a přímo či nepřímo ovládá zařízení, která zabraňují rozšíření požáru nebo 

usnadňují a provádí protipožární zásah. Ústředna musí na podnět hlásiče signalizovat požár jak 

akusticky, tak opticky. Musí docházet k signalizaci alespoň těchto poruch: přerušení a zkrat 

požární smyčky nebo signalizační linky pro základní signalizaci požáru, zemní spojení požárních 

smyček a signalizačních linek, přerušení pojistek, výpadek zdrojové části ústředny zajišťující 

trvalý provoz, ztráta pohotovosti náhradního zdroje, ztráta napětí pro napájení obvodů signalizace 

požáru, vypnutí požární smyčky a signalizační linky. Ústředna EPS by dále měla signalizovat 

provoz na základní zdroj, provoz na náhradní zdroj a stav funkční kontroly ústředny hlásičů. EPS 

ústředna musí být vybavena výstupy pro připojení doplňujících zařízení. Doplňující zařízení může 

být například signalizační zařízení a panel, orientační tablo, teleindikační jednotka, signalizační 

prvky, ovládací jednotka, zařízení dálkového přenosu, registrační a řídící jednotka. 

 

Kamerové systémy 

Kamerové systémy jsou vysoce účinným a důležitým prvkem zabezpečení objektů. 

Výrazně zvyšují možnosti fyzické ostrahy objektu tím, že jsou schopny monitorovat současně 

všechny střežené prostory. Kamerové systémy umožňují obsluze vidět, co se v daných střežených 

objektech děje a v případě potencionálního narušení dokážou trvale zaznamenat pachatele. 

Kamerové systémy se používají ke sledování prostor, zobrazování záběrů z kamer na monitorech 

a archivaci natočených záběrů. Skládají se z kamer, hardwarového vybavení (pevný disk, monitor) 

a softwarového vybavení. Kamerový systém může být rovněž doplněn o mikrofony, reproduktory 

a také záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat. 

Lze rozlišit tři technologie, na kterých jsou v dnešní době postaveny kamerové systémy. 

1) CCTV (Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) 

Tento systém je založen na analogovém systému. Jedná se o starší typ technologie, která však 

má své nepopiratelné výhody, mezi které patří nízké pořizovací náklady a relativně jednoduchá 

obsluha. Avšak je možné podotknout, že nevýhody tohoto typu kamerového systému převažují 

nad výhodami. Uzavřený televizní okruh lze charakterizovat omezeným rozlišením, rušením 

z okolních sítí, pří výpadku záznamového systému dochází k výpadku celého systému a také 

není umožněné sledování na internetu. 
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2) CCTV HD – SDI (uzavřený televizní okruh) 

Jedná se o digitální systém na principu sériového dialogového přenosu, který zvládne přenést 

signál FULL HD a zároveň si tento typ systému uchovává výhodu nízkých pořizovacích 

nákladů a jednoduché obsluhy. 

3) IP kamerový systém 

Systém založený na internetovém protokolu (IP). Jedná se o využití IP kamer, které přenášejí 

obraz v digitální podobě ve standardu počítačové sítě Ethernet. Signál není degradován ani při 

přenosu na větší vzdálenosti. Výhodou IP kamer je bezesporu vysoké rozlišení (Mpix), 

možnost bezdrátového přenosu dat, zajištění centrální správy, nezávislost na záznamovém 

zařízení a součinnost s dalšími systémy v objektu (např. s PZTS). 

Systémy kontroly přístupu a vjezdu a docházkové systémy 

 Tyto prostředky technické ochrany se využívají pro regulaci vstupu do střežených objektů. 

Pomocí těchto systémů lze rozlišit jednotlivé osoby vstupující do objektu a především zamezit 

vstup nepovolaným osobám. Jejich druhotný účel může představovat například evidenci docházky 

zaměstnanců a shromažďování relevantních informací pro mzdovou agendu firmy. Systém 

kontroly přístupu a vjezdu a docházkový systém tvoří čtečka a počítačový program, který 

zpracovává data z čtečky. Zaměstnanci či ostatní osoby se identifikují u čtečky, a to hned několika 

možnými způsoby. Nejpoužívanější variantou identifikace zaměstnanců je čipová karta nebo 

čipový přívěšek. I do této oblasti však začíná pronikat nejnovější technologie představována 

identifikací pomocí čtení otisků prstů. Tento způsob se vyznačuje nižšími náklady, protože není 

nutné investovat do zmíněných čipových karet či přívěsků a také data využívané z otisků prstů 

jsou takřka nezfalšovatelné. 

 Elektronický přístupový systém nahrazuje klasické klíče. Tímto identifikačním systémem 

lze zabezpečit vstup do jednotlivých místností, oddělení a také budov nebo pozemků. Systém 

zaměstnance a popřípadě další oprávněné osoby rozpozná po přiložení čipů nebo otisku prstu 

k přístupovému terminálu. Přístupový systém představován počítačovým programem umožňuje 

nastavit přístupy jednotlivým osobám do samotné budovy, ale také nastavit přístupy jednotlivcům 

i skupinám zaměstnanců do určitých místností. Přístupový systém navíc poskytuje přístup 

k přehledu pohybu osob v areálu střeženého objektu. 
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Pult centrální ochrany (PCO) 

 Pulty centrální ochrany jsou instalovány na Policii České republiky nebo v soukromých 

bezpečnostních službách. Samotný kamerový systém nemůže zajistit dostatečnou úroveň 

zabezpečení objektu, proto bývá do objektů zaváděna elektronická zebezpečovací signalizace 

napojená na pult centrální ochrany. Pokud dojde k narušení bezpečnosti v objektu soukromá 

bezpečnostní služba či Policie ČR přijme poplach na příslušném PCO a zašle zásahovou jednotku, 

která toto narušení prověří, v případě nutnosti přijme kroky k nápravě dané situace a objekt zajistí. 

Lze tedy konstatovat, že PCO je monitorovací zařízení s trvalou obsluhou určené k vyhodnocování 

poplachových signálů z PZTS či EPS, která jsou instalovaná v objektu. Policie České republiky 

připojuje na PCO především peněžní ústavy nebo další důležité objekty. Soukromé bezpečnostní 

služby využívají především komerční zákazníci. Do oblasti PCO také proniká nová technologie  

a to v podobě PCO a PZTS Videofied (inovativní videoverifikace poplachů). Tento systém zasílá 

operátorům PCO v reálném čase krátký videozáznam ukazující narušení objektu. Tato 

videoverifikace poplašných událostí napomáhá operátorům PCO dokonaleji vyhodnotit situaci  

a lépe na ni reagovat. 

3.2 Fyzická ostraha 

 Fyzická ostraha je vnímána jako nejstarší způsob ochrany objektu. Jde o strážní, hlídací  

a recepční službu, která je v dnešní době již velmi propracovaná. Členitější a rozsáhlejší objekty  

a areály není možné spolehlivě a dostupně zabezpečit pouze pomocí fyzické ostrahy. Fyzická 

ostraha představuje nejnákladnější způsob zabezpečení a to zejména kvůli vyplácení mezd, 

pořízení vybavení a výcviku zaměstnanců, kteří fyzickou ostrahu vykonávají. Je však nutné 

zdůraznit, že fyzická ostraha nepatří zrovna k nejspolehlivějším metodám ochrany, protože ji 

vykonávají často chybující lidé. V praxi je možné zajistit fyzickou ostrahu buď vlastními 

zaměstnanci, nebo soukromou bezpečnostní službou. Ve zvlášť důležitých případech lze 

zabezpečit fyzickou ostrahu i státní ochrannou službou z řad příslušníků Policie České republiky 

[33]. 

 Velmi důležité je stanovit, jakou formu fyzické ostrahy bude daný pracovník (strážný) 

v průběhu své činnosti vykonávat. Od vykonávané činnosti se odvíjí postupy a prostředky, které 

budou při práci využity. Mezi základní formy fyzické ostrahy patří: 
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1. Strážní služba – lze realizovat na pevných stanovištích i na pochůzkových stanovištích. 

Pracovník fyzické ostrahy provádí obchůzkovou činnost v hlídaném objektu a také 

zabraňuje protiprávnímu jednání zacílenému proti objektu nebo osobě. 

2. Bezpečnostní dohled – je prováděn v prostorách objektu, kdy pracovník fyzické ostrahy 

provádí dozor nad dodržováním vnitřního režimu a oprávnění pohybu a činnosti. 

Bezpečnostní dohled může probíhat jako přímý a dálkový dohled. Přímý dohled je 

zabezpečen fyzicky přímo pracovníky fyzické ostrahy, naproti tomu dálkový dohled je 

prováděn prostřednictvím elektronických systémů, zejména kamerovým systémem.  

3. Bezpečnostní ochranný doprovod – je poskytován peněžní hotovosti, ceninám, osobám 

popřípadě dopravním prostředkům kamionové, železniční, vodní či letecké přepravě. 

Bezpečnostní doprovody mohou být realizovány pěším způsobem, ve vozidle, v němž je 

střežený náklad přepravován, doprovodným vozidlem či kombinací předchozích. 

4. Bezpečnostní průzkum – slouží k prozkoumávání prostředí, v němž jsou zavedeny 

některé z dalších forem fyzické ostrahy. V rámci bezpečnostního průzkumu není 

uskutečňována trvalá ochrana, ale jde spíše o momentální zjišťování a upřesňování stavu 

veřejného pořádku a bezpečnosti majetku a osob.   

5. Kontrolní propustková služba –  jedná se o zabezpečení ochrany a režimu vstupu či 

vjezdu do objektu a opouštění objektu. V rámci této činnosti je zabraňováno vstupu 

osobám bez platného povolení, také vnášení či vynášení předmětů, materiálu, zboží či 

výrobků. Dále je kontrolováno uzamčení vchodů a východů, jsou vydávány klíče či je 

zapisováno do knihy odchodů a příchodů. 

6. Bezpečnostní výjezd – tato forma fyzické ostrahy je uskutečňována v návaznosti na 

zabezpečení osob a majetku elektronickými zabezpečovacími systémy. Výjezdová 

skupina vyjíždí na místo předpokládaného narušení, a to na impulz PCO. Úkolem ostrahy, 

v tomto případě, je zejména zadržení pachatele v souladu § 76 odst. 2 trestního řádu  

a zajištění narušeného objektu. 

3.3 Režimová ochrana 

 Řeší způsoby, jakými budou řešeny prostupy při ochraně objektu. Režimová ochrana 

zaštiťuje ostatní druhy ochrany v objektu. Samotný pojem lze nahradit i názvem organizační  

a administrativní ochrana. Režimovou ochranou se stanovuje uspořádání vztahů mezi jednotlivci, 
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jejich činnostmi a vlastními procesy v oblasti výkonu a řízení organizace, a to za účelem sladění 

všech prvků a dosažení optimálního stavu v dané organizaci. 

 Režimová opatření se týkají činnosti pracovníků uvnitř podniku, pohybu a chování osob 

přicházejících zvenčí včetně dokladů a informací uvnitř podniku a výstupu informací dat  

a dokumentů uvnitř podniku [33]. Zásady, které jsou nastaveny v daném podniku, by měly být 

zapracovány v organizačních dokumentech a interních směrnicích. Mezi základní dokument 

režimové ochrany patří především statut organizace, kde je stanoven především účel a cíl činnosti 

organizace. Dále také organizační řád, který charakterizuje strukturu podniku, včetně popisu 

ochrany podniku. Také pracovní řád, který je zaměřen na funkční náplň jednotlivých kategorií 

pracovníků, práva a povinnosti či pracovní postupy. Důležitými dokumenty jsou také spisový  

a skartační řád. Spisový řád stanovuje zásady oběhu dokumentace, systém klasifikace  

a schvalování, předávání, kopírování, ukládání a to včetně manipulace s razítky a dalšími 

pomůckami používanými v administrativní oblasti. Skartační řád určuje především skartační lhůty, 

způsoby třízení spisů, stanovení důležitosti dokumentů a zejména také způsoby likvidace různých 

druhů spisů.  
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4. Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

Následující kapitola je věnována společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. Tato 

společnost je předmětem praktické části této diplomové práce. Pozornost je věnována jak 

obecnému představení společnosti, tak i popisu objektu, ve kterém společnost sídlí a zejména 

stávajícího zabezpečení. 

4.1 Profil společnosti 

Společnost Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. je součástí skupiny Mölnlycke Health 

Care. Mölnlycke Health Care je přední dodavatel jednorázových zdravotnických prostředků pro 

operační sály, výrobků pro hojení ran a poskytovatel služeb pro zdravotnický sektor.  Mölnlycke 

Health Care je společnost s celosvětovým pokrytím. Samotná značka Mölnlycke byla 

pojmenována podle stejnojmenného města Mölnlycke, které se nachází nedaleko města 

Gothenburg ve Švédsku. Společnost vznikla již v roce 1849 jako textilní výrobní závod. Nyní tato 

nadnárodní společnost zaměstnává více než 7 400 lidí v 90 různých zemích a tyto počty neustále 

narůstají. V roce 2002 otevřela svůj výrobní závod také v České republice ve městě Karviná, kde 

vyrábí jednotlivé zákaznické sety nazývané ProcedurePak.  

ProcedurePak je set obsahující jednorázové zdravotnické prostředky, které jsou sestaveny 

a zabaleny dle požadavků každého zákazníka. Pro konkrétní typ operace je sestavován a dodáván 

konkrétní set se všemi jednorázovými prostředky, které budou při dané operaci potřeba. 

V současné době je společností dodáváno téměř 10 000 různých konfigurací setů z více než 5 000 

různých komponentů. Tento objem výrobků vyžaduje dostatečné skladové prostory. Jednorázové 

zdravotnické sety jsou využívány přímo na operačních sálech, kdy jsou tyto sety pouze vybaleny 

a rovnou připraveny k použití, musí být tedy sterilní. Z tohoto důvodu je ve společnosti Mölnlycke 

Health Care kladen vysoký důraz na hygienický standard. Prostředí, ve kterém zaměstnanci 

pracují, musí být aseptické. 
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Obrázek 3: Hlavní výrobek Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

Proces začíná v oddělení komunikace se zákazníkem, kde je smluveno složení jednotlivých 

zdravotnických setů. Společnost se nebrání ani začlenění komponentů, které se v České republice 

dosud nevyužívají, avšak toto je podmíněno posouzením tohoto komponentu týmem specialistů 

schvalování komponent. Dále se proces přesouvá do oddělení plánování, kde plánovači 

objednávají jednotlivé komponenty a vytvářejí výrobní příkaz. Zřízeno je i speciální oddělení 

návodek, kde se připravují podrobné a názorné návodky. Podle návodek pak jednotlivé operátorky 

ve výrobě sety sestavují podle objednávek zákazníků. Samotný výrobní proces začíná ve 

skladových prostorách společnosti, kde zaměstnanci vychystávají jednotlivé komponenty. Před 

samotnou kompletací je nutné komponenty předpřipravit (zejména napočítat správné množství a 

některé i rozbalit z obalů). Následně jsou tyto komponenty odeslány do tzv. čisté zóny výrobní 

haly, kde již probíhá samotná kompletace setů. Podle již zmíněných návodek skládají výrobní 

operátorky konkrétní sety. Zde mají zaměstnanci povinně ochranné oděvy skládající se 

z celotělového pláště, ochranné pokrývky hlavy, zdravotnických rukavic a roušky. Sety jsou 

zabaleny s důrazem na jejich sterilitu a dále odeslány do skladových prostor. Odsud putují na 

exportní plochu a jsou přepraveny do sterilizační jednotky. Za jeden den společnost průměrně 

vyrobí až 15 000 kusů těchto zdravotnických setů. 
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Tabulka 2: Základní ukazatele společnosti [34] (vlastní zpracování) 

Název společnosti: Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. 

Sídlo: Na Novém Poli 382/1, 733 01 Karviná – Staré Město 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

IČ: 258 86 665 

Počet zaměstnanců: 568 

Výsledek hospodaření: 56 111 tis. Kč 

 

4.2 Popis areálu společnosti 

Pozemky výrobního areálu společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. se nachází 

v Karviné v lokalitě Nové Pole, ve výrobní zóně. Jedná se o průmyslovou zónu Karviná o celkové 

ploše přibližně 45 ha s plně infrastrukturou vybaveném území. Mezi další společnosti nacházející 

se v průmyslové zóně Karviná patří například Shimano Czech Republic, Sejong Czech s.r.o. nebo 

Gates Hydraulics. Následující obrázek ukazuje uspořádání společností v průmyslové zóně. 
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Obrázek 4: Průmyslová zóna Karviná (vlastní zpracování dle mapového editoru www.maps.google.com) 

Výstavba areálu společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. vznikala v 5 fázích 

výstavby. V 1. fázi došlo k výstavbě výrobní haly o velikosti 5 100 m2, tato fáze byla ukončena 

v roce 2002. Druhá fáze následovala prakticky hned po dokončení fáze první, kdy bylo 

pokračováno s dostavbou výrobní haly o velkosti 5 200 m2. V roce 2003 byly vystavěny skladovací 

prostory o velikosti 2 000 m2. V roce 2006 byla dokončena přístavba dvoupatrové administrativní 

budovy o velikosti 2 000 m2. V roce 2008 došlo kvůli navýšení produkce také k rozšíření 

administrativní budovy a skladu. Tímto rozšířením byla ukončena celá výstavba areálu. Investiční 

náklady na výstavbu celého areálu se pohybují kolem 400 mil. Kč včetně technologie. [35] 

Celková plocha areálu společnosti se pohybuje kolem 40 000 m2. Areál společnosti 

zahrnuje skladovací prostory, administrativní budovu, výrobní halu, manipulační plochy nákladní 

dopravy, parkoviště osobních vozů a v neposlední řadě také venkovní ocelové kryté sklady. Níže 

uvedený plán zobrazuje situační řešení areálu. 
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Obrázek 5: Plán areálu 

4.3 Okolí areálu 

Z hlediska bezpečnosti je důležitá znalost umístění složek integrovaného záchranného 

systému v okolí objektu. Následující obrázek znázorňuje polohu Policie ČR, lékařského zařízení 

a Hasičského Záchranného Sboru. 
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Obrázek 6: Rozmístění složek IZS 

 Policie ČR – Obvodní oddělení Karviná I se nachází na ulici U Svobodáren 1298/5, 

Karviná, 735 06. Vzdálenost od objektu společnosti Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o. činí 2,7 

km. Čas potřebný k dojezdu do objektu je přibližně 6 minut. Nejbližší zdravotnické zařízení je 

Karvinská hornická nemocnice, a.s., která sídlí na adrese Zakladatelská 975/22, Karviná, 735 06. 

Vzdálenost tohoto zdravotnického zařízení je 3,7 km a dojezdový čas činí přibližně 8 minut. 

Hasičský Záchranný Sbor Moravskoslezského Kraje se nachází na adrese Ostravská 883/8 733 01 

Karviná. Vzdálenost od objektu společnosti činí 3,6 km a doba dojezdu do objektu trvá přibližně 

6 minut. Při stanovení údajů o vzdálenostech a dojezdových časech byl využívaný mapový editor 

dostupný na portálu www.seznam.cz, kde byla pořízena i výše zobrazená fotografie. 

4.4 Identifikace aktiv společnosti 

V obecné rovině jsou aktiva definována jako jakýkoliv subjekt, celek a také jakákoliv jeho 

část, která má pro tento subjekt hodnotu a význam z hlediska jeho existence a funkčnosti [36]. 

Aktiva se dělí na dlouhodobý majetek a krátkodobý majetek neboli majetek oběžný. Dlouhodobý 

majetek se dále dělí na majetek hmotný a nehmotný. Hmotný majetek je představován například 

nemovitostmi, stroji a zařízením či elektronikou. Typickým příkladem nehmotného majetku je 
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software či know – how. Mezi krátkodobý (oběžný) majetek lze zařadit zejména zásoby, (materiál 

a výrobky) či peníze v pokladně (hotovost) a na účtech v bankách. Následující tabulka uvádí stav 

nejdůležitějších aktiv společnosti. 

Tabulka 3: Základní přehled významných aktiv společnosti [34] (vlastní zpracování) 

Aktivum Hodnota (v tisících Kč) 

Software 18 813 

Pozemky  2 251 

Stavby 446 071 

Samostatné movité věci 140 157 

Materiál 252 328 

Výrobky 27 622 

Peníze v pokladně 355 

Peníze na účtech  10 401 

 

Z uvedených údajů je patrné, že mezi nejhodnotnější aktiva společnosti patří budova 

společnosti, dále materiál využívaný na sestavování zdravotnických setů a také samozřejmě 

zařízení a stroje nacházející se ve výrobní hale. Zabezpečení společnosti by se tedy mělo 

zaměřovat především na tyto aktiva. Nejen, že tyto aktiva jsou nejhodnotnější, ale jejich poškození, 

zničení či zcizení by vedlo k utrpění znatelné škody. Došlo by nejen ke ztrátě vysoké hodnoty, ale 

i k přerušení výroby společnosti, která by měla na následek vysoké finanční škody či újmu na 

dobrém jméně společnosti. 

4.5 Stávající stav zabezpečení 

Tato kapitola popisuje současný stav zabezpečení vybraného podniku. Fyzickou ochranu 

zajišťují tři složky, a to technická ochrana, fyzická ostraha a režimová opatření. Realizovaná 

ochrana zajišťuje minimální bezpečnost, a proto je zde důležitá inovace reflektující na analýzy 

rizik. Rizikovým faktorem je zde vysoká kriminalita a počet provedených majetkových trestných 

činů v minulosti. 

4.5.1 Technická ochrana 

Ochrana realizována technickými prostředky podniku je rozdělena na prvky fungující na 

elektrickém principu a prvky fungujícími na mechanickém principu. Elektrické prvky jsou zde 
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současně zastoupeny prvky EPS a docházkovými systémy. Mechanické prvky tvoří brány, ploty, 

okna, dveře. 

4.5.1.1 Mechanické zábranné prostředky 

Podnik je situován v průmyslové zóně v okrajové části města. Čelní stranu objektu firmy 

tvoří rozsáhlé volně přístupné parkoviště. Na parkoviště vede pouze jedna příjezdová cesta, a to 

z ulice Na Novém poli. Z parkoviště vede příjezdová cesta do oploceného areálu zadní části 

objektu. Tato příjezdová cesta slouží pouze pro služební automobily zaměstnanců firmy, kteří mají 

bezpečnostní čip, opravňující zaměstnance vstoupit do této části areálu. Pro příjezd nákladních 

automobilů je určen vjezd z jižní strany objektu z ulice Myslivecká. Tento vjezd je přes den 

obsluhován jedním zaměstnancem a je vyobrazen na obrázku číslo 7. K zabránění vjezdu zde 

slouží přes den závora a v noci, kdy není vjezd obsluhován, uzamykatelná brána. Kolem vnější 

části objektu vede kovový plot dosahující výšky dvou metrů.  

Do objektu firmy vedou dva vchody, hlavní a vedlejší, který je trvale uzamčen. Vchody 

jsou vyobrazeny na obrázcích 8, 9 a 10. Každá z kanceláří uvnitř podniku má svůj vchod 

s uzamykatelnými dveřmi. Klíč k těmto dveřím mají pouze ti zaměstnanci, kteří zde vykonávají 

práci, a náhradní klíč je trvale umístěn na vrátnici v zapečetěné skříni. Zámky těchto dveří nejsou 

opatřeny žádným bezpečnostním kováním ani úpravou proti vyhmatání. Budova je vybavena 

dvojitými plastovými okny opět bez využití bezpečnostních prvků. Z boční strany administrativní 

části budovy vede na střechu schodiště chráněné uzamykatelnými mřížovými dveřmi, zobrazené 

na obrázku číslo 11. 
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Obrázek 7:Vedlejší vrátnice 

 

Obrázek 8: Pohled na čelo budovy 
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Obrázek 9: Hlavní vchod 

 

 

Obrázek 10: Vedlejší vchod 

 
 

--- ++  
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Obrázek 11: Vstup na střechu 

 

4.5.1.2 Elektrické a elektronické bezpečnostní prvky 

Vybraný podnik je v současnosti vybaven systémy EPS a docházkovými systémy. 

Elektrická požární signalizace 

Tento systém tvoří: 

- Ústředna, 

- samočinné hlásiče (optické detektory kouře, liniové hlásiče kouře), 

- tlačítkové hlásiče, 

- akustická signalizace, 

- optická signalizace, 

- sprinklerové hlavice. 

Na vrátnici objektu je umístěna ústředna systému. Pracovník na vrátnici je seznámen 

s obsluhou této ústředny a je schopen okamžitě reagovat na poplachové stavy. Chodby v podniku 

jsou strategicky vybaveny tlačítkovými hlásiči pro případ zjištění požáru některým ze 

zaměstnanců. Samočinnými hlásiči jsou vybaveny všechny kanceláře a hala, kde probíhá výrobní 

proces. Kanceláře a hala je též vybavena sprinklerovými hlavicemi pro případ okamžité reakce na 

požár.  
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Docházkový systém a systém kontroly vstupů 

Každý zaměstnanec vlastní svůj čip, který je přikládán k terminálu docházkového systému. 

Zaměstnanec je povinen přikládat čip při každém příchodu a odchodu. V případě ztráty nebo 

zapomenutí čipu umožňuje terminál manuální zadávání. Čipy neslouží k autorizaci vstupu do 

jednotlivých kanceláří. Výstup z tohoto systému je využíván při tvorbě výplat. Na čipové kartě 

jsou uloženy data o vlastníkovi, ale i přístupová práva, která zaměstnanci vyplývají z jeho výkonu 

práce. Z parkoviště vede jeden z příjezdů přes automatickou bránu na oplocený dvůr areálu. Brána 

je otevírána pomocí čipové karty pouze zaměstnancům s oprávněním. 

4.5.2 Fyzická ostraha 

Firma disponuje dvěma pracovníky fyzické ostrahy, kteří pracují ve dvanáctihodinových 

intervalech. Na vrátnici se zaměstnanci střídají v nepřetržitém provozu, aby byla ústředna systému 

EPS trvale obsluhována. Brána pro příjezd nákladních automobilů je obsluhována zaměstnancem 

pouze přes den, na noc se uzamyká. Zaměstnanec na vrátnici má přes den za úkol hlášení návštěv, 

obsluhu ústředny a spolupráci s pracovníky kurýrních služeb. Přes noc navíc provádí pravidelné 

obchůzky objektu a zapisuje výsledky těchto kontrol. 

Ostraha u vjezdu provádí kontrolu celistvosti perimetrické ochrany a zapisuje příjezdy  

a odjezdy nákladních automobilů. Dále také zapisuje SPZ, jména řidičů a obsah nákladu. 

Povinnostní zaměstnanců obou stanovišť je mimo jiné plnit funkci požárních hlídek. 

Případný požár je nutné okamžitě vyhodnotit, zda lze tento nastalý stav zvládnout své pomocí nebo 

je nutné přivolat hasičský záchranný sbor. V případě vzniku požáru ohrožujícího život a zdraví 

osob je nutné provést evakuaci všech přítomných zaměstnanců na předem vymezené místo mimo 

areál podniku. 

4.5.3 Režimová opatření 

Areál firmy se skládá ze dvou částí. Ze zastavěné části, kde probíhá výroba a kde jsou 

umístěny všechny kanceláře včetně skladů. A z venkovního prostoru, sloužícímu k logistickým 

úkonům. V obou prostorách platí zvláštní režim vstupů. Vstup do těchto prostor je povolen za 

splnění určitých podmínek. 

Objekt disponuje jedním hlavním vchodem, kde je přítomen vrátný. Zaměstnanci podniku 

podmiňují svůj vstup přiložením kontrolního čipu a manuálním zadáním režimu vstupu. Díky 

tomuto systému lze jednoduše vypočítávat mzdy na základě odpracovaných hodin. Obdobě tomu 
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je i při vstupu do venkovních prostor v areálu podniku. Zaměstnanec zde přikládá svůj čip, což ho 

opravňuje ke vstupu. Zde ovšem platí striktnější režim a nemají zde přístup všichni zaměstnanci 

podniku. Přístupová práva jsou uložena na čipové kartě a čtečka těchto karet umístěna u brány, 

provádí vyhodnocovací proces, na základě kterého provádí otevření brány nebo zamítnutí. Při 

vstupu do jednotlivých kanceláří již není vstup podmíněn čipovou kartou, ale pouze klíči. Každý 

zaměstnanec má klíč od své kanceláře mimo zaměstnanců, kteří pracují ve výrobním procesu.  

Ti disponují pouze klíčem od své šatní skříně. V případě ztráty klíče je na vrátnici umístěna skříň 

s náhradními klíči. 

Každý zaměstnanec, který využívá k výkonu své práce osobní počítač, je povinen chránit 

svá data a využívat hesel, aby nebylo možno jeho počítač využít k zásahu do privátní sítě podniku. 

Zaměstnanci mají různá přístupová práva k síťovým diskům. Tyto disky nesou důležité informace 

pro chod podniku a je tedy nebytné zabránit jejich zneužití, či vymazání. Při každém odchodu 

zaměstnance ze své kanceláře je povinen uzamknout svůj počítač a heslo v žádném případě nikomu 

nesdělovat. 

Dále se v areálu firmy mohou nacházet návštěvy. Návštěvy se hlásí na vrátnici do 

docházkového systému. Systém je napojen na software, kterým jsou propojeny všechny počítače. 

Návštěva zadá důvod návštěvy, své jméno a jméno navštívené osoby. Zaměstnanec, který má být 

navštíven, je okamžitě upozorněn a návštěvě je na vrátnici automaticky vytištěna visačka. 

Návštěva vyčkává na vrátnici do příchodu navštívené osoby a v celém areálu se může pohybovat 

pouze za doprovodu této osoby s visačkou umístěnou viditelně na svrchní části oděvu. V areálu 

výroby platí přísný zákaz fotografování a pořizování video záznamu a platí zde režim využívaní 

ochranných technických pomůcek. 

Jak už bylo zmíněno klíče ke své kanceláři vlastní každý technicko – hospodářský 

zaměstnanec. V případech ztráty klíče je možnost zapůjčení náhradního na vrátnici. Náhradní klíče 

se vydávají oproti podpisu do knihy vypůjčení, kde se mimo jiného vypisuje i důvod a čas 

vypůjčení. 

Venkovní část areálu firmy slouží pro logistické účely. To v praxi znamená značnou 

fluktuaci zaměstnanců jiných firem za účelem dodávání a odběru materiálu určeného k výrobě  

a hotových výrobků. Aby se předešlo nekontrolovanému pohybu osob v těchto místech, je důležité 

každou z těchto osob pečlivě zapisovat. To má za úkol pracovník sloužící na bráně u vstupu do 
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dvoru. Jeho úkol je zápis všech osob včetně vozidel, kterými přijely. Zaměstnanci jiných firem se 

pohybují ve dvoře pouze v předem předepsaných místech.  
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5 Statistika kriminality v Moravskoslezském kraji 

Statistické údaje použité v této kapitole jsou dostupné ze stránek Ministerstva vnitra  

a vykreslují majetkové trestné činy páchané v Moravskoslezském kraji. Na následujícím grafu je 

vidět, jak moc ovlivňuje trestná činnost páchána v Moravskoslezském kraji celorepublikové 

statistiky.  

 

Obrázek 12: Statistické údaje majetkových trestných činů v celé ČR v roce 2014 (vlastní zpracování) 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že majetková trestná činnost v Moravskoslezském kraji 

je hned po majetkové trestné činnosti v Praze druhá nejvyšší v České republice.  

V následujícím grafu je možné sledovat, jak se majetková trestná činnost 

v Moravskoslezském kraji vyvíjí v průběhu předchozích let. 
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Obrázek 13: Vývoj majetkových trestných činů v Moravskoslezském kraji (vlastní zpracování) 

Graf poukazuje na to, jak majetková trestná činnost kolísá a nelze jednoznačně říct, že 

trend je vzrůstající či klesající. Jednoznačně lze však z grafu vyčíst, jaká je bilance objasněnosti 

těchto trestných činů. Ani objasněnost se v průběhu let markantně nezvyšuje, proto by prevence 

proti těmto činům neměla být zanedbávána.  

Obrázek číslo 6 se zaměřuje na hmotné škody způsobené trestnou činností. Poukazuje 

především na to, že počet zajištěných následků majetkových trestných činů činí pouze 1 % oproti 

všem vzniklým škodám. 
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Obrázek 14: Hmotné škody majetkových trestných činů v Moravskoslezském kraji v roce 2014 (vlastní zpracování) 

Z předchozích statistik lze shrnout, že majetková trestná činnost v Moravskoslezském kraji 

každoročně překročí hranici 23 000 spáchaných skutků, což v celorepublikových statistikách činí 

přibližně 13% všech spáchaných majetkových trestných činů. Objekt vybraného podniku se 

nachází v tomto kraji, a s přihlédnutím na objasněnost těchto skutků, je třeba účinně tomuto 

negativnímu jevu předcházet.  
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6 Analýzy rizik podniku 

Analýza rizik je důležitá k posouzení současného stavu zabezpečení. Na základě výstupu 

provedených analýz se volí vhodné zabezpečení nebo zkvalitnění současného stavu. Rizika není 

možno eliminovat, ale klade se důraz na minimalizaci jejich projevů a snížení pravděpodobnosti 

vzniků. Princip „ALARA“, jež se v této souvislosti často udává, říká, že rizika je nutné snižovat, 

na takovou mez, aby náklady na snížení rizika nepřesáhly zhruba 10 % chráněných aktiv 

společnosti. V souvislosti s prováděním analýz jsou vymezeny základní pojmy, jakými jsou – 

nebezpečí, riziko a aktiva. 

Nebezpečí – jedná se o zdroj rizika. Vlastnost látky či fyzická nebo fyzikální situace, která je 

schopna vyvolat negativní jev. 

Riziko – označuje nejistý výsledek s možným nežádoucím stavem. Riziko znamená hrozbu, 

potenciální problém, nebezpečí vzniku škody, možnost selhání a neúspěchu, poškození, ztráty či 

zničení. Riziko tedy vyjadřuje určitou míru nejistoty, tedy pravděpodobnost dosažení výsledku, 

který je rozdílný od očekávaného. 

Aktiva – označuje majetek podniku či hospodářské prostředky. Pod pojmem majetek  rozumíme 

souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží 

k podnikání. Aktiva jsou prostředky kontrolované podnikem, u kterých se předpokládá, že 

přinesou podniku budoucí ekonomický užitek. 

Postup vytváření analýz je znázorněn na následujícím obrázku. 
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Obrázek 15: Postup vytváření analýz (vlastní zpracování) 

6.1 Ishikawův diagram 

Také nazýván diagram „rybí kosti“ nebo diagram příčin a následků. Tento diagram 

graficky znázorňuje možné příčiny a následky. Metoda je dobře čitelná i pro širokou veřejnost. 

Výsledkem není posloupnost rizik dle jejich závažnosti, ale je pouze poukazováno na dílčí příčiny 

selhání v určité oblasti. Výstup celé analýzy tvoří obrazec připomínající rybí kost, kde hlavní 

„páteř“ ukazuje na celkový následek všech zjištěných nežádoucích stavů. Ishikawově diagramu 

zpravidla předchází brainstorming skupiny odborníků na problematiku vzniku rizik. To má za 

následek výčet nejpravděpodobnějších a nejdůležitějších rizik v daném systému. Ishikawův 

diagram pro podnik, kterým se zabývá tato diplomová práce je znázorněn na následujícím obrázku.

Identifikace zdrojů 
rizika

Hodnocení 
následků

Stanovení rizika

Hodnocení 
pravděpodobnosti



45 

 

  

Obrázek 16: Ishikawův diagram (vlastní zpracování) 



46 

 

6.2 Analýza příčin a následků (FMEA) 

Jedná se o analytickou metodu, jejíž cílem je ohodnotit riziko z hlediska jeho závažnosti 

na základě určených kritérií. Tato analýza definuje tabulku s indexy, kde indexy hodnotí riziko 

s ohledem na závažnost následků, pravděpodobnost vzniku a jeho odhalitelnost. Přiřazené indexy 

ke konkrétnímu riziku se dále dosadí do vzorce, kterým se vypočítá výsledná míra rizika. Výsledná 

míra rizika se značí R a platí pro ni, že čím větší je R, tím závažnější je hrozící riziko. 

Vzorec pro výpočet výsledné míry rizika: 

 R = P * N * H         (1) 

 R – MÍRA RIZIKA 

 P – PRAVDĚPODOBNOST VZNIKU RIZIKA 

 N – ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA 

 H – ODHALITELNOST RIZIKA 

Tabulka 4: Indexy analýzy FMEA 

P 
PRAVDĚPODOBNOST 

VZNIKU RIZIKA 
N ZÁVAŽNOST NÁSLEDKŮ RIZIKA 

1 
Velice nepravděpodobná, 

nahodilá 
1 Malý delikt, drobný úraz, nízká škoda 

2 Spíše nepravděpodobná 2 
Větší delikt, lehký úraz s pracovní 

neschopností, větší škoda 

3 
Pravděpodobná, reálná 

možnost 
3 

Střední delikt, úraz vyžadující převoz 

do nemocnice, vyšší škoda 

4 
Velmi pravděpodobná 

možnost vzniku 
4 

Závažný delikt, těžký úraz s trvalými 

následky, vysoká škoda 

5 Trvalá hrozba 5 
Smrt osob, velmi vysoká škoda na 

majetku 

H ODHALITELNOST RIZIKA R VÝSLEDNÁ MÍRA RIZIKA 

1 
Předvídatelné riziko, 

odhalitelné v době spáchání 
0 – 3 Bezvýznamné riziko 

2 
Snadno odhalitelné riziko 

během několika minut 
4 – 10 Akceptovatelné riziko 

3 
Odhalitelné riziko do jednoho 

dne 
11 – 50 Mírné riziko 

4 
Těžko odhalitelné riziko i 

během několika dnů 
51 – 100 Nežádoucí riziko 

5 Neodhalitelné, skryté riziko 101 – 125 Nepřijatelné riziko 
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Pro výběr rizik se použije předchozí analýza a rizika se rozdělí na strukturální a procesní. 

Každému riziku se následně přiřadí indexová hodnota od jedné do pěti z každého kritéria. Jaká 

hodnota se přiřadí, závisí na technikovi, který analýzu provádí a vychází se při tom z předchozí 

tabulky. Následně se podle vzorce 1 spočítá míra rizika. Výstup této analýzy by měl poukázat na 

ty rizika, která je třeba dál zkoumat a pokud možno eliminovat, protože jsou vyhodnocena jako 

závažná. K tomuto vyhodnocování slouží Paretův princip, jenž spočívá v obecném pravidlu, že 

osmdesát procent všech nepříznivých následků způsobuje dvacet procent ze všech událostí. 

Strukturální rizika s výpočty jsou znázorněny v tabulce 5 a procesní rizika s výpočty v tabulce 6. 

Tabulka 5: Strukturální rizika 

ČÍSLO SUBSTYSTÉM UDÁLOST P N H R 

Paretův 

princip 

80/20 

[%] 

1 Narušení plášťové 

ochrany 

překonání oken 5 4 3 60 14,71 

2 překonání dveří 5 4 3 60 14,71 

3 
Narušení perimetrické 

ochrany 

poškození oplocení 4 2 4 32 7,84 

4 překonání oplocení 5 3 4 60 14,71 

5 otevřená brána 3 2 1 6 1,47 

6 

Požár 

vadná elektroinstalace 3 3 5 45 11,03 

7 zkrat 3 4 4 48 11,76 

8 
selhání bezpečnostního 

systému 
2 4 1 8 1,96 

9 úmyslné založení 2 4 2 16 3,92 

10 vznícení hořlavých látek 1 3 2 6 1,47 

11 

Vnější ohrožení 

extrémní povětrnostní vlivy 1 3 1 3 0,74 

12 sabotáž 2 2 2 8 1,96 

13 terorismus 1 5 1 5 1,23 

14 vandalismus 2 2 2 8 1,96 

15 výpadek proudu 3 1 1 3 0,74 

16 krádež 5 2 4 40 9,80 

∑           408 100 
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Tabulka 6: Procesní rizika 

ČÍSLO SUBSTYSTÉM UDÁLOST P N H R 

Paretův 

princip 

80/20 

[%] 

1 

Hrozba v podobě 

zaměstnanců 

nedbalost 5 2 3 30 11,63 

2 malá informovanost 3 2 4 24 9,30 

3 krádež 3 2 4 24 9,30 

4 ztráta klíčů 3 3 3 27 10,47 

5 ztráta přístupových čipů 3 3 3 27 10,47 

6 sabotáž 2 2 2 8 3,10 

7 spolupráce s narušitelem 2 3 4 24 9,30 

8 

Selhání režimové 

ochrany 

nedodržení režimu pohybu 

osob 
3 3 2 18 6,98 

9 porušení klíčového režimu 4 2 3 24 9,30 

10 vyzrazení informací 2 2 4 16 6,20 

11 neuzamčení 4 3 3 36 13,95 

∑           258 100 

 

Jako nežádoucí rizika byla zvolena tato: překonání oken, překonání dveří, poškození 

oplocení, překonání oplocení, vadná elektroinstalace, zkrat, krádež, nedbalost, malá 

informovanost, ztráta klíčů, ztráta přístupových čipů, spolupráce s narušitelem, porušení klíčového 

režimu a neuzamčení. Těmto rizikům je třeba věnovat zvýšenou pozornost a zavést taková 

opatření, aby byla pokud možno eliminována. Všechna data z tabulek byla verifikována pomocí 

grafu Paretova diagramu s Lorenzovou křivkou. Lorenzova křivka je tvořeno podle kumulativních 

četností stanovených rizik a prahová hodnota u strukturálních rizik byla nastavena na 84,56 %  

a u procesních rizik na 83,72 %. 
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Obrázek 17: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro strukturální rizika 

 

Obrázek 18: Paretův diagram s Lorenzovou křivkou pro procesní rizika 
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6.3 Analýza souvztažnosti 

Analýza souvztažnosti vyhodnocuje rizika z hlediska vazeb na jiná rizika. Vzniklé riziko 

může vyvolat riziko jiné. Tomuto jevu se říká postupné řetězení. U této analýzy vzniká matice, 

kde jsou rizika sepsána jak na osu x, tak na osu y. Všechna rizika jsou opět vybrána z předchozích 

analýz a postupně se mezi sebou porovnávají. Postupně se odpovídá na otázku, zda sledované 

riziko může vyvolat následující riziko v pořadí, dokud se neporovnají všechny. Ve výsledné matici 

se provedou součty řádků a sloupců, které se využívají při dalších krocích. 

 

Tabulka 7: Souvztažnost rizik 

 

Ze vzniklých koeficientů se určí procentuální vyjádření podle vztahu 2. Procentuální vyjádření je 

znázorněno v tabulce 8 a složí k vypracování grafu souvztažnosti.  

Vzorec pro výpočet hodnoty souvztažnosti rizik: 

Kra, Krb = [ ∑ Kra, rb / (x-1) ] ∙ 100  [%]     (2) 

Kra, rb  - PROCENTUÁLNÍ VYJÁDŘENÍ SOUVZTAŽNOSTI RIZIKA 
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∑ Kra, rb - SOUČET VŠECH VZTAHŮ JEDNOTLIVÝCH RIZIK 

x  - POČET VŠECH HODNOCENÝCH RIZIK 

 

Tabulka 8: Procentuální vyjádření souvztažnosti rizik 

 

 

Z tabulky vyplývají minimální a maximální hodnoty pro Kra a Krb. Ty se dále využívají pro 

výpočet os, které rozdělují graf souvztažnosti na čtyři kvadranty. Každý kvadrant představuje 

rozdílné stupně míry souvztažnosti rizik. Optimální míra bezpečnosti je volena na 80 %, tato 

hodnota je také potřebná pro výpočet osy O1 a osy O2. Osa O1 je rovnoběžkou osy y, osa O2 je 

rovnoběžkou osy x. 

Vzorce pro výpočet polohy os: 

 O1 = 100 - [ (Kra max – Kra min) : 100] ∙ s  [%]    (3) 

 O2 = 100 - [ (Krb max – Krb min) : 100] ∙ s  [%]    (4) 

 O1  - ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE SVISLÉM SMĚRU 

 O2  - ROZDĚLUJÍCÍ OSA VE VODOROVNÉM SMĚRU 

 s  - OPTIMÁLNÍ MÍRA SPOLEHLIVOSTI 

Vypočtené polohy os z předchozích vzorců: 

 O1 = 100 - [ (73,1 – 0) : 100] ∙ 80 = 41,54    [%] 

 O2 = 100 - [ (73,1 – 7,69) : 100] ∙ 80 = 47,69230769   [%] 

Z vypočtených hodnot byl vytvořen graf souvztažnosti, kde jsou znázorněny rizika v jednotlivých 

kvadrantech. 
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Obrázek 19: Analýza souvztažnosti 

I. Kvadrant – Oblast primárně a sekundárně nebezpečných rizik: 

Sabotáž zaměstnancem, neuzamčení, porušení klíčového režimu, sabotáž zvenčí, krádež zvenčí. 

II. Kvadrant – Oblast sekundárně nebezpečných rizik: 

Nedbalost, spolupráce s narušitelem, malá informovanost, ztráta klíčů, extrémní povětrnostní 

vlivy, terorismus. 

III. Kvadrant – Oblast primárně nebezpečných rizik: 

Překonání oken, překonání dveří, překonání oplocení, otevřená brána, poškození oplocení, 

úmyslné založení požáru, selhání bezpečnostního systému, krádež zaměstnancem, vyzrazení 

informací, nedodržení režimu pohybu osob, vandalismus, výpadek proudu. 

IV. Kvadrant – Oblast relativní bezpečnosti: 

Zkrat, vznícení hořlavých látek, vadná elektroinstalace, ztráta přístupových čipů. 
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6.4 Vyhodnocení provedených analýz 

Pro posouzení rizik bylo využito Ishikawova diagramu, analýzy FMEA s Paretovým 

diagramem a Lorenzovou křivkou a analýzy souvztažnosti. Výstupem každé z provedených analýz 

byla vybrána nejzávažnější rizika, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost a nastavit taková 

opatření, aby byla pokud možno odstraněna. Návrhy opatření musí reflektovat na tato rizika 

s cílem jejich nepříznivé následky omezit na nejnižší možnou mez. V minulosti se trestná činnost 

zaměřovala pouze na drobné krádeže v automobilech zaměstnanců a vandalismus. Tyto krádeže 

sebou přinášely i značné škody v podobě rozbitých oken a zámků. Nová zabezpečení se proto musí 

zaměřit na objekt jako celek a ne pouze na samotnou budovu podniku, jak tomu bylo doposud. 

V dalších kapitolách budou navrženy varianty zaměřující se na vzniklá rizika v rámci celého 

objektu včetně přilehlého parkoviště.  
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7 Inovativní návrh technického zabezpečení objektu 

V této kapitole bude řešeno zabezpečení s přihlédnutím na vytvořené analýzy. Výstupem 

každé analýzy byla skupina rizik, které je třeba odstranit nebo minimalizovat jejich následky. Na 

základě výsledných rizik byl vytvořen bezpečnostní projekt. Tento projekt zavádí v podniku nová 

opatření proti vlivům negativních jevů, které mohou, s přihlédnutím na statistiku a minulou 

zkušenost, nastat. Prvky tohoto bezpečnostního projektu jsou schopny působit jak preventivně, tak 

dovedou i včasně detekovat narušitele. Bezpečnostní projekt využívá potenciálu bezpečnostních 

čipů, které vlastní všichni zaměstnanci a lze jim díky těmto čipům přidělovat přístupová práva. 

Z tohoto důvodu lze úplně vyloučit klíčový faktor a lze ho nahradit bezpečnostními čipy, jejichž 

přiložení vyvolá otevření dveří. Bezpečnostní čipy plně nahradí klíče, což vyloučí riziko v podobě 

ztráty klíčů nebo zapomenutí uzamčení některých ze dveří v areálu podniku. Nově bude 

zabezpečení v podniku doplněno o kamerový systém, kterým doposud nedisponovalo. Kamerový 

systém bude doplněn o funkční kamery s LED přisvícením pro noční monitorování areálu. 

Monitorování bude provádět zaměstnanec recepce a kamery budou rozmístěny tak, aby pokryly 

celé parkoviště a přístup na střešní prostory. Kancelářské prostory doplní PIR čidla k zabezpečení 

proti neoprávněnému vstupu. Jelikož jsou kancelářské prostory přes den trvale obsazovány 

pracovníky, režim střežení bude aktivován v předem stanovenou odpolední hodinu. Okna budou 

opatřeny bezpečnostními fóliemi, aby se předešlo vandalismu. Z důvodu zabránění vstupu 

nepovolaných osob do budovy spolu s hromadným příjezdem zaměstnanců, bude doplněna tato 

varianta o elektronické turnikety. Turnikety budou reagovat na bezpečnostní čipy. Fyzická ostraha 

realizovaná v současnosti dvěma popřípadě jedním pracovníkem ostrahy je dostačující. 

 Nový bezpečnostní projekt klade důraz na vyšší bezpečnost režimových opatření  

a především na školení zaměstnanců v oblasti práce s citlivými informacemi. Dále pravidelná 

školení v rámci řešení krizových situací, jako například v případě vypuknutí požáru. Školení by 

měla zahrnovat i nacvičování evakuací a měla by mít podobu skutečných realizací zahrnujících 

všechny přítomné zaměstnance. 

7.1 Rozpracování bezpečnostního projektu 

 Projekt inovativního zabezpečení objektu v sobě zahrnuje především elektronické prvky 

ochrany, protože právě jim byla v minulosti věnována malá pozornost. Tato kapitola představí 

jednotlivé komponenty zabezpečení, včetně technických parametrů a nákladů na jejich pořízení. 
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7.1.1 Technická ochrana 

Změny se v oblasti technické ochrany budou týkat zejména kamerového systému, kterým 

podnik v současnosti nedisponuje i přes nedávné negativní zkušenosti. Dále se zaměří prostory 

kanceláří z hlediska snadného přístupu do těchto prostor. V kancelářích neprobíhá nepřetržitý 

provoz, jako je tomu ve výrobní hale. Proto je třeba se na tyto místnosti zaměřit detailněji  

i z důvodu hodnoty majetku, jež se v těchto prostorách nachází. 

Kamerový systém 

Kamery je třeba umístit na strategická místa, kde hrozí riziko napadení objektu, nebo kde 

může dojít ke zničení nebo odcizení majetku. Proto budou kamery umístěny tak, aby vykrývaly 

prostor v zadní části objektu, kde se nachází venkovní dvůr a prostor parkoviště. Dále pak 

schodiště vedoucí na střešní prostory. Všechny kamery budou umístěny na obvodové zdi budovy 

a po celý rok budou vystavovány povětrnostním vlivům. K výběru kamer je třeba zohlednit jejich 

funkci a umístění, proto kamery použity v tomto projektu budou disponovat zvýšenou odolností  

a doplňkovými funkcemi pro zajištění funkčnosti i v nepříznivých podmínkách. Venkovní dvůr 

bývá v noci zcela opuštěn a uzamčen, z tohoto důvodu budou kamery střežící tento prostor, v počtu 

třech kusů, vybaveny funkcí detekování pohybu. Vyhodnocený pohyb pak vyvolá alarm na 

stanovišti obsluhy. Zbylé kamery střežící prostor parkoviště a vstup na střechu budou vybaveny 

pouze LED přisvícením pro noční monitorování. 

Všechny kamery v prostorách objektu budou typy IPS – EYE03W. Tento typ disponuje 

funkcí detekce pohybu. Funkce detekce pohybu je užitečná pro kamer pokrývající dvůr budovy. 

U ostatních kamer bude využití této funkce bráno jako možnost dalšího rozšíření zabezpečení.  
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Obrázek 21: Kamera 

 

Kromě samotných kamer je třeba kamerový systém doplnit o zařízení pro monitorování 

výstupu všech kamer. Kamery budou připojeny k počítačové sestavě pomocí bezdrátové Wi-Fi 

sítě. To zahrnuje počítačovou sestavu, monitor, klávesnici, myš a Wi-Fi router. Počítačová sestava 

se již na stanovišti vrátného nachází a v současnosti slouží k připojení docházkového systému pro 

verifikaci příchozích zaměstnanců. Tuto soustavu je však nutno doplnit o bezdrátovou síťovou 

kartu. 

Síťová karta 

Síťová karta musí splňovat Wi-Fi specifikaci 802.11b/g a pracovní frekvenci 2,4 GHz. 

Byla vybrána karta od společnosti Airlive Ovislink konkrétně typ WT-2000PCI. Tato splňuje 

požadavky a její výkon je 16 dBm, což je postačující hodnota. Karta se umístí do počítačové 

sestavy ke komunikaci s bezdrátovými prvky přes interní Wi-Fi síť. 

 

Obrázek 22: Síťová karta 

Obrázek 20: Kryt kamery 
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Router 

Router byl zvolen od firmy ASUS typu RT-N18U, který vyniká sílou vysílaného signálu. 

Pro vykrytí slepých míst lze využít zesilovače Wi-Fi signálu, popřípadě drátové spojení s kamerou. 

 

Obrázek 23: Wi-Fi router 

Ústředna PZTS 

Základním prvkem systému PZTS je bezesporu ústředna. Ústředna je volena rovněž od 

českého výrobce zabezpečovací techniky Jablotron. Výrobní označení je JA-101KR a je vybavena 

modulem JA-110R, který slouží pro bezdrátovou komunikaci s prvky PZTS. K této ústředně je 

možno připojit až 50 různých periférií, což plně vyhovuje voleným podmínkám. Dále ústředna 

disponuje GSM a GPRS komunikátorem, jež je možno v budoucnu využít k připojení na pult 

centrální ochrany. Ústředna bude umístěna v uzamknuté místnosti za vrátnicí u vstupu do objektu. 

Uložení musí být skryté, aby nebylo možné ústřednu jakýmkoli způsobem sabotovat. 
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Obrázek 24: Ústředna PZTS 

Klávesnice 

Ústřednu je třeba dovybavit klávesnicí a sirénami k obsluze a ohlašování poplachu. 

Klávesnice má ve volném terénu až 200 metrů. Umístění klávesnice bude na vrátnici z důvodu 

snadného přístupu pro obsluhu systému. 

Detektory pohybu 

Detektory pohybu budou umístěny ve všech kancelářských prostorách, kterých se 

v podniku nachází dvacet. Režim střežení bude spouštěn zaměstnancem ostrahy v předem 

 Obrázek 25: Klávesnice PZTS 
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stanovený čas po důkladné kontrole v rámci obchůzkové činnosti. Princip fungování čidel bude na 

bázi PIR detektorů, které doplní kamera s bleskem v případě vyhodnocení poplachu v době 

střežení. Fotka bude automaticky odeslána do ústředny, popřípadě uchována přímo v detektoru pro 

pozdější využití jako důkazního prostředku. Zvolený PIR detektor je od firmy Jablotron typu JA-

160PC a jedná se o bezdrátové čidlo s úhlem detekce 55° a délkou detekce 12 metrů. Napájení 

zajišťují dvě alkalické baterie s průměrnou výdrží přibližně dva roky. 

 

Obrázek 26: PIR čidlo 

Sirény 

Budova bude vybavena dvěma sirénami, venkovní a vnitřní. Venkovní bude signalizovat 

jak akusticky, tak i opticky. Interní siréna bude umístěna na vrátnici, protože právě zde se nachází 

obsluha celého systému. Siréna určená pro venkovní použití signalizuje poplach venku a umístění 

bude přímo nad hlavním vstupem do budovy, kde je vidět z hlavní přístupové cesty k objektu. 
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Bezpečnostní fólie 

Dalším prvkem v bezpečnostním projektu zvolené varianty jsou bezpečnostní fólie. Tyto 

fólie zvyšují rezistenci skleněných výplní proti rozbití. Fólie budou aplikované na všechny 

skleněné plochy v objektu. Použití bezpečnostních fólií na skleněné výplně tyto výplně účinně 

chrání proti rozbití, to vede ke snížení následků vandalismu. 

 

 

Obrázek 29: Skleněná výplň chráněna bezpečnostní fólií 

 

Zámky na čipovou kartu 

Zámky na čipové karty podstatně zjednoduší současný klíčový režim podniku. 

Zaměstnanci budou mít svá přístupová práva pevně provázána s čipovými kartami, kterými budou 

ovládat zámky všech kanceláří. Nebude docházet ke zdlouhavému procesu půjčování klíčů. Každý 

zaměstnanec bude mít pevně stanoveny místnosti, do kterých může vstupovat z pozice vykonávané 

  
Obrázek 27: Vnitřní siréna 

Obrázek 28: Venkovní siréna 
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práce. Zámky mají kapacitu až 1500 uživatelů a k jednotlivým dveřím lze přidělit buď trvalý, nebo 

omezený přístup. Omezený přístup se volí na buď na určité dny v týdnu, nebo zvolené hodiny. 

Čipům se dále dá nastavovat doba platnosti a osobám s omezenou hybností i delší čas odemčení 

zámků. Mezi další funkce zámků patří odemčení dveří v určitý časový interval bez přiložení 

bezpečnostního čipu, odemčení až po přiložení dvou čipů, kvůli zlepšení ochrany v dané místnosti 

a využití takzvaných blokovacích čipů, na které zámek reaguje tak, že uzamkne danou místnost 

pro všechny čipové karty. Samozřejmostí je využití alternativního přístupu do místností 

opatřených zámky na čipové karty, v podobě běžného FAB zámku, pro případ výpadku proudu. 

Další užitečnou funkcí je i pamatování historie přístupů. Přístupová práva k zámku je možno 

nastavovat i bezdrátově ze vzdáleného pracoviště. 

 

Obrázek 30: Zámek na RFID čip 

Turnikety 

Bezpečností projekt zahrnuje i elektronické turnikety zabraňující nežádoucímu vstupu 

osob do prostor budovy. Výrobní proces podniku probíhá ve třísměnném provozu, což zahrnuje  

i velikou fluktuaci lidí v určitých hodinách, kdy zaměstnanci výroby přicházejí na svou směnu. 

V tyto hodiny je pro pracovníka ostrahy nemožné uhlídat každou osobu vcházející do budovy. 

Turnikety účinně zabrání vstupu nepovolaných osob bez čipové karty. Systém turniketů umožňuje 

kontrolu jak příchodů, tak i odchodů. Díky tomu je možné kontrolovat počet vycházejících osob. 

Kapacita turniketu je třicet osob za minutu, což je zcela postačující hodnota, která nijak neovlivní 

rychlost kontroly osob a umístěn bude, jak už z jeho funkce vyplývá, na vrátnici budovy. Čtečka 

turniketu bude přímo komunikovat s docházkovým systémem. 
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Obrázek 31: Turniket 

Infra závora 

 Infra závora bude umístěna na schodiště sloužícímu k přístupu na střešní prostory. Tento 

prostor je jednoduše narušitelný pouze po překonání mřížových dveří s FAB zámkem. Infra závora 

vysílá pulzně paprsky a v případě narušení ústředna vyhodnocuje poplach. Prvek je rovněž 

bezdrátový s průměrnou životností baterií tři roky. Jelikož se jedná o prvek, který je určen pro 

venkovní prostředí, disponuje zvýšenou odolností. Zvolený typ infra závory je JA-151IR od firmy 

Jablotron. 

 

Obrázek 32: Infra závora 
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Cenová kalkulace 

V této kapitole budou vyčísleny náklady na pořízení jednotlivých komponent vybrané 

varianty. Jednotlivé prvky zabezpečení včetně jejich počtu a ceny jsou zobrazeny v následující 

tabulce. 

Tabulka 9: Cenová kalkulace 

NÁZEV PRVKU 

ZABEZPEČENÍ 

MNOŽSTVÍ 

[Ks] 

JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CENA CELKEM 

[Kč] 

Kamery 12 3 992    47 904    

Síťová karta 1 289    289    

Wi-Fi Router 1 2 000    2 000    

Bezdrátový PIR detektor 20 2 848    56 960    

Ústředna PZTS 1 10 427    10 427    

Bezdrátová klávesnice 1 2 396    2 396    

Bezdrátová siréna vnitřní 1 1 307    1 307    

Bezdrátová siréna venkovní 1 3 130    3 130    

Bezpečnostní fólie 150 m2 300    45 000    

Zámek na čipovou kartu 29 4 990    144 710    

Turniket 1 66 090    66 090    

Infra závora 1 17 938    17 938    

Σ 398 151    

 

7.1.2 Fyzická ostraha 

Fyzická ostraha zde bude probíhat obdobně jako v původním zabezpečení. Nové prvky 

dodají strážní službě nové možnosti, jak celý objekt v průběhu dne detailně monitorovat  

a předcházet tak páchání trestné činnosti. 

 

7.1.3 Režimová opatření 

Režimová opatření se nově budou dotýkat i zaměstnanců výrobní linky, protože využití 

čipových karet bude sloužit k verifikaci vstupů do jednotlivých místností v objektu. Dále je třeba 

pravidelně proškolovat technicko – hospodářské zaměstnance v oblasti zabezpečení hesel na 

výpočetní technice a v jednotlivém softwaru. Dalším prvkem, který by se měl zlepšit, jsou přípravy 

a nácvik na evakuaci. Evakuace je doposud často podceňována a nácvik probíhá pouze v teoretické 

rovině. 
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8 Rozložení bezpečnostního projektu 

 Z důvodu vysokých pořizovací nákladů bude vypracovaný bezpečnostní projekt rozložen 

do tří etap realizace. Cena nového bezpečnostního systému se vystoupala na hranici půl miliónu, 

což momentálně není pro podnik únosné. Plánované rozložení vhodně nastaví bezpečnostní 

politiku a výstavba závěrečné fáze nastaví systém tak, aby byl schopen podnik plně ochránit proti 

nežádoucím stavům vyhodnocených provedenými analýzami. 

 První etapa bude klást důraz na nejzákladnější prvky bezpečnosti, které autor vyhodnotil 

jako prvky mající prioritu z hlediska zabezpečení základní bezpečnosti. V této etapě bude podnik 

doplněn především o mechanické zábranné prostředky doplněné o kamerový systém. Druhá etapa 

bezpečnostní systém doplní o ústřednu PZTS včetně všech připojitelných prvků tohoto systému. 

Třetí a také závěrečná etapa zavede do systému nové prvky, které zasáhnou i režimové opatření 

podniku. 

8.1 Etapa první 

 Tato etapa výstavby věnuje pozornost především mechanickým prvkům zabezpečení  

a nepostradatelnému kamerovému systému. Již v minulosti byla budova firmy terčem vandalismu 

a na přilehlém parkovišti proběhly útoky na osobní vozidla zaměstnanců. Kamerový systém se 

proto jeví jako vhodný prostředek pro předcházení těmto negativním jevům do budoucna. Kamery 

doplní všechna strategická místa kolem celého areálu a budou nepřetržitě monitorovat situaci. 

Jejich výstup bude vyveden na pracoviště vrátnice, kde je obsluha přítomna po celý den mimo 

časy, kdy probíhají obchůzky. Časy těchto obchůzek nejsou pravidelné, není tedy možné 

vysledovat čas, kdy výstup kamer není pod dohledem pověřeného pracovníka. Kamery 

monitorující manipulační plochy budou navíc doplněny o funkci detekce pohybu. Tato funkce 

bude aktivována v předem stanoveném čase, kdy zaměstnanec vrátnice uzamkne bránu. V tomto 

čase už není plánován další příjezd či odjezd nákladních automobilů v rámci dodavatelsko-

odběratelských vztahů. Od této chvíle není pohyb v těchto prostorách žádoucí a jakýkoli pohyb 

zaznamenaný kamerovým systémem bude vyhodnocen jako poplach. Kamery vysílají bezdrátově, 

je tedy nutno zajistit bezdrátovou síť v podniku pomocí Wi-Fi routeru a síťové karty na výpočetní 

terminál zaměstnance vrátnice. 

 Dalším prvkem zabezpečení v první etapě jsou bezpečnostní fólie. Tyto fólie účinně chrání 

skleněné výplně. Při pokusu o vybití skleněné výplně, fólie zabrání vysypání skla a prostor za touto 
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výplní zůstane chráněn i nadále. Pokus o vybití skleněné výplně může mít dva různé důvody. 

Jedním z nich je vandalismus, kdy pachatel nemá v úmyslu překonat samotné okno, ale pouze 

poškodit majetek patřící firmě. V druhém případě je úmysl vybít výplň odůvodněn úmyslem 

vyloupit vnitřní prostory. Bezpečnostní fólie brání okenní výplň proti oběma případům možných 

rizik. 

 Cenová kalkulace pro první etapu je vyznačena v následující tabulce a je realizovatelná 

dostupnými finančními prostředky. 

Tabulka 10: Cenová kalkulace prví etapy 

NÁZEV PRVKU 

ZABEZPEČENÍ 

MNOŽSTVÍ 

[Ks] 

JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CENA CELKEM 

[Kč] 

Bezpečnostní fólie 150 m2 300    45 000    

Kamery 12 3 992    47 904    

Síťová karta 1 289    289    

Wi-Fi Router 1 2 000    2 000    

Σ 95 193    

 

8.2 Etapa druhá 

 Druhá etapa se zaměřuje pouze na prvky PZTS. Prvky tohoto typu se vyznačují vysokou 

spolehlivostí a jejich úkolem je včasná detekce narušitelů objektu. Do objektu budou tedy 

nainstalovány PIR čidla, infra závora, klávesnice pro komunikaci s ústřednou, ústředna a sirény 

pro předání informace pověřeným osobám. PIR čidla budou instalovány do kancelářských prostor 

a aktivace těchto čidel proběhne až v odpoledních hodinách, kdy se v kancelářích již nikdo 

nenachází. Instalace těchto čidel je potřebná z toho důvodu, že zámky do kancelářských prostor 

nejsou opatřeny žádným bezpečnostním prvkem. Je možné i zapomenutí uzamknutí některým ze 

zaměstnanců. Hrozbu v podobě loupeže je možné očekávat i ze strany zaměstnanců výroby, kteří 

pracují na směnném provozu. Noční směna se vyznačuje tím, že zaměstnanci výroby  

a zaměstnanci vrátnice jsou jediní zaměstnanci, kteří se v objektu v daný čas nachází.  

Infra závora je také důležitým prvkem zabezpečení, protože ochraňuje přístup na střešní 

prostory budovy. V těchto místech se nachází klimatizace s měděnými kabely, které se také často 

stávají terčem útoku. 

Součástí systému PZTS jsou i sirény. Sirény slouží k vyrozumění pověřených pracovníku 

o nastalém poplachovém stavu. Rozdělují se na venkovní a vnitřní. Venkovní se vyznačují větší 

odolností proti vnějším vlivům. Vnitřní bude umístěna na vrátnici. 
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Nejdůležitějším prvkem PZTS systému je ústředna. Ta bude umístěna za vrátnicí 

v samostatné místnosti z důvodu zamezení volnému přístupu a tím i odstranění rizika sabotáže. 

Cenová kalkulace této varianty je znázorněna v další tabulce a je akceptovatelná pro 

výstavbu druhé etapy bezpečnostního projektu. 

Tabulka 11: Cenová kalkulace druhé etapy 

NÁZEV PRVKU 

ZABEZPEČENÍ 

MNOŽSTVÍ 

[Ks] 

JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] 

CENA CELKEM 

[Kč] 

Bezdrátový PIR detektor 20 2 848    56 960    

Ústředna PZTS 1 10 427    10 427    

Bezdrátová klávesnice 1 2 396    2 396    

Bezdrátová siréna vnitřní 1 1 307    1 307    

Bezdrátová siréna venkovní 1 3 130    3 130    

Infra závora 1 17 938    17 938    

Σ 92 158    

 

8.3 Etapa třetí 

 Cílem poslední etapy je dovybavit bezpečnostní systém prvky, které omezí zbylá rizika, 

jakými jsou ztráta klíčů nebo zapomenutí uzamknutí, překonání dveří a jiné. Zavedení zbývajících 

prvků omezí využití klíčů a rozvine potenciál RFID čipů, které již zaměstnanci vyžívají 

k docházkovému systému. Všechny zámky v budově budou vybaveny zámky právě na tyto čipy  

a budou každému vlastníkovi definovat jeho přístupová práva. Mimo jiné zámky ukládají i historii 

přístupu, což lze využít ke kontrole v případě vzniklé krádeže s cílem odhalit pachatele. Dále lze 

jejich potenciálu využít i v případě požární ochrany, kdy je možno určit místnosti, kde se nachází 

jak zaměstnanci bez zdravotních problému, tak i díky přidělování informací na karty, osoby 

s omezenou schopností hybnosti. 

 Posledním důležitým prvkem jsou turnikety, které slouží ke kontrole vstupů. Osoba 

vstupující do budovy podmíní svůj vstup tím, že přiloží RFID čip a v případě verifikace bude 

vpuštěna dovnitř. Tímto opatřením nedojde ke vstupu do budovy jiné osoby než právě 

zaměstnance. 

 Poslední etapa je finančně nejnákladnější, ale celý systém doplní o zbylé prvky zajišťující 

komplexní bezpečnost. Tabulka s cenovou kalkulací zbylých prvků je tabulka číslo 12. 
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Tabulka 12: Cenová kalkulace třetí etapy 

NÁZEV PRVKU 

ZABEZPEČENÍ 

MNOŽSTVÍ 

[Ks] 

JEDNOTKOVÁ 

CENA [Kč] CENA CELKEM [Kč] 

Zámek na čipovou kartu 29 4 990    144 710    

Turniket 1 66 090    66 090    

Σ 210 800    
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9 Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo vylepšit stávající zabezpečení vybraného podniku. Pro 

účely identifikace rizik sloužily analýzy, jakými jsou Ishikawův diagram, analýza FMEA 

s Paretovým diagramem a Lorenzovou křivkou a analýza souvztažnosti. Tyto metody identifikace 

rizik přesně definovaly slabá místa současného systému, na které reflektoval navrhovaný 

bezpečnostní projekt. Je třeba podotknou, že žádný bezpečnostní systém není zcela schopen 

odstranit všechna rizika. Účelem každého inovativního bezpečnostního projektu je vyhodnocená 

rizika analyzovat a snižovat jejich následky na, pokud možno, nejnižší možnou míru. Navržená 

opatření do budoucna nastaví nový bezpečnostní systém, který bude účinně předcházet možnosti 

vzniku rizik nových a výrazně omezí možnost vzniku mimořádné události. Lze tedy konstatovat, 

že cíle diplomové práce byly splněny. 

 Nová opatření reagují především na již vzniklé situace, se kterými se musel podnik již dříve 

vypořádat. Navrhovaný bezpečnostní projekt pracuje s většinou možných rizik a z ekonomických 

důvodů je výstavba systému rozložena do tří etap. Šestá kapitola obsahuje analýzy rizik, které 

stanovily slabé stránky současného zabezpečovacího systému. Bezpečnostní systém podniku 

zůstal neměnný od dob výstavby i přes již vzniklá napadení. Z tohoto důvodu bylo třeba reagovat 

a navrhnout bezpečnostní systém nový. 

 Bezpečnost podniku v současnosti nejvíc zaostává v technickém zabezpečení. Chybí zde 

jak prvky elektronické, tak i prvky mechanické. Absence kamerového systému je v současnosti 

výrazným pochybením vzhledem k rozlehlosti celého areálu firmy. V rámci ochrany je třeba 

nastavit prioritní objekty zabezpečení. V každém případě by prioritou měla být ochrana života  

a zdraví osob a dále samozřejmě také ochrana majetku. Osobami se v tomto smyslu myslí jak 

zaměstnanci podniku, tak i návštěvy a zaměstnanci externích společností. Současný stav 

zabezpečení nevykazuje známky pochybení vzhledem k ochraně osob, ale majetek doposud není 

dostatečně zabezpečen proti krádeži nebo poškození. V tomto směru by měla být tato diplomová 

práce přínosem pro podnik.  
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